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المراهقة والمراهق في مجتمع الثقافة العربية
ليس

في اهتمامات الثقافة العربية المعاصرة بحث سوسيولوجي،
أو تأمل فكري ،حتى ال نقول تصورات فلسفية تتعلق بصورة

المراهــق وكينونتــه فــي المجتمعــات العربيــة .ولــو تجاوزنــا إرث الوصايــا

المتحــدرة مــن ال ـتـراث الفكــري والدينــي واالجتماعــي العربــي ،نــكاد ال نجــد
كتابــا يعتـ ّـد بــه فــي المســألة ،حتــى ال ن ـقـول أيضــا ،مؤلفــات تقــف علــى

المشــكالت والقضايــا والظواهــر المختلفــة المتعلقــة بالمراهقيــن .ولعمــري

إن هــذا األمــر لينطــوي علــى دالالت خط ـيـرة ،فــي مجتمعــات تتشــكل فــي
أكثريتها من الناشئة والشباب.

***

علــى مــدار أكثــر مــن قــرن ،خاضــت الثقافــة العربيــة حروبهــا المقدســة
صـراع بيــن النخــب الحاكمــة
علــى رقعــة احتلتهــا األيديولوجيــات ،وميزهــا ـ

والنخــب المتطلعــة إلــى الحكــم ،فــي ظــل كيانــات اســتولدت مــن رحــم آخــر

اإلمبراطوريــات الشــرقية المتهالكــة (اإلمبراطوريــة العثمانيــة) ،وانشــغلت
بتأســيس مقوماتهــا الوطنيــة والقوميــة متســلحة بخطابــات لحظــت

الج ـمـوع ،وعميــت أو تعامــت عــن األ ـفـراد ،وشــكلت األناشــيد الوطنيــة

فــي أول ّ
الصبــا قرأنــا «آالم فرتــر» لغوتــه ،وقــد شــغفنا بتلــك الشــخصية

التــي صاغهــا اآل ـبـاء المؤسســون للوطنيــات العربيــة بلغتهــا الحماســية،

كــروزو قرأنــا نصــا يعتقــد أن دانييــل ديفــو اســتلهمه مــن نــص «حــي بــن

يمكــن أن تقدمــه الصيغــة المجتمعيــة ،فــي معركــة الب ـنـاء والتحريــر .فــكان

الرومانســية تألمنــا آلالمهــا ،وصدمنــا بانتحارهــا .وعندمــا قرأنــا روبنســون
يقظــان» للفيلســوف األندلســي ابــن طفيــل.

وصدحــت بهــا حناجــر األ ـفـراد الغافليــن عــن ذواتهــم المفــردة ،أقصــى مــا
الفــرد أبــا لعائلــة ،وأمّ ــا ألب ـنـاء وبنــات ،وأب ـنـاء ألب وأمّ  .و ـهـؤالء مجتمعيــن،

مــا يؤســف لــه أن المحــاوالت العربيــة المب ـكـرة فــي تهذيــب الناشــئة عبــر

أسرة في مجتمع مؤلف من جموع منذورة كلها للتضحية بذواتها ،ألجل

وابن مســكويه والجاحظ وغيرهم تالشــت واختفت في القرون المتأخرة،

ومواجهــة اآلخــر /االســتعمار غالبــا ،و(لكــن لفظيــا وليــس عمليــا ،ومــن دون

لغــة األدب والفلســفة مــن خــال رســائل لمؤلفيــن مــن أمثــال ابــن عبــد ربــه

العائلــة الذائبــة بدورهــا فــي معركــة ب ـنـاء الدولــة (والواقــع حمايــة الســلطة)،
أيّ ترجمــة فعليــة للشــعارات الحماســية المتغطرســة أيديولوجيــا).

وال ســيما مــع انحطــاط اللغــة العربيــة ،وبينمــا كان المراهــق الــذي يمـ ّر
بأزمــات نفســية يعالــج فــي بيمارســتانات دمشــق واألندلــس وبغــداد وغيرهــا

***

ضـرب فــي العواصــم نفســها .فقــد عمّ ــت الجهالــة
قــرون حتــى بــات يجلــد وي ـ

الخطــاب االجتماعــي ،وغلبــة الصــوت الجماعــي علــى أصــوات األ ـفـراد،

ـض ســوى بضعــة
مــن الحواضــر اإلســامية عــن طريــق الموســيقى ،لــم تمـ ِ

واستشرى فساد العقول بفعل ضعف الدولة واستبداد الحكام ،وتحوّل

األ ـفـراد المتشــككون والمتســائلون إلــى آحــاد غاضبيــن فــي قطيــع مستســلم.

فكيــف لشــخصية المراهــق أن تكــون ،وكيــف لصورتــه أن تتأســس فــي ظــل
طغيــان الحاكــم ،واستســام الرعيــة ألهــواء فــرد مطلــق الصالحيــات فــي

األوامــر والنواهــي ولــه صــورة ال تدانيهــا صــورة أخــرى ســوى صــورة الخالــق.
ولعــل أســوأ العصــور التــي ـم ّرت بهــا المجتمعــات العربيــة هــي عصــور أ ـمـراء

الطوائــف فــي األندلــس ،واألتابكــة والعثمانييــن فــي المشــرق .هنــاك علــى
األرجــح تش ّوشــت كل الصــور فــي المجتمــع؛ فغابــت ال ـمـرأة فــي الحريــم،

سـاح
ضـوع ،والشــباب فــي التــدرب علــى ال ـ
والصبيــان فــي التــأدب بــأدب الخ ـ

للمــوت دفاعــا عــن الســلطان واألمــة.

***

الكتــاب أنــه بمثابــة خارطــة طريــق للتعامــل مــع الشــخصية المراهقــة فــي
إطــار اجتماعــي خــاق ّ
تخفــف مــن أبويتــه وأنصــت لــأرواح الجديــدة .فــي هــذا

الشــخصية تشــكل ،بالضــرورة ،فرصــة تتســلح خاللهــا بخ ـبـرات جديــدة

تؤســس لمســتقبل الفــرد فــي عالقتــه بنفســه وعالقتــه بالعالــم.

وحقــوق الجماعــة علــى حقــوق الفــرد ،فــي ظــل اســتقطابات إقليميــة

يقول روسو «اتبعوا مع الناشئة طرقا مختلفة ،بل ومعاكسة لطرائقكم،

لكــن طبيعــة المراهــق مشــفوعة علــى الــدوام بعصــف مــن األحــام واألفــكار

يتعلــم وفــي مــا يميــل إليــه وفــي مــا يؤثــر مــن أشــياء .وبمعنــى أدق :دعــوه

بالصخــب النفســي والروحــي ،وهــي علــى جانــب مــن الرهافــة القصــوى،

وعالميــة (قبــل وأث ـنـاء وبعــد حربيــن عالميتيــن طحنتــا مئــة مليــون مــن البشــر
حـرب عالميــة بــاردة) ،كرســت األيديولوجيــات المهيمنــة
أو نحــو ذلــك ،و ـ
والمتصارعــة مــن اشــتراكية وفاشــية قوميــة وأمميــة خطاباتهــا الماحقــة

فــي صفــوف النخــب العربيــة المثقفــة كلهــا ،و ـبـاءت محــاوالت العقالنييــن
عـرب أنصــار المجتمــع المدنــي ودولــة القانــون والحقــوق الفرديــة بالفشــل
ال ـ

الذريــع.

شـرة علــى بلــورة شــخصيات مســتقلة.
بطــرق غيــر مبا ـ

وهــي أن تجعلــوا المراهــق يشــعر بأنــه حـ ّر فــي اختيــاره ،فــي مــا يرغــب أن

يشــعر أنــه هــو مــن اختــار».

عالقــة بيــن اآل ـبـاء واألب ـنـاء يســودها غالبــا ســوء الفهــم ،ال بــد فــي النهايــة أن

شـرعنت لهــم حقوقــا فــي ظــل دولــة
صـرت لمطالــب األ ـفـراد ،و ـ
عقالنيــة انت ـ

لفولتير ،و»العقد االجتماعي» لجان جاك روسو ظلت شعلتها متأججة،

ويمكن اإلشارة هنا ،أيضا ،إلى الفيلسوف اإلنكليزي برتراند راسل وكتابه
«فــي التربيــة» بوصفــه أ ـثـرا لعــب دوراً فــي بلــورة أفــكار المجتمــع نحــو تلــك

حالــة مــن التطــرف فــي كل شــيء تعصــف بالشــخصية ،حتــى لتــكاد تطيــر

الشــاعر والفنــان؟

قريــب لــم يكــن يســتطيع حتــى أن يحلــم بشــيء مــن هــذا ،وهــو فــي ظــل

***

المواطنــة .فاألفــكار التنويريــة التــي ظ ـهـرت بــدءا مــن القــرن الثامــن عشــر فــي

والحــواس والمشــاعر والم ـيـول والرغبــات والنزعــات والتعب ـيـرات الفائضــة

بخــاف ذلــك نجــد أن المراهــق فــي المجتمعــات العربيــة ،وحتــى وقــت

حـرب الثانيــة مــن تجــاوز الجنــون األيديولوجــي
غـرب ســوف يتمكــن غــداة ال ـ
ال ـ
والنهــوض بمجتمعاتــه بفعــل إرث تنويــري عظيــم وخطابــات مجتمعيــة

مرحلــة ،صحيــح أن األشــخاص ســيعرفون مرحلــة تســمى المراهقــة،

بهــا عــن ســطح األرض ،وتجعــل مــن كائنهــا شــخصا هائمــا فــي فلــك ذاتــه.

شـرة ،إلــى مــا يريــد لهــم مجتمــع األهــل
يخضــع األب ـنـاء ،ولــو بطرائــق غيــر مبا ـ

ودنيــا المراهقــة المفعمــة باالنفعــاالت ،ولكــن هــل يمكــن لــأدب أو الفــن
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فــي التعامــل مــع الناشــئة مــن الطفولــة إلــى ســن الــ .25إن أهــمّ مــا فــي هــذا

طـرة .وهــي مرحلــة فــي تطـوّر
طـراب جــويّ مفعــم بالمطبــات الخ ـ
منطقــة اض ـ

ككتــاب روســو «إميــل أو عــن التربيــة» ،والــذي وضــع ليؤســس لوعــي جديــد

المراهقــة ممـ ّرا قدريــا تعيشــه الشــخصية يشــبه إلــى حــد كبيــر عبــور طا ـئـرة

فــي حمــأة تفشــي الخطــاب األيديولوجــي فــي صفــوف الشــباب علــى حســاب

ولم تتمكن الحروب من طمس تأثيرها ومحو آثارها في التفكير األوروبي.

استكشــاف هــذا الكائــن المج ـهـول الــذي نســميه المراهــق ،وتلــك القــارّة غيــر

ممــا يؤســف لــه أننــا ال نجــد فــي الثقافــة العربيــة الحديثــة كتابــا فــي التربيــة

فــي الثقافــة العربيــة ،وهــذا شــيء شــائن ،خصوصــا إذا مــا اعتبرنــا مرحلــة

الكتــاب يركــز المفكــر الفرنســي علــى أهميــة أن يســاعد المجتمــع الناشــئة

ممــا ال شــك فيــه أن األدب والفــن يبقيــان األســبق إلــى مالمســة انفعــاالت

أن يحــا محــل العلــم ،أو أن يأخــذا دور البحــث النفســي واالجتماعــي ،فــي

المرحلــة الحرجــة فــي حيــاة الناشــئة.

بــل إن كلمــة مراهــق ،ومصطلــح مراهقــة يحمــان غالبــا معنــى ســلبيا،

يبقــى أخ ـيـرا أن نشــير إلــى أن المراهقــة جوهــر وكينونــة وليســت مجـ ّرد

أوروبا بعالماتها الكبرى كـ»روح الشرائع» لمونتسكيو و»رسائل فلسفية»

النفس اإلنسانية وصوال إلى ظاللها ،ومن ذلك العالم الظليل للمراهق،

6

المكتشــفة التــي نســميها المراهقــة.

أن يكونــوا.

فــي ظــل عالقــات غيــر ســوية بيــن المجتمــع والمراهقيــن يمكــن لمراهــق
أن يتحـوّل إلــى شــخص منبــوذ مــن الجماعــة فــي الف ـتـرات العصيبــة مــن

مراهقتــه ،وغالبــا مــا يتســبب لــه ذلــك بــآالم نفســية تجعــل منــه شــخصا
عصابيــا ،متمــردا بصــورة ســلبية ،عدوانيــا ،ومد ـمـرا للــذات .أو شــخصا
انطوائيــا ،وحزينــا ضعيــف الشــخصية ،بــا مبــادرة ،وخائفــا علــى الــدوام

مــن أمــر مــا يجهلــه ،ومحبطــا أمــام التحديــات واأل ـقـران.

ولكــن أليــس كل هــذا أو بعضــه عــوارض وســمات جوهريــة فــي شــخصية
أفــا ي ـفـرض هــذا علينــا إعــادة النظــر فــي فهمنــا لحالــة المراهقــة ،لنعيــد
استكشــافها بوصفهــا خصــاال وتعب ـيـرات عــن شــيء آخــر غيــر ذاك الــذي

نســميه حماقــة المراهقيــن.

خواطــر وأفــكار وتســاؤالت ال أملــك بصددهــا يقينــا ،أبديهــا وليــس فــي
خاطــري ســوى المزيــد مــن االســئلة

نوري الجراح

لندن في يوليو /تموز 2018
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مقال

نقد العقالنية الكالسيكية
تعـدد العـقالنيات نتاج حركة التاريخ
بيعي
الر
علي رسول ّ
ّ
ّ
تكشــف تاريخ ّيــة العقــل عــن تعــدد العقالنيــات يف الفلســفة اإلغريقيــة والرومانيــة والعربيــة -اإلســامية واملســيحية ،ويف الفلســفة

الحديثــة مثــل العقالنيــة الديكارتيــة ،والتجريبيــة اإلنكليزيــة والجدليــة الهيغليــة ،واملاديــة املاركســية ،والرباغماتيــة والوضعيــة املنطقيــة
وغريهــا التــي تجلــت عمومــا يف مســارها التاريخــي كاشــفة بدورهــا عــن أن تعــدد العقالنيــات هــو نتــاج العقــل يف ســياق حركــة التاريــخ.
لقــد قدمــت الفلسـ ُ
ـفة العقالنيــة إ ـبـان عصــر التنويــر وامتداداتهــا حتــي مــا بعــد الق ــرن التاســع عشــر تصــورا أيديولوجيــا للعقــل قوامــه أن

هنــاك مفهومــا واحــدا وثابتــا للعقــل يســتغرق كل أنماطــه ومعانيــه؛ وأن هــذه العقالنيــة التــي يمكــن تســميتها اصطالحــا «العقالن ّيــة
الكالسيكية « تعترب أي فهم لألفكار خارج نطاق نظامها ال يكتسب صفة املعقولية بشكل كامل؛ لكن البحث الجينيالوجي -النسابي
ُيبــن أن كل نمــط مــن أنمــاط العقالنيــة هــو أحــد أنظمــة العقــل يف مرحلــة فكريــة تاريخيــة معينــة.

َي ْك ُ
شف

ـوم
شـ ِ
ـكل العالقـ ٍة بــن مفهـ ِ
للعقل ونـمط من العقالنية تدعي تمثيلها لهذا

الصدمــات التــي اخرتقــت صميــم منظومــات

ســكونية تطبــع أفــكارا معينــة ،يف حــن أنّ

العقل نفسه.

التصــور؛ أنهــا تعتمــد هــذا التصــو َر كمعنــى عــام

تهتــم بالبحــث عــن أصــل ونســابية وجــذر الف ـكـرة

منطقية العقل العقالني

املنهــج الجينيالوجــي عــن

العقــل بشــكل كامــل ،بوصــف الجينيالوجيــا

و /أو الحــدث ليــس طبقــا للمنهــج التاريخــي
الــذي يتابــع نشــأة الظا ـهـرة ومســارها الالحــق
وتطورها ،ولكنها ،أي الجينيالوجيا تالحق من

موقــع الحاضــر يف مــا وصلــت إليــه الف ـكـرة /
الحــدث وتكشــف التأويــات التــي ـمـرت بهــا

واألقنعــة التــي تلبســتها يف مســارها التاريخــي،

عقالنيات متعددة يف تاريخه له صيغة وشكل

العقالنيــة الكالســيكية تصــورا للعقــل بوصفــه

ملفهــوم العقــل حيــث تعتــر العقــل الــذي ينتــج
واحــد طــوال مراحــل التاريــخ ،وأن هنــاك نظامــا

خــط متواصــل طــوال تاريــخ الفكــر (الفلســفي)،

دائما لبلوغ الحقيقة والصواب وتجاوز الخطأ.

لــه العقــاين ،فيعــد هــذا النظــام العقــاين

سـراتيجية يف الفصــل بــن «املع ـقـول»
القيمــة وا ـ

فكريــا عقالنيــا يعــد نفســه هــو العقــل عينــه يف

األفــكار يف ســياق كرونولوجــي؛ فالجينيالوجيــا

العقــل بشــكل كامــل ومطلــق يقابلــه الالعقــل
التاريــخ ،منطلقــا مــن خطاطــة تاريخانيــة هــي

تدعــي الثبــات والوحــدة ،وتكشــف ،أيضــا،

للعقالن ّيــة وفــق قوالــب جا ـهـزة للتصنيــف.

بالثبــات والوحــدة ،وتقــوم بإ ـبـراز مواقع ّيتهــا

ونســبيتها .وال يمكــن بالتــايل اعتبــار أن هنــاك
اتجاهــا واحــداً ملنطــق العقلنــة ال ســيما بعــد
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ويحــاول أن يفســد عليــه حضــوره الــكيل يف
نوع من القراءة األيديولوجية التي تقيم معنى

تصور عصر التنوير الغربي للعقل

ُت َقــدم العقالنيــة الكالســيكية تصــورا مســبقا
عــن العقـ ِـل يحــدده كمفهــوم ثابــت وشــكالن ّية

ويطبــق عــى تاريــخ للعقالنيــة بوصفهــا دأبــا
إنــه يحكــم عــى أنظمــة الفكــر وفقــا ملنطــق ثنــايئ
و»الالمع ـقـول» ،مســتعمال مفاهيــم كــل ّية
ميتافيزيقية التاريخية يُصدر طبقا لها أحكامه
القيم ّيــة.

تعــر هــذه العقالنيــة عــن التفكــر بميكان ـيـزم

(آل ّيــة) أحــد أنظمــة الفكــر الغربــي مضفيــة عــى

العقــل معنــى وحيــدا ويســلك دروبــا مرســومة؛

صفوان داحول

مفهومــي العقــل والعقالنيــة مــن خــال العــودة
املسار التاريخي امل ُ َش ّكـل لنظام تأسيس
للنظر يف
ِ

كيفيــة تل ّبســها مفهومــا معينــا للعقــل يتمتــع

كل الصفــات والخصائــص املطلقــة .فرتســم

العقــل النامــي يف ســياق تاريخــي متصــل،

بصيغتــه «العقالنيــة الكالســيكية « أنــه يمثــل

م ـقـوالت هــذه العقالنيــة وأبنيتهــا النســقية التــي

للعقــل يبــن أنــه وليــد عصــر التنويــر األوربــي

ظـرة نمط ّيــة
تعــر األنظمــة العقالنيــة عــن ن ـ

أي تعود الجينيالوجيا من الحاضر إىل املايض ال

تكشــف العالقــة املوحّ ــدة واالســتغراق ّية بــن

للعقــل ،لكــن الكشــف عــن أصـ ِـل هــذا التصــور

الــذي يعــد العقــل (املســتقل) جو ـهـرا حامــا

ويــرى أن هنــاك اتجاهــا آخــر بخــط مناقــض

تاريخيــا مــن املــايض إىل الحاضــر يف متابعــة تطــور
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العقالنيــة ،والزحزحــات التــي أصابــت مد ـلـول

هنــاك أفــكارا أخــرى تعدهــا مناقضــة لهــذا

إنهــا تفصــل بــن تاريــخ مســتمر للعقالنيــة عــن

آخــر مختلــف لالعقــاين .لــذا ال يمكــن لهــذا
التصــور الق ـبـول بنســبية املعنــى الواحــد للعقــل

واألشــكال املتعــددة للعقالنيــة؛ فــتستمر عنــده

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /
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مقال

والعقــاين ،معتقــدا أن هنــاك عقالنيــة نق ّيــة
ُتقابلها وبجمع عام فلســفات الشــك يف العقل

والتقييــم

حـرة بقــدر
اإلنســان يتحــدد بوصفــه وعيــا وإرادة ـ

أصــي ثابــت ونهــايئ ،ألنــه مــا مــن داللــة عنــده

ألــم َتكــنْ األزمــة طــوال تاريــخ العقــل ســببا يف

ضـرب نيتشــه
صـول تكوينهــا؛ فقــد ـ
املعقوليــة وأ ـ

جـرة مــن الرغبــات
تعتمــل فيــه طاقــة متف ـ

وكذلــك بحــث دولــوز يف «ألــف ســطح وســطح «

حـول العقالنيــة إىل منظومــة
حتــى ال تت ـ

يشء والشك يف عقالنية معينة يشء آخر ،أما

وسندا للقول الفلسفي التقليدي ،مثل املقابلة

نـظرة املوازاة والصراع بني خطني فكريني عقالين

واإليمــان بقــوى أخــرى .غــر أن الشــك يف العقــل
اإليمــان بقــوى أخــرى فــيء مختلــف ال يناقــض

العقــل وليــس يف عــداء معــه ،ولكــن إبســتيمية
(نظــام الفكــر) «العقالنيــة الكالســيكية» تتبنــى

ل ـهـرم

الب ـنـاء

الفكري-املذهبــي

(الغربــي) ،وكشــف محجــوب هــذا النمــط مــن
الثنائيات الوجودية والفكرية التي تمثل دعامة

الحيويــة التــي تفــوق ســلطة الوعــي وضوابــط

بــن الحقيقــة والخطــأ ،والحــي والعقــي .أمــا

جغرافيــة العقــل إىل مســاحات جديــدة لــم تكــن

فرويــد بكشــفه عــن منطقــة الالوعــي فلــم يكــن

طــوال تاريــخ الفكــر الفلســفي.

اتجاهات تاريخ الفكر الفلسفي

ُيهَيمــن عــى نظــام العقالن ّيــة الكالســيكية
تصــور مســبق التجاهــن متناقضــن يف بنيتهمــا
ومتخالفــن يف حركتهمــا طــوال تاريــخ الفكــر
الفلســفي ،األول مــادي االتجــاه والثــاين مثــايل

الهوية والتفسري .إنّ هذا التصور ناتج عن نظرة

تعميميــة تبســيطية لتاريــخ الفكــر الفلســفي
ظ ـهـرت يف القــرن التاســع عشــر بتأثــر فلســفة
التاريــخ ذات التقســيم الثنــايئ ،ســالة ماديــة

عـرض هــذه
عقليــة وأخــرى مثاليــة العقليــة ،وت ـ

ظـرة مفهومــا للتقــدم بوصفــه سلســلة مــن
الن ـ

التطــور والنمــو الــذايت طــوال مراحــل التاريــخ.

إن التفلسـف وفقا لرؤية العقالنية الكالسيكية
ال يكــون عقالنيــا إال بصــروح كل ّيــة متماســكة

الب ـنـاء الشــكيل ،وكذلــك ال بــد أن يخضــع ال ـقـول
الفلسفي لنسق متماسك عىل طريقة املذهبية

سـرات شــاملة حتــى
الفلســفية التــي تقــدم تف ـ
يحوز عىل معنى املعقولية ويكون دليال عليها،

ثــم تتجــه هــذه العقالنيــة إىل إصــدار أحــكام
قيم ّيــة َتصـ ُ
ضـرب
ـف بعــض الفلســفات .وهنــا ن ـ

تعبر األنظمة العقالنية
نمطية لمفهوم
عن نظرة
ّ
العقل حيث تعتبر العقل
الذي ينتج عقالنيات
متعددة في تاريخه له
صيغة وشكل واحد طوال
مراحل التاريخ ،وأن هناك
نظاما فكريا عقالنيا يعد
نفسه هو العقل عينه في
خط متواصل طوال تاريخ
الفكر (الفلسفي) ،ويرى
أن هناك اتجاها آخر بخط
مناقض له العقالني ،فيعد
هذا النظام العقالني
بصيغته «العقالنية
الكالسيكية « أنه يمثل
العقل بشكل كامل ومطلق
يقابله الالعقل

لتلــك الشــروط فتصفهــا بالالعقالنيــة.

إن هــذا الحكــم هــو نتيجــة للو ـقـوع يف دا ـئـرة
الفهــم الكالســييك للعقــل وغــر املتمثــل للفكــر
النيتشــوي املـ ُـعَ ّري يف منهجيتـ ِه الجينيالوجيــة

مليتافيزيقــا نمــاذج األحــكام األخالقيــة املشــكلة
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املؤ ـثـرات الفاعلــة يف حقيقــة فهــم منطــق الوعــي

عقــي يعيــد ب ـنـاء مفهــوم العقــل ودالالتــه.

وقــد كشــف عــن هــذا هيدغــر حينمــا شــرع

حـوالت الكــرى يف تاريــخ الفكــر
جـاع الت ـ
يف إر ـ
حـول يف كيفيــات تأويــل
الغربــي إىل مجــرد ت ـ

الوجــود ونمــط الحقيقــة ضمــن الخــط العــام
لجوهــر امليتافيزيقــا الــذي شــهد تعديــات مهمــة

مــع ديــكارت ثــم نيتشــه الحقــا ،ولكــن دون
حـول
أن يمــس ذلــك جوهــر امليتافيزيقــا( ،و ـ
تفصيل هذا انظر كتاب هيدغر بعنوان «نيتشه

يف الالمع ـقـول هــو مظهــر النتــكاس العقــل
والعلم معا ،من قبل بعض حراس العقالنية

أسســه تقليــد عصــر التنويــر منــذ القــرن الســابع

نظــام هــذه العقالنيــة مُ بــعد بتضييــق معنــى
املعقوليــة وتســوير حدودهــا؛ ولكــن هنــاك أكــر
مــن هــذا املعنــى ومجــال مختلــف لالمع ـقـول.

أيديولوجيا العقالنية

تعــر هــذه العقالنيــة الكالســيكية عــن موقــف
أيديولوجــي مــن حيــث صرامتــه التقييم ّيــة
وواحديتــه للمعنــى والحقيقــةُ ،
وت َ
صنــف

األفــكار يف خانــات محــددة ســلفا برســم
يضــع عقالنيتــه كممثلــة لالتجــاه التقدمــي
تقيمــه بــن «العقالنيــة» و»التقــدم» مــا هــو إال

عشــر؛ فقــد وجــه فوكــو ضربــات قويــة وصارمــة
املعرفــة « الد ـعـاء هــذه العقالنيــة االمتــداد عــى

وهــذا الفصــل الــذي يُرفــع إىل مســتوى القطيعــة

مــسار التاريــخ بشــكل متصــل وتكامــي مــرزا

االنفصــال بــن أنظمــة الفكــر يف ســياق اختــاف

هناك أيّ تالزم منطقي أو تاريخي بني الطرفني.
النهائيــة بــن العقــل والالعقــل ال يعــر إال عــن
منهجية ترسيمية لتاريخ الفكر بطريقة مانوية

مراحــل التاريــخ ،وأيضــا أبــرز القطائــع يف أســس

ظـرة معياريــة بأحــكام مســبقة.
ون ـ

النزعــة اإلنســانية وبديهياتهــا ومختلــف املفاهيــم

الــذي يُــضفي عــى حركـ ِة التاريــخ معنــى التــوايل

أبنيــة العقــل ذاتــه .فقــد قــام بتقويــض مرت ـكـزات
التــي تســندها مثــل العقــل والوعــي واإلرادة

حـرة ،والفاعــل التاريخــي إلــخ ،باإلضافــة إىل
ال ـ

جاك دريدا يف «الكتابة واالختالف» ،و»صيدلية

قلبا جذريا من خالل ابتداعه ملفهوم الالشعور

العــمود الفقــري للفلســفة منــذ أفالطــون حتــى
التفكيــي فاعليــة للداللــة اللغويــة ،وفنــون
البالغــة التــي ال تربطهــا أيّ عالقــة بمد ـلـول

تحاصــر املعنــى تحــت ب ـنـاء مقفــل يكــرر امل ـقـوالت
واملقدمــات نفســها؟ أولــم تحــدث القطائــع
اإلبســتيمولوجية بســبب األزمــة؟ فــا بــد إذن

وهــذا التصــور ن ـتـاج مفهــوم املتصــل التاريخــي

الضامــن ملعرفــة تقــوم عــى التسلســل الســببي
فيكــون الســابق امل ُ َفســر وال ّ
ـاحق،
ـمولــد لـ
ِ

فرويد بكشفه عن منطقة
الالوعي فلم يكن العقالنيا
على ما تحكم هذه
العقالنية ،بينما قلبت
تحليالته النفسية مفهوم
الشخصية قلبا جذريا من
خالل ابتداعه لمفهوم
الالشعور الذي يعد عنده
أساس التحكم في السلوك
الواعي للشخصية وبموجب
ذلك لم يعد اإلنسان يتحدد
بوصفه وعيا وإرادة حرة
بقدر ما أصبح يتحدد بوصفه
خزانا الشعوريا تعتمل فيه
طاقة متفجرة من الرغبات
الحيوية التي تفوق سلطة
الوعي

ـال َت َبنيــه مفاهيــم الكل ّيــة ،والتطـوّر،
مــن خـ ِ
واالســتمرارية ،والوحــدة والتناقــض.

العقل واألزمة

ـب ممثــي هــذا التصــور
أمــا مــا يثــار مــن جانـ ِ
األيديولوجــي للعقــل بخصــوص أزمــة العقــل
الغربــي واعتبارهــا أزمــة عنــد الطــرف املتشــكك

وغــر الواثــق بالعقــل فيطــرح الســؤال التــايل:

ـال
ـبيل املثـ ِ
ومحدوديتهــا التفســرية؛ فعــى سـ ِ
مطابق
ـر
عجزت فيزياء نيوتن عن
تقديم تفسـ ِ
ِ
ِ

حصول
الظواهر الطبيعيةِ مما أدى إىل
لبعض
ِ
ِ
ِ
أزمــة يف الفيز ـيـاءِ مــا كانَ منهــا إال أن أحدثــت
القطيعـ َـة واالنفصــال و َُطـ ِـر ْ
إثرهــا
حت عــى ِ

أسس ومفاهيم جديدة ذات تفسري أشمل مع

داللــة الالمع ـقـول ،حيــث إن الالمع ـقـول وفــق

مقدمــة أيديولوجيــة ومصــادرة أول ّيــة ،فليــس

يف كتابــه «الكلمــات واألشــياء» و»حفريــات

مفاهيــم أرثوذكســية ومجموعــة مبــادئ قــارة

الكالســيكية األرثوذكســية ،يــدل عــى اختــاف

العقــي للفكــر الغربــي عــى النحــو الــذي أقــام

هيدغــر .وأصبحــت الحقيقــة وفقــا للمنهــج

الواعــي للشــخصية وبموجــب ذلــك لــم يعــد

خـول الفلســفة الغربيــة
وعليــه فــإن ال ـقـول بد ـ

بشــكل دائــم ،يف حــن أنّ هــذا التســاوق الــذي

يعرفــون بفالســفة االختــاف عــى هــدم ا ـلـراث

العقالنيــا عــى مــا تحكــم هــذه العقالنيــة ،بينمــا

الــذي يعــد عنــده أســاس التحكــم يف الســلوك

إطــار ثنائيــة الـ»أمــا ..أو».

جـزء األول) .وكذلــك وافقــه مــن
والفلســفة» ،ال ـ

ب ـنـاء العقالنيــة الكالســيكية امليتافيزيقيــة مــن
الداخــل ،وكشــف صفتهــا النســبية التــي ُتــعد

قلبــت تحليالتــه النفســية مفهــوم الشــخصية

عــن منطــق جديــد يكســر مركزيــة العقــل خــارج

مصادراتهااألوليــة وأحكامهــا الكليــة .إنــه موقــف

أفالطــون» و»هوامــش الفلســفة» حيــث قـوّض

مثــا تلــك الفلســفات التــي تعتربهــا العقالنيــة
كفلســفة نيتشــه غــر النســقية والتــي ال تخضــع

متعقلــة مــن قبــل ،وفتــح ريــادة للعقــل بإ ـبـراز

املجــال أنّ املرمــي بالالمع ـقـول مــا هــو إال إمــكان

التي فهمت منطق العقل عىل أنه يُمثل اتجاها

هــذا فهــم واحــد مــن أنــواع متعــددة للعقالنيــة

العقــل ذاتــه .لقــد وطــأ أرضــا ب ـكـرا وســع بهــا مــن

وإقامــة تعقيــل مــا كان المع ـقـوال ،مبينــا يف هــذا

مفهوما للعقل هو العقالنية العلمويّة الباترة
ماديا وضعيا إلحاديا ضد الدين ،ويف الحقيقة

مــا أصبــح يتحــدد بوصفــه خزانــا الشــعوريا

إال وتفــي إىل داللــة أخــرى إىل مــا ال نهايــة لــه.

كســر دوغمائياتــه وخلخلــة قوالبــه وثوابتــه

إن الرتهـ َ
ـيف املســتمر للمفاهيـ ِـم والقطائـ ِـع
اإلبســتيمولوجية داخــل ســياق النظريــات
العلميــة يُــظهر عَــج َز هــذه العقالنيــة

واألصول
األسس
النظرية النسبية .إنها أزمـة يف
ِ
ِ
ـات لنمــط معــن مــن العقالنيــات ،وهــي
وامل ُ َقومـ ِ
ناتجــة عــن فهــم تعميمــي لهــذا النمــط.

زحزحات في مدلول العقل

لقــد حدثــت زحزحــات عديــدة باملعنــى

الفلســفي واملنهجــي ملفهــوم العقــل وقطائــع
إبستيمولوجية مع نظام العقالنية الكالسيكية

عــى إثــر انقــاب الســياقات املعرفيــة التــي
حصلت يف اللسانيات والتحليل البنيوي ملنطق

حـوالت اإلبســتيمولوجية ،وإعــادة
اللغــة ،والت ـ
تقيــيم النظــام العقــاين الســائد مــن موقــع

التفسري البنيوي اللغوي لالوعي (جاك الكان)

الــذي أعــاد صياغــة الرابطــة بــن بــنية الالشــعور
وكـالم اللـغة الرتميزي ،حيث تتم قراءة ظاهرة

الالشــعور كمــا لــو كانــت تماثــل بنيويــا الظا ـهـرة
اللغويــة نفســها ،أو قــل هــي اللغــة ذاتهــا ،أيــن

يكــون املع ـقـول طريقــا لـ»الالمع ـقـول» والوعــي
طريقــا لالوعــي ،وافــتتاحات مناهــج تحليــل
الخطاب والتأويل («الحقيقة واملنهج» و»صراع

سـرات» عنــد غادامــر وريكــور) ،وفلســفة
التف ـ
املنفصل التاريخي (مدرسة الحول ّيات ،بروديل
«البحــر املتوســط يف عهــد فيليــب الثــاين»).

تاريخ أيديولوجي للعقل

من توطني العقل يف األزمة ،فإنجازات العقل

الغربــي لــم تحصــل إال نتيجــة ألزماتــهِ .األزمــة
ـوالت
ـال الت ـ
تحــدث بفعـ ِـل محـ
ح ِ
ِ
ـاوالت إدخـ ِ
ـات الب ـنـاءِ
ـازات العلميـ ِة يف عربـ ِ
املعرفيـ ِة واإلنجـ ِ
التقليــدي للعقالنيــةِ.

العقالنيــة الكالســيكية حصيلــة م َر ّكبــة
ْ
وتصنيف ّيــة لتاريـ ِـخ أيديولوجــي للعقـ ِـل أُعيـ َـد
بنــاؤه طبقــا لتصــورات مســبقة مثلتهــا عقالنيــة
عصــر التنويــر والعقالنيــة العلمويــة الدوغمائيــة

الســائدة يف القــرن التاســع عشــر والتــي رســمت

الحــدود القــارة لجغرافيــة العقــل وفصلــت
بشكل قاطع بني «املعقول» و»الالمعقول» .إن
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هــذه العقالنيــة الكالســيكية ُتقــى الالمع ـقـول

بعيــدا عــن دا ـئـرة العقــل بــدال مــن معاينتــه

والتفكــر فيــه واســتحضاره إىل دائرتهــا بوصفــه
المف ـكـرا فيــه بعــد .فغالبــا مــا تضــع العقالنيــة

مقوالتهــا الجا ـهـزة بشــكل متعــال إلصــدار
أحكامهــا القطع ّيــة بــن العقــي والالعقــي.

فمــن الالمفكــر فيــه بالنســبة لهــذه العقالنيــة
هو أن ما من فكر إال وله معقوليته ،وال يوجد

يعطي نظام العقالنية الكالسيكية مدلوال ثابتا

يف دراساته عن اإلبستيمولوجيا وال سيما كتابه

إىل مــا تســميه «الالمع ـقـول» بوصفــه اإلمــكان

منطــق التشــارك وآخــر قائــم عــى منطــق العقــل

العقــل ذاتــه .إن العقالنيــة الكالســيكية ال تنظــر

املف ـتـوح أمــام العقــل والــذي لــم يمــارس عليــه

العقــل حضــوره بعــد؛ يف حــن هــو الالمفكــر

حـوالت
ال ي ـكـرث نظــام العقــل الكالســييك لت ـ

إبســتيمولوجية عديــدة ترفــض هــذا الفصــل

الصــارم والقاطــع بشــكل مســبق بــن العقــل
والالعقــل .وكان األحــرى بهــذه «العقالنيــة
الكالســيكية أن تحــدد نمــط كل معقوليــة يف

سـاءلة
فضائهــا املعــريف وتضعهــا عــى محــك امل ـ
يف مــا إذا كانــت تدعــي أنهــا التعبــر الوحيــد عــن
حقيقــة مطلقــة ملفهــوم العقــل حتــى تصــل إىل

اكتشــاف وجــود أنمــاط عديــدة مــن املعقوليــة ال

تمثــل أيّ منهــا حقيقــة نهائيــة أو مقياســا لــكل
تعقــل ،فبعــض األنســاق الفكريــة التــي تعتــر
ممثلــة ملعنــى العقالنيــة مــا هــي إال منــظومات
تأويــل كــرى ،بحســب ـبـول ريكــور.

إن مثــل هــذا الفهــم يجعــل العــقل يفتــح إمكانــا

عــى الالمع ـقـول وال يوصــد الــدروب لعقلنتــه
ويعيــده بوصفــه المُ َف ّ ـكـرا فيــه بعــد .فارتيــاد
العقل ويضعه
مجال
يوسع من
الالمفكر فيه ّ
ِ
ِ

أمــام مهمــة املراجعــة الدائمــة ألسســه ومقوالتــه

لقد حدثت زحزحات عديدة
بالمعنى الفلسفي
والمنهجي لمفهوم العقل
وقطائع إبستيمولوجية مع
نظام العقالنية الكالسيكية
على إثر انقالب السياقات
المعرفية التي حصلت في
اللسانيات والتحليل البنيوي
لمنطق اللغة ،والتحوالت
اإلبستيمولوجية ،وإعادة
تقيـيم النظام العقالني
السائد من موقع التفسير
البنيوي اللغوي لالوعي
(جاك الكان) الذي أعاد
صياغة الرابطة بين بـنية
الالشعور وكـالم اللـغة
الترميزي

أن لــكل عقالنيــة منظومتهــا وســلطتها ،ولكــن
ال كمــا يطــرح وفــق نظــام العقــل العقــاين

مــن حصــر التأثــر يف العوامــل الالتماثليــة يف
االتجاهــات الالعقالنيــة.
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فــا يوجــد عقــل تصنيفــي واحــد ذو مركزيــة
منطقيــة .إن تشــكل املعــارف ونمــط املعقوليــة
هو دائما تعبري عن نظام فكري قائم يف مرحلة

حـول أو يتبــدل يف مرحلــة
تاريخيــة معينــة يت ـ

الحقــة؛ وعليــه ضــرورة التمييــز بــن ط ـمـوح

العقالنيــة الكالســيكية للكليــة والشــمولية
ومواقعيتهــا التاريخيــة النســبية .وهــذا الط ـمـوح
دفعها إىل نقل مفهوم املطلق والالمتناهي من
األلوهيــة وإضفائــه عــى مفهــوم اإلنســانوية.

ـور العقالنيــة
بعــد تعريــة الجــذر الــذي يكــون تصـ ِ
الكالســيكية ملفهــوم العقــل يكشــف النقــد
الجينيالوجي نسابية هذه العقالنية وافرتاضها

املضمــر للمماثلــة والتطابــق بــن دال العقــل
ومدلولــه ،وهــو مــا يــؤدي إىل اخ ـتـزال مفهــوم

صـرة مغا ـمـرة
العقــل وتحجيــم املعرفــة ومحا ـ
االكتشــاف .ويقـوّض هــذا النقــد مقولــة كل مــا

هــو واقعــي عقــاين ،فتكشــف الجينيالوجيــا
أن العقلنــة قائمــة عــى مفهــوم واســع مــن
األســطرة ،وأن العقالنيــة يف قمــة تجريداتهــا

تبقــى موشــحة باملخيــال .إن نقــد مفهــوم

العقالنيــة الكالســيكية للعقــل يغـ ّـر عالقاتنــا
مــع مفهــوم العقــل ذاتــه عندمــا نكشــف صالتــه

فيــه بعــد الــذي كلمــا دخــل بعــض منــه إىل دا ـئـرة

املفكــر فيــه توســعت حــدود العقــل ،وانتقــل

كاتب من العراق

صفوان داحول

عــن ميتافيزيقــا معنــى هــذا العقــل ،وأظ ـهـرت

مطمح العقالنية

بالالمع ـقـول.

توســع ملجــال العقلنــة هــو انفتــاح عــى مــا لــم

صـول ونظــام العقــل الكالســييك كشــفت
أل ـ

والطرفــان يرجعــان إىل األصــل نفســه.

بنيــة تمــثل ّية ثابتــه ،بــل لــه مســتويات مختلفــة؛

طـره املعرفيــة التــي تتبــدل باســتمرار؛ فــكل
وأ ـ
يعقــل بعــد .لقــد حدثــت خلخلــة شــديدة

عــن «الالمع ـقـول» ال يوجــد فصــل نهــايئ بــن

ليــس العقــل ب ـنـاءً قــارا لــه شــكل تــام ونهــايئ أو

خطــاب أدواتــه املعرفيــة ومفاهيمــه اإلجرائيــة

ميتافيزيقا العقل

تكن معروفة من قبل .ووفقا لرأي «غرانجيه»

ملفهــوم العقــل يســتبعد كل مــا ال يتوافــق مــع
ّ
ويفقــر مفهــوم
تناســباته ومغالقاتــه ممــا يُــض ّيق

خطاب يخلو تماما من منطوق العقل ،فــلكل

التــي يســتعملها يف التحليــل والتفســر.

العقل ويمدد أسواره إىل مساحات جديدة لم

العقــل إىل آفــاق أبعــد واكتشــف مجاهيــل

جديــدة لــم تكــن مكتشــفة مــن قبــل أو كانــت

تعــد يف مــا يقــع يف «الالمع ـقـول» ،إذن انتهــاك
حــدود «الالمع ـقـول» يوســع مــن أقطــار دا ـئـرة
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صفوان داحول

تجربة مبكرة في مفهوم التطريس
ديك الجن الحمصي في الشعر الحديث
خلدون الشمعة

سردية الشاعر ديك الجن الحميص الذي كتب مرثية حبيبته ورد ،بعد أن فتك بها بدافع الغرية سبق أن حولها الكاتب اللبناين رئيف
هـؤالء
خــوري إىل نــص مشـ ّـوق .كمــا ـقـام عمــر أبوريشــة و ـنـزار قبــاين وعبدالوهــاب البيــايت بكتابــة ثــاث ســرديات متما ـيـزة للقصيــدة ،أعــاد ـ
الشــعراء إنتاجها يف ما ســأدعوه بـ»تجربة مبكرة يف التطريس».

مفهوم

طـرس
«التطريــس» أو ال ـ

يلعبــون .وقــد ســمع أحدهــم ي ـقـول «أنــا املــؤذن»

ف ـكـرة ـعـرض القصــة هــذه ،أي تمثيلهــا ،هــي

«مئذنــة».

شـرحها للفيلســوف األندليس ابن رشــد.
يحاول ـ

(( ،)palimsesteأي ال ـلـوح

معرفــة مــا حــدث رأى مجموعــة مــن الصبيــان

نصا مماثال ومغايرا يف الوقت نفسه) يحيلنا يف

وحــاول تســلق ظهــر صبــي آخــر كان يتظاهــر بأنــه

األســود الــذي نمحــو عنــه نصــا لنضــع بــدال منــه
التجربــة املب ـكـرة التــي نســتعرضها يف هــذا
البحث ،إىل نمط من التناص يحتفي بسرديات
شـرك يف بلورتهــا ملفهــوم «املونو ـلـوغ
شــعرية ت ـ

الدرامــي» .وأمــا مصطلــح «التطريــس» فقــد
جـرار جينيــت (-1930
وضعــه الناقــد الفرنــي ـ

قصــة مرويــة؟».

التــي كان التاجــر أبوالقاســم العائــد مــن الصــن

الصبيــة فقــد كانــوا يتدافعــون
وأمــا بقيــة
ِ

ويعلــق أمربتــو إيكــو الــروايئ اإليطــايل وعالــم

ظـرة عليهــم عــاد إىل
وبعــد أن ألقــى ابــن رشــد ن ـ

مــن خــال تمرســه بشــرح كتــاب «الشــعريات»

وكأنهــم يمثلــون جمعــا حاشــدا مــن املصلــن.

كتبــه وأوراقــه ليفكــر يف معنــى «الرتاجيديــا»

السيميولوجيا عىل ذلك بقوله إن ابن رشد كان

ألرســطو يمتلــك اإلطــار النظــري الــذي يســاعده

عىل معرفة املقصود من مصطلحي الرتاجيديا

 )2018أحــد أبــرز الذيــن بحثــوا يف نظريــة األخبــار

و»الكوميد يــا».

أبدأ حديثي عن املونولوغ الدرامي الذي سأمثل

أبوالقاسم ،كان يروي ملستمعيه حكاية غريبة

يف ر ـثـاء حبيبتــه ورد ،أبــدأ بالوقــوف قليــا عنــد

يــروي أبوالقاســم أنــه شــاهد بــأمّ عينيــه بيتــا

شــعريات أرســطو واإلطــار النظــري للمســرح.

وال ـكـرايس .وقــد كان املــكان مزدحمــا بالنــاس

سـرحي نفســه.
عـرض امل ـ
وتمتلــك تجربــة ال ـ

األدبية.

عليــه بقصيــدة ديــك الجــن الحمــي الشــهرية
غيــاب مفهــوم «الدرامــا» يف النقــد العربــي
القديــم.

ويف مقطــع آخــر مــن القصــة ،هنــاك تاجــر اســمه

والكوميديــا .وأمــا الحضــارة الغربيــة فقــد كانــت

عمــا شــاهده يف «كانتــون» بالصــن.

الوســطى .فقــد كانــت أوروبــا آنــذاك تجهــل

خشــبيا فيــه صالــة ك ـبـرة مليئــة بالشــرفات

هناك قصة قصرية لخورخي لويس بورخيس،

الذيــن كانــت أبصارهــم مشــدودة إىل منصــة

الغيــاب الصريــح.

عــى وجوههــم أقنعــة ويمتطــون خ ـيـوال ..ولكــن

أعتقــد أنهــا تصلــح إلل ـقـاء الضــوء عــى هــذا

يقــف عليهــا قرابــة عشــرين شــخصا يضعــون

هــذه القصــة عنوانهــا «البحــث عــن ابــن رشــد»

لــم تكــن هنــاك خ ـيـول .وكانــوا يتبــارزون دون

التــي انتابــت ابــن رشــد عندمــا أراد ترجمــة

يموتــوا فعــا .وقــد أوضــح أبوالقاســم أن ـهـؤالء

حـرة
يتخيــل فيهــا بورخيــس الكاتــب حالــة ال ـ

كلمتــن وردتــا يف كتــاب «الشــعريات» ألرســطو.
هاتــان الكلمتــان املفتاحــان همــا «الرتاجيديــا»

و»الكوميد يــا».

يــروي بورخيــس يف قصتــه أن ابــن رشــد ســمع

14

ضـاء مــن خــارج البيــت ،فلمــا حــاول
جلبــة وضو ـ

أال يمكننــا أن نتخيــل قصــة معروضــة بــدال مــن
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ال تملــك هــذا اإلطــار النظــري خــال القــرون

هــذا يف الوقــت الــذي كانــت تعــرف املســرح
ضـوع حديثنــا،
وأمــا املونو ـلـوغ الدرامــي مو ـ
سـرحي الــذي يــؤ ّدى مــن خــال الشــعر .ولكــن
امل ـ

حـول «هاملــت» شكســبري
فقــد كتــب يف مقالتــه ـ

يف األدب اإلنكليــزي لــدى شــعراء العصــر

عـرض
فهــو يمثــل صيغــة بســيطة مــن صيــغ ال ـ

حـول مــا دعــاه بـ»املعــادل املوضوعــي».
إليــوت ـ

مصطلــح املونو ـلـوغ الدرامــي لــم يــرد يف النقــد

التــي ظ ـهـرت يف عــام  1919ي ـقـول «الطريقــة

تشــر إىل وجــود نمــوذج مــن الشــعر العربــي

تكمــن يف إيجــاد معــادل موضوعــي ..أو بعبــارة

لم يكونوا مجانني وإنما ممثلون يمثلون قصة.

القديم الذي يتحقق فيه تعريف هذا املصطلح

عـرض قصــة بــدال مــن أن يرويهــا..
ا ـمـرأ يقــوم ب ـ

وكأنــه يضــع قناعــا يميــز أنــا الشــاعر مــن أنــاه».

بامتيــاز .وقــد كان لهــا -كمــا هــو معــروف -أثرهــا

وهــذا يقربنــا مــن الف ـكـرة التــي وضعهــا ت.س.

أن يحملــوا ســيوفا ..بــل كانــوا يموتــون دون أن

وجــه الدقــة .فقــال أبوالقاســم «دعنــا نتخيــل

وإنما تحل محلها أنا راوي القصيدة الذي يبدو

بروفــروك» التــي تعـ ّـد قصيــدة مونو ـلـوغ درامــي

عليها قبل أن يجبل كأسه من جثتها املحروقة.

فيهــا أنــا الشــاعر هــي التــي تخاطــب املســتمع،

وهــذا مــا يحــدث يف قصيــدة «أغنيــة العاشــق

امللمــوس يف الشــعر العربــي الحديــث .ومــن

العربــي القديــم عــى الرغــم مــن األمثلــة التــي

لــم يفهــم ابــن رشــد مــا رواه أبوالقاســم عــى

بال ـقـول «إنــه عبــارة عــن قصيــدة ق ـنـاع ال تكــون

بشــكل مباشــر بــل يقــوم بالهــروب مــن الــذات.

وتمــاه ،أســطورة ديــك الجــن الحمــي الشــاعر

مرفقــا بمصــادره الغربيــة املتداولــة يف الوقــت
الحا ضــر.

وهــذا التعريــف ،بتبســيط شــديد ،يحــدده إيكــو

الوحيدة للتعبري عن العاطفة يف الشكل الفني

أخــرى إيجــاد مجموعــة مــن األشــياء ،أو قــل
موقفــا ،سلســلة حــوادث تكــون معادلــة لتلــك
العاطفــة بالتحديــد».

إن الشــاعر يف هــذه الحالــة ال يعــر عــن الــذات

الجديــر بالذكــر أن املونو ـلـوغ الدرامــي اشــتهر
الفيكتــوري وبخاصــة شــعر رو ـبـرت براوننــغ.

الــذي قتــل جاريتــه الحســناء حبــا لهــا و ـغـرة
شـرة
وال شــك يف أن معرفــة أبــي ريشــة املبا ـ
بمصــادر الشــعر اإلنكليــزي ،وبخاصــة أعمــال
براوننغ وتنيسون ،هي التي نبهته إىل املونولوغ

الدرامــي الــذي تربطــه بتقنيــة الق ـنـاع عالقــة
ا ـقـران.

وينتمــي النمــوذج املبكــر نســبيا الســتخدام

غــر أن تقنيــة الق ـنـاع واملونو ـلـوغ الدرامــي لــم

حـول يف
العربــي الحديــث إىل مرحلــة ت ـ

واستكناه دواخلها ودالالتها وأشكال تجلياتها،

املونو ـلـوغ الدرامــي وتقنيــة الق ـنـاع يف الشــعر
الحساســية الفنيــة كان الشــاعر عمــر أبوريشــة

شـرت يف
قــد دشــنها يف قصيدتــه «كأس» التــي ن ـ
عــام  ،1940واســتعاد فيهــا عــر عالقــة تنــاص

تتحول إىل ظاهرة فنية ،يمكن رصدها وسربها

إال مــع تبلــور حركــة الشــعر الحديــث عــى أيــدي

الشــعراء الــرواد مــن أمثــال الســياب والبيــايت
صـاح
و ـنـزار قبــاين وأدونيــس وخليــل حــاوي و ـ

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /

15

مقال

عبدالصبــور .وســواء كان ـهـؤالء الــرواد ،عــى

ال يعقل أن يقتل ديك الجن زوجته ويعلن عن

وتدلت إليه ،ودخل الزوج كعادته لينظر إليها

«يــروى أن ديــك الجــن الحمــي قتــل جاريتــه

واختــاف ،واعــن أو غــر واعــن نقديــا بتقنيــة

عــى ذلــك ،أو ألنــه فـ ّر مــن ســلطة الحاكــم.

تقــي حاجــة ،فطلبهــا يف املوضــع فلــم يجدهــا،

مــا يف مواقفهــم الفكريــة والجماليــة مــن ائتــاف

املونو ـلـوغ الدرامــي والق ـنـاع وأصولهــا يف الشــعر

اإلنكليــزي ،فــإن ظا ـهـرة األقنعــة يف الشــعر
شـرات
العربــي الحديــث تومــئ إىل جملــة مــن املؤ ـ

التي سنحاول أن نثري بواسطتها بعض األسئلة

الجوهريــة التــي تتصــل بأســباب وعوامــل ظهــور

تلــك التقنيــة الشــعرية بامتداداتهــا الحضاريــة،

وآليات املثاقفة والتناص التي اقرتنت بها ،قبل

أن تنحسر انحسارا شبه كيل لدى األجيال التي
أعقبــت جيــل الشــعراء الــرواد.

جثتهــا املحروقــة كأســه ،وكان ينشــد بــن شــربه

ورجعت أميش القهقرى وجوانحي تتضرم

خـرة
الدرامــي فــا شــك أن مــن أبــرز نماذجهــا املتأ ـ

دعها فهذي الكأس ما مرت عىل شفتي نديم

...

الدمشــقي» .هــذه القصيــدة املتضمنــة يف ديــوان

غضبــى

من أين؟ والدنيا طوت أظاللها الفيحاء وثبا

والثــاين :ألن ورود املرثيــة يف مصــادر عربيــة

فــإذا هــي قــد تدلــت ،وهــو ينظــر إليهــا ،فقــال

وتحويلهــا إىل مــادة أســطورية متداولــة كان

ألصدقــك ،مــن األمــر كيــت وكيــت .فأ ـقـرت لــه،
ضـرب عنقهــا ،ثــم قتــل أمهــا،
فسـ ّـل الســيف ف ـ

دعها فقد تشقيك فيها لفحة البغي الرجيم

يــا طلعــة طلــع الحمــام عليهــا وجنــت لهــا ثمــر

مايل أراك تطيل يف تأمل الطرف الرحيم

متعــددة وذ ـيـوع صيتهــا قمنــا بأســطرتها

مــن نتائجهــا ،كمــا ورد يف إحــدى الروايــات ،أن

شــقيقة ورد التــي فتــك بهــا ديــك الجــن ورثاهــا،

كتبــت ردا عليــه ليســتكمل تلــك املرثيــة.

لها :ما وراءك؟ والله لتصدقنني ،قالت :والله

و ـهـرب ،وأنشــأ ي ـقـول:

وبكائــه أبياتــا مــن الشــعر».

يل وقفة معها أمام الله يف ظل الجحيم

وتنفس الشبح الشقي عىل جذى حب أثيم

وعىل خطاي أرى بقايا سلويت تتحطم!!

جـاء
نامت! وجنــح الليــل جــنَّ و ـغـريت الهو ـ
أنا لن أعيش غدا فأروي قلبها الظمآن حبا!

إىل ديــك جــن دمشــقي الهويــة ،يشــبه ديــك

أتخالني أهذي؟ وخمري صحوة القلب الكليم

جـاء يف «ذم الهــوى» البــن
إحــدى الروايــات :ـ

رويــت مــن دمهــا الــرى ،ولطاملــا روى الهــوى

***

أيضم غريي هذه النعمى!! متى وسدت تربا!؟

رغبــان ،وإنمــا لقــب بديــك الجــن ،وقــد روي عــن

حكمــت ســيفي يف مجــال خناقهــا ومدامعــي

هيفاء ،لم يبلغ مدى إغرائها وهمي وظني

***

هاكــم نــص املرثيــة (األســطورة) كمــا ورد يف

وقال ابن السراج :فجنى لها.

اشرب! وال ترتك جراح السر تعوي يف رميمي!

وأشــدها تم ـيـزا قصيــدة ـنـزار قبــاين «ديــك الجــن
«الرسم بالكلمات» الصادر يف سبعينات القرن

ومراكب األيام شقت جبهتي دربا فدربا!

الــردى بيديهــا

أســطورة ديــك الجــن يف قصيــدة املونو ـلـوغ

نامت! وأشباح الغد البايك أدفعهن رعبا!

املــايض ،يحيلنــا عنوانهــا يف عمليــة تلبــس بارعــة
الجــن الحمــي ،شــبها ظاهريــا ولكنــه يختلــف

عنــه اختالفــا يــكاد يكــون جذريــا.

يف مرثيــة ديــك الجــن تنتهــي عمليــة القتــل التــي
غـرة بنــدم ال نهايــة لــه .وأمــا يف مرثيــة
تحركهــا ال ـ

كانت تغنيني ،وكنت أحس بالنعمى تغني!

ويحي!! لقــد جــف ا ـلـرىض رطبــا وضــاق الكــون

ـنـزار فــإن عمليــة قتــل الحبيبــة تنتهــي بقتــل أنــا

نصرانية ،فدعاها إىل اإلسالم ،فأسلمت وكان

مــا كان قتليهــا ألين لــم أكــن أخــى إذا ســقط

كيف ارتضت دنياي دنياها عىل قلق وأمن

كيف استقت حبي وقصت فيه أجنحة التمني

***
ُ
ُ
ْ
قبلتها!! والليل َينفض عنه أسراب النجوم

فالقتيــل والقاتــل هنــا يتماهيــان .فــكأن قتــل

كمــا تجــى هــذا االلتفــات يف محاولــة الحركــة

شـاع أنهــا تهــوى غالمــا لديــك الجــن ،فضربهــا
وأ ـ

لكن بخلت عىل العيون بحسنها وشفقت من

ألشيب م َّر بلمتي وأقام يف عجزي ووهني

هي وقفة رعناء ،ضاق بهولها حلم الحليم

جـرا
مصــادر حضاريــة بديلــة .كانــت ترجمــة ـ

علم كيف جرى األمر ،فأقام عىل البعاد وقال:
َ
ياط ْلعَ ــة َط َلـ َـع الحِ مــامُ عليهــا وجنــى لهــا َثمَ ـ َر

سـراج :وأنفت مــن نظــر العيــون
وأضــاف ابــن ال ـ

***

سـراج يف روايتــه فقــال إن
أضــاف ابــن ال ـ

وشبابُها الظمآن بني يدي يستجدي السرابا

وقــد بــدأ االلتفــات اإلرادي واملتعمــد إىل تقنيــة

الجــوزي :اســم ديــك الجــن عبدالســام بــن

التموزية يف الشعر العربي الحديث لدى خليل

ابــن الحســن األصبهــاين أن ديــك الجــن هــوى

املونو ـلـوغ الدرامــي والق ـنـاع مــع ظهــور الحركــة

حــاوي وأدونيــس والســياب ويوســف الخــال

جـرا.
جـرا إبراهيــم ـ
و ـ

إعــادة اكتشــاف الــذات مــن خــال البحــث عــن
جـرا لفصــل مــن كتــاب «الغصــن
إبراهيــم ـ
الذهبــي» لألنرثوبولوجــي الســر جيمــس فريــزر
بمثابــة تأكيــد عــى اهتمــام الشــعراء التموزيــن
بــدور األســطورة يف األدب.

وألن الق ـنـاع ،عــى حــد تعبــر فريــزر ،يكشــف
بقــدر مــا يخفــي ،فــإن تلــك املصــادر الحضاريــة

البديلــة التــي ر ـكـزت عــى ـتـراث منطقــة الهــال

اسمها وردا فتزوجها وكان له ابن عم يبغضه،

بالســيف فقتلهــا فطلبــه الســلطان ف ـهـرب ،ثــم

الـرَّدى َ
بيديهــا
َّ
رويـ ُ
ـت مــن دمِ هــا الــرى ولطاملــا َروَّى الهــوى
َ
َ
تي مــن شــفتيْها
َشـ َـف َّ

قــد بـ َ
ـال وشــاحِ ها ومدامعــي
ـات ســيفي يف مجـ ِ
َ
َتجْ ــري عــى خ َّد ْيهــا
ِّ
عيل
فوحق نعليها وما وطئ الحىص يشءٌ أع ُّز َّ

من هذا املنطلق يمكن القول إن عمر أبوريشة،

من نعليها
ألن لــم أكــنْ أَ ْبـ ِـي إذا َسـ َـقطَ
مــا كانَ قتليهــا ّ
ُ
الغبــا ُر عليهــا
لكــن َ
ض ّننـ ُ
ـون بِحُ ْســنها وأَ ِنفــت مــن
ـت عــى العُ ُيـ ِ
َن َظـ ِـر الحَ ســو ِد َإليهــا

مرثيــة ديــك الجــن الحمــي لحبيبتــه ورد،

أنــه

الخصيــب وبــاد الرافديــن قبــل اإلســام،
أعادت ربط الشــعر العربي بينابيع مستكشــفة
ألقــت أضــواء جديــدة عــى التكويــن النفــي

واألســطوري لــذات الشــاعر ومخزونهــا الرمــزي.

و ـنـزار قبــاين ،وعبدالوهــاب البيــايت ،نظــروا إىل

باعتبارها أسطورة ،تصلح ألن تستعاد بصيغة
مونو ـلـوغ درامــي ال ينطــق بلســان الشــاعر

شـرة كمــا هــو الشــأن يف شــعر املتنبــي عــى
مبا ـ

ســبيل املثــال.

سـراج يف «مصــارع العشــاق»،
ويف روايــة ابــن ال ـ
عـرب تحبــه ابنــة عــم لــه،
كان رجــل مــن ال ـ
وكان لهــا عاشــقا ،وكانــت ا ـمـرأة جميلــة ،وكان

مــن عشــقه لهــا أنــه كان يقعــد يف دهل ـيـزه مــع
ندمائــه ،ثــم يدخــل ســاعة بعــد ســاعة ينظــر

ويف رأيــي إن مرثيــة ديــك الجــن الحمــي التــي

إليهــا ،ثــم يرجــع إىل أصحابــه عشــقا لهــا ،فطــن

العتباريــن :األول ألنهــا مســتحيلة الحــدوث ،إذ

يزل يراسلها حتى أجابته إىل ما أراد ،فاحتالت

سأســرد نصهــا يجــب النظــر إليهــا كأســطورة
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ذلــك بتفاصيــل دقيقــة دون أن يحاســبه أحــد

فلــم يرهــا ،فقــال ألمهــا :أيــن فالنــة؟ فقالــت:

الحسناء حبا بها وغرية عليها ،وجبل من بقايا

فدنوت أصغي ،علها يف همسة تتلعثم!
ُ
ورجفت ..خشية أن تطالعني بما ال أعلم

وأمــا العينــة الثانيــة مــن طــرق اســتخدام

aljadeedmagazine.com

لهــا ابــن عــم لهــا ،فاكــرى دارا إىل جنبــه ،ثــم لــم

شــفتي مــن شــفتيها

تجــري عــى خديهــا

الذبــاب عليهــا

نظر العيون إليها
إليهــا.

ما غرها مني؟ وماذا أبقت األيام مني

والشوق أحالم مخضبة تموت وراء جفني!

ُ
ُّ
رددت له جوابا
فالتفت وما
نادى هواها،

معشــوقة ديــك الجــن كانــت لهــا أخــت شــاعرة،

طـرف
فوجمــت ،مجــروح الرجولــة ،أخفــض ال ـ

لــو كنــت تشــفق أو تــرق عليهــا لرفعــت حــد

ورجعت لألكواب ،أمألها عىل غصص شرابا

طـول حنينهــا وجزعــت مــن
ورحمــت عربتهــا و ـ

فإذا دمي ،يف مثل وهج الجمر ،يلتهب التهابا

مــن كان يفعــل مــا فعلــت بمثلهــا إن طاوعتــك،

اغرتا بــا

فرتكتهــا يف خدرهــا مقتولــة ظلمــا ،وتبــي ،يــا

مالت عيل وطرفها يف يأسه يتضرع

فقالــت تجيبــه.

الســيف عــن ودجيهــا
ســوء يصــر إليهــا
وخالفــت أبويهــا

شــقي ،عليهــا

II

قصيدة «كأس»
عمر أبوريشة

اكتئابــا

وأعبها حمى من األهواء تصطخب اصطخابا

رُحبــا!!

ومدامعي تجري ،وكفي فوق خنجري األثيم
فحملت ِشلو ضحيتي والنار حمراء األديم

وهــو يضــع يف هــذا املونو ـلـوغ الدرامــي ق ـنـاع

وجَ بلــت مــن تلــك الجُ ــذى كأيس ومــن تلــك
ُ
الكلــوم

أســطورة ديــك الجــن الحمــي:
III

ديك الجن الدمشقي

شـرب ودعهــا ،فهــي مــا ـمـرت عــى شــفتي
فأ ـ
ند يــم!

1940

نزار قباين

(ديوان الرسم بالكلمات – الطبعة 1973 – 6
– بريوت)

الحظــوا كيــف ســرد عمــر أبوريشــة أســطورة

إين قتلتك ..واسرتحت يا أرخص امرأة عرفت..

أن ينجــز قصيــدة جديــدة كل الجــدة ،قصيــدة

ا غتســلت . .

كمــا فعــل ت.س .إليــوت عندمــا اختبــأ وراء

شــر بت . .

***

اســتخدم فيهــا أنــا الشــاعر قناعــا يختبــئ وراءه

كم ظبية قعدت بعبء جراحها تتوجع
ملا رأت يف خشفها الجوع امللح يُر ِّو ُع

ي ـقـول ـنـزار يف «مرثيــة ديــك الجــن الدمشــقي»،

وغدا أحطمها ،أمام الله يف ظل الجحيم

والنجــم أســطع وهــو يهــوي عــن ســماواته

هي نشوة ،لم يبق يل من بعدها ما يُطمع

الحبيبة ليس يف حقيقته قتال لآلخر فحســب،
بــل قتــل للــذات.

ديــك الجــن بحذافريهــا تقريبــا .ولكنــه اســتطاع

وعبريها ،ما سال من صدر الربيع ،وأمتع
َ
وصك ْ
فضممتها ،فتنهدت ُغ ُ
ُ
أضلع
ت
صص،

ا ـلـراوي التــي ال يمكــن اعتبارهــا ممثلــة لآلخــر.

ق ـنـاع بروفــروك يف مونولوغــه الدرامــي «أغنيــة
العاشــق بروفــروك» .فــإذا نحــن ال ـقـراء أمــام
مونو ـلـوغ درامــي يبــدو فيــه أبوريشــة وقــد ابتعــد
عن أناه للوهلة األوىل قبل أن تتماهى هذه األنا

خلســة مــع أنــا ديــك الجــن.

أغمــدت يف نهديــك ..ســكيني ويف دمــك

جـراح ومــن ســافتها
وأكلــت مــن شــفة ال ـ
وطعنــت حبــك يف الوريــد ..طعنتــه ..حتــى
شــبعت

ولفافتــي بفمــي ..فــا انفعــل الدخــان ..وال
ا نفعلــت

ورميــت لألســماك ..لحمــك ال رحمــت ..وال

زحفت ،لرتضعه وماتت وهو باق يرضع!

وال أعتقــد أننــي أغــايل عندمــا أرى يف هــذه

غ ـفـر ت

املــايض ،هــي إحــدى أروع نمــاذج املونو ـلـوغ

نامت! وخلف نديّ جفنيها ..حياة تحلم!!

الحديــث .فهــي ،كمــا أســلفنا ،نمــوذج مبكــر

جـاء فيــه:
ديــك الجــن الحمــي ،ـ

وعىل ارتعاش شفاهها الحمراء بوح مبهم!

والق ـنـاع.

نفذت فيك جريمتي ومسحت سكينيُ ..
نمت
ُ
فشلت
مرات ولكني..
ولقد قتلتك عشر
ٍ

وقــد كتبــت كمــا أســلفنا يف أربعينــات القــرن
الدرامــي ،وقــد قدمهــا بتلخيــص نــري ألســطورة

***

طورا تقطب حاجبيها تارة تتبسم!!

القصيــدة واحــدة مــن عيــون الشــعر العربــي
ومتمكــن الســتخدام تقنيــة املونو ـلـوغ الدرامــي،

ُ
نزفت
ال تستغيثي ..وانزيف فوق الوساد كما

ُ
انتصرت
وظننت ،والسكني تلمع يف يدي ،أين
تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /
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ُ
ُ
هربت
منك ..وراعني أين إليك ..أنا
وهربت ِ

تقنية اإلملاعة

أراك وكل فاصلة كتبت
يف كل زاويةٍِ ..

شـراب إذا
يف الطيــب ،يف غيــم الســجائر ،يف ال ـ

شــربت

أنت القتيلة ..أم أنا حتى بموتك ..ما اسرتحت

حســناء ..لــم أقتلــك أنــت ..وإنمــا نفــي..
قتلــت . .

ديك الجن

عبد الوهاب البيايت
رأيت ديك الجن يف الحديقة السرية
يضاجع الجنية

يغمرها بالقبل الندية

مــن الواضــح أن عمليــة التلبــس والتــي تتماهــى

يسحقها بيده الصخرية
يف جسمها املبتهل العريان

فيهــا أنــا الــذات بأنــا اآلخــر ،أنــا العاشــق بأنــا

ويشعل النريان

ماذا لنار بعثها أقول؟

فهذه الطبيعة الحسناء
َ
َّ
املوت عىل البشر
َت
قدر ِ

واستأثرت بالشعلة الحية يف تعاقب الفصول
غدا -أمام الله -يف الجحيم
أحطم الدمية والقدح

أتبعها عرب املمرات إىل الفرات
َ
أبحث يف مياهه عن خاتم ضاع وحب ْ
مات
أنام يف الضفاف

املعشــوق ،والتــي تختتــم بهــا قصيــدة ـنـزار هــذه
تختلف جذريا عن عملية التلبس التي ُتستهل

لكنها تفر قبل ذروة العناق

صفصافة تنتظر العراف

فأنــا ا ـلـراوي يف بدايــة املونو ـلـوغ الدرامــي ترتــدي

تاركة قميصها وحسر ْه

وراقصات النور

قيــس مــن زماننــا .أمــا يف نهايــة املونو ـلـوغ فــإن أنــا

تموت يف جزائر املرجان
عارية محرتق ْه

نصــل إىل النمــوذج الثالــث الــذي يمثلــه

يسقط عن جبينها اإلكليل
ْ
القاع
ها هي ذي يف

بهــا القصيــدة.

راو يمكــن أن نصفــه بأنــه دون جــوان أو
ق ـنـاع ٍ
ا ـلـراوي ترتــدي قناعــا آخــر هــو ق ـنـاع أنــا العاشــق
املتيــم التــي قــد تنتمــي إىل كل زمــان.

عبدالوهــاب البيــايت يف قصيدتــه «ديــك الجــن».

تعود لألعماق

وخصلة من شعرها وزهر ْه

مسحوقة كزنبق ْه

والربق والعصفو ْر

حلب اليتيم
ري
أنا أم ُ
ِ

مهاجر يف داخل املدينة
من شارع لبيت

عىل جواد املوت.
V

تزحف فوق وجهها جحافل الديدان

أختتــم هــذه التأمــات بالســؤال التــايل الــذي

بهــدف اســتدراج مشــاركة القــارئ واســتدعائها،

رأيت َ
ُ
ديك الجن يف القاع بال أجفان

ألســطورة ديــك الجــن بــن الشــاعر واملتلقــي.

يقاتل األقزام

هذه التجربة تقدم لنا مونولوغا دراميا يستعيد

هــل عــرف الشــعر العربــي القديــم الجنــس
األدبــي الــذي أُطلــق عليــه يف اآلداب األوروبيــة

بــن الق ـنـاع واملونو ـلـوغ الدرامــي كمــا تجــى يف

بقدر أو بآخر ،عىل مثيالتها ،لدى رواد الشعر

شـراتها الوصفيــة أو قــل الواصفــة،
األدبيــة بمؤ ـ

ومــن الجوهــري اإللحــاح عــى عالقــة اال ـقـران

ـول دراســة تقنيــة الق ـنـاع مــا تســتحقه مــن
لــم ـي ِ

بدال من أن تقتصر مرجعيتها عىل االجتهادات

وهــي بذلــك تشــحن املونو ـلـوغ الدرامــي باعتبــاره

مهاجرا يف داخل املدين ْه

املصطلــح يف النقــد العربــي؟

يف األدب اإلنكليــزي بــن القصيــدة الغنائيــة

الق ـنـاع بالدرامــا ،مكتفيــا باملعنــى اللغــوي

اســتخدامها هــي تقنيــة «اإلملاعــة» :ترجمتــي

عىل جواد املوت

نماذجهــا االســتعادية الثالثــة لــدى أبوريشــة

مدينة الخناجر الخفيهْ!
ها هي ذي الجني ْه
تعود بعد موتها صبي ْه
جارية رومي ْه

فهــي تذكرنــا بــأن الشــعر القصــي يف ا ـلـراث
العربــي غنــي جــدا بنمــاذج تصلــح ألن ُتعـ ّـد

مســيحية تعنــي عمليــة إســباغ القداســة ،مثــا،

باملونو ـلـوغ الدرامــي .ولكــن عــدم وجــود االســم ال

ألن الق ـنـاع الناطــق الــذي تتحــدث أنــا الشــاعر

إياك والوقوع يف حبائل النساء

تجربــة قصيــدة املونو ـلـوغ الدرامــي يف الشــعر

الخصائــص الشــخصية املم ـيـزة لــه.

تحت سماء الصيف

املثاقفــة والتنــاص بــن الشــعر العربــي الحديــث

كمــا هــو معــروف ،يف شــعر ييتــس وإليــوت

أســطورة ديــك الجــن عــر اســتخدام اســمه
شـركة
باعتبارهــا تجربــة تتــئ عــى املعرفــة امل ـ

قناعــا لالنــا ،بتقنيــة إشــارية أســرف إليــوت يف
ملصطلــح « »Allusionأي اســتدعاء املعرفــة
شـركة بــن الشــاعر واملتلقــي ،وهــي تتحقــق
امل ـ
هنــا بت ـكـرار اســم ديــك الجــن ،وبالتــايل تجعــل

املتلقــي يســتدعي بمخليتــه األســطورة املرتبطــة
بــه.

سـراف إليــوت يف اســتخدام اإلملاعــة
وقــد كان إ ـ

يهــدف إىل إغ ـنـاء النــص بشــبكة مــن عالقــة

التنــاص ،ومنحــه أبعــادا تســبغ عــى األنمــاط

األصليــة العليــا والرمــوز والشــخصيات الرتاثيــة

التي تستدعيها اإلملاعة دالالت جديدة تكتسبها

مــن خــال تموضعهــا يف النــص الجديــد.
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IV

وقدحا مسحور
ُّ
حان النور
ال أرتوي منه ،فيا خمار ِ

صفوان داحول

ُ
وسرت
وحملت جثتك الصغرية طي أعماقي
ُ
ُ
وجدت
قرب لها ..تحت الظالم فما
وبحثت عن ٍ

ويف املقاطع التالية من قصيدة البيايت ما يفسر

صنعت من رمادها فراشة ودمية

aljadeedmagazine.com

عىل جواد عصره املهزوم

من شارع لبيت

قتلتها ،مزقتها بالسيف
مرنحا سكران

أشعلت يف أشالئها النريان

حاولــت اإلجابــة عنــه:

مصطلــح املونو ـلـوغ الدرامــي؟ وملــاذا لــم يــرد هــذا

بعــض قصائــد براوننــغ.

ظـرا ألن التمييــز االصطالحــي القائــم
هــذه ،ن ـ

ال شــك أن أســطورة ديــك الجــن الحمــي يف

الدراميــة واملونو ـلـوغ الدرامــي ليــس ســجاليا،

و ـنـزار والبيــايت ،تجيــب عــن هــذا الســؤال.

بعــض قصائــد جــون دون ،كقصيــدة «The

بمثابــة إرهــاص بقصيــدة الحــب الدنيــوي املــؤداة
ينفــي وجــود املســمى.

العربــي الحديــث كانــت حصيلــة لعالقتــي
سـونية ممثلــة يف الشــعر
واملصــادر اإلنكلو-ساك ـ
اإلنكليــزي بنماذجــه القناعيــة املب ـكـرة التــي قرنــت

بــل واضــح ال لبــس فيــه .ولهــذا ،اع ـتـرت
 »Canonizationأي «التطويــب» وهــي كلمــة
غــر محققــة لشــروط املونو ـلـوغ الدرامــي ،وذلــك
مــن خاللــه ال ُيقــدم يف القصيــدة عــر بــؤرة تــرز

العربي الحديث .إال أن النقد العربي ،عموما،

اهتمــام .فهــو ك ـثـرا مــا يهمــل التعــرف لعالقــة

للكلمــة يف العربيــة ،ومعرضــا عــن ســر املعنــى

االصطالحــي النقــدي لكلمــة « »Personaالتــي
تربطهــا باملســرح أكــر مــن وشــيجة ،وتعــود
بأصولهــا إىل املســرح الكالســييك حيــث تشــر إىل
الشــخصية الدراميــة تحديــدا.

الشــخصية وحدهــا.

خـرا أختتــم حديثــي بال ـقـول إن التأكيــد عــى أن
أ ـ

سـونية،
قصيــدة املونو ـلـوغ الدرامــي إنكلو-ساك ـ
مــن حيــث النشــأة والتطــور ،ال يعنــي أننــا

مقيــدون بالضــرورة بتوصيفهــا املســتمد مــن
األدب اإلنكليــزي.

وبعبــارة أخــرى يمكــن ال ـقـول إن وجــود مفهــوم

وكان مــن نتائــج ذلــك أن مصطلــح الق ـنـاع ك ـثـرا

عربــي للمونو ـلـوغ الدرامــي ،كمــا يتبــن مــن

كلمــة ذات محــددات لغويــة عامــة ،وليــس

مــن املحــددات القاعديــة املســتمدة مــن اآلداب

مــا يوظــف يف النقــد العربــي الحديــث باعتبــاره
اصطالحــا نقديــا ينطــوي عــى مح ـمـول معــريف

تطــور هــذا التمييــز االصطالحــي يف وقــت الحــق،

خــاص وواضــح املعالــم.

وباونــد ،ومارســت بعــض قصائــد ـهـؤالء

سـرحية الق ـنـاع عــر صيغــة
فهــو يذكرنــا بم ـ

الحداثيني بنماذجها القناعية املحكمة تأثريها،

التــي تســاعد الناقــد عــى أن يســر أغــوار النــص

والتمييــز بــن هــذا االســتعمال وذلــك ضــروري.
إجرائية تستمد مرجعيتها من نظرية األجناس

النمــاذج التــي اســتعرضناها ،مفهــوم متحــرر
األوروبيــة هــو حقيقــة تتمتــع بقــدر وافــر مــن

الرصيــد الســجايل.

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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لؤي كيايل

النقد النسوي وفاعلية التجلية والتعرية
نادية هناوي

يخطــئ مــن يظــن أن الحديــث عــن أدب نســوي ونقــد نســوي وكتابــة نســوية هــو الحديــث نفســه عــن ا ـملـرأة بوصفهــا جنســا آخــر ،والصحيــح
أن ا ـملـرأة يف األدبيــات النســوية مــا بعــد الكولونياليــة هــي عبــارة عــن نــص مك ـتـوب وقيمــة وجوديــة مخصوصــة و ـقـراءة مقصــودة.

وإذا كان هــذا التوصيــف ينطبــق عــى الكتابــة النســوية ،مثلمــا ينطبــق عــى كتابــة النســوية ،فإنــه أيضــا ال يقتصــر عــى تلــك التــي تمســك
ّ
شـاعرا بمــا تشــعر بــه؛ مكابــدا مــا تكابــده؛
يتقمــص ك ـيـان ا ـملـرأة ،ويتل ّبــس قناعهــا ،ويكتــب ـ
مـرأة ،بــل يشــمل الرجــل الــذي
القلــم وتكتــب لل ـ
ودانيــا منهــا د ـنـوا قــد ال تقــدر عــى مثلــه ا ـملـرأة نفســها ككاتبــة.

ونحن

طـرة
إذ نتحــدث عــن ا ـملـرأة مؤ ـ

تحقيقهــا هــي وضــع لبنــة يف صــرح فلســفة
نســوية عربيــة ،ويف إطــار مــن االنفتــاح والتجـ ّـي

صـرة
اختالفهــا مــن شــعر وروايــة وقصــة ق ـ

موضوعــا مكتوبــا ،لكنــه ليــس مشــروطا أن

ولعــل هــذه الفلســفة باتســاعها وامتدادهــا

آبهــة بحتميــة إعــادة االعتبــار للنســق النســوي،

باألنثــى ،ومؤنثــة

بجنســانية

نقديــة محــددة ،فــإن ذلــك مخصــوص با ـملـرأة

يهــدف إىل كشــف امللتبــس والظفــر باملضمــون.
واحتمــاالت صمودهــا أو اســتكانتها قــد تبــدو

يكون فيه الكاتب امرأة حسب.
بعبــارة أوضــح إذا ك ّنــا نتحــدث عــن كاتــب يمكــن

أشــبه بميتــا فلســفة ،فليســت الفحولــة مــن

يكون امرأة تحديدا وتخصيصا كنص ذي شكل

مصــادرة منطقهــا يف االحتــكار والقــوة ،كمــا أن

أن يكــون رجــا أو ا ـمـرأة ،فــإن املكتــوب ال بــد أن
مؤنــث ومضمــون أنثــوي.

أمــا إذا افرتضنــا أننــا بصــدد مكتــوب نســوي
وكاتــب هــو ا ـمـرأة وليــس رجــا ،فــإن ذلــك ـنـوع

مــن جنســانية نقديــة تســتمد إطارهــا النظــري

الســهولة التــي تتمكــن النســوية مــن غلبتهــا أو

عــى وعــي ا ـملـرأة ووعــي اآلخــر بهــا ،وبمــا يلبــي

االستجابة الحتمية باتجاه طرح أسئلة الوجود

والكينو نــة.

وبإمــكان املــدارس النســوية الليرباليــة منهــا

كاف وبجــاء تــام إىل الدرجــة التــي تجعــل مــن

وغريهــا أن تمـ ّـد الناقــد العربــي املعاصــر بوســائل

ضـوح
فيهــا أبعــاد أطرهــا ومديــات غاياتهــا بو ـ

أنثــوي أو أ ـنـويث.

اإلبداعيــة عمومــا ،واملســتوى األدبــي تحديــدا

وليــس يف إثبــات نقديــة نســوية عــى املســتويات

وهــذا ممــا ال نوافقــه رأيــا ،وال نستســيغه طرحــا

تن ـفـرا أو مغالبــة تتقصــد تما ـيـزا نوعيــا لــي

التــي وجهناهــا نحــو نقــد جنســاين يقــوم عــى

بــل هــي نقديــة تتوحــد وتتعاضــد وتتكامــل،

تفــرق ،أو ثنائيــة فكريــة تصادميــة لــي تعــزل،

رؤية ثقافية ذات إطار يتعاضد ،وال يتنافى مع

والقصــد هــو إثبــات تعادليــة حياتيــة افرتضتهــا

الحــوار والتناظــر واال ـعـراف والتقبــل بــا حــدود،

الوجــود الكونيــة.

التوجــه النقــدي االنفتاحــي الــذي ليــس فيــه إال

عـرا لكتابــة نســائية باتجــاه التدليــل
واقرتاحــه م ـ

والراديكاليــة واملاركســية ،ومــا بعــد البنيويــة،

مــن طروحــات راديكاليــة نســوية أساســها النظــر

ألنــه ليــس مــن شــأننا وال مــن ضمــن اهتماماتنــا

ومسرحية ،ومن دون أن تكون هذه الفحولية

الطروحــات النســوية ذات املحتويــات الفكريــة
األنثويــة لــم تبلــغ بعــد تلــك املرحلــة التــي تتجـ ّـى

الرجــل وا ـملـرأة قطبــن ملعادلــة حياتيــة واحــدة.

البيولوجــي ال الثقــايف ،وهــو مــا يوســم بأنــه نقــد

منظــورات األبجديــة األوىل لإلنســانية وحتميــة

والنســوية الســوداء ،ونســوية العالــم الثالــث
أو آليــات تســاعده عــى تفحــص مفاهيــم
ّ
وتمكنــه مــن ثــم إعــادة توظيفهــا يف
النســوية،

صـوال إىل
تشــخيص األدب النســوي العربــي و ـ
نظرية نسوية صالحة ألن تنمو يف بيئة عربية،

وتنتــج مــن ثــمّ طروحــات نســوية تتمــاىش مــع
التجــارب األدبيــة العربيــة وتوجهاتهــا الكتابيــة.
وعرب ّيــا تعــددت آراء الك ّتــاب أد ـبـاءً ونقــادا إزاء

ظـرا ازدواجيــا،
اإلبــداع النســوي ،وهــي تحمــل ن ـ

ذات االعتــداد والجــروت ،وهــي مــا فتئــت

ا ـمـرأة!

تحجمهــم بأوصافهــم كــون الغايــة التــي نبغــي

ونقديــا ،ال ســيما يف مــا يخــص ا ـملـرأة وخطابهــا

بجدواهــا ،تؤســلب الرجــال بصفاتهــم أو
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إال بالحــدود التــي اســتوجبتها اعتبــارات مهمــة

القوانــن الحياتيــة التــي تســر يف ضوئهــا الحيــاة

املنطقــي تقســيم اإلبــداع إىل إبــداع رجــل وإبــداع

االجتماعيــة التــي تحيــط بهــا ،فضــا عــن آراء

الرجــل الــذي هــو ليــس نـ ّـدا وال ضــدا.
فليست النسوية ،التي نتب ّناها ونحن مؤمنون

تتحايــل عــى مواكبــة التطــور العاملــي فلســفيا

املجتمــع والحيــاة السياســية ،وانت ـهـاء الظــروف

وال غــرو أن القوانــن الوضعيــة والدســاتري

املهنيــة.

فهناك املؤيدون ،وهناك املعارضون وبضمنهم

ونقديــا ،فــإن املنظومــة الثقافيــة اإلبداعيــة

العربيــة مــا زالــت متمســكة بنظرتهــا الفحوليــة

ضـاء
مصطلــح األدب النســوي ســينقيض بانق ـ

األدب النســوي حضــوره جنبــا إىل جنــب األدب

ثــم عممهــا عــى ا ـملـرأة ،ال ســيما يف مــا يتعلــق

العنــف والتغييــب لــدور ا ـملـرأة العربيــة يف

األديبــات أيضــا مــن الــايئ اعتقــدن أن مــن غــر

وال شــروط أو قيــود بغيــة عــدم مصــادرة اآلخــر/

20

اإلبداعــي املتــوزع بــن ح ـقـول اإلبــداع عــى

ومنهــن التــي ارتــأت االســتعاضة عــن أدب
نســوي بــأدب ا ـملـرأة ،واعتقــد بعضهــن اآلخــر أن

أخــرى ال مجــال لذكرهــا .غــر أن الــذي يجمعهــا

هــو رابــط واحــد يتمثــل يف تنــايس الحاجــة املاســة
طـاء
إىل الدراســات الثقافيــة التــي تســعى إلع ـ

الذكــوري.

األممية يف بالدنا العربية لم تضع املرأة يف بالها

وضروريــة لتتعامــل مــع ا ـملـرأة كخصوصيــة،

لكــن العمومــي منهــا ظــل مراعيــا الرجــل ،ومــن

بالعالقــات املجتمعيــة والحقــوق والواجبــات

وإن مــن املفيــد جــدا القيــام بتصحيــح مســارات
العربيــة لــي ترتقــي ســالم التطــور ،وتواكــب

اإلنسانية يف سعيها للتقدم لعلها تغري رؤيتها
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الدوغمائيــة الراديكاليــة نحــو ا ـملـرأة.

بــل بجعلهــا مؤمنــة بوجــود نســائية ال بــد أن

اســتعماري فيهــا أيضــا.

الحيــاة بــكل صنوفهــا.

ومفروضــا ،بــل ســتضحى أ ـمـرا طارئــا وقابــا

وأهــم األولويــات التــي ينبغــي أن تنتبــه إليهــا

تشــاركها ،وأن يكــون لهــا حضورهــا يف خارطــة

ويافعــة وشــابة وناضجــة وكهلــة ،ألن لــكل

وإىل أن يــأيت ذلــك اليــوم تظــل الكتابــة

للحل كأبسط ما يكون ،كما لن تتكالب الدول

النســوية ،مجســدة يف النقــد النســوي تحــت

املثــايل قابــا للتحقــق كاحتمــال ليــس مســتحيال

قوانيننــا الوضعيــة هــي خصوصيــة ا ـملـرأة طفلــة
مرحلــة مــن هــذه املراحــل جملــة معوقــات
وتحديــات ينبغــي للمجتمــع أن يقـ ّر بجــدوى
التصــدي لهــا ،وتذليلهــا عــر ســنِّ الدســاتري

املجتمعية والقانونية التي تحرتم املرأة ،وتهتم

بهــا بمثــل اهتمامهــا بالرجــل.
وال يغيــب ع ّنــا الــدور الخطــر امللقــى عــى عاتــق

النســوية ،ممثلــة بــاألدب النســوي وكتابــة

طائلــة اإلشــهارية الشــعارية كمشــروع ال غــر،
وكيافطــة احتفائيــة ال إنجازيــة ،وبرامجيــة

مرجــأة ال اســتثنائية ،وكأحــام مؤجلــة ال

القــرن الحــادي والعشــرين ،حيــث يســر العالــم

بتســارع مذهــل ،ولكنــه متضاد أيضــا ،وهــذا
مــا يجعــل أمــر التغيــر واالنقــاب مطواعــا،
ومــا عــى كتابــات النســوية إال أن يشـ َّـد بعضهــا

عضــد بعــض ،وأن يتكاتــف أصحابهــا املؤمنــون
بها وصاحباتها املؤمنات بها يف سبيل استعادة

قيمتهــن مــن جديــد ،وإال فــإن الريــاح ســتجري
مــن دون أن تســر مراكبهــن نحــو األمــان ،وقــد
تــودي بهــن نحــو التكســر عــى جز ـيـرة التهميــش

من جديد ،مثلما فعلت مع أسالفهن عىل م ِّر
سـاء لعــب هــذا
العصــور ،فهــل باســتطاعة الن ـ
الــدور؟

عـزم
أعتقــد جازمــة أن هــذا ســيظل مرهونــا بال ـ

والتصميــم اللذيــن تتعاهــد عليهمــا كتابــات
النســائية ،وقدرتهــا عــى امتالكهمــا بقــوة

اإلرادة ،واالســتعداد لبــذل التضحيــات،

مــع عــدم املهادنــة يف التنــازل عــن أي حــق مــن
الحقــوق التــي فرضهــا لهــا الوجــود دينــا ودنيــا.

سـاء العربيــات يف ذلــك النصيــب األوفــر
وللن ـ
واألعظم ،فهن بعددهن وعدتهن وإمكانياتهن
ّ
ومتمكنــات مــن حمــل
قــادرات عــى التأثــر،

عــبء كبــر ممــا تقــدم ،وال بــد مــن أن يتــآزرن
يف بلدانهــن العربيــة موقفــا واحــدا ،معليــات

ما تعيشه البشرية والعراق
بالخصوص من إرهاب دموي
أسود هو الواقع الفحولي
بصورته الالمعقولة،
وبإمكان كتابة النسائية
أن تهشم هذا الواقع
الالمعقول ،وتحيله معقوال
بأيدي نسوة يتكاتفن ليقلن
كفى للفحولة التي ما
أرتنا إال الدماء والوحشية،
وجعلت الحياة سوداوية،
وقد آن األوان ألن تستعيد
البشرية بهاءها وجمالها،
وتعود إلى أصولها يوم
كانت المرأة هي الحاكمة،
وهي الحكيمة التي تشارك
الرجل ،وال تمتهنه

مصممــات عــى قهــر الفحولــة ،ال بتحطيمهــا

حـراب اســتعماري وال تصــارع قــوى مــا بعــد
ا ـ
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املحــال الــذي يمكــن أن يكــون واقعــا متحققــا
أيضــا.

حـويل
مــن إرهــاب دمــوي أســود هــو الواقــع الف ـ

بصورتــه الالمعقولــة ،وبإمــكان كتابــة النســائية

أن تهشــم هــذا الواقــع الالمع ـقـول ،وتحيلــه
مع ـقـوال بأيــدي نســوة يتكاتفــن ليقلــن كفــى

للفحولــة التــي مــا أرتنــا إال الد ـمـاء والوحشــية،

وجعلــت الحيــاة ســوداوية ،وقــد آن األوان ألن

تســتعيد البشــرية بهاءهــا وجمالهــا ،وتعــود إىل

أصولهــا يــوم كانــت ا ـملـرأة هــي الحاكمــة ،وهــي
الحكيمــة التــي تشــارك الرجــل ،وال تمتهنــه
وتعاونــه ،وال تصــادره وتعتـ ّـد بــه مثلمــا يعتـ ّـد

هــو بهــا.
ّ
وبهــذا تأتلــق الحيــاة وتزهــو ،فيحــل الســام
محـ ّـل الضغينــة ،وتســود املحبــة وتغيــب

الكراهية ،ويعلو صوت الحق وينخرس صوت
الباطل ،وتصحو األحالم وتنام الفنت ،ويشدو
لحن الخلود بناي الوجود لتتطلع البشرية إىل

املثــال الــذي بــه تتصالــح ليســود الخــر وحــده.

ومــن هنــا ،مــا عــاد أمــام النســوية العربيــة إال أن

تفعــل فعــل الفحولــة لتصنــع لنفســها ذائقــة

مختلفــة ،وتؤســس لهــا معايــر جديــدة بشــتى
الســبل الرســمية منهــا وغــر الرســمية ،ويف
الوقــت نفســه ال بــد مــن إح ـيـاء ا ـلـراث األدبــي

النســوي العربــي ،وإعــادة قراءتــه ،والرتكيــز
لؤي كيايل

الظلــم والفشــل والقســوة والالمبــاالة ،عازمــات

عاجلــة ،وبــوادر طارئــة ال أساســية.
وإذا مــا ُكتــب لــكل مــا تقـ ّـدم أن يتحقــق فــإن

بجديــة ال متناهيــة عــى ب ـلـوغ مــا يطمحــن،

ســيحضر أيضــا املتــاح الكائــن ،وكذلــك ســيحضر

التبعيــة للهيمنــة الذكوريــة.

وال كتمان ،نافضات عنهن عهودا من التحجر

الخــوف وغمامــة الوجــل ،منتقمــات مــن حقــب

باملفهــوم األرســطي ،فمــا بــن املمكــن املســموح

عليــه ،ونفــض التهميــش عنــه ،وبمــا يبــدد خطــر

أصواتهــن ،ومعلنــات عــن تطلعاتهــن بــا وجــل
واالحتجــاب ،رافعــات عــن أعينهــن غشــاوة

عــى مصــادرة بعضهــا بعضــا ليكــون الحلــم

عـراق بالخصــوص
ومــا تعيشــه البشــرية وال ـ

الكتابــة النســوية ،وكتابــة النســوية معــا يف
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ناقدة وأكاديمية من العراق

الســام والخــر ســيعمّان الوجــود ،حيــث ال
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فصل روائي

محمد خياطة

كاليداس الذي مضى جهة البحر
عواد علي

حــى لنــا أبــي أن شــجرة الرمــان غرســها جــدي هوانيــس حــن كان عمــري

أربعة أشهر .جلب شتلتها من بستان أحد األغوات جنوب سيفان ،ويف

واللغــة املســتخدمة هــي العثمانيــة طبعــا ،والكتابــة باألحــرف العربيــة .يف

كانت أمي تعتني بالشجرة كثريا ،وتلقمنا كمية من حبات ثمرتها عندما
ُنصــاب باإلســهال ،أو نعــاين مــن مغــص معــوي ،قائلــة إنهــا تقتــل الديــدان

هفــوة ،يئســت منــي ،وصــارت ت ـقـول يل «لــن تفلحــي ،خــر لــك أن ـتـريك
املدرســة وتســاعديني يف شــغل البيــت» .كان كالمهــا يؤملنــي ك ـثـرا ،إالّ أنــه

أعشاب النعناع والزنجبيل والكمون ،وتضيف إىل الخلطة ملعقة عسل
ً
صغرية لتحصل عىل مشروب قوي تستخدمه عالجا لبعض مشكالتها

الرشدية (املتوسطة) ،وشعرت بالسعادة كأين تخلصت من حمل يثقل

الســنة الثالثــة بــدأت تثمــر.

الشــريطية .وأحيانــا كنــت أراهــا تغــي مســحوق قشــر الرمــان املجفــف مــع

ـي كتابتهــا ،حتــى أن أمــي ،التــي لــم تكــن نغفــر يل أي
البــدء اســتعصت عـ ّ

خـرا يف الســنة الثانيــة مــن املرحلــة
صـرارا عــى التعلــم ،فنجحــت أ ـ
زادين إ ـ

كاهيل ،وتماهيت مع درويس ،رغم رداءة خطي الذي لم يتحسن حتى
الســنة الثالثــة ،وبقائــه مدعـ ً
ـاة لســخرية بعــض زميــايت.

الصحية.
َ
لــم تكــن عندنــا أسـ ّرة خشــبية أو حديديــة ،كمــا عنــد أغلــب النــاس اآلن،

عندمــا انتقلــت إىل املدرســة الرشــدية ،يف الســنة الخامســة ،كان درس

يف إحــدى زوايــا الغرفــة.

معلمتنا الست زابيل لم تكن تلتزم باملنهج الذي وضعته وزارة املعارف،

ننام عىل أفرشة نمدها عىل األرض يف الليل ،ونلفها يف الصباح ونركنها
شـرات قارصــة ،وتلســع
سـرب إلينــا ،ال أدري مــن أيــن ،ح ـ
أحيانــا كانــت تت ـ
ـب أمــي مــن نومهــا وتــأيت
أطرافنــا ،فيصــرخ أحدنــا أو ثالثتنــا معــا ،وتهـ ّ
سـرعة لتهدئتنــا بحكايــات مســليةُ ،تفتننــا بطريقــة ســردها ،لكــن بعــد
م ـ
ّ
تقص علينا حكايات
مدة صرنا نسأم من تكرارها ،وأخذنا نطلب منها أن

جديــدة ،فتضطــر إىل االســتعانة بمخيلتهــا لخداعنــا بحكايــات مختلقــة،
إالّ أننا كنا نقهقه بسبب ما يتخللها من هفوات ،حيث كانت أمي تعجز
عــن حبــك أحداثهــا ،وتنــى بعــض أســماء شــخصياتها ،أو تغريهــا مــن
دون أن تنتبــه.

كانت قهقهاتنا بالطبع تثري غضبها ،وتجعلها تفتح عينيها عىل وسعهما

وتنعتنا بالشياطني ،ثم ترغمنا عىل الخمود ،وتعود إىل حضن أبي.

دخلــت املدرســة الحكوميــة يف ســن الثامنــة ،وكنــت أرغــب يف التعلــم
بمدرســة البنــات ،التــي أنشــأها املبشــرون األ ـمـركان مــع مدرســة ثانيــة

للبنــن يف بلدتنــا ســيفان ،غــر أن بُعدهــا عــن بيتنــا حــال دون تحقيــق
رغبتــي.

ليتنــي دخلــت تلــك املدرســة ألتعلــم اللغــة اإلنكليزيــة ،رغــم أن الجيــش
العثمــاين صــادر بنايتيهمــا يف مــا بعــد ،وحولهمــا إىل ثكنتــن عســكريتني

حـرب.
عندمــا أعلنــت الســلطنة النفــر العــام وشــاركت يف ال ـ
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كان التعليم مختلطا يجمع البنات املسلمات واملسيحيات واليهوديات،

aljadeedmagazine.com

التاريــخ العــام ،إىل جانــب الرســم ،أ ـقـرب الــدروس إىل نفــي ،ألن

وأغلبــه مكـ ّرس لتاريــخ بنــي عثمــان وأمجــاد ســاطينهم ،بــل كانــت تخــرج

عنــه بــن حــن وآخــر.
ّ
كانــت تحدثنــا عــن تاريخنــا األرمنــي ،وتعـ ُرض أمتنــا إىل القمــع والتهجــر
واإلبــادات ،ت ـقـول إننــا شــعب هنــدو أوروبــي عرقــا ولغــة ،وإن اســم
األرمــن مشــتق مــن أرمينــوس أحــد زع ـمـاء مدينــة أرمينــوف يف تســاليا،

وكان أجدادنــا قــد أسســوا قديمــا أربــع ممالــك عظيمــة ،وآخــر مملكتــن
أســقطهما الغزاة الســاجقة واملماليك ،األوىل يف أرمينيا الكربى والثانية
يف أرمينيــا الصغــرى ،التــي ُعرفــت بكيليكيــا ،وغـ ّـر العثمانيــون اســمها إىل

والية أضنة .وكانت التجارة والصناعة يف جميع موانئها ومدنها يف أيدي

األرمــن تقريبــا.
ّ
ّ
ال أدري مــاذا حــل بمعلمتــي املفضلــة زابيــل ،ربمــا اغتصبوهــا وعلقوهــا
سـاء .كانــت شــابة عز ـبـاء
عاريــة عــى مشــنقة كمــا فعلــوا مــع الكثــر مــن الن ـ

جميلة ذات قلب نقي ،وعينني واسعتني تظللهما أهداب طويلة ،وكان
جميــع شـ ّبان ســيفان يخطبــون ودهــا ،لكنهــا ظلــت تغــض الطــرف عنهــم؛

عازفــة عــن الــزواج ،نــاذرة نفســها لخدمــة أبيهــا املقعــد بعــد مــوت أمهــا.

أتذكــر أنهــا زارتنــا مرتــن ،األوىل حــن أخربتهــا بــأن أمــي تلــحّ عــي أن أ ـتـرك
جـاءت لت ـقـول لهــا إن مــا ّ
تفكــر بــه خطــأ كبــر ،فلســت وحــدي
املدرســة .ـ

واألنهــر والجبــال املكســوة بالث ـلـوج ،أخططهــا أوال عــى الــورق بقلــم

مَ ــن يعــاين مــن صعوبــة التعلــم ،وإنمــا هنــاك بنــات ك ـثـرات مثــي ،ولــن
ع ْ
ـرت أمــي بالثلــج يف
طـول األمــر حتــى أتغلــب عــى املشــكلة .والثانيــة ملــا ت ـ
ي ـ

الرصاص ،ثم ألوّنها بأقالم الباستيل .ال أدعي أنني كنت رسامة ماهرة،

سـرة.
سـرنا فــردا كان ســيضاف إىل األ ـ
شــهرها الثالــث ،فخ ـ

زميــايت يف الصــف ،وغرســت يف ذهنــي ف ـكـرة إكمــال تعليمــي يف مدرســة

باحة البيت ووقعت عىل بطنها ،وفقدت جنينها .يومها كانت حامال يف
عرفـ ْ
ـت معلمتــي بالحــادث يف اليــوم الثــاين بســبب تخلفــي عــن الذهــاب إىل

ّ
وشدت عىل يد
املدرسة يومني متتاليني ،فأتت صحبة معلمة الحساب
أمــي ،وحثتهــا عــى اجتيــاز املحنــة بالجلــد والتحمّ ــل ،وأ ّكــدت لهــا أن بطــن
ا ـملـرأة مثــل البســتان ـتـؤيت ثمرهــا عــى الــدوام ،والربكــة يف مــا أنجبــت.

لكــن معلمــة الرســم الســت بهيجــة كانــت ت ـقـول إننــي أرســم أفضــل مــن
الفنــون باألســتانة.
ُ
ظلت الفكرة تدور يف رأيس ،رغم أنها مغشية بالضباب ،ولم أطلِع أهيل

عليهــا ألن أبــي كان يريــدين أن أخــدم يف الكنيســة ،وأســاعد الكاهــن يف
األمور التي تخص النساء ،وأوزع اإلحسان عىل األرامل ،وال يني يذ ّكرين

سـوع كــم كنــت أحــب معلمتــي زابيــل .كانــت إنســانة نــادرة يف لطفهــا
يــا ي ـ

بـالقديسة «فيبي» شمّ اسة كنيسة كنخريا يف اليونان ،التي تحدث عنها

أولعــت بالرســم يف الصــف الثالــث االبتــدايئ ،وكنــت أرســم األشــياء التــي

دون دراســتي للرســم ،كمــا حــال دون أن أصبــح شمّ اســة.

وعلمهــا وخصالهــا.

تجذبنــي ،أو التــي تراهــا عينــاي جميلــة يف الطبيعــة كاألشــجار والطيــور

القديــس بولــس يف رســالته إىل أهــل رومــا ،لكــن مــا آل إليــه مصرينــا حــال
يــومَ نفينــا إىل «ديــر الــزور» كنــت يف الصــف األخــر مــن املدرســة الرشــدية،
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سـرة عربيــة باملوصــل لــم
ويف غضــون شــطر مــن حيــايت قضيتــه يف كنــف أ ـ

 -أتمنــى ذلــك ،رغــم أن مــا شــاهدته مــن أهــوال يف قافلــة املنفيــن يجعلنــي

إال أننــي كنــت أعجــز عــن فهــم معنــى الكثــر منهــا ،رغــم أين تعلمــت اللغــة

 -ال تتشاءمي ،ها أنت حية ،وربما تكون هي أيضا حية مثلك.

ـي مــن كتابــات بالعربيــة الفصيحــة،
أجــد صعوبــة يف ـقـراءة مــا ُي ـ
عـرض عـ ّ

حـرص البدويــة
عـرب ،وكــدت أنــى لغتــي األرمنيــة ـلـوال ـ
التــي يتكلــم بهــا ال ـ
الشــمّ رية ،التــي تبنتنــي وأصبحــت أمــي الثانيــة ،عــى اختالطــي باألرمــن

الناجــن مــن الهــاك.

 -أنا أنقذتني الصدفة ،وليت مصريي لم ينفصل عن مصري أهيل.

 -يا أمنا العذراء! هل قىض جميع أهلك نحبهم؟

 -ال أدري ،قصتــي طويلــة ســأرويها لــك ذات يــوم ،وترويــن يل قصــة

لــم تكــن مدرســتي تبعــد عــن بيتنــا أكــر مــن نصــف ميــل أو أقــل .كل صبــاح

نجا تــك.
ّ
ظلــت مصيبــة جنــون كاليــداس عالقــة يف رأيس ال تتزحــزح طــوال ذلــك

غـاء وجودنــا.
شــعورنا القومــي ،ونتحــدى األوبــاش الذيــن يحاولــون إل ـ

باديــة عــى وجهــي ،فظنــت أننــي واجهــت مشــكلة مــا يف الكنيســة ،أو أن

كانــت تــأيت صديقــايت يف الحــي ويصطحبننــي معهــن .يف الطريــق القصــر
كنــا نغنــي أغــاين أرمنيــة شــعبية تتحــدث عــن القهــر ،ال لــيء إالّ لنعــزز

اليــوم ،ومــن شــدة تأثــري بهــا الحظــت أمــي البدويــة عالمــات الحــزن

لــن أنــى مــا حييــت الصــوت العــذب لصديقتــي مريــم ،التــي كنــا نناديهــا

أحدهــم تحـ ّرش بــي يف الطريــق ،رغــم أن شـ ّبان حــي الســاعة كانــوا ،يف

أحمريــن يتدليــان فــوق أذنيهــا ويرتاقصــان مــع الريــح .شــجّ عها أبوهــا

الطرقــات واألســواق مثلمــا يعاملــون أخواتهــم ،لكننــي حينمــا أطلعتهــا

مريميــك تحببــا .كانــت أكــر منــي بســنتني ،تزيّــن شــعرها بشــريطني
عــازف «الـ ّـددوك» املاهــر عــى الغ ـنـاء حــن اكتشــف جمــال صوتهــا ،وصــار

ذلــك الوقــت ،يعاملــون جميــع املســيحيات واليهوديــات واليزيديــات يف

حـزين.
عــى النبــأ الــذي نقلتــه يل الســيدة شــاركتني ـ
ما أروعها من أم عوّضتني عن حنان أمي تامار.

يعــزف لهــا يف حفــات أ ـعـراس أهــل البلــدة واملناســبات الدينيــة ،وح ّبــب
ّ
متخفيــا ،أكــر مــن
إليهــا ألحــان الكاهــن الشــاعر كوميــداس ،الــذي جــال،

حـويت مــن النــوم دوّنتــه عــى
يف ذلــك اليــوم حلمــت حلمــا مؤملــا ،وحــال ص ـ

من أفواه القرويني وصاغها وقدمها بشكلها النهايئ .كان يسجّ ل بقلمه

ونحــدق إىل غــروب الشــمس ،وفجــأة ســمعنا صوتــا يــأيت مــن خلفنــا،

عشــرين عامــا يف العديــد مــن القــرى ،وجمــع املئــات مــن األغــاين الشــعبية

ورقة يك ال أنساه .كانت مريميك رفقتي عىل ساحل بحر شاسع ،نغني

تلــك األغــاين مــن حولــه ،لــذا أطلقــوا عليــه تســمية الـ»نوتجــي» .ويُقــال إنــه

وحــن أدرنــا رأســينا رأينــا كاليــداس يســر صوبنــا حــايف القدمــن ،مشــعث

األنغــام وعذوبــة األصــوات.

الجندرمة يرفعون يف الهواء بنادق ذات حراب مشرعة تحمل جماجم.

كان يبقى وحيدا يف غرفته الفارغة ،ويعيش حالة من الحلم بني تدفق

الشــعر ،ينفــخ يف بــوق يصــدر صوتــا أشــبه بالنحيــب ،يتبعــه جمــع مــن

رأيــت كاليــداس ـمـرة واحــدة يف بيــت مريميــك ،قبــل نف ِينــا بســنة ،حينمــا

ابتعدنــا عــن املــكان قليــا وصرنــا نراقــب املشــهد.

مــن بلدتنــا .وكــم أفجعنــي نبــأ أصابتــه بالجنــون إثــر إبــادة بعــض أ ـفـراد

جســده ،وشــرع الجندرمــة ينتزعــون الجماجــم مــن حرابهــم ويلقــون بهــا

سمعت ذلك من سيدة أرمنية ،عىل صلة قرابة به ،يف كنيسة الالتني،
بحــي الســاعة املوصــي .تذ ّك ْ
رتــه تلــك الســيدة حــن عــزف «أورغانســت»

ضـاءة بقناديــل ملونــة انبثقــت مــن أعمــاق
أحاطــت بهــا أكاليــل زهــور م ـ

البحــر .عجبــت مــن ذلــك الحلــم ،وعزوتــه إىل انشــغال ذهنــي باملصــر

شـرة مــن عمــري ،فاســتغربت قائلــة:
ذات يــوم وأنــا يف الثالثــة ع ـ
أنت من مُ َّ
هجري كوتاهيا؟
 -هل ِ

وعندمــا رجعــت بعــد بضــع ســنوات لحضــور ـعـزاء أمــي البدويــة يف حــي

 -ال ،أسريت من سيفان يف الشرق ،لكني التقيته عندما زار بلدتنا.

وجههــا .فضــا عــن ذلــك كنــت قــد اســتبعدت بقاءهــا يف املوصــل ،قلــت يف

 -ال لــم أتحــدث معــه ،صافحتــه فقــط ،وجلســت عــى مقربــة منــه وهــو

الســخية التــي كانــت تقدمهــا الرثيــة األرمنيــة ســارة خاتــون للمنفيــن

 -نعم هذا ما كان يفعله يف تجواله بني القرى والبلدات األرمنية.

ماليــة زهيــدة .وعلمــت حينهــا أن العديــد مــن الف ـقـراء األرمــن يف املوصــل

جـاء بدعــوة مــن أبيهــا ليســجّ ل بعــض األغــاين التــي يحفظهــا مغـ ٍـن شــعبي
ـ
ضـول.
سـرته يف مســقط رأســه كوتاهيــا ـغـرب األنا ـ
أ ـ

أرمني عىل أرغن ضخم بالكنيسة لحنا شهريا من ألحانه يف األحد األول
ّ
فابتلت عيناها بالدموع ،وحدثتها عن تشريف بلقائه
من الصوم الكبري،

قلت:

تحدثت معه؟ هل صافح ِته؟
لك .هل
 طوبى ِِ

 إنــه يذ ـكـرين بصديقــة عز ـيـزة كانــت تغنــي بعــض أغانيــه ،وال أدري مــاذاجـرة كأنهــا ُقـ ّـدت مــن
سـرتها ،اســمها مريــم ،وهبهــا اللــه حن ـ
جــرى لهــا وأل ـ
بلــور نقــي.

 -ال تحزين ،ما دام قد وهبها تلك الحنجرة فهو كفيل بإبقائها حية.
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عندمــا بلــغ كاليــداس البحــر توغــل يف ا ـملـاء ،واستســلم ألول موجــة تغمــر

سـرعان مــا
يف ا ـملـاء ،فأخــذت تطفــو عــى ســطحه مثــل ـكـرات مطاطيــة ،و ـ

املفجــع الــذي انتهــى إليــه كاليــداس العظيــم.
ً
لــم أ َر الســيدة التــي التقيتهــا يف الكنيســة ـمـرة أخــرى ألحــي لهــا الحلــم،
فقــد غـ ُ
ـادرت املوصــل إىل بغــداد بعــد ثالثــة أيــام إلتمــام مراســيم زواجــي،

عيل أن أسأل عنها ،وأنا أجهل اسمها ،وال أتذكر مالمح
الساعة صعُ ب ّ

صـول عــى املســاعدات
ســريريت ربمــا رحلــت إىل بغــداد ،أيضــا ،بهــدف الح ـ

األرمــن ،تلــك املســاعدات التــي شــملت توزيــع أراضيهــا عليهــم ل ـقـاء مبالــغ

محمد خياطة

يصغــي إىل مغــن مــن أهــل البلــدة ،ويــدوّن أغانيــه عــى الــورق.
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أشــك يف بقائهــا حيــة.

قصــدوا بغــداد لهــذا الهــدف.

كاتب من العراق مقيم في عمان
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كلمات هوميروس األخيرة
ُ
حسني جمعان

قصائد

الجراح
نوري
ّ
ٌ ُ
اح أ ْر ُج َوانِ ٌّي
ش
ِو ِ
ُوب مَ ِليَئةٍ بِ ْ
الحَ َ
صى
بِجُ ي ٍ
أَ ُعو ُد مِ نْ ُه َن َ
اك

بِ ْ
ض َر ِة َّال ِتي و َّ
َّ
ال ُخ ْ
بالضوءِ ،
ت ْالحِ جَ ار ِة
َشحَ ِ
ب َْ
ال َسى،
ِ
َ
صر َ
ام َ
ات،
َخ ٍ
بِحُ ط ِ
َ
وبِ َّ
ار َب ًة،
الصمْ ت بَعْ َد ْال ْن َف ِ
اس مَ بْهُور ًَة و ََه ِ

مِ نْ َهذِ ِه ْالجَ ِزير ِة ال َتا ِئهَ ةِ َّال ِتي ُي َس َ
ُوس،
ِيسب ْ
مُّونهَ ا ل ْ

بِحُ ْليَةٍ مُ َزي ََّفةٍ
َ
َ
اح أَ ْف َل َ
ف َف َتا ٍة َط َف ْ
ت َع َلى ْالمَاءْ ؟
ت مِ نْ َك ِت ِ
أمْ بِوُش ٍ
ْ
َسأَ ْتر ُ
كر ْ
يت
ار مِ ِن ِ
ُك مَ ْر َك ِب َي الجَ ِريحَ ِف ْي ُع ْه َد ِة َبحَّ ٍ
َ
رب.
ُوب ِجهَ َة ْال َغ ْ
وَأمْ ِ
ضي مَ َع ْال ُغر ِ
أثينا 2017

بِال َّزبِد و ََق ْد َت َل َشى،

ص ْ
َ
وت

لخ َد ِر َّالذِ ي َط َ
َوبِاْ َ
اس ْالمَ اءِ ،
اف َع َلى ُن َع ِ

وبِ ْ
ُوب
ال ُغر ِ
أَ ُعو ُد..

س
خِ ْل ُت ِني أَجْ ل ُ
ِس ِف ْي َشمْ ٍ
ِع َند حَ ائ ٍِط

بِحُ ْز ِن ْال َع َ
اصفِةِ

َوبِ ْ
المَوجَ ةِ َّال ِتي أَجْ هَ َش ْ
ت.
الصر َ
َخ ُ
َص َل ْ
ْس َلهَ ا ْال َغ ْر َقى و َ
َّ
ت َقب َْل مَ َلبِ ِسهْ م.
ات َّال ِتي أَر َ
َل ِكنَّ ْالمَراك َ
ص ْل.
ِب َلمْ َت ِ

بِمُ َخي َِّلةٍ أَ ْد َ
مَاها حَ جَ ٌر َقدِ يمٌ ِفي َقاس ُيونْ
أَ ُعو ُد مِ نْ ت ِْل َ
ك ْالجَ ِزي َر ِة
اة َث ِق َ
ب حَ َّطمَ ْت ُه مَ ْر َس ٌ
يل ْة.
َوبِ َق ْل ْ

ِف ْي جَ ِزير َْة

َ
َ
ائط أَ ْسمَ ُع َ
قوط أجْ ِنحَ ةٍ
ضجَّ ًة أ ْش َب ُه بِ ُس ِ
َومِ نْ َورَاءِ ْالحَ ِ
َِ
ل َت َذ َّك َر مَ ر ًَّة أُ ْخرَى أَنْ أَ ُق َ
ولَ :ل َع َّل ُه ْال َخبَّاُز ْال ُيو ََنا ِن ُّي ،وَا ْب َن ُت ُه ْال َك ِبير َُة
ان ْال َكعْ َك َة
ُي َزيِّ َن ِ
َوي َْس َت ْغ ِفرانْ ..
يكولِي َتا ،مَ َتى ُتو ُِّف ْ ُ
يكولِي َتاِ ..ن ُ
 ِن ُك؟
يت أمُّ ِ
َ
ْ
الص ْ
َوم َسمِ عْ ُ
ت َه َذا َّ
وت؟
مَ َتى قب َْل الي ِ
لندن 2017

َ َ
َوبِمَ َ
يكَ ،يا َ
ص ِغي َرتِي
اذا ُت ِريدِ ينَ أنْ أ ُعو َد إِ َل ِ
28

aljadeedmagazine.com

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /

29

شعر

َكل َِم ُ
ومي ُر ْ
وس ْالَخِ ي َر ْة
ات ُه ِ
َل حَ ْر َ
ب ِفي ُط ْروَا َد َة

ب و ََل َس َللِمَ َع َلى ْ َ
َل َبحْ َر و ََل مَ ر َ
َاك َ
ال ْسوَارْ،

ً
ً َ
ب ْالحِ َ
الَ حِ َ
صانْ
صانَ َخ َش ِبيَّا ،وَل جُ ُنو َدا َي ْخ َت ِب ُئون ِفي َخ َش ِ
َسأَ ْع َتذِ ُر َل ُكمْ َيا أَب َْطال َِي َّ
الص ْر َعى؛
آخِ ُ
يل بِ َكعْ ِبهِ ْالمُ جَ َّن ِح
ص ْدر ِه ُّ
الط ْروَادِيُّ ْال َع ِر ْ
يض
ِه ْك ُتو ْر بِ َ ِ
ك ْال َبي َ
ت َيا أَ َغامِ مْ ُنونْ بِلِحْ َي ِت َ
وَأَ ْن َ
ْضاءِ

ْ
ك ْالمُ ْس َل ِط َع َلى ر َق ِ ْ
َس ْي ِف َ
هَاربِينَ مِ نَ ْالمَ عْ ر ََك ْة.
و َ
اب البَحَّ ا َر ِة ال ِ
ِ
َل حَ ْر َ
ب ِفي ُط ْروَا َد َة

***

َل َدمَ و ََل ُد َ
مُوع
ص ٍر و ََل أَ ْطو َ
َاس َن ْ
وس
َل أَ ْقو َ
ار ِفي الر ُُّؤ ْ
َاق َغ ٍ

ِفي

ُط ْروَا َد ْة
ْ
َ َ
َ َ
ِّيح
المُ ْن ِش ُد أ ْسلمَ ِقيثارَت ُه لِلر ِ
َ
صاب َع ُه مِ نَ ْ َ
ال َ
وتا ْر
و ْ
َاس َت َر َّد أ َ ِ
ُعو ُدوا إِ َلى ُبيُوت ُِكمْ

يرات و ََقب ُِّلوا ْ َ
ال ْط َف ْ
ات َّ
ال
الص ِغ ِ
َعا ِن ُقوا ال َّزوجَ ِ
و ََت َلهُّوا بِ َخمْ َر ِة ْال ِع ْ
يد.
َل حَ ْر َ
ب ِفي ُط ْروَا َد ْة.

و ََل ُقبُو َر

آس َع َلى ْ َ
ات ْالب َُكاءْ .
َل َ
َات ِفي ُشر َُف ِ
ال ْسمَ اءِ و ََل َبا ِكي ٍ
***

َ
َاه ُق َلمْ َي ْق ِط ْ
ف ُت َّفاحَ ًة ِلمْ رَأ ٍة ِفي ُش ْر َفةٍ
ْالمُ ر ِ

وس
اسمُ ُه مِ ي ِن َل ْ
و ََلمْ َي ُكنْ ِفي ْالمَ دِ ي َنةِ َزوجٌ ْ

س ِفي حَ دِ َ
ِهي ِلنْ وَحْ َد َهاَ ،ك َ
ان ْ
ُوس
ت َت َت َشمَّ ُ
يقةِ ُهومِ ير ْ
َْ
وِ َ
َلجْ ِل ِو َشاحِ هَ ا ْال ُق ْرمُ ِزيِّ و َ
يل
َخ ِّد َها ال ِس ِ
أَ ْس َلمَ َخي َ
َال ُه لِلرِّيحْ

صابِ َع ُه ل ِْلَ َ
وَأَ َ
وتارْ.

***

َ
َل مَ رَاك َ
ِب
ِب َع َلى َّ
السوَاحِ ِل ،وَل جُ ُنو َد ِفي ْالمَ رَاك ِ
ْ
ْ
ْ
َّ
س ْالحِ َ
صانَ .
ول،
والشجَ ر َُة ُت ْؤ ِن ُ
ال َقمَ ُر َيلهُ و ِفي الحُ ُق ِ
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َف ْل َن ْخرُجْ  ،إِ َذنْ َ ،هذِ ِه ْالمَ ر ََّة ،أَي َ
ْضاً،
و َْل َنمُ َّر بِ ْ
َسةِ االبْتدا ِئيَّةِ ،
المَ ْدر َ

اك ِع ْن َد َبوَّا َب ِتهَ ا ْالحَ دِ يدِ َّيةِ ْال ِعمَ َل َقةِ ْ َ
ُه َن َ
ال ْشبَهِ بِ َب َّوابةِ ِسجْ ٍن
ُ
يف ْ َ
ار ُ
ض َ
ت َومِ رَارَاً َقرَأْ ُ
ف َخ ْر َقاءُ  ،مِ رَارَاً ْان َت َظ ْر ُ
ت ْ
اإلع َلنَ
أ ِ
ت إِليهَ ا َز َخ ِ
ضور ْ َ
ُْ
ال ْه ِل،
ال ْسب ِ
ُوع َّي َعنْ حَ ْف ٍل َخي ِْريِّ بِحُ ُ ِ
َن َعمْ ،

لندن في 2017-9-16

ِس ْالهَواءْ
َف ْل َن ْخرُجْ إِ َذنْ  ،المَ ر ََّة ت ِْل َو أُ ْخرَىِ ،ل ُن َعاك َ
ات ُق ُلوبِ َنا،
َن َتمَ َّر ُد َع َلى َخ َف َق ِ

ِل َنب ُْد َو ُق َس ً
اة َكحِ جَ ا َر ِة الجب َْل

الل ُ
ور ِه ْالحَ مْ رَاءْ
ص ُخ ِ
ُول ِْد َنا ِف ْي ِظ ِ

و ََتحَ َّدر َْنا مِ ْن ُه َك َش َقائِق ال ُّنعْ مَان َع َلى حَ و ِّ
َاف ْال َخ َط ْر.
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َف ْل َن ْخرُجْ ِفي ْالمَ َس ِ ْ
س،
ار ْ
اءَات ال َكابِيَةِ  ،لمَّ ا َت َت َش َّق ُق ال ِق َثاءُ ِف ْي ق ِ
يع َع َلى ْ َ
ال ْس ُق ِ ْ
َان و ََنرَا ُه و َُه َو َي ْ
الص ِق ُ
َوي َِهيمُ َّ
ض ِر ُ
ب رَأْ َس ُه
ف وَالجُ ْدر ِ

بِال َّنوَا ِف ْذ.

َلنْ ُي َغ ِّر َد َطاِئ ٌر ِف ْي مَ ْخ َبأٍ،

َْ
و ََلنْ َيجْ ر َُؤ َثعْ َل ُ
ْش
ب ْال َغا َبةِ َع َلى ْالو
َاب ِل َنب ِ
ُصول إِ َلى ال ْبو ِ
ِ
َ
ف.
َاس َّ
السو َداءِ بِ َنابِهِ ْالمُ ْر َت ِج ِ
ْال ْكي ِ
الخ ِر َ
َل ِكنَّ ْالجَ ا َر َ
ِلس ِف ْي ِش ِّق ِّ
الس َتار ِة
ف ْالجَ ا َ
َس َي ْن َت ِظ ُر أَ ْطو َ
َل،

ات رَائ َِعةٍ .
ل َِقاءَ فر َْن َك ٍ

***

الس َ
الس َ
اع ُة ْالنَ ؟
اع ُة ْالنَ َ ،كمْ يُمْ ِكنُ أَنْ َت ُكونَ َّ
َك ِم َّ
َ
َّ
ُوت جَ َثمَ ْ
ِالب
يق َن ْف ِسهَ ا ،مِ نْ َورَاءِ ُبي ٍ
ت َكك ٍ
َسأ ُعو ُد مِ نَ الط ِر ِ
َاغ في جو َ
ْ َ
َ
ار َل َفحَ هَ ا َهوَاءٌ
ض ْخمَ ةٍ َتحْ ر ُ
َار أ ْشجَ ٍ
ُس بِ ُنومِ هَ ا ال َفر ِ ِ ِ
صامِ ٌ
َ
ت.

لندن 2017-10-1

َخواتِيم

ضور ْ َ
ال ْه ِل..
بِحُ ُ ِ

اع َي ِل َرب َْط ِ ْ
يف ْالمَ َكانْ .
َل َد ِ
ار ُكونَ ِفي َت ْن ِظ ِ
ات ال ُع ِن ِقَ ،س ُت َش ِ

ُخ ُر ُ
وج َليل ٌِّي

َل َق ْت َلى

َل حَ ْر َ
ب ِفي ُط ْروَا َد َة

ض ُ
يف ُه إِ َلى َذا ِك َرتِهِ ْالمُ ْر َت ِع َشةِ
حَ َد َثاً ُي ِ
ِل ُيمْ ِك َن ُه بَعْ َد َذل َ
ِك أَنْ َيأْ ِويَ إِ َلى ال َّنومْ .

َل حَ ْر َ
ب

َ
ين الرِّجَ ْ
ال
ل جُ رُوحَ ِفي جَ َثامِ ِ

َل حَ ْر َ
ب ِفي ُط ْروَا َد َة

الل َ
َّ
يل َة،

و ََتحْ مِ ُلهَ ا إِ َلى َّ
الصي َْدل ِِّي

َلنْ أَ ُكونَ ُه َن ْ
اكَ .ف ًّك ْر ُ
ت .أَحَ ٌد مَ ا َي ُن ُ
وب َع ِّن ْي.
َسأُض ُ َ
ُ
ص َ
صيَةِ .
يدت َِي ْالمُ ْس َتعْ ِ
ور إِ َلى َق ِ
ِ
يف أ ْر َب َع َة ُسط ِ
َصو َْتهَ ا َي ْس ِب ُقهَ اَ ،ق ْف َزاً َس َتهْ ِت ُ
ص ِغير ًَة و َ
َل ِكنَّ ِط ْف َل ًة َ
فَ :با َبا..
مَ نْ ؟ أَ َنا!

ْ
َ
ت ،أَو ََل ْس َ
َن َعمْ أَ ْن َ
ان ،وَأَ ْع َط َ
اسمَ اً،
اها ْ
ت مَ نْ حَ مَ لهَ ا مِ نَ المِ ي َز ِ

ُثمَّ َناو ََلهَ ا ل ِْلمُ مَ ر َ
ِّضةِ و َ
َخرَجَ َيبْحَ ُ
ار ِف ْي َ
صحْ رَاءَ
ث َعنْ َب ٍ
َِ
لجْ ِل جُ ْر َعةٍ َق ِوي َّْة..

َ
ام َّ
ك َّالذِ ينَ ا ْب َتهَ جُ وا بِ َ
ِع ْن َدمَ ا َي ْخجَ ُل بِ َ
الضوءْ
ك ِفي أ َّي ِ
ِع ْن َدمَ ا َل َي ْقوَى أَحَ ٌد َع َلى حَ مْ ل َ
ِك
ت ِط ْفالً َك ِسيحَ اً
َكمَ ا َلو ُك ْن َ

وال أَحَ َد ُي ِر ُ
يد ُه،
سأَ ْهر َُع إِ َل َ
يك

وأتلمَّ ُ
سك بيديَّ
ت أَ ْعمَ ى ويُر ُ َ
َكمَ ا َل ْو ُك ْن ُ
ْصرَ.
يد أنْ ُيب ِ
ِ
أَيُّهَ ا ال َب ْير َُق المُ ب ََّل ُل بِ َد ِم ْالحُ ِّري َْة.

لندن 2017

 َبا َبا،َبا َبا

أنشودة آية

َهذِ ِه َل ْ
ك.
ص ْفرَاءُ َ
 آهَ ،ز ْهر ٌَة َص ِغير ٌَة.
َ َ
َ
ت َيا َ
ت َز ْه َرت َِي َّال ِتي َلنْ َت ْذ ُب َل أَ َب َداً.
ص ِغي َرتِي َفأ ْن ِ
أمَّ ا أ ْن ِ
ُ ُ َ
َت َذ َّك ُ
اسيُون،
مَان ِفي َق ْ
رت َيدِ ي و َِه َي َتطوف َعلى َش َقائ ِِق ال ُّنعْ ِ

يق َ
أَ ُعو ُد مِ نْ رحْ َل ِتي َع َلى َطريق أَ َخ َذ ْت ِنيَّ ،
الط ِر ُ
األ ْشو ُ
َاك
ِ
ِ ٍ
ص ٌر
َل ِك َّن ِني مُ ْن َت ِ
َو ِفي رَاحَ ِتي

حَ ب ُُّة ال َّرمْ ل َت َت َلْ َ ُ
ل
ِ

َ
ص ْدري َفر ٌ
مَاهرٌ.
َاغ َخا ِف ٌق؛ أ َب ٌد َش ِج ٌّي ِ
َ ِ
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َْ
مق َي َت َل َّق ُ
الحْ ُ
ف ْال ِع َظ َة.

أَرَى ِظ ِّل َي مُ َسجَّ ًى
َي َترَجَّ ُ
ف

وَأَ َنا أَ ُعو ُد مِ نْ مَ َسائ َِي إِ َلى َّ
س ِفي َنا ِف َذت ِْي
الشمْ ِ
ير َليَلةٍ مَ َ
ض ْ
َ
َاح َت َر ْك ُت ُه َي َت َق َّل ُ
ت..
ب ِفي َس ِر ِ
وصب ٍ
ُه َنا َذ َ
ات َ
يف
ص ٍ

ص ِبيَّاً
َووَجْ ِه َي يَومَ ُك ْن ُ
ت َ
أَرَا ْه.

َسةِ َ ،سمِ عْ ُ
ت َ
ات
َاب ْالمَ ْدر َ
صيْحَ ٍ
َوبِب ِ

َل ِك َّن ِني اآلنَ

س
َت َترَجَّ ُع ِفي َشمْ ٍ
َخ ِفيَفةِ ْالو ْ
َطء

السو َر مُ ْه َتاجَ اً َي َت َل َّقى َّ
َورَأَي ُ
الدرَّاجَ َة َّ
الص ِغير َْة..
ْت ُّ

َيا لِي مِ نْ مُ وسرَ ،
وثرَائ َِي َفاحِ ٌ
ش.
ِ ٍ

حسني جمعان

يت َي َد ِّ
رَأَ ُ
الط ْفلةِ ِفي َيدِ يْ

ات َقدِ يمَ ةٍ
َع َلى َب َل َط ٍ

ُه َنا

ِفي ْال ُب ْن ُد ِقيَّةِ

َ
َسر ٌ
اق
َاب ِفي ُزق ِ
و ََه ٍج مُ ْش َت ِع ْل.
فينيسيا ،يوليو 2017

ْالخِ ر ُ
وص َّور ُ
َسمْ ُ
ت لهَ ا َ
ْت،
َاف َّال ِتي ر َ
و ََث َغ ُ
وت

َّ
َّ
يل
السائِ ُح ِفي الل ِ

حَ َّتى َت َقب ََّل ْت ِن ْي،

الط َّ
الل َب ِنيَّةِ  ،وَأَ ْس َنا ِنهَ ا َّ
َاف ،بِ ُقرُو ِنهَ ا َّ
اْلخِ ر ُ
اقةِ َك َقبَا ِق َ
يب ِدمَ ْش ِقيَّةٍ ،
أَ َك َلهَ ا ِّ
الذ ْئ ُ
ب.

مَ نْ َعمَّ َر َهذِ ِه ْ َ
َاس،
ال ْقو َ

ْ
ُق ْل ُ َ
ب بِ ْ
ْ
ون ،وَأَ ْل َع ُ
ِمَات،
ال َكل ِ
ت لهَ اَ ،تل َع ِبينَ بِالمَ عْ جُ ِ
س و ََن َنامْ .
الس َّل ِم َن ْن َع ُ
َو ِفي أَ ْع َلى ُّ

وشا َد ْالمَ َت َ
اه َة
َ
أيُّ ُلعْ بَةٍ
َ
ير!
وَأيُّ مَ ِ
ص ٍ

لندن 2007-5-13

اق ِفي ْ
ز َق ٌ
الب ُْن ُد ِقي َّْة
ِ
صو َر ٍة وأَ َتوَارَى ِفي ُ
أَ ْخرُجُ مِ نْ ُ
صو َر ٍة

بِ ِظ ِّلي..

َك َ
صيري أنْ ُي ْس ِع َف ِني
يف لِمَ ِ
َ
ْض.
أَ َنا َّ
السائِحُ ِفي ْالر ِ

ت
ور ْالب ِ
َاه ِ
َو ِفي ال ُّن ِ

يم ر َ
ُخامِ ٍّي ِفي آخِ ِر ْالمَ ْرأَى
ِفي َسدِ ٍ
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َل َع ْلي ِفي َهذِ ِه ْالحُ ْل َكةِ

َهب َُّة َه َواءٍ ِفي مَ َت َ
اهةٍ َعمْ يَاءْ .

َو ِفي ْالمَ َساءِ
َلمَّ ا أَ ُعو ُد

مَرحَ اً وَحَ زي َناً
ِ
ِ
إِ َلى ُغ ْر َفةٍ َ
ص ِغي َر ٍة

َ َ
َ
اق
اق إِلى ُزق ٍ
َومِ نْ ُزق ٍ
أَ ْهر َُع

32

و ِّ
َالظ َل َل

َع َلى َن ْه ٍر َ
ت،
صامِ ٍ

فينيسيا 2017

وس َ
س ْ
َك ْأ ُ
يقى
ال ُم ِ

(آ َي ُة وَأَ َنا وَال َبوَّا َب ُ
السب ُْع)
ات َّ
ضجَّ ٌة ِفي ْالحَ دِ َ
َ
يقةِ ،

َسمَ
السامِ ِع ،رَآ ِني و ََتب َّ
ِفي مُ َخ ِّيلِةِ َّ

َورَآ ِني

و َ
َظنَّ أَ ِّني...
َب َل ْغ ُ
ت ْالب َ
السابِ َع
َاب َّ
َوو َ
َطأْ ُ
ت ْال َع َتب ََة
وَجَ َل ْس ُ
َاب
ت ِع ْن َد ْالب ِ
َه ْل أُ ْش ِبه َن ْف ِس ْي؟

َه ْل أُ ْش ِب ُه مَ نْ َكانَ يُمْ ِكنُ أَنْ أَ ُكونْ
َل ْو

َلمْ
أَ َتجَ ر َّْع

ت ِْل َ
أس
ك ْال َك ْ
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و ََل ْو َ
ت امْ رَأَ ٌة
أط َّل ِ

َ َ َ
ال ُم ْ َ ْ
ْ
ار ْد
ار َب ِ
ستل ِقي ِفي أ ِريْك ِة ن َه ٍ

بَعْ َد ُب ْر َهةٍ
َه ْل أَ ُق ُ
ص َ
ول إِ َّن ِني َش ْخ ٌ
آخ َر
و َ
َص َل لِل َّت ِو،

I

َاب؟
و ََها ُه َو َي ْطر ُُق ْالب ْ

***

وعدٍ َ ،ط َل َع ْ
ت َهذِ ِه ال ُّز َهي َر ِة
ير مَ ا مَ ِ
مِ نْ َغ ِ

َورَاءَ

َّات حَ ِبي َب ُت ُه..
وَمَ ر ٍ

ُه َنا ُك ْن ُ
ت أَ َت َلهَّ ى َقب َْل أَنْ أَ ْد َف َع ال َّنا ِف َذ َة
وَأُ ِع ُ
يد إِ َلى ْالهَ َواءِ

راب َنا ِف َذت ِْي،
ِفي ُت ِ
ْال َب َن ْف َس ِجيَّةِ َ ،كأَ َّنهَ ا أُ ْخ ُ
مَوت
ت ْال ِ

َهل َسمَ َع َّ
الل ُ
يل ُخ ْط َوت ِْي
ٍ
بِ ْ
َاب
الب ْ

اب..
َب ٍ

َن ْسمَ َت ُه

ْالجَ ا ِنحَ ُة.

و ِّ
َالظ ُل ْالحَ ا ِئرُ،

َه ْل َت َك َّس َر َورَائ َِي،
و ْ
َان َت َش ْر،

َه ْل َت َك َّس َر ِفي َورَاءٍ  ،وار َْتجَّ َ ،ه ْل َت َخ َّط َ
فَ ،ه ْل َتمَ َّد َدَ ،ه ْل َ
صا َر
أَ ْطو ْ
َل؟

ِفي
َ
ص ْ
يل
أ ِ
َ ً
يف مَ َ
وص َد ال َّنا ِف َذ َة ،وَأَ َتمَ َّد َد ِفي َ
ضى..
َقب َْل أنْ أ ِ
ص ٍ

ْالمُ ْف َتاحُ َّالذِ ي َس َق َط

َو ِفي َغ ْف َلةٍ مِ نْ َنومِ ي
أَ ْف َتحُ

َ
يب،
ضوْءٍ ِغ ِر ٍ

يف أَ ْق َدمَ
َع َلى ِ
ص ٍ
َاب ْالحَ دِ َ
ِس مَ ا خب ْ
وَأَ ِه ُ
يق ْة.
ب ْالجَ ال َ
َّأت َن ْظ َرتِي ِفي ُتر ِ

و ََلمَ َع

َنا ِف َذ ًة

ِفي

َس َق َط

و َ
َشو َ
َّش ْالهَ وَاءَ

َل َ
ص ْب َر ُي ْن ِق ُذ ِني

ال َّز ْه ُ
رة،

مِ مَّ ا

َخ َطر

ِفي الر َ
ام
ُّخ ِ
أَب َ
َت
ْصر ِ

ِّ
الظ َّل.
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َ
َْ
ِيس مُ َلوَّنْ ،
أف َتحُ َبا َباً وَأجْ مَ ُع حُ َطامِ َي ِفي ك ٍ
وَأَ ْتر ُُك ُه

ُه َنا
لندن 2007

aljadeedmagazine.com

اك ِفي أَ ْنحَ اءٍ َهامَ ْ َ َ
يل أَ ْطو َ
و ََل مِ مَّ ا َخ َط َر ُه َن َ
َل.
ت َعلى ل ٍ

َلمَ ْس ُ
ار َد ًة،
هَار مَ ْل َساءَ َب ِ
ت َي َد ال َّن ِ

II

ُّ
الدمْ ي َُة ْالمَ عْ َد ِني َُّة،
َي ُد ُه،

أَ ْسمَ ُع ْ َ
َاس
الجْ ر َ
َت ُ
ضجُّ
ِفي أَ ْشجَ ِار َ
ك

َل ِكنَّ َعي َني ُه َن َظر ََتا ِني بِأَ َسى،
ت أَ ِّني ِرأَي ُ
وَخِ ْل ُ
ْت
َن ْف ِس ْي،

الص ِغ ُ
ال َّنب َ
يرة َت ْر َت ِع ُ
َات ُ
ات َّ
ش

ت ِفي و َْهمِ ي َخ ِف َ
يفاً َك َفر َ
َّات َت َخ َّط ْف ُ
َاشةٍ َسو َداءْ .
وَمَ ر ٍ

َ
َّاتَ ،لمَّ ا َن َز ْل ُ َ
ار ٍهَ ،ع ْي َنا ُه َن َظر ََتا ِن َي
َو ِفي ْالمِ ْرآة ،مَ ر ٍ
ت َعلى َدر ٍَج ف ِ

بِمَ ر ٍَح حَ جَ ِر ٍّي

ْ
ْ
َار ُد
وَالهَ وَاءُ الب ِ

يَهُ ُّ
ب

َ َْ
ار
َعلى ال ْز َه ِ
َويُو ِّ
َشحُ هَ ا بِال َّرمَ ا ْد.
***

ضي َئ ٌة َث َقب ْ
َت رَاحَ ِت ْي.
ِف ْكر ٌَة مُ ِ
وَاآلنَ أَ ْ
صحُ و أَب َْك َر وأَ ْسمَ ُع ُخ ُطوَات َِي
اب
َورَاءَ َب ِ
ُن ْز َهةِ مَ نْ ُي َزجِّ َي و َْق َتاً

ُوم
َيا لهَ ا مِ نْ ُغي ٍ
لِمَ ا يُعْ ِتمُ ْال َق ْل َ
ب
َويَ َتوَحَّ ُ
ش

و ََل ُي ْب ِقى ِفي ُّ
الصور ِة
ِسوَى حُ َط َ ْ
َان؛
ام ألو ٍ
ِ

َري َْثمَ ا

إِ َط َ
ار ٍغ َي ْلهُ و فِيهِ َنهَا ٌر مَ جْ ُنونْ .
ار ف ِ
ٍ

ص ُل َع َر َب ٌة بِحِ َ
ان
َت ِ
ص ٍ
و ََت ُعو ُد بِهِ .

ِر ٌ
يف ِفي ِق َيامَ ةٍ

حديقة األَ
ُ
ْ
صوات

***

III

َظ َّل ُه َنا َطو َ
َري َْثمَ ا َي َّت ِف ُق لِمَ نْ َكانَ ُه َنا و َ
يلً،
ِ
أَنْ َل َشيءَ أَمْ َت ُع،
مِ نْ َه َذا ْالبَقاءِ ،
بِ َل أَيِّ َخب ٍَر،
َع ْن َ
ك

َعنْ أَيِّ َشيءٍ .
س وَحَ دِ َ
يق ْة.
ك َشمْ ٌ
َيدِ ي ِفي َيدِ ِ

َ
الد ْك َنةِ  ،وَحَ ي ُْثمَ ا َت َخ َّط َ
َو ِفي َ
ض ِجيجُ ُّ
ف َهوَاءٌ بِ َ
ِئر
صيْحَ ةِ طا ٍ
و ََت َل َشى ُك ُّل َ
ْت،
صو ٍ
َاب أَ ْس َو ُد َط ِريٌّ َي َت َل َّقى ر َْع َش َة ْال َور ََقةِ َّ
ُه َو َذا ُتر ٌ
الص ْفرَاءْ .
***

اك َّالذِ ي َت َخ َّط َ
أَ ُه َو ِظ ٌّل َذ َ
َش
ف ِفي َغب ٍ
و ََتوَارَى بِ ْ
ك.
َيا َلهَ ا مِ نْ َبهْجَ ةٍ َغا ِئمَ ةٍ
هَار َغا ِئمْ .
ِفي َن ٍ

***
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ص ِغ ٌ
َشجَ ر ٌَة َ
يرة َخائ َِف ٌة

َ
َاق َّ
الشجَ ِر،
َو َب ْينَ حَ ِف ِ
يف أ ْور ِ

ِفي حَ َ
ديقةٍ َ
صامِ َت ْة.

لندن في 2017-8-30

َو ُب َكاءِ ْالحَ َ
هر
صى ِفي ال َّن ِ
َكانَ ُّ
اع َي ْن َت ِف ُ
الش َع ُ
ض

َ
َ
ص ِب ٍّي َتر َْك ُ
مَوت ،و ََن ْبر َُة َ
ت ِفي
لِي جُ ْثمَانُ رَجُ ل أ ْخ َطأ ُه َسهْمُ ْال ِ

و َّ
َالضوْءُ

ْب َيدِ ْ
ب َغي َ
َي ْث ُق ُ
ك.

ِدمَ ْ
شق.

لندن 05-2018

لندن 2016

الضوْءِ َت َت َس َ
و َ
َش َظا َيا َّ
اق ْط.

ترنيمة
ُكنْ وَحِ ي َْداً

ِلي َُكونَ ْالبَحْ ُر َخال َِق َ
ك ْالوَحِ ْ
يد
َويَ ِتيمَ اً ُكنْ ،
َفأَ ْن َ
ت ْالبَحْ ُر
و ْ
َالمَ ْر َك ُ
ب

وَال ُّربّانُ
و ُْ
َال ُف ُق ْالب َِع ْ
يد.

ً
مِ ْث َلمَ ا ُك ْن َ
راب ْالمَ هدِ
ت وَحِ يْدا ِفي ُت ِ
ص ْر َخةِ ال َّزمَ ِن ْالجَ ْ
أَ ْو ِفي َ
ديد.
لندن 2017

ول ِم ْن َق ْل َع ٍة ِفي َم َ
ُّ
الن ُز ُ
ال َق ْة

ت َْ
الر ُ
ار َد ًة
َكا ِن ِ
ْض َش ِ
ِّيح
مَ ِع الر ِ
وَمُ ْق ِب َل ًة

مِ ْث َل َغ ْيمَ ةٍ َع َلى حِ َ
صانْ ..
ِع ْن َدمَ ا َن َز ْل َنا َورَأَ ْي َنا ْال ُغر َ
السهْ ْل..
ُوب يَمْ رَحُ ِفي َّ
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ُك ْن َ
َاج َعاً مِ نْ َط َل ٍل ِفي مَ دِ ي َنةٍ
تر ِ
َ
َّ
و َُك ْن ُ
يق إِ َلى ِدمَ ْشق
ت ِفي أمْ ِ
س الط ِر ِ
َو ِفي ْالمَ َس َ
افةِ َب ْينَ َسرَا َبي ِْن
ُ
َتر َْك َنا ْالمَ َساءَ َي ْلهُ و ِفي أرْجُ وحَ ةٍ

ُسهَ ا َهواءٌ َطائ ُ
ِش
و ََن َز ْل َنا مِ نْ َق ْل َعةٍ َيحْ ر ُ

ُكنْ وَحِ ي َْداً

اصمْ
إِ َلى َع ِ

ْالحِ َ
صانُ أَ ْش َع َل بِ َقوَائِمِ هِ ُنجُ ومَ ال َّنهْ ِر
و ْ
َال ُ
يب.
ُس ْالمَ ِغ ْ
مَوت َيحْ ر ُ

aljadeedmagazine.com

َو ِف ْت َيانٌ بِا ْب ِت َسامَات َفا ِت َنةٍ ؛
أَ ْن َد ُل ِس ُّيونَ
َّ
َاب مَ َع َّالآللِئ.
ق َل َبهُ مُ ال َّزمَ نَ ِفي ال ُّتر ِ
َو ِفي وَا ِق َعةٍ أُ ْخرَى

َجال ٌ
ار ا ْب َن ِتي
ِس ِفي ِج َو ِ

 2017غرناطة  -لندن

مُ حَ مَّ د
َكمْ َعام مَ َّر وَأَ َنا ،وَحِ يْداً ،أَ ِق ُ
ف ِفي ْالمِ ْرآ ِة
ٍ
وَأَر َ
َاك مَ ِعي
َ
ِفي أ ِري َْكةٍ

صحَ ٌ
اف مِ نْ ِف َّ
َار َنا َّ
ضةٍ .
ت ِ
الصامِ ِ
َو ِفي ِجو ِ
ضمُ ومَ ٌة َع َلى َخ َ
ك مَ ْ
َي ُد َ
ات ٍم

مَ ا أَب َْع َد َّ
الط ِر ُ
يق إِ َلى ِدمَ ْشق.

ُك َّلمَ ا َس َق َط َعابِ ٌر ِع ْن َد َشا َر ٍة
َ
َار مَ حَ َّطةٍ
أ ْو ِفي ِجو ِ

ت َور ََق ٌة َخ ْ
َس َق َط ْ
ضرَاءَ مِ نْ َشجَ َر ٍة ِفي َغا َبةٍ َب ِعيد ٍة،

ت ِْل َ
ك حِ َكا َي ٌة ر ُِوي ْ
َت لِي
يَومَ ُك ْن ُ
ت أَ ْخرُجُ إِ َلى ْالمَ ْدر َ
َسةِ
ار َد ٍة
بِحَ ِقيبَةٍ َب ِ

و ََق َل ِم ر َ
اص
َص ٍ
َو َد ْف َت ٍر
ََ َ َْ
ِفي ِغ َلفِهِ مُ ْس َت ِط ٌ
َان؛
يل مِ نْ ثلثةِ ألو ٍ
س َتحْ َتهَ اْ ،النَ َ ،آل ُ
ف ْال َق ْت َلى.
خِ ْر َق ٌة حَ مْ رَاءُ ي ِ َت َك َّد ُ

أُ َف ِّك ُر بِال َّز ْه َر ِة َّال ِتي جَ َّف ْ
ت

***

و ََلمْ َت ْس ُق ْط.
َ
ش ِفي حَ ْل ِق َّ
الص ِب ِّي
بِأ ْشو ِ
َاك ْال َع َط ِ
ْ
َ
س ْالمَاءْ .
قب َْل َكأ ِ
وَأُ َف ِّك ُر

بِ ْ
َاه َقةِ ا ْب َن ِتي
المُ ر ِ

َاري َووَجْ هُ هَ ا ْال َف ِت ُّي يَمْ ألُ َش َ
اش َة ْال ُكم ْبيُوتر
َتجْ ل ُ
ِس ِفي ِجو ِ
َي َف َ
اعتها أَ ْقوَى مِ ِن حِ ْكمَ ِتي.
و َِع ْن َدمَ ا َن َت َسا َب ُق ِفي أَ َّيام َّ
الث ْل ِج
ِ

أَ ْعمَ ُ
ال ْالمَ ُس ْ
وخ
ُ
وق رَأَى حُ ْزنَ َّ
الشجَ َر ِة
مَ ا مِ نْ مَ ْخل ٍ

ِفي َ
يع دِمِ ْش َق
ص ِق ِ

َك َ
ت َّ
س َت َتمَ ر َُّغ ِفي ُخ ْ
ض َر ِة ْالحَ َ
صى
الشمْ ُ
ان ِ
ف ْالحِ َ
صانْ .
وال َّنهْ ُر َي ِهيمُ بِ ُع ْر ِ

اع ٍر
ِفي َت َذ ُّكر َش ِ

َّإل وَحَ مَ َل ال َّنا َر بِ ِعي َْداً َع ِن ْال َغا َبةِ .
َل ِكنَّ أَ ْشبَاحَ اً
و ََل َد ْتهُ مْ أُمَّ ُ
َار قا ِتمَ ةٍ
هَاتهُ مْ ِفي ِجر ٍ

َن َز ُلوا إِ َلى ْالمُ دِ ِن
ضرَمُوا ال َّنا َر ِفي ْ َ
وَأَ ْ
ال ِس َّر ِة.
ُون ا ْبي َّ
مُ ُس ٌ
َض ْ
ت
وخ بِ ُعي ٍ

َّ
َك ُ
َال َعا ِليَةٍ
انوا حَ طابِينَ ِفي ِجب ٍ
َُ
ْ
اج
اوي ِ
َات بِ ُن َشا َر ِة الحَ دِ يدِ و َُك ُس ِ
مَ لوا الحَ ِ
ور ال ُّزجَ ِ
َو َدحْ رَجُ َ
وها

مِ نْ ِقمَ ٍم جَ ْر َداءَ .
َ
و ِفي ْ َ
ات ْال َقي ُْل َ
ال ْع َ
ولةِ
ارِ ،في أو َْق ِ
ص ٍ
َلمَّ ا َت ْس َترْخِ ي ْ َ
َات ْالحُ ُق ْ
الر ُ
ول
ْض و ََتمْ رَحُ ال َّن َسا ِئمُ ِفي جَ َنب ِ
َ
َ
َي ُط ُ
َات َّ
السمَ اءِ
وفونَ َبأحْ ذِ َي ِت ِه ِم ْالمُوحِ َلةِ جَ َنب ِ
َويَجُ ُّزونَ ْال ُغ ُيومَ بِ ْ
اج ِل
المَ َن ِ
ُ
مَاجمَ َ ،تحْ َ ْ َ
ونهَ اِ ،ه َي و ْ
ُثمَّ َيجْ مَ ُع َ
ُور
َالجَ ِ
ار ِق ِفي قب ٍ
ت المَ ط ِ
َت ْر َت ِج ُ
ف.
تموز 2018
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َسمِ َع ُب َكاءَ ْ َ
ُ
ال ِس َّر ِة،
وق مَ َّر مِ نْ ُه َنا إِ َّل و َ
مَ ا مِ نْ مَ ْخل ٍ
س،
و ََن ِشيجَ ْالمَ َلبِ ِ
س َْ
ال ْشبَاحْ .
و ََهمْ َ

لندن 2017

سوق ِد َم ْ
اح ِت َف ٌ
ْ
ش ِق ٍّي
ال َب ِه ِ
يم ٌّي ِفي ُ ٍ
ص َ
يد ْة)
(مَ ْق َط ْع مِ نْ َق ِ

مِ نْ َك ْر َب َلءْ ،

از ْ
ف.
َو ِفي َي َد ْيهِ َه َذا الرَّأْ ُ
س ال َّن ِ
ِب،
َو ِفي ْالمَ ْوك ِ
مِ نَ ْال َورَاءِ ،

َ
ت ِفي َه َذا ْالمَ َساءِ ِّ
ض ،إِ َذنْ  ،أَ َنا وَأَ ْن َ
الدمَ ْش ِق ِّي
ف ْل َنمْ ِ

ب بِ ُ
ُع َ
ص ٌ
ور مُ ْبهَ مَ ةٍ
ص ُد ٍ
َلهُ مْ ر ُُؤ ُ َ
ار
وس أب َْق ٍ
يع َّ
َويَ َنابِ ُ
ِين
وس ِهمُ ْالمُ جَ رَّحَ ةِ بِ َّ
الد ِم َت ُفو ُر ِفي ر ُُؤ ِ
الس َكاك ِ
َع َلى مَ ْرأَى مِ نْ ِدمَ ْش ِقييِّنَ مَ بْهُو ِتينَ َلهُ مْ ُع ُيونٌ َز َ
اغ ْ
مَاجمَ
ت ِفي جَ ِ

يل َّال َذي ُق ِت َل َ
وقابِ ٌ
َهابِ ٌ
يل َّالذِ ي َق َت َل،

َ
ص َو ٌر َوذ ِْك َري ٌ
و ََت َقهْ َقر ْ
َت ِفي ُظ ُلمَ ا ِتهَ ا ُ
ام أُ َخ ْر..
َات َعنْ أ َّي ٍ

َ
ْث َي َت َد َّلى َّ
حَ ي ُ
ْواب حَ وا ِن َ
يت َك ِئيبَةٍ ،
الضوءُ مَ َع ْالمَ َلبِ ِ
س بِأب ِ
َ
ام،
وت ِف ُّر ْالحَ مَ ا ِئمُ بِأَجْ ِنحَ ِتهَ ا ْالمُ َل َّط َخةِ بِ ُّ
الس َخ ِ

ص ُدور َُهمُ ب ْ َ
ال ُك ِّ
مَ نْ َه ُؤ َلءِ َي ْل ُطمُ ونَ ُ
ف،
ِ

َان،
ان َغ ِريب ِ
َشبَحَ ِ
َ
ان ْالجَ ب ََل؛
َي ْه ِبط ِ
َي َداً بِيَدٍ

يمَان ِفي ْالمَ دِ ي َنةِ ؛
َوي َِه ِ
وق ْالحَ مِ يدِ َّيةِ
َو ِفي ُس ِ

و ََت ِغ ُل

ِفي َّ
الضوءِ ْال َكابِي،
ً
َ
َف ْل َن ِق ْ
ف ُه َن َ
ِبرينَ
اك و ََن َت َفرَّجُ َ ،كمَ ا ل ْو ُك َّنا ُسيَّاحَ ا َعا ِ
و ََلمْ َن ُكنْ َيوْمَ اً أَ ْط َف َ
ال َهذِ ِه ْالمَ دِ ْي َنةِ
و ََل أَ ْب َناءً ِلَ َباءٍ ُد ِف ُنوا ِفي ُترَابهَ ا ْ َ
ال ِسي ْر.
ِ
يتِ ،ع ْن َد ْ َ
ال ْغ َل ِق َّال ِتي َ
ضجَّ ْ
ت،
َو ِفي مَ َداخِ ِل ْالحَ وُا ِن ِ
يعاًَ ،ع َلى ْ َ
َال ْق َفال َّال ِتي رَمَ ْتهَ ا ْ َ
و َْ
ال ْيدِ يَ ،س ِر َ
ال ْغ َل ِق
ِ
صحَ ابُهَ ا ب ِّ
َقب َْل أَنْ َي ُل َ
وذ أَ ْ
الظ َل ْل..
ِ
ُ
َ
ات مُ ر ََّق َطةٍ َت ُغ ُّ
ص
جُ ُنو ٌد ،بِأ ْسلِحَ ةٍ أ ُتومَ اتِي ِكيَّةٍ َ ،سي ِ
َص ُلونَ ِفي َع َر َب ٍ
ب َْ
ال ْع َل ِم؛
ِ

38

َات ْالحَ ر ِ ْ
و ََع َلى أَ ْذر ُِع ِهمْ َشار ُ
هُوريِّ ..
َس الجُ مْ ِ
َْ
َ َّ
الدم و ْ
ُ
َالوَحْ ِل
ام مُ لط َخةٍ بِ َّ ِ
َي َترَجَّ لونَ بِأق َد ٍ
تى بِرَأْ ٍ ْ ُ
وع،
َويَ َت َق َّدمُ هُ م َف ً
س مَ قط ٍ
َومِ نْ َورَائِهِ َف ِقي ٌه بِ َعمَ امَ ةٍ َس ْو َداءَ
َ
ُ
ال إِ َّن ُه مَ ا َز َ
َق َ
ام
ال َيمِ ِشي إِلى دِمِ ْش َق مُ ْنذ َ 1500ع ٍ
َن ِازالً
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اج ِر َها َّ
َهر َ
الضوْءُ
َب مِ نْ مَ حَ ِ

الس َل ِس ِل،
َويَجْ ل ُِدونَ ُظهُور َُهمُ بِ َّ
َق َ
ال َ
ص ِب ٌّي،
...

ِك،
ام حَ ال ٍ
و ََه ْل َنحْ نُ ِفي مَ َن ٍ
أَمْ ِفي مَ دِ ي َنةٍ َخرَجَ ْ
اب مُ مَ ِّز ٍق؟
ت مِ نْ ِك َت ٍ
َ
ض ،إِ َذنْ  ،أَ َنا و ْ
ضي َتا ُب ٌ
ت ..أَ َنا وَأَ ْن َ
َأن َ
وت َع َلى
تَ ،كمَ ا يَمْ ِ
ف ْل َنمْ ِ
َ
ص ْفحَ ةِ َنهْ ٍر،

اف ْ
اق ُتل َِع ْ
ت مِ نَ ْالمَ جْ رَى،
َع َلى ِ
ض َف ٍ

و َ
َط َ
اف بِهَ ا ْالهَ ِشيمْ .

لندن 2018
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صنع اهلل إبراهيم
المقاومة بالقلم

ال يكاد ُيذكر اسم الكاتب املصري صنع الله إبراهيم يف مجلس أو محفل ثقايف أو حتى يف طرح أكاديمي حول رواياته وقصصه إال
ويُشار إىل اتساق الحرف مع املوقف الذايت ،فن ًّيا وسياس ًّيا واجتماع ًّيا يف آن ،حتى صار الرجل عالمة من عالمات استقاللية املثقف،

وبات نبض القلم لديه يحمل من ضمن ما يحمل إشارات إىل نبض الشعب.

ً
ً
ومتماسكا وقاد ًرا عىل
قائما
ذلك الكيان الحقيقي ال املجازي الذي لم ينهدم يف حسبان صنع الله ،فهو ال يزال يرى هذا الشعب
الفعل والعطاء ،ومقاومة أالعيب السلطة ومناوراتها ،تلك السلطة التي يجفل صنع الله من مجرد االقرتاب منها ،إذ أنها قد تلجأ

إىل كل الوسائل من أجل السيطرة عىل كل يشء ،دون اعتبار ألي يشء.
ً
ً
ساردا يف املقام األول يحرص عىل االبتكار كما
دائما ملا يعنيه ويخص قارئه ،الباحث عن الفن يجده
صنع الله إبراهيم ،صيّاد ماهر

يف استحداثه «الكوالج الروايئ» ويغلف أعماله بالسياسة وينهل من معينها مادته التي يشتغل عليها اشتغال القاص والروايئ،

والباحث عن السياسة والعالقات العربية العربية والحوار املشرقي املغربي يف أعماله ذائعة الصيت مثل «اللجنة» و»ذات»
و»أمريكانيل» و»بريوت بريوت» و»القانون الفرنيس» وغريها يجد ضالته ً
أيضا.
كأن الكاتب باحث ومؤرخ وراسم خرائط زمكانية وإنسانية بامتياز ،تتضمن معلومات وافية بعضها موثق من خالل املراجع وقصاصات

الصحف ونشرات األخبار ،وهي املصادر التي يضفرها صنع الله يف كوالجه الروايئ بدون إهدار الحرص الغايئ عىل أن يكون النسق
العام للعمل دائ ًرا يف فلك اإلبداع والتخييل.
جائزتان ،بينهما خمسة عشر ً
عاما ،تربزان جدوى الكتابة ومعنى أن يكون اإلنسان كاتبًا بمفهوم صنع الله إبراهيم الذي خطا عتبة

الثمانني ،األوىل :هي جائزة «ملتقى القاهرة لإلبداع الروايئ العربي» التي يمنحها «املجلس األعىل للثقافة» التابع لوزارة الثقافة
ً
احتجاجا عىل
املصرية وتبلغ قيمتها  100ألف جنيه مصري (الدوالر يساوي  17.6جنيه تقريبًا) ،ورفضها صنع الله يف العام 2003

سياسات الحكومة املصرية آنذاك يف نظام الرئيس األسبق حسني مبارك ،والتي كانت «تقمع شعبها وتحمي الفساد وتسمح لسفري

دولة إسرائيل التي تمارس القتل واالغتصاب بالبقاء يف القاهرة» ..بحد توضيحه حيثيات الرفض يف كلمته يف ذلك الوقت.
ّ
املقدمة من كل من« :اتحاد كتاب أفريقيا
أما الجائزة الثانية ،فقد قبلها صنع الله يف الـ 4من فرباير املايض ،وهي «جائزة الشعب»
ً
فضل عن «محبّي وأصدقاء صنع الله إبراهيم» ،كما هو منقوش عىل
وآسيا وأمريكا الالتينية» و»جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين»
درع الجائزة.

بني ذلك الرفض وهذا القبول يمكن فهم عالقة صنع الله بالكتابة وبالجمهور ً
معا ،األمر الذي يحيل أي حوار مع صاحب «شرف»
ّ
ومدجني
و»العمامة والقبعة» و»التجربة األنثوية» و»تلك الرائحة» إىل حديث عن الثقافة الشعبية يف مواجهة املؤسسة الرسمية

السلطة من املنتفعني واالنتهازيني واملوظفني واملرتزقة.

ً
مزيجا من السرد والسياسة كأبجدية أعماله ،وكمحطات حياته التي لم
هكذا بدأ الحوار مع صنع الله إبراهيم من تلقاء ذاته،

يتوقف فيها لحظة عن اإلبداع ،حتى وهو يعاين ويالت السجن ما بني  1959و ،1964يف العهد الناصري (فرتة حكم الرئيس املصري
جمال عبدالناصر) الذي شن حمالت وقتها عىل اليسار واملنتمني إليه.

صنع الله إبراهيم ال يعرف الهدوء وال االستكانة ،لذلك خاض يف حواره مناطق شائكة ،وقال آراءه بوضوح وصراحة يف املشهد
ً
محلل أحوال البالد فيما بعد ثورة  25يناير  2011حتى االنتخابات الرئاسية يف أواخر مارس  ،2018وآثر أن يأخذ
املصري الراهن،

وقته يف التفكري قبل اإلجابة عن أي سؤال ،ليقدم شهادته عىل العصر بشفافية ومصداقية.
الجديد :قارئ صنع الله يجده أحد رموز االستقاللية عن المؤسسة

رفضك «جائزة ملتقى القاهرة لإلبداع العربي» عام 2003؟

للكتابة والقضية والضمير اإلنساني والجمهور ،يمكن فهم قبولك

ال عالقة لهم بأجهزة الدولة الرسمية ،وال برجال األعمال ،وال بحزب

الرسمية التي يتمسح بها المدجّ نون .هل في ضوء ذلك االنحياز

«جائزة الشعب» األخيرة من «المجتمع األهلي» ،بعد سنوات من
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صنع اهلل إبراهيم :بالطبع ،مانحو هذه الجائزة (جائزة الشعب)

من األحزاب .إنهم شخصيات مستقلة تمامً ا .وهي كأول مبادرة من
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صنع اهلل إبراهيم :تعرض اليسار المصري إلى أشكال من القمع

أهدافها المنشودة؟

على حل الحزب الشيوعي الوليد ومحاكمة أعضائه .وفي ظل ظروف
ً
مجال لألخطاء
االضطهاد يجري االلتجاء إلى العمل السري مما يعطي

صنع اهلل إبراهيم :مهمة الكاتب األولى أن يفهم هو نفسه ما

المتواصل منذ عشرينات القرن الفائت ،عندما أقدم سعد زغلول

واالنحرافات ،وهو اآلن ممنوع من أية معارضة وال تتاح له فرصة

المشاركة ،بل إن األمر طال كل التيارات الليبرالية البعيدة عن اليسار.

ً
ً
جميل في الوطن العربي .الفائز لن يكون مدي ًنا
تقليدا
نوعها ترسي

لجهاز من أجهزة الدولة أو لصاحب شركة ما أو لدولة أجنبية.

والحاصل أن الجميع يحاولون القيام بدورهم في حدود إمكانياتهم.

الجديدَ :
قلت من قبل إن الوضع األمثل للمبدع يتجسد في االستقالل

بالطبع سيكون هناك من يتقاعس عن ذلك أو من يختار المنفعة
فيصبح ً
بوقا للسلطة .كما أن المجتمع االستهالكي يفرض ضغوطه

الراهنة هي لحظة اللعب على المكشوف ،وفرض إرادة فوقية واحدة

التام عن السلطة ومنافعها وإغواءاتها وأساليبها التي ال تعد في

االستمالة .هل ترى السلطة ال تزال بحاجة إلى مكرها القديم للتعمية
ّ
المنظرين من ّ
خدام مصالحها ،أم أن اللحظة
والطمس واستكتاب
دون أدنى اعتبار لألصوات األخرى المنعزلة أو المقهورة أو المسجونة؟

صنع اهلل إبراهيم :فتحت ثورة  25يناير  2011في مصر عيون

قطاع مهم من الجماهير على خبايا األحداث

قضايا إنسانية عامة تخاطب البشر في كل زمان ومكان .هل ترى
ُّ
وترصدها للواقع الشعبي
انغماس الرواية في تشريح مجتمعها

وبالتقاليد الرجعية وبطبقة من المستفيدين من رجال األعمال وكبار

القول إنها تلعب على المكشوف ،فال تتورع

عن أي شيء في سبيل حماية سلطتها ،ال

يعنيها دستور وال قوانين إنسانية وال رأي عام،
وهي مستعدة لبيع أجزاء من بالدها ،بل
البالد كلها.

الجديد :في ضوء ما يجري على أرض الواقع،
مصر ّيًا وعرب ًّيا ،من تغييب للفكر الحر وتضييق
على األصوات المختلفة وقمع للتعبير وسجن

ونفي للرأي المخالف ،كيف يبدو دور المثقف

الفاعل العضوي الراغب في المقاومة وفي
إحداث التغيير؟ وهل يمكن االكتفاء بالقلم
سالحً ا ،أم أن األدوار المجتمعية األخرى من

ممارسات مدنية وسياسية يجب أن تستكمل
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المحلية الطازجة؟

صنع اهلل إبراهيم :بالعكس ،االنغماس الذي تتحدث عنه هو

تجار المخدرات ووكالء الشركات األجنبية ،والتي تسيطر على وسائل

اإلعالم.

الجديد :يكثر الحديث عن تجديد الخطاب الديني واجتثاث منابع

اإلرهاب وخوض حروب لمواجهة التيارات الظالمية .هل ترى اهتمامً ا

كاف ًيا من السلطة الراهنة بدور القوة الناعمة في هذه الميادين ،أم أن
التركيز ال يزال منص ًّبا فقط على الحلول األمنية وحدها رغم قصورها
وتقصيرها؟

ً
تفاعل مباش ًرا مع المشهد السياسي
الجديد :يتفاعل بعض الكتاب

الجديد :الروائي حين يكتب التاريخ ،كما في روايتيك «اللجنة» (عن

السياسي من معارضة واجتماعات ومظاهرات ومنابر مستقلة وحيوية

بين مشارك بإدالء الصوت بدون اإلعالن عن اختيار محدد ،ومشارك

و»بيروت بيروت» (عن الحرب األهلية في لبنان) ،هل يمكن محاسبته

هو اآلخر ،بالطبع يمكن االكتفاء بالقلم سالحً ا لو أمكن.

المصري الراهن ،ومنه االنتخابات الرئاسية األخيرة في مارس ،2018
بموقف محدد ،ومنسحب أو متجاهل
للعملية برمتها ،إلى آخر هذه االختيارات،
التي منها ً
أيضا االكتفاء بالكتابة اإلبداعية عما

السلطة ومناوراتها ،ومع ذلك تلجأ السلطة
َ
وأصبت في
شيء دون اعتبار لوعي الشعب.

الطرح كافية لتدويل الموضوع واستقطاب القارئ /اإلنسان إلى البؤر

صنع اهلل إبراهيم :السلطة القائمة والمحصنة بالقوة المسلحة

الذي يميز الرواية ويعطيها أهمية ويخلق ضرورة ترجمتها .ثم إن أهم
شيء بالنسبة إلى الكاتب هو أن يُقرأ ً
أول في بلده وبلغته .عدا ذلك

واألشخاص ،وأصبحت واعية بأالعيب

إلى كل الوسائل في سبيل السيطرة على كل

الجديد :من وجهة نظرك ،ما أبرز العراقيل التي تقف في وجه كل

ً
وأيضا الذهني،
الجديد :الجمالي والسياسي في امتزاجهما العفوي،

والسياسي يمثل ً
قيدا على عالمية األدب عند ترجمته؟ أم أن جماليات

صنع اهلل إبراهيم :المسألة تتوقف على ظروف كل شخص.

الغمز واللمز والسخرية ،وهذه األسلحة تثري العملية اإلبداعية.

من الديمقراطية والعلمانية والحرية ،في مصر والمجتمعات العربية؟

يخلعان على اإلبداع الروائي قدرًا من الخصوصية المحلية عند طرح

دور الكاتب؟

يجري حوله ،ويساعد الناس على الفهم .عنده أسلحة كثيرة تشمل

يحدث ،من خالل اإلسقاط السياسي باعتبار

قبلت جائزة الشعب
ُ
ألنها ال عالقة لها
بأجهزة الدولة الرسمية..
والسلطة تلعب على
المكشوف ..والجماهير
واعية بمناوراتها

أعلنوا هذا الموقف بشجاعة ،ودعوا الجماهير

قاطعت االنتخابات
ُ
الرئاسية األخيرة لعدم

الجديد :يُتهم اليسار المصري من قبل
ّ
التشكل
البعض بعدم قدرته على إعادة

توفر شروط الشفافية

أن ذلك يكفي األديب لبلورة موقفه .إلى أي
من هذه االختيارات تنحاز؟ ولماذا؟

صنع اهلل إبراهيم :أنا نفسي قررت

مقاطعة االنتخابات الرئاسية األخيرة (26-
 28مارس) لعدم توفر الشروط التي توفر لها

الشفافية الالزمة ،ويجب توجيه التحية لمن
إلى مقاطعتها.

أمر ثانوي.

سياسة االنفتاح االقتصادي في عهد الرئيس المصري أنور السادات)

تثقف الجماهير.

محاسبة المؤرخ على المعلومة بما يعني

التجريد والموضوعية ،أم أن الخيال الروائي
لرؤية نسبية يعتمل فيها الخلق والتأليف
خارج التاريخ ،وعلى هامشه؟

صنع اهلل إبراهيم :هذا سؤال جيد .إذا
ُك ْ
تبت كلمة رواية على الغالف ،فمعنى ذلك

أال ُتعامل ككتاب تاريخ ،رغم أنها قد تقدم
الواقعة التاريخية على حقيقتها غير الصورة
الكاذبة التي تقدمها كتب التاريخ أو تقدم
تفسي ًرا لها .من ناحية أخرى ،فإن كلمة رواية

تعني أن الكاتب من حقه أن يتصرف في
المعلومة بحسب رؤيته.

َ
قلت من قبل إن مهمة الكاتب
الجديد:

ليست انتقاد النظام وحسب ،فكيف تصوّر

مسؤولية الكاتب اآلن في ظل معطيات
ضبابية بل مأساوية تحيط بالمشهد العربي

وحق االختالف ..كيف ترى المشهد؟

للثورة المصرية والثورات العربية في تحقيق

ككل ،من أزمات وحروب ونزاعات وفشل

ً
أحيانا عن
الجديد :يبتعد المسار السياسي

المأمول ،لكنه بقدر من الوعي والتفتح يمكنه

وذاتية الكاتب يفتحان الباب أمامه واسعً ا

للتعاطي الواقعي مع مستجدات األرض
سياس ًّيا وفكر ّيًا ،واالشتباك اإليجابي سواء
بالمعارضة أو المشاركة القائمة على التفاعل

صنع اهلل إبراهيم :األمر يتطلب فتح المجال العام للنشاط

العودة إلى البوصلة الصحيحة .كيف تصف

فتحت ثورة  25يناير
 2011في مصر عيون
قطاع مهم من الجماهير
على خبايا األحداث
واألشخاص
مهمة المبدع األولى
أن يفهم ما يجري حوله
ويساعد الناس على
الفهم

روشتة أساسية لتوجيه الحراك السياسي

والمجتمعي بمصر ،سواء بالنسبة إلى

المؤسسة ،أو إلى النخبة ،أو بالنسبة إلى
فئات الشعب؟

صنع اهلل إبراهيم :كل شيء يبدأ من

العقلية العسكرية التي تحكم .فأنت في
الجيش ال تناقش وعليك أن تنفذ وإال تعاقب.

والحياة اليومية معلقة بأمر القائد الذي
قد يكون مخمورًا أو مخدرًا .في بداية حكم

الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أم ًرا بأن
يكون كل موظف حكومي خلف مكتبه في
السابعة صباحً ا .لم يكن هذا األمر واقع ًّيا
بالنظر إلى ظروف الموظفين ،فبعضهم

يسكن في أماكن خارج القاهرة .على هذه
العقلية أن تقبل وجود رأي مخالف بل آراء
مخالفة ووجهات نظر أخرى .نحن في حاجة
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إلى صحف معارضة وأحزاب تساندها تستطيع الحركة في الشارع.
َ
الجديد:
قبلت الرئاسة الشرفية التحاد كتاب مصر لمدة عام اعتبارًا
ً
ً
من ديسمبر  ،2017فهل ترى االتحاد كيانا فاعل يقوم بدوره المرجوّ؟

وما توصياتك له كرئيس شرفي؟

صنع اهلل إبراهيم :اتحاد الكتاب يقوم بدوره في حدود رسمتها

السلطة منذ تأسيسه .لقد شاركت في تأسيسه أواخر عهد السادات

واشتركت في أول انتخابات يعقدها .وكان يوسف السباعي الوزير
(وزير الثقافة) يتابعها بالتليفون مع أذنابه .منذ اللحظة األولى حرصت
السلطة على السيطرة عليه ،وبالرغم من ذلك استطاع االتحاد في
بعض الفترات أن يكون قوة فاعلة في المحيط السياسي ،وأتمنى
تحقيق ذلك في ظل قيادته الحالية.

ْ
اختلفت معك بعض الكيانات والحركات الثورية ،وبعض
الجديد:
المثقفين ،في أعقاب تصريحاتك التي تلت أحداث  30يونيو ،2013

من حيث تأييد السيسي والهجوم على محمد البرادعي (نائب الرئيس

المصري السابق) وما نحو ذلك ،لكنّ هؤالء المختلفين معك لم
يخطئوا بحقك ،وأحالوا آراءك إلى منطقة القناعة الشخصية ،كونك
لم تكن ً
أبدا من الذين ينطقون بدافع الرياء أو الرغبة في االستفادة.
كيف ترى اآلن آراءك وتصريحاتك تلك التي أدليت بها في أغسطس

 ،2013بعد تكشف أمور كثيرة لك كانت غائبة وقتها؟

صنع اهلل إبراهيم :كانت هناك ثالث قوى :اإلخوان والمؤسسة

العسكرية والثوار .األولى تهدد بإعادة البالد إلى عهود سحيقة،
والثانية تربت على يد نظام مبارك وحمته ،والثالثة ممزقة بال قيادة

أو تنظيم .والسيسي كان شخصية مجهولة .وقد سبق أن عشت تجربة

عبدالناصر :في البداية هاجمناه على أساس أنه عميل أميركي وأن

نظامه دكتاتورية عسكرية ،لكن الخطوات التي اتخذها من إصالح
زراعي وإجالء القوات اإلنكليزية وضرب لإلقطاع ثم االنضمام كقوة

فاعلة إلى حركة الحياد اإليجابي وأخي ًرا تأميم قناة السويس ،كل
هذه الخطوات أجبرتنا على تأييده .وأعتقد أنها كانت في خلفية رأسي،
وخلقت األمل في أن تتكرر من جديد .لكن نظام السيسي اتخذ خطوات

من نوع آخر؛ حدث انحياز إلى األغنياء ،وبرزت وجوه النظام السابق،
وحدث انصياع إلمالءات صندوق النقد الدولي وتعميق للروابط مع
الشركات األجنبية وتصفية للقطاع العام وتضييق للمجال العام وقمع
للنشاط السياسي.

صنع اهلل إبراهيم :النظام الحالي بالقطع ال عالقة له بالتجربة

الناصرية؛ إنه بوضوح يناصر كل ما ناضل عبدالناصر ضده ،فهو
التي تحكم أبعد ما تكون عن مصالح األغلبية.

َ
وصفت حكم اإلخوان بأنه «كوميديا تعبر عن ضيق أفق ديني
الجديد:

في «أمريكانلي» (العالقة بين الشرق والغرب) ،و»اللجنة» (نقد فترة

الجديد :ميلك الشخصي إلى العزلة ،هل يتسق مع عدم تعويلك

بما تحمله من نزعات انتقامية واحتقان شديد نحو النظام والشعب

الذي يحصر مثل هذا التوجه في خانة «األدب الملتزم» ،بمعنى

الحركة الفكرية واإلبداعية بمصر؟ وهل ترى أغلبية المنجزات الثقافية

ال بد أن يكون للحوار وجود؟ وماذا عن تعبير «المصالحة» الذي يردده

منحاز بشكل سافر إلى أقلية من كبار المالك والمستوردين ،والعقلية

على دور وزارة الثقافة ،والمؤسسات الرسمية عمومً ا ،في رسم مسار
بمصر وليدة إرهاصات وجهود وطفرات فردية باألساس؟

َ
تعرضت لها في العهد الناصري ،إلى أي
الجديد :تجربة السجن التي
الحالي بمصر يسعى إلى استعادة التجربة الناصرية؟ وهل يمضي
ً
فعل من حيث االنحياز إلى قطاعات واسعة
النظام في هذا المسار

على جهة رسمية في الحركة اإلبداعية .في فترة معينة بمصر

من الشعب وتكريس المساواة االجتماعية واالستقالل الوطني ،أم أنه
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عبدالناصرعندما حدث تحول تقدمي في المسار السياسي للسلطة

واليسارية للتعبير عن رأيها والنشاط من أجلها.

دب نشاط بارز في الحياة الثقافية رغم السيطرة األمنية.

صنع اهلل إبراهيم :الكاتب مهمته الرئيسية أن يكتب وال ينشغل

ً
خصوصا مع تكرار ترويج أن النظام
مدى تتجدد ذكراها في هذه األيام،
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يراعي مصالح األقليات من المنتفعين والمتحالفين؟

ومع ذلك ،فاألمر يتوقف على الرؤية السياسية للسلطة .في عهد

المعادالت أي القوى الفاعلة ،أي إتاحة الفرصة للتيارات الليبرالية

بأمور أخرى إال في أضيق الحدود .من ناحية أخرى ،ال يمكن التعويل
تركز النشاط اإلبداعي في األرصفة التي انتشرت فوقها المجالت
والمطبوعات الفردية .حال ًيا تقوم دور النشر الخاصة بهذا الدور.

وسياسي» .كيف ترى سبل حل أزمة التعامل مع ذيول الجماعة بمصر،

الجديد :تتناول عادة قضايا مجتمعية وسياسية كبيرة محورية كما

حكم السادات) ،وسائر أعمالك .كيف تنظر إلى «التلخيص المخل»

على حد السواء ،وهل يكفي القمع وحده لتجنب شرور الجماعة ،أم

الشعارية والمباشرة ،في حين أن األدب عمومً ا ال يمكن أن يدور في

البعض وفق شروط معينة؟ وهل يمكن أن يقود ذلك إلى تنازالت؟

ً
موضوعا
صنع اهلل إبراهيم :أي موضوع في الحياة يمكن أن يكون

صنع اهلل إبراهيم :الحوار ضروري في كل الحاالت ،لكن العنف

مرفوض ،فشرط الحوار هو التخلي عن العنف ،وينطبق هذا على فكرة
المصالحة .والحوار يعني بالتأكيد ً
أيضا التنازالت من الجانبين .لكنني

أشك في إمكانية سيطرة اإلخوان على أجنحة عندهم ترى في العنف

الطريق الوحيد للعمل .نحن أمام طريق مسدود لن ينفتح إال بتغير

فراغ بمعزل عن ظرفية مكانية وزمانية محددة؟

وأساسا
لإلبداع ،المهم هو توفر الشروط التي يتطلبها أي عمل فني
ً

قدرته على اإلمتاع ،والمباشرة قد تكون ضرورية أحيانا ،وثمة أفالم

دخلت تاريخ السينما العالمية وهي قائمة على الشعارات السياسية.

أجرى الحوار في القاهرة :شريف الشافعي
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صورة المراهق
في األدب والفكر والفن واالجتماع العربي
“املراهقــة ،املراهــق ،املراهقــون ،الــروح الفتيــة ،والنفــس القلقــة ..موضــوع طاملــا شــغل الفكــر واألدب والفــن يف

كل الثقافــات ،وكذلــك يف الثقافــة العربيــة ومجتمعاتهــا املرتاميــة عــى جغرافيــات تشــهد مخاضــات وصراعــات

عاصفــة ،لــم تتوقــف منــذ مطلــع الق ــرن العشــرين ،وحتــى اليــوم.
حــن تعلــن الــذات عــن وصولهــا إىل مرحلــة املراهقــة ،فإنهــا تعـ ّـر أول مــا تعـ ّـر عــن نفســها بالتمـ ّرد الــكيل .والتمـ ّرد
الكيل هنا تم ّرد وجودي وليس تم ّردا عىل وضع من أوضاع الذات أمال بتحســن وضعها ،بل هو التم ّرد باملعنى
الذي أشار إليه ألبري كامو يف كتابه “فلسفة التم ّرد” ،أي التم ّرد امليتافيزيقي ،تم ّرد عىل العالم .فروح املراهقة

هنــا تظهــر يف مــا ســميته ـمـرة بالنزعــة الالئيــة .إن “الــاء” هنــا التعبــر عــن أول وعــي بالحريــة ،املراهــق انتقــل مــن

هــي روح التمـ ّرد .وهــو مــا يظهــر يف ســلوك التأفــف مــن كل مــا كان يألفــه الطفــل .فمــا كان الطفــل متك ّيفــا عليــه لــم
يعــد ذا قيمــة ،وصــارت أ ـمـام املراهقــة بوصفهــا تأففــا مهمــة إعــادة التك ّيــف مــع العالــم ،فليــس املراهــق هــو الكائــن

إلياس ايزولي

حريــة الطفــل التــي ال يعيهــا ،إىل ذات أصبحــت ،بفضــل وعيهــا ألناهــا ،واعيــة بحريتهــا ،وبفضــل وعيهــا بحريتهــا
ّ
املعب عنها بـ”ال” املتمردة ،والتي تميز روح املراهقة ،حتى ليمكن القول إن روح املراهقة
نمت لديها قوة الرفض

صـراع
الجديــد بــل العالــم كلــه بالنســبة إليــه جديــد ويحتــاج إىل عمليــة تك ّيــف جديــدة .هنــا بالــذات يظهــر التوتــر وال ـ
يف الــذات الجديــدة ،التوتــر هــو النتيجــة الضروريــة لــروح التمـ ّرد .هــذه الــروح التــي تجــد نفســها ألول ـمـرة أ ـمـام

اتخــاذ ـقـرارات متعلقــة باملصــر.
شـركا لــدى جميــع املراهقــن .ألن املراهــق يحضــر
هــذا الوصــف املجـ ّرد يتعـ ّـن عــى أنحــاء مختلفــة ،وإن كان م ـ

بوصفــه تاريــخ طفولــة وتربيــة ودرجــات قمــع وحيــاة حــب أو عنــف أو فقــر أو دعــة أو حر ـمـان ،يحضــر كل املك ـبـوت
الالشــعوري .أجــل إنــه كينونــة جديــدة.

ولكن روح املراهقة ترافقه طوال مسار حياته ،بل هي التي تحدد ظهوره يف الحياة.”.

عـان تتصــل
خـرا مــن املالحظــة التــي ســلفت للمفكــر أحمــد برقــاوي ومــا أملعــت إليــه وأحاطــت بــه مــن م ـ
لــم أجــد ـ

باملراهقــة ف ـكـرة وموضوعــا وفضــاء ،لتكــون مدخــا إىل موضــوع امللــف عــن املراهقــة واملراهــق يف ثقافــة عربيــة تشــهد
صراعــا مفتوحــا بــن صــورة املراهــق و ـقـراءة تلــك الصــورة يف مجتمــع عربــي ذي نــزوع أبــوي لــم يفســح للمراهقــة ح ـيـزا
يليــق بهــا ،ح ـيـزا يطـ ّـل عــى أفــق مفتــوح يمكــن لــه أن يســتوعب ويحــاور تلــك الكينونــة التــي نســميها املراهقــة.
هنا مقاالت وشهادات من كاتبات وكتاب عرب تطرح أفكارا عن اللحظة األكرث تعقيدا وإشراقا معا يف االجتماع
العربي :املراهقة .علما أن “الجديد” ستبقي هذا امللف مفتوحا ملقاالت ومداخالت أخرى يف املوضوع

قلم التحرير
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إلياس ايزويل

روح المراهقة
أحمد برقاوي

َ
الفلسفة ُ
قول العلم الذي يفسر ،أو قل ال تكتفي به يف أحسن األحوال ،لكنها ال تستطيع أن تؤسس قولها إال عىل علم
ليس يريض
ّ
َ
املفســر بيولوجيــا ونفســيا أحــد مفاهيمهــا ،فإنهــا تمنــح املفهــوم نفســه
ج ــرى التحقــق مــن أحكامــه .إنهــا وهــي تجعــل مــن مفهــوم املراهقــة
فضــاء أوســع مــن ذلــك الفضــاء املمنــوح لــه مــن العلــم ،فتح ــرره مــن محدوديــة البيولوجــي والنفــي.

ما المراهقة؟

باختــاف هــذه الشــروط املعيشــة ال يغــر مــن

وحــن تســتمر األنــا وجــودا لذاتــه فإنهــا تحتفــظ

ليــس الجــواب عــن هــذا الســؤال باألمــر الســهل،

ويعيشــون ،فاختــاف ســلوك املراهقــن

بهــذا املفهــوم ،فليــس لدينــا مــا نتــزود بــه ممّ ــا

ماهيــة املراهقــة التــي ســميناها روح املراهقــة،

فالفلســفة ،ألســباب أجهلهــا ،لــم تنشــغل
صـول إىل تعريــف فلســفي ،إال
يســهل علينــا الو ـ

بعــض شــذرات ال قيمــة لهــا تتحــدث عــن تعليــم

الفلســفة للمراهــق.

الدالــة عــى املعنــى األنطولوجــي للمراهقــة،
واملقصــود باملعنــى األنطولوجــي هــو أن املراهقــة
هــي نمــط وجــود لإلنســان ،ذو تعـ ّـن متعــدد

بيولوجيا تنتمي الفئة العمرية من سن الرابعة

ظـرة إىل العالــم ،ال يعــود إىل
يف الســلوك والن ـ

يف الســن) إىل مرحلــة املراهقــة ،وهــذه مرحلــة

عنهــا البيولوجيــا وعلــم النفــس كمــا قلنــا أعــاه.

عشرة حتى الرابعة والعشرين (يُختلف أحيانا

ارتبــاط مباشــر باملرحلــة العمريــة التــي تتحــدث

الوجــود لذاتــه باملعنــى الســارتري للكلمــة.
بتلــك الــروح املراهقــة ،وبالعكــس إذا فقــدت
األنــا وعيهــا بذاتهــا عــى أنهــا مشــروع ،أو وجــود

لذاتــه ،فقــدت روح املراهقــة وتحولــت إىل وجــود

يف ذاتــه ،والوجــود يف ذاتــه بهــذا املعنــى ليــس
حـول الــذات إىل يشء مــن األشــياء فاقــد
إال ت ـ
للحريــة واإلرادة ،ومــا يجــب أن يكــون غارقــا يف

مــا هــو كائــن ب ـنـوع مــن الرضــا املقيــت.

ـوات بوصفهــا ذات
فــروح املراهقــة تســكن أنـ ٍ
ظـرة إىل الحيــاة ،وليــس
معنــى وجــودي ون ـ

المراهقة وروح التمرد

يف هــذه املرحلــة ينشــأ الوعــي الــذايت باألنــا،

نشــأت فيــه وتطــورت .وعندهــا تكــون الــذوات

املراهقــة ،فإنهــا تعــر أول مــا تعــر عــن نفســها

عــن املألــوف ،وتظهــر عاطفــة الحــب بطابعهــا

األكــر تألقــا للنفــس.

غـرا نفســيا
تشــهد نمــوا جســديا وهرمونيــا وت ـ

وعقليــا يقيــم قطيعــة ظاهريــة مــع مرحلــة

الطفولــة.

وتتغــر الحاجــات ،وتنشــأ الرغبــة يف االنزيــاح

بوصفهــا لحظــة عا ـبـرة تــزول بــزوال العمــر الــذي
التــي فقــدت روح املراهقــة قــد فقــدت الســمات

الرومانــي ،ويغــوص الفتــى يف عالــم األحــام،

فاألنا التي تتعني بفرتة الحياة بني سني  14و24

التحــرر مــن الســلطة ،وبخاصــة الســلطة

العــدم .حتــى الشــعور بحــاالت اإلحبــاط واليــأس

والتخيــات ،وتنمــو لديــه روح املغا ـمـرة ،ونزعــة
األ ســرية.

حــن تعلــن الــذات عــن وصولهــا إىل مرحلــة
بالتم ّرد الكيل .والتم ّرد الكيل هنا تم ّرد وجودي
ضـاع الــذات
وليــس تمـ ّردا عــى وضــع مــن أو ـ

أمــا بتحســن وضعهــا ،بــل هــو التمـ ّرد باملعنــى

هــي ذاتهــا التــي تســتمر يف الظهــور حتــى لحظــة

الــذي أشــار إليــه ألبــر كامــو يف كتابــه «فلســفة

والقنــوط التــي تظهــر يف املراحــل املتقدمــة أو
خـرة مــن العمــر ال ُتفهــم إال بوصفهــا هزيمــة
املتأ ـ

العالم .فروح املراهقة هنا تظهر ما سميته مرة

التمـ ّرد» .أي التمـ ّرد امليتافيزيقــي ،تمـ ّرد عــى

لكــن هــذا العالــم املعــروف واملالحــظ حســيا
َّ
واملفســر علميــا ،عــى أهميتــه يف
وواقعيــا،

روح املراهقــة ،وبالقيــاس إىل املعنــى الوجــودي

وعــي بالحريــة ،املراهــق انتقــل مــن حريــة الطفــل

بوصفهــا حالــة أنطولوجيــة كليــة ،أي ال ي ـقـول

والكائنــات التــي فقــدت روح املراهقــة هــي

وعيهــا ألناهــا ،واعيــة بحريتهــا ،وبفضــل وعيهــا

الوجــود يف ذاتــه.

بــ»ال» املتمــردة والتــي تميــز روح املراهقــة ،حتــى

علــم الرتبيــة ،ال ي ـقـول شــيئا ك ـثـرا عــن املراهقــة
شــيئا عــن روح املراهقــة كمــا تطمــح الفلســفة.

ال شــك يف أننــا نجــرد روح املراهقــة مــن تع ّينــات
املراهقــة رغــم اختــاف الشــروط األســرية
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والطبقيــة واملحليــة التــي ينشــأ فيهــا املراهقــون

بوصفهــا مشــروع وجــود ممتلئــا بالحريــة هــي
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لــروح املراهقــة.

الكائنــات التــي تح ّولــت مــن الوجــود لذاتــه إىل
فاألنا التي خرجت إىل العلن ،يف فرتة املراهقة،

بالنزعــة الالئيــة .إن «الــاء» هنــا التعبــر عــن أول
التــي ال يعيهــا ،إىل ذات أصبحــت ،بفضــل
بحريتهــا نمــت لديهــا قــوة الرفــض املعــر عنهــا
ليمكــن ال ـقـول إن روح املراهقــة هــي روح التمـ ّرد.

والــذي يظهــر يف ســلوك التأفــف مــن كل مــا كان

وتربيــة ودرجــات قمــع وحيــاة حــب أو عنــف أو

روح التمـ ّرد تتعـ ّـن يف املغا ـمـرة التــي ال تنطــوي

يعــد ذا قيمــة ،وصــارت أمــام املراهقــة بوصفهــا

الالشــعوري .أجــل إنــه كينونــة جديــدة.

ـب يصــل
عــن األ ـ
سـرة ،هــروب مــن املدرســة ،حـ ّ

يألفــه الطفــل .فمــا كان الطفــل متك ّيفــا عليــه لــم

فقــر أو دعــة أو حرمــان ،يحضــر كل املكبــوت

عــى خطــر كبــر ،إنهــا مغا ـمـرة ســفر ،انفصــال

ولكــن روح املراهقــة ترافقــه طــوال مســار حياتــه،

ـب ا ـمـرأة لهــا مــن العمــر مــا يزيــد
حـ ّـد الهــوى ،حـ ّ

فــإذا انطــوى التمـ ّرد والتأفــف املراهقــي عــى

يحبهــا وال تحــوز عــى موافقــة األهــل.

صـراع يف الــذات
هنــا بالــذات يظهــر التوتــر وال ـ

القامعــة ،وأ ّدى إىل العزلــة واالنطــواء ،رافقــت

املراهقــة املتمـ ّردة واملغا ـمـرة بصورتــن ســاطعتني

التمـ ّرد .هــذه الــروح التــي تجــد نفســها ألول ـمـرة

الــذات قــادرة عــى التخلــص منهــا قــط.

تأففــا مهمــة إعــادة التك ّيــف مــع العالــم ،فليــس

املراهــق هــو الكائــن الجديــد بــل العالــم كلــه

بالنســبة إليــه جديــد ويح ـتـاج إىل عمليــة تك ّيــف
جديــدة.

الجديــدة ،التوتــر هــو النتيجــة الضروريــة لــروح

أمــام اتخــاذ ـقـرارات متعلقــة باملصــر.

بــل هــي التــي تحــدد ظهــوره يف الحيــاة.

خــوف مــن املج ـهـول ،ومــن الســلطة األبويــة

حالــة العزلــة واالنطــواء الــذات دون أن تكــون

يف الســتينات مــن القــرن املــايض ظ ـهـرت روح

يف الغرب ،والغرب مجتمعات مستقرة نسبيا
متجاوزة مآيس الحرب العاملية الثانية؛ ظاهرة

أما إذا انطوت روح املراهق املتم ّرد واملتأفف عىل

الهيبيــز وثــورة الطــاب يف فرنســا.

مباشرة بالخطر .ففي الحاالت التي تكون فيها

كحركــة مراهقــن ـتـراوح أعمارهــم بــن  15و24

هذا الوصف املج ّرد يتعني عىل أنحاء مختلفة،

حب املغامرة ،فإن الذات هنا تكون عىل عالقة

ألن املراهــق يحضــر بوصفــه تاريــخ طفولــة

روح املراهقــة عائشــة يف مجتمــع مســتقر ،فــإن

وإن كان مشرتكا لدى جميع املراهقني.

جـرة إىل بــاد أخــرى ،اختيــار مهنــة
عــن ع ـمـره ،ه ـ

أمــا ظا ـهـرة الهيبيــز ( )Hippiesوالتــي ظ ـهـرت

ســنة يف الواليــات املتحــدة إ ّبــان الســتينات ،مــا
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مقال

شـرت يف كل دول أوروبــا .كانــت
لبثــت أن انت ـ

باملخيمــات وغــر املخيمــات يف انطــاق الثــورة

بــل لقــد تحولــت الثــورة الفلســطينية بمــا هــي

حـول واقعيــة الف ـكـرة ،بــل تتوحــد مــع الف ـكـرة
ـ

األيديولوجيــة ،وهــي حــروب مادتهــا األساســية

المبدع وروح المراهقة

الجانــب املتوحــش مــن الرأســمالية ،ظا ـهـرة

الوجوديــة .فف ـكـرة الوطــن والتحريــر والعــودة

كبــر مــن املراهقــن الســوريني واللبنانيــن

الرســالة الخالــدة واملعــر عنهــا بكلمــة وجدانيــة

تتمتــع بــروح املراهقــة .واملصيــدة األيديولوجيــة

املراهقة :إن املبدع موهبة تحتفظ بروح املراهقة
حتــى النهايــة .ومــن أ ـبـدع مراهقــا وكـ ّ
ـف عــن

الفكرتــن معــا.

فامل ـبـدع يحتفــظ بــكل صفــات روح املراهقــة التــي

ظا ـهـرة الهيبيــز أســطع ظا ـهـرة يف معــاداة
حـركات الشــيوعية
جـاج تمّ ــت خــارج ال ـ
احت ـ

والعمالية ّ
ضد اغرتاب اإلنسان يف عالم التقنية
والســلعة والحاجــات التــي يخلقهــا الرأســمال.

ولقــد امتــأت الجامعــات بــاآلالف مــن الطــاب
املتمرديــن عــى القيــم األمريكيــة ،وراحــوا

الحب والحرية والسالم .وتعبريا
يدافعون عن
ّ
عــن نزعــة الرفــض والتمـ ّرد راحــوا يميــزون

أنفســهم باملظهــر الخارجــي ذي الــرداء البســيط
والزيّ  ،وإطالة الشعر .فضال عن انتقال الكثري
ِّ

منهــم إىل بلــدان الشــرق اآلســيوي القديــم،
كبالد العرب وبالد الهند ّ
علهم يجدون الراحة

والهــدوء يف العالــم الروحــي -الطبيعــي.

بينمــا كان أكــر انفجــار لــروح املراهقــة يف التاريــخ
هــو ثــورة الطــاب يف فرنســا ســنة  .1968لقــد

خرج املراهقون هذه املرة إىل الشوارع يف عملية

جـاج ثوريــة لتغيــر الوجــود الفرنــي وليــس
احت ـ

لتغيــر النظــام .خرجــوا متمرديــن عــى النظــام
سـرة واملؤسســة والســلطة،
األبــوي القــا ّر يف األ ـ

رافعــن شــعار «منــع املم ـنـوع» ،محتجــن عــى
القوانــن املانعــة للحريــة ،رافضــن ســلطة
الرأســمالية املتوحشــة التي بســببها راح الطالب
والعمــال يعيشــون حالــة الحرمــان.

لقد حملت ثورة الطالب كال من سارتر وفوكو

ودولــوز عــى االنــدراج فيهــا ،فضــا عــن الكثــر
مــن الفنانــن والشــعراء.

غـول بطــل
أرعبــت ثــورة املراهقــن هــذه شــارل دي ـ

تحريــر فرنســا مــن االحتــال األملــاين ،صحيــح أن
تحالف اليمني الفرنيس مع اليسار الستاليني-

حـراك الطالبــي لكــن
الشــيوعي قــد أجهــض ال ـ
روح ثــورة الطــاب مازالــت تســري يف املجتمــع

الفلســطينية ضالتهــم يف خــوض املغا ـمـرة

والتــي كانــت خاليــة مــن معــاين الجهــاد والجنــة

كانــت جوهــر التمـ ّرد املغامــر وركــوب الخطــر.

عــى الصهيونيــة عكســت تلــك امل ـيـول الثوريــة

أعــى للتمـ ّرد والفــداء.

يعيــش مناخــات رديكاليــة عامليــة ،وف ـكـرة الثــورة

الشــبابية الطافحــة بــروح املراهقــة املتمــردة.

حين تعلن الذات عن وصولها
إلى مرحلة المراهقة،
فإنها تعبر أول ما تعبر عن
بالتمرد الكلي.
نفسها
ّ
تمرد
والتمرد الكلي هنا ّ
ّ
تمردا على
وجودي وليس ّ
وضع من أوضاع الذات أمال
بتحسين وضعها ،بل هو
التمرد بالمعنى الذي أشار
ّ
إليه ألبير كامو في كتابه
التمرد
التمرد» .أي
«فلسفة
ّ
ّ
تمرد على
الميتافيزيقيّ ،
العالم .فروح المراهقة هنا
تظهر ما سميته مرة بالنزعة
الالئية .إن «الالء» هنا
التعبير عن أول وعي بالحرية

ســعادة.
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حيــث تحـوّل جيفــارا يف حياتــه وموتــه إىل مثــل

مؤ ـثـرة «البعــث» ،وهــي تســتعيد ذكريــات
املجــد املســطورة يف الكتــب والقــارّة يف الذا ـكـرة،

واملتداولــة يف الخطــاب الشــفهي ،واســتعادة
االعتــداد بــكل هــذا وباالنت ـمـاء إىل «العروبــة»،
ّ
كل هــذا لــم ـيـرك أيّ تحفــظ للســؤال لــدى روح
املراهقــة الجامحــة ،والحاويــة يف األصــل عــى

األيديولوجيا وروح المراهقة

حــظ مــن ثقافــة مه ّيــأة لذلــك.

يمكــن ال ـقـول بــكل اطمئنــان بــأن األيديولوجيــا

وقــس عــى ذلــك الخطــاب الســوري القومــي

الجــذب واإل ـغـراء لهــذا العالــم؛ عالــم املراهقــة.

العربــي ،مــع اختــاف حجــم املقـ ّـدس القومــي

مصيــدة املراهقــن ،وهــي األكــر قــدرة عــى

وتفســر ذلــك أن األيديولوجيــا تســتجيب
لنزعتــن أساســيتني مــن نزعــات املراهــق:

الرومانســية والطوباويــة.

وهمــا

نزعتــان

مرتابطتــان غالبــا .فــروح املراهقــة روح وجدانيــة

حدســية عاطفيــة تســحرها األهــداف العظيمــة
بــكل مــا يكتنــف هــذه األهــداف مــن غمــوض
والعقالنيــة ،ويــزداد ســحر األيدلوجيــات تأ ـثـرا

أكــر كلمــا كانــت اآلمــال املســتحيلة فيهــا أكــر،

وصــورة املســتقبل زاهيــة أكــر.

وغالبــا مــا تعيــش األوتوبيــا واأليديولوجيــا معــا

املتشــابه جــدا يف جو ـهـره للخطــاب القومــي
وحــدوده وتاريخــه.

بينمــا انطــوت األيديولوجيــا اإلســاموية

بــكل أشــكالها عــى مــا انطــوى عليــه الخطــاب
القومــي ،ولكنهــا زادت عليــه املقـ ّـدس اإللهــي
والشهادة يف سبيل الله وأمر الله ،كانت فكرتا

البعــث العربــي والبعــث اإلســامي تقومــان عــى
أن هناك تاريخا أثريا يجب بعثه ،فقامت هذه

الرومانســية التاريخيــة بــدور الجــاذب لــروح
ترفــض الواقــع املرفــوض الــذي يعــود وجــوده إىل

عـرب واملســلمني.
آخــر ي ـكـره ال ـ

وتموتان معا ،ففي كل أيديولوجيا أوتوبيا ويف

أمــا روح املراهقــة التــي تنتمــي إىل حــس أخالقــي

ـاوز للواقــع .وروح
الوعــد ،عــى مســتقبل متجـ ٍ

ضــد القيــم الســائدة التــي تعــر عــن التفــاوت بــن

كل أوتوبيا أيديولوجيا .وكلتاهما تنطويان عىل
الرومانســية قابعــة يف قلــب األوتوبيــا أصــا.
حتــى ليمكــن ال ـقـول بــأن روح املراهقــة تتعـ ّـن يف
األيديولوجيــا.

عال بفكرة املساواة بني البشر ،ونزعة رديكالية
ٍ
البشــر ،فقد وجدت ضالتها يف أوتوبيا مجتمع

بــا طبقــات ،وبشــرية أمميــة بــا عنصريــات،

وجنــة عــى هــذه األرض يعيــش فيهــا النــاس

لندقــق يف هــذه الفرضيــة التــي نطرحهــا

كل حســب حاجتــه يف مجتمــع شــيوعي أشــبه

جـزءا مــن املســتنقع
ازدهارهــا ،وقبــل أن تصبــح ـ

والحــق بــأن اإل ـغـراء بالجنــة األرضيــة ال يختلــف

انطالقــا مــن حــال األيديولوجيــات العربيــة أيــام
العربــي الراهــن.

خـرط الشــباب العربــي يف ثالثــة
فلقــد ان ـ

أنمــاط مــن األيديولوجيــات الكــرى :القوميــة

غـرات الرديكاليــة وعــى
يعيــش حــاالت مــن الت ـ

مــن املغامريــن الذيــن يذهبــون للخطــر بــكل

االجتماعيــة .وراحــت تلهمهــم معنــى الفــداء.

لقــد كان الشــباب الفلســطيني والعربــي عمومــا

أمــا إذا ترافــق انفجــار روح املراهقــة مــع مجتمــع

حـرب أهليــة ،فــإن جمهــور املراهقــن يف الغالــب
ـ

عـرب عمومــا ،ومــن كل أنــواع الفئــات
وال ـ

وكل ذلــك جــرى يف منــاخ الظا ـهـرة الجيفاريــة،

الفرنــي.

حـوالت رديكاليــة أو يف مجتمــع تأكلــه
أعتــاب ت ـ

حالــة تمـ ّرد قصــوى إىل موقــع خــايص لعــدد

بشــكل صــويف .فاألمــة العربيــة الواحــدة ذات

والشــيوعية واإلســامية بــدءا مــن أوائــل القــرن

العشــرين حتــى نهايــة الســبعينات.

باملدينــة الفاضلــة.

عــن اإل ـغـراء بالجنــة الســماوية ،وإن كانــت
الجنــة الســماوية أكــر تجـ ّـذرا يف الوعــي مــن

املصيــدات الثــاث؛ صراعــات عــى املصــر

كانــت النزعــة الطوباويــة مــن حيــث هــي قــوة

سـاكنيها بــن
ـب أعمــار ـ
لتوضــع عــى قبــور ،أغلـ ُ

بداياتهــا.

فضــا عــن ذلــك فــإن جميــع الحــروب األهليــة ال
يمكنهــا أن تســتمر إال إذا ّ
تخفــت وراء املصيــدة

شـرة والرابعــة والعشــرين.
السادســة ع ـ

وروح املراهقــة ال تطــرح عــى نفســها الســؤال

قوميــة -إثنيــة وإمــا عــى ف ـكـرة دينيــة ،أو عــى
واملوت يف سبيل فكرة أثمن من الذات ،والقتل

لكائــن آخــر ال قيمــة لــه بالقيــاس إىل الف ـكـرة،
حـرب
هــو َذاك جوهــر املصيــدة األيديولوجيــة لل ـ

اآلن.

اإلبداع شــيخا فهو من ماتت فيه روح املراهقة.

ذ ـكـرت ويع ّينهــا فيمــا ي ـبـدع .فهــو رومانــي

طوباوي متم ّرد حديس حساس ،إلخ .إن شئتم

قولــوا امل ـبـدع روح املراهقــة املوهوبــة املصقولــة
ثقافيــا ومعرفيــا .وتجربــة شــهوة الحضــور عنــد
مراهقــي طــاب املرحلــة اإلعداديــة والثانويــة عــر

يمكن القول بكل
اطمئنان بأن األيديولوجيا
مصيدة المراهقين ،وهي
األكثر قدرة على الجذب
واإلغراء لهذا العالم؛
عالم المراهقة .وتفسير
ذلك أن األيديولوجيا
تستجيب لنزعتين أساسيتين
من نزعات المراهق:
الرومانسية والطوباوية.
وهما نزعتان مترابطتان
غالبا .فروح المراهقة
روح وجدانية حدسية
عاطفية تسحرها األهداف
العظيمة بكل ما يكتنف
هذه األهداف من غموض
والعقالنية

كتابة الشعر والخواطر وعرب الرسم تكاد تكون

عامــة ،لكــن روح املراهقــة املوهوبــة وحدهــا هــي

التــي تســتمر يف الحضــور إبداعــا.

ونحــن ال نجــد كبــر ع ـنـاء يف تتبــع روح املراهقــة
املبدعــة لــدى الشــاعر الشــاعر ،وال يضــر
فرضيتنــا مثــل أو أكــر ممــا يعارضهــا أو ينفيهــا،

سـرة الذاتيــة
فاالســتثناء يؤكــد القاعــدة .وال ـ
الشــعرية للشــاعر امل ـبـدع ،مهمــا تن ّوعــت

موضوعاتهــا ،وصقلــت أســاليبها ،واغتنــت
بمفرداتهــا ،تظـ ّـل محافظــة عــى الــروح األوىل
التــي فجّ رتهــا .فبــن قصيــديت محمــود درويــش
«ســجّ ل أنــا عربــي» و»أحمــد العربــي» فــرق يف
درجــة الشــعرية لكــن روح الشــاعر واحــدة،

وليــس للشــاعر أن يحافــظ عــى روح شــعريته

واع منــه ،بــل هــي روح املراهقــة التــي لــم
ب ـقـرار ٍ
ضـرة
تغــادره .فــروح التمـ ّرد النزاريــة ظلــت حا ـ

يف شــعره مــن قصيدتــه «لوليتــا» حتــى قصيدتــه

«رســالة مــن تحــت ا ـلـراب».

وإن روح التمـ ّرد ال تغــادر الشــاعر أبــدا ،بــدءا

مــن تمـ ّرده عــى اللغــة املألوفــة ،مــرورا بتمـ ّرده
عــى الواقــع وانت ـهـاء بتمـ ّرده عــى الوعــي .فشــيخ
املعـ ّرة -رهــن املحبســن -ظــل روحــا ّ
وقــادة،
متأففا من الوعي العامي والالهويت حتى نهاية

حياتــه .والخيــال الشــعري ال يســمح للشــاعر

ولقــد شــهدت املنطقــة صراعــات بــن هــذه
املتخيل ،صراعات مازالت بقاياها حاضرة حتى

اآلس إىل م ـقـرة الشــهداء يف مخيــم الري ـمـوك

للحــروب األهليــة إمــا مؤسســة عــى ف ـكـرة

الجنــة األرضيــة.

ويف صبــاح كل عيــد ُتحمــل أطنــان مــن أغصــان

لإل ـغـراء نــادرا مــا نجــا منهــا جيــل مــن الشــباب يف

الفئة العمرية بني  16و 25سنة ،أي الفئة التي

حـول العالقــة بــن امل ـبـدع وروح
ت ـقـول فرضيتــي ـ

بمغــادرة روح املراهقــة ،فــإذا كان التخيــل أحــد

األهليــة .وهــذه املصيــدة تلتهــم روح املراهقــة
التهامــا ،إنهــا الوقــود الــذي مــن دونــه لــن تنفجــر
الحــروب األهليــة ولــن تســتمر.

معالم بلوغ الكائن مرحلة املراهقة ،كما يقول

علــم النفــس ،فــإن الخيــال امل ـبـدع لــدى الشــاعر
هو استمرار لهذا النزوع نحو التجاوز عىل نحو
خـ ّـاق.

وليســت روح املراهقة مرتبطة باســتمرار عاطفة
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الحــب التــي ال تغــادر الشــاعر ،واحتفالــه الدائــم

ـهـؤالء الذيــن يفعلــون ذلــك بمــا أشــعر بــه نفســه

املحاوريــن السفســطائيني لســقراط ،وليــس هــو

احتفــاال بالبيــان ذروة الوعــي الجمــايل،

غـرا أتــذوق الفلســفة لديــه،
يكــون ا ـملـرء ص ـ

أفالطــون يــأيت عــى لســان ســقراط .ومــا أوردت

ضـرة،
با ـملـرأة فحســب ،وإنمــا تظــل أيضــا حا ـ
فالجمــايل يف الشــعر احتفــال بالوجــود والحيــاة
بلغة راحت تقيم العالئق بني الكلمات لتصوغ
منهــا الســحر البيــاين.

حيــال رجــل يتهتــه ويلعــب كالطفــل… عندمــا

وتكــون يف مكانهــا ،وتــدل عــى طبيعــة إنســان
حــر ،وي ـلـوح يل الصغــر الــذي ال يتعاطاهــا َذا
جـزة دائمــا عــن أن تســمو
حـرة وعا ـ
نفــس غــر ـ

وال يختلــف الرســام والنحــات عــن الشــاعر إال

إىل يشء نبيــل وجميــل .ولكنــي أ ـقـول لنفــي يــا

وروح اللعب هنا حاضرة حضورا قويا ،اللعب

يف الفلسفة دون توقف ،إن ذلك الرجل جدير

بأســلوب روح املراهقــة -اللوحــة والتمثــال.
باأللــوان والحجــر ،ومــا روح اللعــب إال روح
املراهقــة املبدعــة.
ومــن َذا الــذي يســتطيع أن يتخيــل مبدعــا

موســيقيا ليــس غارقــا ،وهــو يف ذروة إبداعــه

طـرب
بشــعور الفــرح والســعادة والبهجــة وال ـ
واملــرح أو الحــزن والشــجن والشــجو واليــأس
والضيــق .إنــه وهــو يقيــم العالقــات بــن عالمــات
الســلم املوســيقي يعــر عــن نمــط مــن تلــك

العواطف أو أكرث ،فيخرج مكبوته حني يؤلف،

ويخــرج مكبــوت الســامع.

ويظــن بعــض النــاس أن الفيلســوف ،وهــو

الحكيــم ،م ـبـدع تجــاوز روح املراهقــة ووصــل إىل

درجــة العقــل الــذي يفهــم ويفســر بــأداة املنطــق
الصارمــة .أن يكــون الفيلســوف عقــا يفهــم

ويفســر ويتمنطق ،فهذا صحيح ،أما أن يكون
قــد غــادر روح املراهقــة فهــذا ينتمــي إىل بعــض

الظــن الــذي هــو إثــم.

فــإذا كان الشــاعر ذروة روح املراهقــة الجماليــة
املبدعــة ،فــإن الفيلســوف ذروة روح املراهقــة
العقليــة املبدعــة.

ي ـقـول كاليكليــس يف محــاورة أفالطــون
(جورجيــاس) «إن الفلســفة يــا ســقراط ،مــن

دون شك ،ال تخلو من سحر ،إذا خصص املرء
حياته لها باعتدال يف الصغر ،ولكن إذا ما كان

ســقراط عــن الرجــل الكهــل الــذي يــرى أن يمــي

يظن بعض الناس أن
الفيلسوف ،وهو الحكيم،
مبدع تجاوز روح المراهقة
ووصل إلى درجة العقل
الذي يفهم ويفسر بأداة
المنطق الصارمة .أن يكون
الفيلسوف عقال يفهم
ويفسر ويتمنطق ،فهذا
صحيح ،أما أن يكون قد غادر
روح المراهقة فهذا ينتمي
إلى بعض الظن الذي هو
إثم.
فإذا كان الشاعر ذروة روح
المراهقة الجمالية المبدعة،
فإن الفيلسوف ذروة روح
المراهقة العقلية المبدعة

اســتمر يف التفلســف ،وأشــعر مــن ناحيتــي إزاء
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نفســه .ومــا مــن فيلســوف تفلســف مراهقــا
وكـ ّ
ـف عــن التفلســف كهــا .فهــذا السفســطايئ

يلتقــط روح املراهقــة يف لحظــة تفلســفها ،ويــرى
فيهــا أ ـمـرا محمــودا ،ومذمومــا إذا مــا اســتم ّرت

بــن تفلســف املراهــق والحريــة ،بــل لقــد جعــل

مــن تفلســف املراهــق داللــة عــى الكائــن الحــر،
وعــى الســمو وعــى النبــل .وبالعكــس ،فمــن ال

ـال مــن الشــعور
يتفلســف مراهقــا فهــو كائــن خـ ٍ

بالحريــة ،وخــا مــن الســمو والنبــل.

وألن التفلســف ،بوصفــه روح املراهــق يظــل
مستمرا بوصفه نمط وعي الفيلسوف بالعالم

حتــى الكهولــة ،فــإن روح املراهقــة املتوقــدة
فلســفيا تظــل هــي روح الفيلســوف.

تتكــون روح الفيلســوف الكليــة مــن جملــة أرواح

متشــابكة :التأمــل ،الشــك ،التمــرد ومــا يجــب

أن يكــون .أرواح تزهــر يف لحظــة ان ـبـاج صبــح
ضـوع دهشــة وتأمــل
روح املراهقــة .فمــا كان مو ـ
ضـوع ســؤال ،وألن املراهــق ســآل
يتحـوّل إىل مو ـ

سـرعان مــا يشــك يف مــا ســبق وتلقــاه مــن
فهــو ـ
تلقــن.

ضـرب األمثلــة مــن الفالســفة
وال أح ـتـاج إىل أن أ ـ
وحياتهــم ألدلــل عــى صحــة مــا أ ـقـول ،حســب

القــارئ العــودة إىل تاريــخ الفلســفة والفالســفة

مــن طاليــس وحتــى جيــل دولــوز.

وبعد ،لقد حاولنا يف هذا النص أن نجعل من

روح املراهقــة مفهومــا مجــردا كليــا ،عــى غــر مــا

لــم أســتنفد ال ـقـول فيــه .ولكنــي وصلــت إىل

بالجلــد»( .أفالطــون ،جورجيــاس ،ترجمــة

محمــد حســن ظاظــا ،القا ـهـرة ،1970 ،ص.
.)91-90

جـاء عــى لســان أحــد
ال شــك يف أن هــذا النــص ـ

حكــم واضــح ومتميــز وهــو :إن امل ـبـدع هــو ذلــك

إلياس ايزويل

الناضــج يــأيت شــيئا مضحــكا يــا ســقراط إذا مــا

واملراهقــة .فالصغــر يف هــذا النــص هــو املراهــق

بعــد هــذا الجهــد املضنــي الــذي بذلتــه ،وجدتنــي

عــن األشــياء التــي ينبغــي أن يعرفهــا ليصــر

إذا ما تفلســف اإلنســان وهو صغري ،ولكن املرء

بــل ألكشــف عــن الرتابــط بــن اإلبــداع الفلســفي

اعتــاد املتناولــون لواقعــة املراهقــة .والحــق أين

ضـوج فيســتحيل أال يصــر غريبــا
حتــى ســن الن ـ

إذا أخذنا منها ما ينفع للتعليم وليس من عار

هذا النص الطويل موافقة ملا جاء فيه من رأي،

حاضرة يف مرحلة الكهولة .لقد ربط كاليكليس

هنــاك شــخص موهــوب واســتمر يف التفلســف

إنســانا مهذبــا محرتمــا… إن الفلســفة حســنة

رأي أفالطون كما يظن بعض الدارسني ،فرأي

املوهــوب الــذي تســكنه روح املراهقــة الدائمــة
صـول إىل بوابــة العــدم.
حتــى الو ـ

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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إلياس ايزويل

المراهقة بين َح َّدين
أحمد سعيد نجم

مــا املراهقــة؟ متــى تبــدأ؟ ومتــى تنتهــي؟ وهــل تنتهــي؟ ومــن هــو هــذا الــذي كان إىل وقــت قريــب هديــة الســماء إىل ذويــه ،ومعبــود العائلــة
الــذي ال ـيـرك حضنــا إالّ لينتقــل إىل ـغـره ،فــإذ بــه وقــد انقلــب بــن عشــية وضحاهــا إىل ُمعــذب ،وهــم جديــد ُيضــاف إىل همــوم العائلــة،

طـوال التــي يقضيهــا
سـاعات ال ـ
ومــا أكرثهــا؟ فهــا أن الليــل قــد أوشــك عــى االنتصــاف ،فأيــن يغيــب؟ ومــاذا يفعــل يف غيباتــه ،أو خــال ال ـ
ُمق ِفــا بــاب غرفتــه عــى نفســه؟ وهــا ّ
أن أطفــال الســوء ينتظ ــرون خروجــه مــن البيــت بفــارغ الصــر .وســيبدأون ـعـراكا جديــدا ،أو يمضــون
ّ
ّ
يتعقبــون خاللهــا البنــات الحــاالت مــن املــدارس.
إىل غزوتهــم اليوميــة،

وأو،

وأو ،وأيامهــا ســيرتحم الكثــرون

ممــن عرفونــا ،وأوّلهــم أهلنــا ،عــى
الزمــن الــذي ك ّنــا فيــه وديعــن كعصافــر،
وط ّيعني كقطعة عجني .فتلك فرتة ّ
ولت ،وما

َثمّ يف الجُ ّبة ،إنْ جاز لنا استعارة هذا املصطلح
وشاب لم
من املتصوّفة ،إالّ فتى لم يعد فتى،
ّ
يصر شابّا بعد.

«حيــايت» ألحمــد أمــن ،وهــو ذاتــه يخربنــا بأنــه

غـرة يف ســنوات الصبــا والتكويــن
فمخازينــا الص ـ

 .»1932وأيــن ســنعرث عــى حيــاة «املراهقــة» يف
لــم ينتفــع بزمــن الصبــا والفتــوة كمــا كان يجــب
«فلــم يجــد املــرح والنشــاط واللهــو ،ولــو كان

بريئا ،وال الحب إىل قلبي منفذا ،بل تشايخت
منــذ الصبــا ،وهــذا وال شـ ّ
ـك مــن أثــر الرتبيــة

وبتلــك األوّات ،وبكثــر مــن طلعــان الــروح

املنزليــة!»..

العمريــة املســماة «مراهقــة» ،أو صبــا .أمِ ــنْ

حـراء العمــر» قــد سـ ّبب للبشــر طــوال
«ص ـ

أي زمــن مــن األزمــان بمرحلــة عمريــة معينــة.
تهــون ك ـثـرا أمــام مــا قــد تقرتفــه أيــدي وأفــواه
البعــض منــا ونحــن كبــار .ومــا قــد نتعـ ّرض لــه

مــن تحـ ّرش ،أو تنمّ ــر ،أو إهمــال مــن األهــل،
جـرانّ ،
وكلهــا أشــياء مــن
أو صــدود مــن ابنــة ال ـ
قبيــل املثــال ال الحصــر ،لهــو أهــون ألــف ـم ّرة مــن

ومما ال ّ
شك فيه أن هذا الذي أسماه تولستوي

برهــة إذالل واحــدة قــد تواجهنــا ونحــن كبــار،

أجــل هــذا و ـغـره كتــب تولســتوي يف مذكراتــه

وجودهــم الواعــي فــوق ظهــر هــذه األرض إر ـبـاكا

شـرس يف دفاعنــا عــن قناعاتنــا الشــخصية!
نست ـ

قائــا «كلمــا تقدمــت يف وصــف هــذه املرحلــة مــن

لــم يــرق معهــم إىل درجــة اعتبــاره مشــكلة،

وقصرنا الحديث عىل مرحلة «املراهقة» ،كيف
ّ
تجلــت ،أو ملــاذا لــم تتجـ ّـل بالعمــق املطلــوب،

مــن جانــب األهــل ،ســتميض تلــك املرحلــة

املعنونة بـ»الطفولــة ،واملراهقــة ،والشــباب»
حيــايت (أيْ املراهقــة) أصبحـ ْ
ـت أكــر إيالمــا يل،

ـي .وبقــدر مــا يفرحنــي املــي بأســرع مــا
وعنفــا عـ ّ

أستطيع مجتازا صحراء صباي ،فإنه يسعدين
ب ـلـوغ تلــك املرحلــة املســمّ اة شــبابا ،واملليئــة
بالســحر والشــعر»؟

مــا بعــده إربــاك ،بيــد أن وعيهــم بذلــك اإلربــاك
حـرص
طـرة ينبغــي بــذل الكثــر مــن ال ـ
وعتبــة خ ـ
مــن جانــب األهــل الجتيازهــا ،وهــي مرحلــة
يمكــن ملؤسســات الدولــة واملجتمــع املــدين،

أث ـنـاء ســعينا لتحصيــل لقمــة الخبــز ،أو ونحــن
ولكــن ،إنْ بقينــا يف إطــار مــا طلبتــه املجلــة،

يف الجوانــب املتن ّوعــة للثقافــة العربيــة ،ومــا
األســباب يف الحالتــن ،فــإن لذلــك حديثــا طويــا

ال تكفيــه صفحتــان وال ثــاث .فمــن أيــن نبــدأ؟

أن يكونــا جنبــا إىل جنــب مــع األهــل ،أو ربمــا
جـزءا مــن الحـ ّـل إال يف العصــور
بمعــزل عنهــم ،ـ

أنبــدأ مــن حيــث بــدأ دوستويفســي يف روايــة

حـرام
بوجــه الخصــوص .فرفاهيــة البشــر ،وا ـ

دولغورنــي» إنــه «ال بـ ّـد أن يكــون ا ـملـرء ح ـقـرا

أمِ ن أجل هذا أيضا اقتصرت «البرئ األوىل» وهي

ّ
املتقدمــة اقتصاديــا وتقن ّيــا
الحديثــة ،ويف الــدول

األوىل مــن طفولتــه ،أم أنّ علينــا أن نســر معــه

ح ّرياتهــم ،وممتلكاتهــم الشــخصية ،واالعت ـنـاء
بهم يف كافة مراحلهم العمريةّ ،
كلها من ثمار

خجــل وال ح ـيـاء»؟

قاطبــة قــد عاشــوا يف أزمنتهــم الغا ـبـرة غــر هــذه

روســيا القــرن التاســع عشــر أن يقولــه ،قالــه

سـرة الذاتية لجربا إبراهيم جربا عىل الســنني
ال ـ

يف قولــه إنــه كان عــر أكــر مــن أربعــن ســنة مــن
الكتابــة قــد اســتعار الكثــر مــن أحــداث طفولتــه،

من أجل مقاالته ،وقصصه القصرية ،وبالتايل
فقد اقتصر يف مذكراته عىل «السنوات الثماين

األوىل مــن عمــري ،منهيــا إياهــا بانتقــايل مــع
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الحضــارة األوروبيــة الحديثــة ،وإال فــإن البشــر

العيشــة تمامــا ،إنْ لــم نقــل عاشــوا عكســها!
يضاف إىل هذا كله أن ّ
تألق البشر أو هبوطهم،

«املراهــق» قائــا عــى لســان بطلهــا «أركادي

ه ـمـرت» بطــل «لوليتــا» للرويس-األ ـمـريك

أبوســويلم».

الروايتــن دون ســواهما ،وباألخــص منهمــا

أي هــي يف محصلــة األمــر اختــاق باختــاق،

فالدمري نابوكوف .وقد خصصت بالذكر هاتني

رواية «لوليتا» ،ألن موضوعتهما األساسية هي
«املراهقــة» ،أو همــا تتحدثــان بشــكل ّ
أدق عــن
األســاليب الــا أخالقيــة التــي ي ّتبعهــا الراشــدون

الســتغالل نقــاط ضعــف املراهقــن ،والتســاهل
الــا واعــي الــذي يبديــه املراهقــون بخصــوص مــا
ّ
يتلقونــه مــن مبــادرات!
هنالك إذا هذا الوجه املخيف املرتبص باملراهقني

ومُ تصيديهــم ،وهنالــك أيضــا ذلــك املــرح الشــقي

يف شـ ّـدة افتتانــه بنفســه يك يتحـ ّـدث عنهــا بغــر

كمــا اســتمتعنا بــه غايــة االســتمتاع يف رائعتــي

عــى أنّ هــذا الــذي لــم يســتطع أركادي ابــن

أو يف الصفحــات األوىل مــن روايــة «األرض»

يف أدب القــرن العشــرين أمثــال «ميشــيل»

املراهــق جانبــا مــن مغامراتــه الجنســية مــع

بطــل «الــا أخالقــي» ألندريــة جيــد ،و»ه ـمـرت

مــارك تويــن «تــوم ســوير» و»هكلــري فــن»،
لعبدالرحمــن الشــرقاوي ،والتــي يــروي راويهــا

«وصيفــة» ابنــة شــيخ الغفــر الســابق «محمّ ــد

يكــون ،وال وجــود لدرجــة ممكنــة ..وإنّ أي شــك

ولكــن ،إنْ كانــت الروايــة ،بمــا هــي تخييــل،

(بخصــوص صدق ّيــة مــا ُيــروى) يقــود إىل نتيجــة

قــادرة دومــا عــى أن ـتـرك ،أو توهــم بأنهــا ـتـرك
مســافة بــن شــخص ّ
املؤلــف وبــن الشــخوص

وبالتــايل ،ال يعــود بمقــدور ضمــر الغائــب يف

ضـرب مــن الكتابــة أن يخلــق مســافة
هــذا ال ـ

كذلــك بتاتــا يف فــنّ الســر الذاتيــة .ذلــك أن

يف الكتابــة الروائيــة التخييليــة .وهــو ،وإن كان

التــي يصورهــا يف عملــه الف ّنــي ،فــإن األمــر ليــس
السرية وإن تشاركت مع القص بمادة الحيك،
ص َ
ـاغ
وبالب ـنـاء الدرامــي العــام ،وبضــرورة أن ُي ـ

ّ
وأجدهــا ،وأكرثهــا
ذلــك كلــه بأبهــى الصــور،

ســلبية»!

موضوعيــة بــن النــص ومؤلفــه ،كمــا هــو شــأنه

استخدامه هو وضمري املخاطب جائزين يف هذا
الفنّ  ،إالّ أن األقوى ،واألكرث حميمية أن تجري
ّ
املتكلــم.
سـرة الذاتيــة باســتخدام ضمــر
كتابــة ال ـ

عمقا ورهافة ،إال أنّ ّ
حدها بما هي جنس أدبي

فهــل قادنــا الحديــث عــن اســتخدام ضمــر

بــن املؤلــف والســارد والشــخصية الرئيســية يف
السرية .وبالتايل فإنّ التطابق ،كما يؤ ّكد الناقد

لقد استحضر إىل ذهننا أوّل ،وربما أمتع سرية
ذاتيــة عربيــة ُكتبــت يف األدب العربــي الحديــث،

خـرا عــى التطابــق التــام
قائــم بذاتــه يقــوم أوال وأ ـ

سـرة الذاتيــة،
الفرنــي فيليــب لوجــون يف «ال ـ
امليثــاق والتاريــخ األدبــي» ،ترجمــة وتقديــم عمــر

حلمــي ،بــروت« 1994 ،إمــا أن يكون وإمــا ال

الغائــب يف الكتابــة الســريّة إىل يشء؟ نعــم،

أال وهــي «األيــام» لطــه حســن ،وبتذ ّكرهــا
سنســتذكر أيضــا أنّ التقليــد الــذي اختطتــه،

أيْ اســتخدام ضمــر الغائــب يف الحديــث عــن

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /

55

إلياس ايزويل

األنــا ،ســيتواصل ،وإنْ عــى نحــو أقـ ّـل إبهــارا يف

سـرة حيــاة شــوقي ضيــف،
كتــاب «معــي» وهــو ـ
و»حصــاد الســنني» ـلـزيك نجيــب محمــود ،ويف

املقاطــع الثالثــة األوىل مــن «غربــة الراعــي» وهــي

سـرة الذاتيــة إلحســان عبــاس.
ال ـ
وممــا ال شـ ّ
ـك فيــه أن روادنــا األوائــل جميعهــم

عرفوا ما يتطلبه ّ
حد السرية الذاتية من الصدق
فضــا عــن الف ّنيــة ،بــل الصــدق أوّال والفن ّيــة
تاليــا ،وهــي مــن األمــور التــي ُتعــرف بالبديهــة،
وبمجـ ّرد أن يخـ ّ
ـط ا ـملـرء طريقــه يف درب الكتابــة.
ولكــن ،مَ ــنْ فينــا القــادر عــى أن ي ـبـوح تمامــا

بكامل مكنوناته ،وأن يعطي لحظات السقوط

ذات األهميــة التــي يعطيهــا للحظــات التألــق

والنجاح؟ فالصراحــة كمــا يــرى إحســان عبــاس
«ت ِّ
سـرة»ُ ،
حطم
يف كتابــه الريــاديّ «فــنّ ال ـ

املثال ،وتشوه األنموذج ،وتيسء إىل األخالق،

وترســم القــدوة الســيئة» .والخــوف مــن اه ـتـزاز
صــورة األب املثــايل هــو مــا عـ ّـر عنــه طــه حســن

جـزء األوّل مــن «األيــام» ،حينمــا قــال
يف آخــر ال ـ
ّ
مخاطبــا ابنتــه «إن أخــى يــا ابنتــي إنْ ّ
حدثتــك

بمــا كان عليــه أ ـبـوك يف بعــض أطــواره أن
تضحــي منــه قاسـ ً
ـية الهيــة» ،وهــذا ميخائيــل
سـرة التــي كتبهــا عــن
نعيمــة ي ـقـول يف مقدمــة ال ـ

رفيق عمره جربان خليل جربان «ثم إنّ يف حياة
ّ
سـرارا يكتمهــا عــن النــاس ،وأنــا قــد
كل إنســان أ ـ

جـران ..فهــل
سـرار ـ
وقفــت عــى البعــض مــن أ ـ

يليــق أن أ ـبـوح ولــو ببعــض الــذي أعرفــه؟ وإنْ أنــا

كتمتــه فمــا معنــى الــذي أكتبــه؟».
ولكن،

يف أي بيــوت عــاش روادنــا؟ مــن هــم آباؤهــم؟
وكيــف كانــت مدارســهم؟ ومــا الــذي فعلتــه
بهــم الرتبيــة املنزليــة القائمــة عــى «التخويــف

واإلرهــاب»؟ وإىل مــن أشــار توفيــق الحكيــم

يف تســاؤله يف «ســجن العمــر» ،وهــو األول
سـرة
يف سلســلة كتــب أرّخ فيهــا الكاتــب مل ـ
حياتــه ،عندمــا ســأل «ملــاذا ال ُتحــاك مثــل هــذه

األســاطري… إال يف مــا بعــد دائمــا» .هــذه األســئلة
وغريهــا تســتتبع بالضــرورة أن تكــون لحديثنــا

هــذا بق ّيــة قادمــة.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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مقال

شادي أبو سعدة

المراهقة كمفهوم منفلت من التحديد
أبوبكر العيادي

سـان أن املراهــق هــو الغــام الــذي قــارب ُ
الح ُلــم ،وظــل هــذا املفهــوم التقليــدي للمراهقــة مرتبطــا بالبلــوغ ،أي عندمــا تبلــغ البنــت
جــاء يف الل ـ

املحيــض وتصبــح قــادرة عــى اإلنجــاب ،وعندمــا يبلــغ الولــد الحلــم ويصبــح قــادرا عــى البــاءة .أمــا املحدثــون فقــد اعت ــروا البلــوغ مرحلــة
غـرات جســدية وعقليــة وعاطفيــة واجتماعيــة تع ــري الطفــل بدايــة مــن بلوغــه
فرعيــة داخــل مراحــل املراهقــة ،التــي هــي يف نظرهــم ت ـ
خـرا بمجلــة «النســيت» ،أن مرحلــة املراهقــة تقــع اليــوم مــا
شـرت مؤ ـ
سـراليا ،يف مقالــة علميــة ن ـ
الحلــم ،بينمــا أكــد باحثــون مــن بريطانيــا وأ ـ

غـرات الفيزيولوجيــة واالجتماعيــة التــي نشــهدها منــذ نصــف ق ــرن.
شـرة والرابعــة والعشــرين ،نتيجــة الت ـ
بــن ســن العا ـ

كل

ذلك يقيم الدليل عىل أن املراهقة لم

بيرت بروس «مرحلة ينصرف فيها املرء عن صور

الشــيخوخة مدخــا إىل املــوت ،وكانــت الكهولــة
مــا بينهمــا مثــال الوجــود الحـ ّـق .أمــا اليــوم ،فقــد

«مرحلــة تهميــش وتبعيــة مفروضــة عــى فئــة

بشكل غري مسبوق ،وبالشيخوخة ،أو ما صار

تخضــع لتعريــف محــدد ،ألن النــاس

وهــي يف رأي عالــم التحليــل النفــي األ ـمـريك

ثــاث مراحــل أساســية هــي الطفولــة والكهولــة

التعلق الطفويل ليتعلق بصور أخرى» .أما عند

دأبــوا منــذ القــدم عــى تقســيم حيــاة اإلنســان إىل
والشــيخوخة ،ومــا املراهقــة يف تصورهــم إال

عمليــة انتقــال مــن مرحلــة إىل مرحلــة .ففــي
غـرب مثــا ،ظهــر هــذا املصطلــح أول ـمـرة يف
ال ـ

أعمــال عالــم الرتبيــة التشــييك يــان أمــوس

جـرار لــوت فهــي
عالــم االجت ـمـاع الفرنــي ـ
عمريــة تمتلــك كل الخصائــص التــي تؤهلهــا يك

يُنظــر إليهــا ككهلــة» .ويبقــى التعريــف األكــر

كومنســي الشــهري بكومنيــوس (،)1670-1552

شــيوعا هــو ذلــك الــذي وضعتــه الربيطانيــة

عشــر إبــان الثــورة الصناعيــة ،عندمــا صــارت

«مرحلة انتقالية يتغري الطفل خاللها جسمانيا

ولكنه لم يجر عىل األلسنة إال يف القرن التاسع

ســيطرة األول ـيـاء عــى املراهقــن تمتــد حتــى ســن

هيلــن بــي ،والــذي يلخــص املراهقــة يف كونهــا
وذهنيــا ومعرفيــا لــي يغــدو كهــا» ،وأضــاف

شـرا إىل الحيــاة ،وكانــت
الطفولــة مدخــا مبا ـ

صـرا بالطفولــة التــي امتــدت
بــات الكهــل محا ـ
يعرب عنه اليوم بالسن الثالثة ،التي حازت من

املتــع والفســح والصحــة والراحــة مــا لــم تنعــم

بــه األجيــال الســابقة .وبذلــك لــم تعــد الكهولــة
مثــا أعــى تمــارس فيــه الحريــة ،بــل باتــت زمــن
املشــاغل واملتاعــب واملســؤوليات.

يبــن املؤلفــان أن الفردانيــة ،التــي تســم

غـرات
إليــه البلجيــي ميشــيل كاليــس الت ـ

صـرة ،هــي ســبب
املجتمعــات الديمقراطيــة املعا ـ
تفكيــك سـ ّـلم األعمــار التقليــدي .مــا دام «البشــر

أحد اإلقطاعيني ،أو لالنخراط يف ميليشيا أحد

خـرط كفاعــل
موقــف املتفــرج الســلبي ،بــل ين ـ

الحقــوق» ،صــار مــن الصعــب جعــل تفــوق

الداخليــة ،وليــس للبنــات بدايــة مــن هــذه الســن

فكيــف تنظــر الفلســفة إىل املراهقــة ،كمرحلــة

الــزواج ،بعــد أن كانــت يف القــرن الوســيط
مقرتنة بالبلوغ ،حيث كان املراهقون يخضعون

شـرة لألعمــال الفالحيــة لــدى
منــذ ســن الثانيــة ع ـ
األســياد ،بينمــا يلتحــق أب ـنـاء النبــاء باملــدارس
إال الــزواج أو خدمــة األرض .ورغــم ذلــك ،ظــل
املصطلــح عصيــا عــى تحديــد موحّ ــد ،إذ اختلــف
العل ـمـاء يف تعريفــه باختــاف اختصاصاتهــم.

مــن وجهــة نظــر علــم النفــس ،يعتــر األمريكيــان

شـرش املراهقــة «حالــة
يل جــي ســتون وجــي ت ـ
ذهنيــة ،ونمــط حيــاة يبــدأ مــن الب ـلـوغ وينتهــي

عندمــا يكتســب الفــرد حريــة ـقـراره ،أي عندمــا
يصبــح ناضجــا اجتماعيــا وعاطفيــا ،يملــك
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الحاصلــة يف عالقــات املراهــق مــع محيطــه،
حـوالت
مؤكــدا أن املراهــق ال يقــف مــن تلــك الت ـ
جا ّد حريص عىل بناء حياته الخاصة.

حـرارا ومتســاوين يف
حـرارا ويبقــون أ ـ
يولــدون أ ـ

الكهــل أ ـمـرا مشــروعا .والكاتبــان يثمنــان الــدور

الفعــال الــذي لعبــه روســو يف تفكيــك األعمــار،

يواجه فيها الفرد وقائع جديدة عىل املستويات

إذ ال وجــود عنــده لرتاتبيــة ،فالطفولــة واملراهقــة

يف «فلســفة أعمــار الحيــاة» ،ينطلــق إريــك
ّ
طافوالــو ،أســتاذا
ديشــافان وبيــر هــري

اإلنســانية ،بــل إنــه أول مفكــر رفــع الطفولــة إىل

الفيزيولوجيــة والســيكولوجية واالجتماعيــة؟

الفلســفة بالســوربون ،مــن معاينــة جوهريــة،

حـوال
وهــي أن املجتمعــات الحديثــة شــهدت ت ـ
طـول
ديمغرافيــا هـ ّز سـ ّـلم األعمــار ،فمعــدل ـ

العمر يف فرنسا ُق ّدر بـ 79سنة عام  ،2000بعد

شـرك كلهــا يف
ظـره ت ـ
والشــيخوخة يف ن ـ
مســتوى الكهولــة وســاهم بوجــه مــا يف خلخلــة

توق محموم إىل الشباب
صورة الكهل،
وخلق ٍ
ِ

األبــدي ،وهيمنــة الطفــل امللــك التــي تســم
مرحلتنــا.

وهمــا إذ يســتندان إىل أعمــال لفيــف مــن الكتــاب

مثــل ســارتر وســيمون دو بوفــوار ،يؤكــدان

املراهقــة .ومــن ثــم فالطفــل يعيــش يف تبعيــة،

أودي ال يرى يف املراهقة مجرد مرحلة مفصلية

ـاب؟ وإن كانــا
الكهــل؟ مــا الطفــل؟ ومــا الشـ ّ

املراهــق يملــك إمكانيــة إقامــة مســافة بينــه وبــن

أزمــة عميقــة تحمــل معنــى التوقــف والقطيعــة،

عــى ضــرورة إعــادة طــرح األســئلة التاليــة :مــا
يقـ ّران بصعوبــة تحديــد الطفــل يف العصــر

أي أنــه يتلقــى قانــون طــرف آخــر (أهلــه) ،بينمــا
ذلــك القانــون ،تجعلــه قــادرا عــى االســتقالل
الــذايت .ولكــن إذا كان املراهــق معــادال للكهــل

ـاو ومختلــف يف
الديمقراطــي ،فالطفــل مسـ ٍ
الوقــت ذاتــه :إن ألححنــا عــى املســاواة أهملنــا

خـول يف ســن
فلمــاذا ال تصــادف املراهقــة الد ـ

الطفــل يف الطفولــة .لحــل هــذه املشــكلة،

ابت ـكـرت الشــباب ،هــذا الزمــن الــذي ُيعـ ّـد ا ـملـرء

طفولــة الطفــل ،وإن آثرنــا اختالفــه حبســنا

يســتعني املؤلفــان بعالــم النفــس البلجيــي
جــان كلــود كنتيــل ،الــذي يؤكــد أن الطفــل كائــن
عقــاين منــذ والدتــه ،إال أن عقالنيتــه تختلــف

يف نقطــة جوهريــة وهــي املــرور إىل البيشــخصية
( intersubjectivitéأي حالــة االتصــال بــن

شــخصني) والعالقــة االجتماعيــة ،ألن الطفــل

ال يملــك قــدرة االنزيــاح عــن املركــز ،فهــو مــن
ناحية كهل مكتمل ،قادر عىل التفكري والفعل

والرغبــة ،ومــن ناحيــة أخــرى هــو نقيــض الكهــل
لكونــه ال يــدرك البيشــخصية ،إال عندمــا يبلــغ

الكهولــة؟ والســبب يف رأي املؤلفــن أن الحداثــة

لحيــاة الكهولــة ،فالشــباب ليــس مواصلــة
للمماثل وإنما هو زمن التكوين ،حيث يكسب

ا ـملـرء بالتعليــم والرتبيــة إمكانيــة النجــاة مــن
مســتقبل مرســوم ســلفا .بــن اســتقاللية مب ـكـرة
ً
حالة أكرث
ونضج متأخر ،تبدو مرحلة الشباب

ـدرج وب ـنـاء هويــة عــن
مــن كونهــا مســا َر تعلـ ٍـم متـ ٍ
طريــق التجربــة.
ّ
وإذا كان ديشــافان وطافوالــو ين ـكـران تراتبيــة

األعمار ويؤكدان عىل الشباب كمرحلة تكوينية
تهيئ الفرد ملعرتك الحياة ،فإن الفيلسوف بول

بــن الطفولــة والكهولــة ،بــل «مرحلــة أزمــة،
االنشــقاق واالنفصــال» .يف كتابــه «عنــد الخــروج

مــن الطفولــة» يبــن أودي أن املراهقــة تتميــز

بكونهــا مأســاة ميتافيزيقيــة مرتبطــة بــأول
مواجهــة بــن الفــرد وتناهــي اإلنســان .فالفــرد

واع بأنــه «ال يمكــن أن
يغــادر الطفولــة وهــو ٍ
يكــون ســببا يف وجــوده ذاتــه ،وليــس قــادرا
عــى اتخــاذ ال ـقـرار ،ال فكريــا وال بدنيــا ،وليــس
مسؤوال عن مجيئه إىل الدنيا» ،ويكتشف عند

املراهقــة أنــه «عاجــز ال يملــك حيلــة يف عمليــة

والدتــه وال يف بقائــه حيــا» ،ويــرى نفســه مدينــا
يف وضــع عجــز راديــكايل عــن ســداد َّ
الديــن .ومــا
سيفعله املراهق بذلك الدين هو الذي سيحدد
دخولــه الكهولــة مــن عدمــه .اســتنادا إىل أمثلــة

مســتقاة مــن ســر األد ـبـاء وآثارهــم كجــان جينيــه
وفرانــز كافــكا وشكســبري ورامبــو ،يرســم أودي
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ثــاث طــرق ملواجــه َّ
الد ْيــن« :ا ـفـراض الــذات»،
ضـاء الحــال» ،ويســتقرئ
«االنمحــاق» ،أو «ارت ـ

املواقــف الخاصــة باملراهقــة ،كالخجــل والتذمــر

واليــأس ،عــى ضــوء تلــك املواجهــة مــع العجــز،

ليســتخلص أن املراهقــة هــي زمــن « ـقـرار يتخــذ
يف عالقــة خاصــة بالفــرد» .هــل يختــار اال ـعـراف

بالديــن أم ال؟ ســؤال يجعــل املراهقــة «اللحظــة
اإليثيقيــة الكــرى للوجــود» يف نظــر أودي.

والكاتــب ال يختلــف هنــا عــن كثــر مــن عل ـمـاء
النفــس واالجت ـمـاع الذيــن نظــروا إىل املراهقــة

كمســرح للحظــة أزمــة وبحــث واكتشــاف
وتســاؤل ميتافيزيقــي ،حــن يلفــي الفــرد نفســه

يف مفــرق طــرق ،بــن مــاض يريــد تجــاوزه
ومســتقبل يجهــل مالمحــه ،يحــاول التعامــل

مــع وضــع والدتــه التــي تحتكــم إليهــا هويتــه
وتســجيله داخــل بنـوّة .ولكــن هــل تنحصــر

املراهقــة يف ســن الب ـلـوغ ،املنــذور مبدئيــا ألن

عـره الفــرد ويرتكــه خلفــه؟ مــاذا نحمــل مــن
ي ـ
هذه الطفولة ،عند مغادرتها؟ وأي قرار تفرضه
اإليثيقــا عــى املراهــق يك يضمــن دخولــه إىل ســن

الكهولــة؟ مــن خــال تحليــل لصــورة هاملــت

وقراءة لقصيد لرامبو بعنوان «شباب» ،يقرتح

ـبـول أودي ربــط خصائــص «اللحظــة املراهقــة»

يف تصــور خــاص للتناهــي اإلنســاين .ويحــاول يف

الوقــت نفســه وضــع مقولــة للتحليــل النفــي
الفرنــي املعاصــر تعتــر أن «مــا يحــدث يف ســن

املراهقــة هــو اســتعارة إلشــكاليات مجتمعنــا».
ويف رأيــه أن املراهقــة ليســت زمــن عبــور بــل زمــن

توقــف ،نكتشــف خاللــه وزن التناهــي والواقــع،
فــإذا كانــت املراهقــة تقــاس بمعايــر الزمــن ،فــإن

زمنهــا هــو الزمــن الــذي يبــدأ مــع اكتشــاف ذلــك
الــوزن ،فيمــا يتعهــد الواقــع بالتموقــع داخــل

االنط ـبـاع واالضطهــاد واإلحبــاط.

فهــل املراهقــة والدة ثانيــة يدخــل خاللهــا ا ـملـرء
ســن µتأمــل تتميــز بنمــط عيــش جديــدة ،وثــورة

يف العالقــة بالــذات واآلخريــن والعالــم ،عــى

رأي روســو ،أم هــي ديــن ال يحتمــل ،وســداد
مســتحيل كمــا ي ـقـول ـبـول أودي؟ ســؤال لــم
يحســم بعــد.

كاتب من تونس مقيم يف باريس
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مقال

شادي أبو سعدة

حب االستكشاف والتمرد
ّ

تمثيالت شخصية المراهق في الرواية العربية
فراج النابي
ممدوح ّ
تعـ ُّـد الشــخصية الروائ ّيــة املكـ ّـون األســايسّ يف بنيــة الروايــة ،ملــا تقــوم بــه مــن دور يف إنتــاج األحــداث ومــن ثـ ّـم اعتنــت معظــم الدراســات
سـوا أبعادهــا وســماتها وتقســيماتها ،واألهــم وظائفهــا داخــل بنيــة الخطــاب
النقديــة املنشــغلة بحقــل الروايــة بالشــخصية الروائيــة ،فدر ـ
الســردي .وهنــاك َمــن بالــغ يف أوصافهــا فهــي عــى حـ ّـد تعبــر روالن بــارت «ليــس مــن قصــة واحــدة يف العالــم مــن غــر شــخصية» بــل هنــاك

مــن ذهــب ـبـأن «الروايــة شــخصية» .نالــت الشــخصيات الروائيــة اعتنــاء كافــة املنظريــن ،كمــا أنهــم قا ـمـوا بتصنيفــات متعــددة للشــخصية
كمــا فعــل تــودروف بربــط الشــخصية بالــدور الــذي تقــوم بــه .وهنــاك َمــن َّ
صنفهــا ً
وفقــا لوظائفهــا كمــا فعــل فيليــب هامــون .جــاء حضــور
ّ
ً
الروايــة العرب ّيــة ،وهــي تلتقــط شــخصياته مــن الواقــع الخصــب ،العديــد
الشــخصية عــى اختــاف مراحلهــا باذخــا يف الروايــة ،فقــد تمثلــت ِّ
ّ
مــن الشــخصيات الح ّيــة ،فتوقفــت عنــد شــخصية ا ـملـرأة بكافــة تنويعاتهــا؛ ّ
املهمشــة .وباملثــل
األم والزوجــة والعاشــقة والطالبــة وا ـملـرأة
اعتنــت بشــخصية الرجــل ،فظهــر البطــل املتع ِّلــم واملع ِّلــم والعاشــق واملاجــن والفــدايئ وصاحــب ا ـلـرأي ،والشــيخ والزاهــد واملتصـ ِّـوف

ّ
املهمــة أن الروايــة اكتفــت بإظهــار شــخصيتي الرجــل
ضـرة يف معظــم النتاجــات الروائيــة .لكــن املالحظــة
س ّـول ،وغريهــا مــن نمــاذج حا ـ
واملت ـ
غ ّـرات التــي لحقــت بهــذه الشــخصيات والتأ ـثـرات الواقعــة عليهــا،
وا ـملـرأة يف صورتهمــا النهايــة ،دون تعريــج عــى مراحلهــا املختلفــة والت ـ
وإن كانت ُم ّررت يف إشارات دون توقف عند مرحلتي الطفولة وكذلك املراهقة واألخرية ملا لها من تأثري كبري يف صبغ الشخصية بالكثري
مــن الصفــات التــي صــارت عليهــا يف مرحلتهــا الالحقــة.

المرحلة البينية

ُت ّ
مثــل مرحلــة املرهقــة يف حيــاة اإلنســان مرحلــة

بين ّيــة ،فهــي املرحلــة التــي يتجــاوز بهــا الشــخص
مرحلــة الطفولــة برباءتهــا إىل مرحلــة الشــباب

الهــدف الــذي يســعون إليــه ،وتناقــض القيــمّ
شـونها ،فضـا ً عــن مشــكلة ال ـفـراغ».
التــي يعي ـ
وتنطــوي هــذه ال ـفـرة عــى الكثــر مــن الصفــات
التــي ّ
تحلهــا عــى الشــخصيات الواقعــة فيهــا،

بتم ّردهــا وفتوّتهــا .ومــن ثــمّ لهــا أهميــة قصــوى
عر ُفهــا ّ
بأنهــا
يف دراســات علــم النفــس التــي ُت ِّ

الصـراع الداخــي واالنســحاب واالنطــواء
ومنهــا ّ ـ

ضـوج الجســمي والعقــي
مــن الطفولــة إىل الن ـ

الصفات كفيلة بإنتاج شخصيات ث ّرة وإشكالية

«هي املرحلة العمريّة التي ينتقل فيها اإلنســان
والنفــي واالجتماعــي ،والتــي يُصبــح الفــرد
فيهــا قــادرًا عــى ّاتخــاذ قراراتــه واهتماماتــه

الــذايت واال ـغـراب والتمـ ّرد والرفــض ،وهــذه
يف ذات الوقــت.

البطولــة وتتبعهــا إىل أن تصــل إىل مــدارج
الشــيخوخة ،فتوقــف عنــد هــذه الشــخصية
الســيد أحمــد
مطـ ّوالً عــر شــخصية كمــال ابــن ّ
جـزء األوّل مــن الثالثيــة «بــن
عبدالجــواد يف ال ـ

القصريــن»  .1956أعطــى ا ـلـراوي لكمــال العنــان

جـاءت تمثيالتهــا يف املد ّونــة الروائيــة
قليلــة .فقــد ـ

بخصائصهــا ومعطياتهــا هــي أخطــر منعطــف
يمـ ُّر بــه الشــباب ،وأكــر منزلــق يمكــن أن تـ ّ
ـزل

ال ـفـرة املهمّ ــة يف تكويــن ســلوكيات الشــخصية

الصحيحــن» ومــن أبــرز املخاطــر التــي يعيشــها

يف شــكل مــن أشــكال االرتــداد ملــايض الشــخصية.
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محفــوظ منــح شــخصيات هــذه ال ـفـرة دو َر

خـول إىل الجامعــة.
البكالوريــا ،وينتظــر الد ـ
ً
يف البدايــة أو ُّد أن أشــر إىل أن ثمّ ــة تباينــا يف

عــى ندرتهــا ســريعة دون توقــف عنــد آثــار هــذه

املراهقــون يف تلــك املرحلــة كمــا ي ـقـول عل ـمـاء

هــذا النمــوذج بصــورة جل ّيــة .وإن كان نجيــب

يف الحقيقــة توقفــت معظــم النتاجــات الروائيــة

ّ
الخاصــة».
بنفســه ،وتحديــد هواياتــه ومهاراتــه

فيــه قدمــه؛ إذا لــم يجــد التوجيــه والعنايــة

إحســان عبدالقــدوس ،بصمتيهمــا يف تقديــم

جـزء الثــاين «قصــر الشــوق»  ،1957فقــد
يف ال ـ

عنــد هــذه ال ـفـرة عــى اســتحياء ،وباســتثناءات

ومــن ثــمّ يعتــر عل ـمـاء النفــس «مرحلــة املراهقــة
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النفــس «فقــدان الهويــة واالنت ـمـاء ،وافتقــاد

والــدارس للشــخصية املصريــة بامتيــاز ،وكذلــك

بصفــة عامــة ،ومَ ــن تعـ ّرض لهــا وقــف عندهــا

لكــن يبقــى لنجيــب محفــوظ الكاتــب الحصيــف

فــارق ِلتـوّه مرحلــة الطفولــة بعــد أن أنهــى

نمــاذج هــذه الشــخصية عنــد نجيــب محفــوظ

ممثلــة يف شــخصية «كمــال» يف الثالثيــة :بــن
والســكرية ،وعنــد
القصريــن وقصــر الشــوق
ّ
ّ
إحســان عبدالقــدوس ممثلــة يف شــخصيتي

«ممــدوح وليــى» يف روايــة «ال تطفــئ الشــمس»
سـرة هــذه
 .1959التبايــن أن محفــوظ ت ّت َبــعَ م ـ

الشــخصية مــن نهايــة الطفولــة ،إىل املراهقــة،
ثــمّ مرحلــة ّ
الشــباب بــكل مــا حملتــه مــن نــزق
صـوال إىل
ـب ،و ـ
املراهقــة ،وإخفاقــات الحـ ّ
ّ
ـفـرة العقالنيــة حيــث صــار كمــال معلمــا يف
ال ـ
جـزء الثالــث «الســكرية»  .1957ومــن ثــمّ
ً
ســنالحظ بصــورة جل ّيــة تمثيـا واضحً ــا لتباينــات

ً
وأيضــا لصراعاتهــا .أمّ ــا إحســان
الشــخص ّية
عبدالقــدوس ،فقـ ّـدم نموذجيــه يف صــورة
ثابتــة ،لــم يتتبــع تطوّرهمــا العمــري ،باســتثناء
ّ
ليوضــح
االرتــداد ملرحلــة أســبق لشــخصية ليــى؛

شـرة مــن
عالقتهــا بوالدهــا وهــي يف الرابعــة ع ـ

عمرهــا .كمــا قـ ّـدم صــورة لتمـ ّرد هــذه املرحلــة

ـاب
عــر شــخصيتي ممــدوح وليــى .فممــدوح شـ ّ
ـب للحيــاة وراغــب يف شــغف لتجريــب
نــزق محـ ّ

كل مــا يعــنّ لــه ،وباملثــل ليــى يف عالقتهــا

العائلة بقراراتهما املتسرعة والنزقة يف بعضها.

ضد سلطة سي السيد

يف روايــة «بــن القصريــن» لنجيــب محفــوظ،

بأســتاذها .االختــاف الثــاين أن نجيــب محفــوظ

يــأيت حضــور شــخصية كمــال صاحــب ا ـلـرأس

تجســد الشــخصية ا ـلـراءة والرغبــة
كمــال ،أن
ّ

يعــود مــن ســهرته بالخــارج ،ومــا إن تنتهــي

ينس وهو ِّ
يقدم شخصية املراهق عرب صورة
لم َ

يف االستكشــاف عــر التســاؤالت ،وهــي ســمة
أساســية يف املراهــقً ،
وفقــا لتحديــدات عل ـمـاء

النفــس لســمات الشــخصية .يف حــن قــاد
صـراع
إحســان عبدالقــدوس شــخصياته إىل ال ـ
مباشرة ،فيضعها يف ٍّ
تحد وتم ّر ٍد لآلخرين عىل

نحــو مــا رأينــا صدامــات ممــدوح وليــى مــع أ ـفـراد

الكبــر واألنــف العظيــم ،عــى لســان والــده الــذي

الســيدة أمينــة مــن عاداتهــا التــي تقــوم بهــا

لســيدها ،حتــى يبــدأ ســؤاله املعتــاد عــن حــال
األوالد ،ثــم يخـ ّ
ـص كمــال بالذكــر قائـاً:

ـاك وأن تتســري عــى شــيطنته!»
• «وكمــال؟! إيـ ِ
(بــن القصريــن ،ص.)17

حــوار الوالد ْيــن ،يكشــف لنــا عــن ســمات كمــال
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ســواء الجســمانية أو النفســية ،فهــو مــا زال
تلميـ ًـذا يف مدرســة خليــل أغــا ،يف السادســة
وذيك،
شـرة مــن ع ـمـره ،ويف دراســته مجتهــد
ع ـ
ّ
ّ
ّإل أنــه يميــل إىل اللعــب والنــزق ،ونزقــه يكــون
ســب ًبا يف حادثــة أمــه التــي يُعاقــب الســيد

عبدالجــواد الجميــع عليهــا .كمــا يعمــد إىل
الحيلــة وإن كان َّ
ثمــة حِ صــار مفــروض عليــه
مــن قبــل أبيــه مثلــه مثــل ســائر إخوتــه ،فهــذه

الشــطارة اســتوجبت حنــق أبيــه عليــه .تبــدو
جـزء األول مــن
عالقــة كمــال مــع أبيــه يف ال ـ
الروايــة ،متو ـتـرة فهــو – عكــس إخوتــه الذكــور؛
ً
خوفا من أبيه ،ويف
ياسني وفهمي« -أعظمهم

ربمً ــا» (بــن القصريــن،
نفــس الوقــت أشــدهم ت ُّ

ص ُ .)26يقـ ِّـدم محفــوظ لشــخصية كمــال كل

ضـويل يتتبــع
الصفــات الخاصــة باملراهــق ،فهــو ف ـ
ّ
األخبار ويختلق حكايات داخل األسرة ،تشكل

مــادة للنميمــة .كمــا أنــه ذو نزعــة دينيــة ،وإن
الســمع ملــا يــدور خلــف
كان يميــل إىل ا ـ
سـراق ّ

األبــواب املغلقــة ،إىل جانــب ميلــه إىل املشــاغبة.
شـاء ،وأن يغـ ِّـر
أهـ ّـمُ أمانيــه «أن يلعــب كمــا ي ـ
طبع أبيه ،وأن تبقى عائشة وخديجة يف البيت

إىل األبــد ،وأن يأخــذ املصــروف قــدر كفايتــه،
وأن ندخــل الجنــة جميعً ــا بغــر حســاب» (بــن
القصريــن ،ص  .)197لديــه حـ ٌّ
ـس استكشــايف،

وهــو مــا يضعــه والعائلــة يف موقــف مريــب،
خاصــة عالقتــه بالجنــود اإلنكليــز والتــي وصفهــا

ا ـلـراوي بأنهــا «صداقــة متبادلــة» .عالقــة الغــام

بالجنــود الربيطانيــن ،والتــي لــم تنزلهــم «منزلــة
الشــياطني» كمــا هــي عنــد فهمــي ،بــدأت أوّل
األمــر بمنحــه الهدايــا مُ قابــل الغ ـنـاء لهــم ،لكــن

سـرة إىل مــأزق كبــر ،خاصــة
يف النهايــة قــادت األ ـ

يف ظــل حالــة االســتعداء واالســتقواء عــى أمّ

هكــذا «ســعد نــو» .يتطـوّر األمــر ويتهمــه فهمــي
بالخيانــة ،عندمــا تطــورت عالقــة جوليــون

بمريــم ابنــة املرحــوم الســيد محمــد رضــوان،
ورغبتــه بــأن يرســل لهــا هديــة عــن طريــق كمــال.
عالقتــه بالجنــود اإلنكليــز كانــت أشــبه بمغا ـمـرة

ضـول ،وهــو
قــاده إليهــا ولــع االستكشــاف والف ـ

سـرة بالرفــض بعــد مأســاة ياســن
مــا قابلتــه األ ـ
يف الجامــع األزهــر واتهامــه بالجاسوســية ّإل أنــهّ

كان يجيبهــم ّ
بأنــه صغــر ،ثــمّ مــع محــاوالت

يعتبر علماء النفس «مرحلة
المراهقة بخصائصها
ومعطياتها هي أخطر
يمر به الشباب،
منعطف ُّ
وأكبر منزلق يمكن أن
ّ
تزل فيه قدمه؛ إذا لم يجد

التوجيه والعناية الصحيحين»
ومن أبرز المخاطر التي
يعيشها المراهقون في تلك
المرحلة كما يقول علماء
النفس «فقدان الهوية
واالنتماء ،وافتقاد الهدف
الذي يسعون إليه ،وتناقض
ً
فضال
القيم التي يعيشونها،
ّ
عن مشكلة الفراغ»

عــدم قطــع صداقتــه بهــم ،فيذهــب بعــد أوقــات
شـرب الشــاي
املدرســة إليهــم يف املعســكر وي ـ

الــذي دعــاه إليــه جوليــون ،ويغنــي لهــم األغــاين،
وإن كان ثمّ ــة مطالــب وطنيــة تســربت إليــه مــن

حوارات فهمي ،بأن يرحلوا عن بالده ويعيدوا
ســعد باشــا ،وهــو مــا كان دومً ــا يالقــى بالرفــض
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انســياق أمــه إىل الحكايــات الخرافيــة ،ودائمــا
ُيشـ ِّك ُ
ك يف معارفهــا الدين ّيــة ،بالقــدر الــذي
اكتســبه مــن املدرســة.

ينتهي الجزء األول من الثالثية «بني القصرين»

باشــتعال فتيــل املقاومــة ضـ ّـد االحتــال
جـزء الثــاين «قصــر
واستشــهاد فهمــي ،ويبــدأ ال ـ
شـرة ،حيــث
الشــوق» بكمــال يف الســابعة ع ـ

ينتظــر نتيجــة البكالوريــا .يف الحقيقــة يقــوده
محفــوظ يف هــذه املرحلــة إىل مواجهــات صادمــة

بدأهــا بأبيــه .أوّل ملمــح يمكــن االنتبــاه إليــه يف
ّ
يتمثــل يف أن أبــاه لــم
تنامــي شــخصية كمــال،
يعــد يشــتمه كســابق عهــده مــن قبــل ،فقــد ـتـرك
أمر كمال وتوىل أمر أحفاده نعيمة وعبداملنعم
وعثمان وأحمد ومحمد أبناء عائشة وخديجة

عـرض فــؤاد عليــه الذهــاب ملالقــاة
أنــه عندمــا ي ـ
الفتاتني بعدما خرطهما خ َّراط البنات ،يرفض
َويُعلن يف حسم «لم أعد أطيق القذارة» (قصر

الشــوق ،ص  )93بــل يُعلــن رأيــه يف الجنــس
هكــذا ّ
«إن أرى الشــهوة غر ـيـزة ح ـقـرة ،وأمقــت
ف ـكـرة االستســام لهــا ،لعلهــا لــم تخلــق فينــا ّإل

ً
إمــا أن أكــون إنسـ ً
حيوانــا…»
ـانا وإمّ ــا أن أكــون
(قصــر الشــوق ،ص  )95أبــرز ملمــح يتم ّيــز بــه
عـزال،
كمــال يف هــذه ال ـفـرة هــو امليــل إىل االن ـ

الســت أمينــة  /أمــه،
وهــو األمــر الــذي الحظتــه ِّ
ّ
خاصــة بعدمــا َخــى البيــت بذهــاب ياســن إىل
بيــت بــن القصريــن ،اســتعدا ًدا للــزواج ،ولــم
يبـ َـق مــن مجلــس القهــوة إال أمينــة وكمــال .فقــد

ورضــوان ياســن .لكــن تأخــذ عالقتــه بأبيــه طــورًا
ّ
يتمثــل يف الجــدل ،حيــث رفضــه االمتثــال
آخــر

رأتــه «يبــدو غائ ًبــا دائمً ــا أو كالغائــب» (قصــر

خـول إىل مدرســة املعلمــن
صـراره عــى الد ـ
وإ ـ

جـاءت
هكــذا بهــذه التطـوّرات املهمّ ــة والتــي ـ

خـول إىل مدرســة الحقــوق
ل ـقـرار والــده بالد ـ

الشــوق ،ص.)108

خـرات وتجــارب يدخــل محفــوظ بطلــه
عــر ـ

العُ ليــا التــي يف نظــر أبيــه مــن «املــدارس الح ـقـرة»
ّ
يتعلــم فيهــا
(قصــر الشــوق ،ص  )62التــي

طــور الشــباب وهــو عاقــل يحتكــم إىل املنطــق،

يف جــدال كمــال مــع أبيــه كشــف عــن شــخصية

بحقــل التجــارب لتأهيلــه لخــوض هــذه املرحلــة،

عــن جوهــر الحيــاة وفلســفتها ،وليــس مــن

إخفــاق ح ّبــه لعايــدة شــداد التــي عــاش هائمً ــا
معهــا يف عالقــة رومانســية ّإل أنهــا تخطــب

باملجّ ــان أب ـنـاء الف ـقـراء.

قويــة مثقفــة تبتغــي العلــم للعلــم والبحــث

أجــل الوظيفــة ،وهــو مــا كان مُ ثــار ســخرية مــن
قبــل األب .لكــن هــذه املواجهــة منحــت كمــال
القــدرة عــى اختبــار شــخصيته وصمودهــا أمــام

ال ـقـرارات املصرييــة التــي احتكــم فيهــا إىل العقــل
واملنطــق «والســعي إىل املثــال األعــى يف الديــن
والسياســية والفكــر والحــب» (قصــر الشــوق،
ص  )214كما وصفته أمه وكذلك منحته ً
أيضا

صاحــب رؤيــة .وكأنّ ـفـرة املراهقــة كانــت أشــبه

ومــا ســيواجهه مــن صعوبــات وإخفاقــات أولهــا

لغريمــه حســن ســليم صــري ابــن املستشــار.

الخروج من جلباب العائلة

يف رواية «ال تطفئ الشمس» (جزءان يف 1350

صفحــة )1959 ،إلحســان عبدالقــدوس ينتمــي

ممــدوح وليــى إىل عائلــة ثريــة ،فــاألب ال ّراحــل
أنــه نــزح إىل القا ـهـرة واســتطاع أن يســلك ســلك

كمــال االســتمرار يف هــذه العالقــة ّ
طـرت
اض ـ

صداماته كانت ثورته عىل ضريح الحسني الذي
اكتشـ َ
ـف ّأنــه ال يحــوي شــي ًئا ،ثــم يــأيت التطـ ُّور

أمــا األمّ فهــي تنتمــي إىل جــذور تركيــة ،تملــك
عمــارة وســط القا ـهـرة تــد ّر دخـا ً كبـرًا ،كمــا

أكــر ،خاصــة يف مجلــس القهــوة ،وأث ـنـاء

جمعتــه وصديقــه فــؤاد ابــن جميــل الح ـمـزاوي

سـرة ملنعــه باســتعمال القــوة.
األ ـ

هــذه ا ـملـرة ،معتمـ ًـدا عــى تحكيــم العقــل ،وأوّل

سـرة ريفيــة متوســطة الحــال إىل
وإن كان مــن أ ـ

بحكــم طبيعــة هــذه املرحلــة يرتبــط كمــال بأمــه

الثــاين يف تمـ ّرده عــى العالقــة الجنسـ ّية التــي

مراجعة دروسه يف املدرسة ،وإن كانت أظهرت

مســاعد أبيــه يف الــدكان ،بقمــر ونرجــس ابنتــي

إىل خمســن جني ًهــا يف الشــهر .الخــال ـعـزت

هذه العالقة الثنائية (كمال – األم) بداية بوادر

«فربطت العائلة برباط من الحب والتآلف» (ال

متطوّرة
تطفئ الشمس ،ج ،1ص  )21فهي أم
ِ
منحــت بناتهــا الثــاث قــدرًا كبـرًا مــن الحريــة

وشــجعتهن عــى االســتمرار يف العلــم ،لكــن

عــاوة عــى معــاش والدهــم الراحــل الــذي يصــل

بيــه (وكيــل الــوزارة) هــو عميــد العائلــة بعــد

العنيــدة فعندمــا كان صغـرًا أراد أن تكــون لــه
دراجــة ،ثــم عندمــا كــر اشــرى موتوسـ ً
ـيكل،
ثــم بــدأ يفكــر يف أن يشــري ســيارة ،شــخصيته
العنيــدة جعلتــه ُيصـ ُّر دائمً ــا «عــى تنفيــذ رغباتــه

صـول إليهــا وأحيانــا يتحــدى أمــه»
ويتحايــل للو ـ
(ال تطفــئ الشــمس ،ج ،1ص  .)21باألحــرى

كان يحيــا حيــاة «عنيفــة ثا ـئـرة» عــى حــد وصــف

توقفت معظم النتاجات
الروائية عند هذه الفترة
على استحياء ،وباستثناءات
قليلة .فقد جاءت تمثيالتها
المدونة الروائية
في
ّ
على ندرتها سريعة دون
توقف عند آثار هذه الفترة
المهمة في تكوين
ّ
سلوكيات الشخصية
تعرض
ومن ّ
بصفة عامةَ ،
لها وقف عندها في
شكل من أشكال االرتداد
لماضي الشخصية .لكن
يبقى لنجيب محفوظ
الكاتب الحصيف والدارس
للشخصية المصرية
بامتياز ،وكذلك إحسان
عبدالقدوس ،بصمتيهما
في تقديم هذا النموذج

ـب هــذه الحيــاة العنيفــة.
أخيــه أحمــد وقــد أحـ ّ
ّ
لكــن تنتهــي نهايــة مأســوية عندمــا يشـ ُ
صـراره
ـتد إ ـ

شـاء ورشــته حُ لمــه،
عــى ـتـرك الجامعــة وإن ـ
سـرته .لكــن يــزداد
وســط رفــض جميــع أ ـفـراد أ ـ
ّ
يتدخــل خالــه ـعـزت بيــه ،ويســخر
التوتــر عندمــا
ويسـ ّـفه مــن هــذه األحــام «وحضرتــك عــاوز

تبقــى فــورد» ( .)539وأمــام رفضهــم يصــر عــى

أن يســرق إســورة أمــه ،ويَحُ ــول أخــوه أحمــد

سـره ،إال
بينــه وبــن الــدوالب الــذي يريــد أن يك ـ
ّ
فاضطــر أحمــد
أن عنــاد املراهقــة اســتملكه،
إىل أنْ يضربــه ،فخــرج غاض ًبــا ،وبينمــا يقــود

الفيســبا الخاصــة بــه ،وقــع لــه حــادث ســر.
ّ
أحزانــا مَ ر ـي ً
ً
ـرة
وخلفــت خلفهــا
انتهــت أحالمــه
ّ
خاصــة أحمــد الــذي أعتقــد
سـرة
لــدى جميــع األ ـ

أنــه كان الســبب يف مقتــل أخيــه .أمــا ليــى فهــي
شـرة مــن عمرهــا،
أصغــر األب ـنـاء ،يف الثامنــة ع ـ

تهــوى املوســيقى والعــزف عــى البيانــو ،تربطهــا
عالقــة بأســتاذها وجارهــم فتحــي ،مــع ّأنــه
أكربهــا سـ ًنا .كانــت ّ
مدللــة بــن أخوتهــا وعندمــا

بــدأت تجلــس عــى البيانــو لــم ينهرهــا أبوهــا

كانــت مدللــة حتــى أنهــا يف صغرهــا كانــت تلقــي
بطربــوش أبيهــا عــى األرض دون أن يغضــب
منهــا ،وهــو الفعــل الــذي كان حكـ ًرا عليهــا ولــم
ً
مطلقا .وعندما ش ّبت
يجرؤ ممدوح عىل فعله

ـعرت َّ
يف التاســعة شـ ْ
أن أباهــا لهــا وحدهــا دون

إخوتهــا .وقــد أحبتــه ..فقــط؛ أبوهــا واملوســيقى،

وهــذه الصــورة التــي حــاول أن يظهرهــا الـ ّراوي
ليــي توضــح ســبب ُّ
تعلقهــا بأســتاذها فتحــي

ضـاء حتــى صــار قاض ًيــا يف وزارة العــدل،
الق ـ

أنهــا تمتلــك البيــت الكبــر الــذي يقيمــون فيــه،

أبــي ســريع صاحــب املقــى ،وقــد اكتشــف كمــال

سـرة بعــد وفــاة الــزوج،
والعاقلــة االهتمــام باأل ـ

يك تلهمنــا الشــعور باملقاومــة والتســامي حتــى
ّ
الحقــة،
تعلــو عــن جــدارة إىل مرتبــة اإلنســانية

القــدرة عــى استكشــاف مواطــن ضعفــه وقوتــه،
فيدخــل بعدهــا عاملـ ًـا جديـ ًـدا مــن االستكشــافات

حنفــي رفيقــة كمــال إىل املدرســة ،وخشــيتهم

مــن أنْ تقودهــم حالــة التســر هــذه إىل عواقــب
ُصـ ُّر كمــال عــى
وخيمــة .تتطــور األمــور بعدمــا ي ِ

االحتجاج والتم ّرد يف شــخصيته ،حيث يرفض

وفــؤاد معهمــا الجنــس مــع مطلــع املراهقــة .إال

وفــاة الوالــدّ .
تولــت األم عنايــات هانــم املثقفــة

تصرفاتــه جرئ ًيــا ،لــه شــخصيته املســتقلة أو

ذلــك يف حــدود تقاليــد العائلــة الصارمــة.

ّ
يقدم إحســان عبدالقدوس شــخصية ممدوح،
ّ
وهــو االبــن قبــل األخــر ،عــى أنــه صبــي مــرح
يمــأ البيــت صخ ًبــا ومرحً ــا كان عمل ًيــا يف

صاحــب التســعة والثالثــن عامً ــا ،واملتــزوّج مــن

صديقــة العائلــة عواطــف التــي كانــت تصلهــا

أخبــار نزواتــه مــع ليــى إال أنهــا لــم تواجهــه.
كان األســتاذ فتحــي ّ
يمثــل لهــا صــورة األب
املفقــود ،الــذي مــات وهــي يف التاســعة ،حينهــا
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«فقــدت عرشــها» وهــو مــا الحظــه الجميــع يف
البيــت وحاولــوا تدليلهــا وتعويضهــا ،فنالــت

«مزيـ ًـدا مــن الــدالل ،والحنــان ،ومزيـ ًـدا مــن

ـب» ،وإن بقــى يف داخلــه جانــب حزيــن لــم
الحـ ِّ
ّ
َ
يســتطع أحــد أن ينزعــه منهــا .حــل أوال األســتاذ

يف معهــد األســتاذ تيجرمــان املوســيقى ،بطـا ً

شــخص ،ووجــد فيهــا املُلهــم أللحانــه التــي
تدفقــت مــن لقاءاتــه معهــا .كان فتحــي يجــد يف
حـرة والشــذوذ» .وكأنــه «كان
«ليــى القلــق وال ـ
يبحــث عــن نفســه التــي تق ّيــدت بالــزواج مــن

عواطــف» (ال تطفــئ الشــمس ،ج ،2ص )290

مــن أبطــال خيالهــا ،ثــمّ أخــذ خيالهــا يســتبد بهــا
ـبً ،
حتــى أصبــح ً
نوعــا غري ًبــا مــن
نوعــا مــن الحـ ِّ

دخلــت حيــاة فتحــي وهــي يف الثامنــة عشــر أمــا

مصــاب بالربــو» وهــي فتــاة يف الرابعــة عشــر مــن

سـرة األمّ عندمــا
يف الحقيقــة كانــت ليــى تكــرر ـ

الحب .إال أنّ األستاذ «رجل عجوز عصبي املزاج

عمرهــا ثــم أخــذت عالقتهــا بفتحــي جارهــم

عندما جاء هو وزوجته يف أحد األعياد .وبعدما

كانــت العالقــة تصوي ًبــا لخطــأ وقعــت فيــه أث ـنـاء
ً
منعطفــا جديـ ًـدا .وقــد
العــزف ،لكنهــا أخــذت

هــو فــكان يف التاســعة والثالثــن فهــو ال يحبهــا.

شـرة مــن
أح ّبــت عبدالســام وهــي يف الســابعة ع ـ

السفارة الفرنسية ،فقىض طفولته مع الخادم

إدريــس ،وعندمــا بــدأت عالقتهمــا الشــاذة كان

يف التاســعة ،إال أنهــا امتــدت حتــى وفــاة أبيــه
طـرت األم إىل التخـ ّـي
وهــو يف الثانويــة ،فاض ـ

عــن الخــدم تو ـفـرا للنفقــات وغــادر إدريــس وقــد
ـّأثـرت غيبتــه يف نفســيته لدرجــة أنــه حصــل عــى

مجموع ضئيل يف الثانوية ،فانغمس يف حياته

يحمل
الشاذة الصاخبة .هكذا أراد األسواين أن ِّ
س َ
ـرة وانصرافهــا ملشــاغلها مــا آل إليــه مصــر
األ ـ

حـراف.
االبــن مــن شــذوذ وان ـ

عمرها ،إال أن االبنة كانت أكرث جرأة يف الدفاع

وباملثــل تعامــل ب ـهـاء طاهــر مــع نمــوذج مُ ماثــل

العائلــة .فقــد كانــت «تشــعر بأنهــا يف معركــة

والســاعي إىل
لنــا شــخصية املراهــق املتمـ ّرد،
ّ

عــن رغباتهــا حتــى ولــو كانــت مخالفــة لعــرف

تحــارب فيهــا القــدر وليــس أهلهــا فقــط» .ســعى

شــعر األســتاذ فتحــي بخطــورة مــا تقــوم بــه
بعدما راحت ُتق ِّبل أصابع يده وتضع خدها يف

إحســان عبدالقــدوس عــر هــذا التمـ ّرد الــذي

• يــا ليــى ،انتــى مــش عارفــة أنتــي بتعمــي

رفضــه لحــاالت االستنســاخ التــي تســعى إليهــا

وبتعذبيني معــاك( .ال تطفــئ الشــمس ،ج،1

التمـ ّرد مــن قبــل ممــدوح وليــى املراهقــن ،يف

راحــة يــده ،فحذرهــا:

بــدت عليــه شــخصيتا ممــدوح وليــى أن يؤكــد

يف روايتــه «الحــب يف املنفــي»  ،1995حيــث قـ ّـدم
إصالح العالم .يف ظل عالقة انفصال بني األب

الصحــايف املنفــي ،واألمّ منــار .كان خالــد شــابًا
ً
وبطل يف الشطرنج
رياض ّيا يحب قراءة األدب،
وطال ًبــا يف الجامعــة ،متفو ًّقــا يف دروســه .لكــن

جـاء
األســر ألن يكــون أبناؤهــا مجــرد ظــل لهــم .ف ـ

نظ ًرا إىل غيــاب األب حدثــت التحـوّالت يف
شخصيته ،وأراد أن يتجاوز صفته يف كونه اب ًنا

التطـوّرات يف شــخصيتها بــدأت عندمــا أخــذت

شــارك يف صفــوف املدافعــن عــن بورســعيد يف

دومً ــا كانــت تشــتيك يف مكاملاتهــا األســبوعية مــع

خطواتها يف ممارسة اإلغواء والتم ّرد ،فصبغت

لدرجــة أنــه تســاوى مــع محمــود الفقــر حبيــب

إيــه ..انتــي بتلعبــي بالنــار ،بتعذبــي نفســك…
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تذهــب وتالحــظ غيــاب الزوجــة ،عندهــا بــدأت
شــفتيها بأحمــر الشــفاه ،دون أن تعــرف ملــاذا؟

ربمــا أرادت أن تبــدو ك ـبـرة يف الســن .قريبــة مــن

ع ـمـره ،أرادت أن تبــدو كســيدة كزوجتــه .هكــذا
أرادت أن تتجــاوز مرحلتهــا الســنية (الرابعــة
شـرة وقتهــا) ،لتكــون يف مرحلــة أكــر مناســبة
ع ـ

وقريبــة مــن فتحــي الــذي يزيــد ع ـمـره عنهــا ك ـثرًا.

الغريــب أنهــا ســارت يف «طريــق حبهــا بــا هــدف

حــن ظــل أحمــد يعيــش يف جلبــاب أبيــه إىل أن

حـرب  ،1956ليســتعيد بعدهــا ذاتــه الخاصــة،
ـ

حـرب بينهمــا».
أختــه بعــد «أن ســاوت ال ـ

مرآة لألسرة

يف كثري من الروايات ظهرت شخصيات تحمل

جـزء
جـاءت ك ـ
مالمــح شــخصية املراهــق ،وإن ـ
مــن األحــداث ،وليســت كشــخصية مســتقلةّ

يــدور العمــل حولهــا كمــا شــاهدنا يف تمثيــات

وال تــدري إىل أيــن؟ وال تــدري املصــر؟» .حالــة

غـرض األســايس
كمــال وممــدوح وليــى .فــكان ال ـ

ص ّرت باالتفــاق
بالكــذب مــن قبــل أمهــا ،التــي أ ـ

سـرة ،أي أنهــا أشــبه باملــرآة التــي تظهــر أمامهــا
األ ـ
ّ
سـرة وتتضخم ،حيث كان االهتمام
شـاكل األ ـ
م ـ

النــزق التــي صــارت عليهــا ليــى أوقعتهــا يف
مشــكلة ك ـبـرة بعدمــا انكشــف أمرهــاّ ،
واتهامهــا
مــع الخــال عــى تزويجهــا ،إال أنّ سياســة

اإلرغــام قابلتهــا الفتــاة بعنــاد أكــر ،فأخــذت

مــن حضــور هــذه الشــخصية هــو إظهــار أزمــات

باألطفــال يف هــذه املرحلــة الحرجــة أحــد
الصدامــات بــن الزوجــن .ومــن هــذه الروايــات

تهددهم باالنتحار أو الهرب ،ويف األخري هربت

رواية عالء األسواين»عمارة يعقوبيان» ،2002

سـرتها مــن جديــد .ومــع حــاالت رفــض
إىل أ ـ

كان ُيعــاين منهــا حاتــم رشــيد بفقــدان ألبويــه

إىل األســتاذ فتحــي .إال أنــه اســتطاع أن يعيدهــا

66

دون أن يهتــم ،لــم تفهــم أن عالقتــه بهــا ليــس
ـب فنــه أكــر مــن أي
أكــر مــن مُ لهــم ،فهــو يحـ ُّ

وســفرياته ،وأمــه جانيــت بعملهــا كمرتجمــة يف

aljadeedmagazine.com

فقــد ـعـرض الكاتــب للطفولــة البائســة التــي

شادي أبو سعدة

وأحســت لحظتهــا بأنهــا
كانــت «عــروس البيــت»
ّ

فتحــي لهروبهــا ،ثــم إعالنهــا أنهــا ســتخطب،

معنويا؛ فوالده منهمك يف عمله ومحاضراته،

الويص ليس فقط عىل أخته هنادي التي
إىل دور
ّ

والدهــا مــن تدخالتــه ،فتــارة يســعى إىل منعها
مــن مشــاهدة التلفــاز ،بعدمــا توقــف هــو عــن

ك ّنــا صاحبــن دائمً ــا كمــا قلــت .ولكننــا كنــا دائمً ــا

ولفتيــات الليــل .فبــدأ حالــة شــغفه بالجنــس

نتناقــش قبــل أن ت ـقـول رأيــك ،اآلن أنــت تريــد أن

بمراقبة آســية ابنة صاحبــة البســتان مــن خــال

األب واألم .فســعى إىل الوســاطة بينهما داع ًيــا

مــا تريــده لهنــادي وألمــك ويل… هــل ســتقول

لســقوطه يف دهاليــز هــذه املرحلــة واســتهاماته

والــده منــه .ال ينــى ب ـهـاء طاهــر أن يشــر إىل أن

أجــدك؟ (الحــب يف املنفــي ،ص )191

املشــاهدة .وتــارة ثانيــة يرفــض ذهابهــا إىل
النــادي ،منعً ــا لالختــاط .وإنمــا ً
أيضــا يف عالقــة

إياهمــا بالعــودة مُ جـ ِّـد ًدا ،وهــو مــا أغضــب

مشــكالت تربيــة األطفــال إحدى أهــم املشــكالت

التــي يحمّ ــل اآل ـبـاء الطــرف اآلخــر مســؤوليتها،
فمنــار كانــت تتهــم زوجهــا ّ
بأنــه يُد ِّلـ ُـل الطفلــن،

تقــرر وحــدك ،وأن تنفــذ وحــدك .تريــد أن تنفــذ
يل مثــل يوســف ولــي عندمــا بحــث عنــك لــم

ُيقـ ِّـدم محمــد شــكري يف «الخبــز الحــايف» (كتبــت
عام  1972ونشرت عام  )1982شخصية جدلية

ثــم تمــادت يف اتهامــه بأنــه يعطلــه عــن دروســه

عــى كافــة املســتويات ،فبعــد مرحلــة طفولــة
ـاس ،وأم بـ ّـكاءة،
قاســية عاشــها يف ظــل أب قـ ٍ

وراح يلــف بهــا ،فتتهمــه بــأن فعلــه كان «ســبب

أن يكــون هنــاك دليــل يرشــده ،يكتشــف بلوغــه

إذا لعبــا الشــطرنج معً ــا ،أمّ ــا إذا حمــل هنــادي

التعــب الــذي تعانيــه يف بطنهــا منــه» (الحــب
يف املنفــي ،ص  .)8كانــت تحـوّالت خالــد املُريبــة
بعد أن هجر الشعر وقراءة ماكبث ،ذات تأثري
صــادم عــي أبيــه ،وراح يؤنــب نفســه ويخاطبــه

يف وجــع «إىل أيــن ســننتهي يــا خالــد؟… نعــم

يتعــرف عــى لذتــه الجنسـ ّية عــر الصدفــة دون

أغصــان شــجرة التــن .يســتغرق ا ـلـراوي وصفــه

أمام جسد آسية الذي راح يتخ ّيله وهو يتع ّرى
«كأن الوجود كله يتع ّرى» .بعد اكتشاف ّ
اللذة
ُوســا باســتجالبها ،بــل راحَ يُطاردهــا
صــار مهو ً

يف كل جســد ـيـراه فلــم تعُ ــد تخ ّيالتــه آلســية
ّ
فتعقــب فاطمــة ابنــة صاحــب املقهــى.
تكفــي،
ثــم يدخــل يف مرحلــة التجريــب الحـ ّـي عندمــا
يلتقــي ّ
بلــا حــرودة ،التــي يعتربهــا املراهقــون

يخوض تجربة جنسية ،كما تخايله يف أحالمه

صورة آســية وفاطمــة ،يف تطــوان وبغاياهــا،
وكذلك عندما َقدِ مَ إىل وهران ،تتجدد تجربته

مــع زوجــة مراقــب الحقــل الســيدة ســيجوندي
التــي اســتطابت لطاجينــه املغربــي.

يف األخــر ن ـقـول :نجحــت ال ّروايــة العربيــة يف

تقديــم صــورة مق ّربــة عــن عالــم املراهقــن ،وإن
كانــت بتمثيــات متفاوتــة .لكــن مــا يحســب لهــا

أنهــا وقفــت عــى الظــروف النفســية ورغبــات
التمـ ّرد التــي كانــت تصاحــب هــذه الشــخصيات.

فكشفت عن شخصيات صدام ّية تارة ،وأخرى

عندما يؤمله صدره ،فيقال له «إنه البلوغ» فراح
يســتمني «عــى املحـ َّرم والحــال مــن األجســام»

«مُ ع ِّلمــة يف النــكاح» .فيدخــل أول تجربــة

استكشــاف ّية مغا ـمـرة .تســعى إىل إثبــات الــذات

بوابــة معلمــة النــكاح .يحــدث التطــور عندمــا

ضـراوة يف كثــر منهــا.
سـرة ب ـ
األ ـ

يف دوامــة هــذه املرحلــة ،دون رقيــب أو دليــل

الجنسية عىل شخصية محددة أو مكان واحد

(الخبــز الحــايف ،ص  .)33يقــذف ا ـلـراوي ببطلــه
مــن العائلــة .وإنمــا يرتكــه صدفــة ألصدقائــه

جنســية مكتملــة هــو وصديقــه التفرســيتي ،مــن

يذهــب إىل بورديــل اإلســبانيات .لــم تعــد املتعــة

سـرة ،وهــو مــا واجهتــه
والتحـ ّرر مــن ربــق األ ـ

وإنمــا أخــذ ي ـنوّع ففــي كل مــكان ينتقــل إليــه
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مقال

فادي يازجي

صورة المراهق
في السرد العربي
إيهاب المالح

خـام والوعــي القاصــر إىل آفــاق
سـان مــا يمكــن أن نســميه بنقطــة العبــور مــن مرحلــة الطفولــة وا ـلـراءة ال ـ
تمثــل مرحلــة املراهقــة يف حيــاة اإلن ـ

سـؤال» ،إنهــا البدايــة يف
عـرف عــى الجســد والعالــم والحيــاة مــن خــال الــذات التــي تتفتــح براعمهــا الوجوديــة بإدراكهــا «ال ـ
أرحــب مــن الت ـ
حـول فيهــا الطفولــة بانســيابيتها ووداعتهــا
عـرف عــى األشــياء واإلحســاس بهــا بشــكل مختلــف .تلــك املرحلــة التــي تت ـ
اســتكناه املعرفــة والت ـ
سـان ونقطــة االرتــكاز يف تكوينــه ومســار حياتــه
ونعومــة اتصالهــا بالعالــم إىل جمــوح املراهقــة والتمــرد؛ إنهــا املرحلــة الحرجــة يف عمــر اإلن ـ
مـره؛ ال تمــر مرحلــة املراهقــة مــن دون أن ـتـرك عالمــات غا ـئـرة يف نفــوس كل عابريهــا ،قــد ال تنمحــي آثارهــا مــدى الحيــاة.
إىل آخــر ع ـ

وشأن

ا ـلـراوي يف الروايــة ملراهــق صغــر يســتطيع أن

ضـرة بصــورة الفتــة للدرجــة التــي يمكــن
حا ـ

كل قيمــة أو تيمــة يف حيــاة

الشــهريين «تــوم ســوير» و«مغا ـمـرات هكلــري
َفــن».

حر َ
صــا عــى منــح
مــن مــارك تويــن وســالينجر ِ

ضـوع
والقصــة باألخــص) مــن معالجــة مو ـ

تفصيليــة لشــخصية الفتــاة املراهقــة يف أ ـمـركا

ظـرة
ظـرة تخالــف الن ـ
ينظــر إىل املجتمــع والعالــم ن ـ

اإلنســان؛ لــم يخــل األدب عــر

تاريخــه وخاصــة يف القرنــن األخرييــن (الروايــة

املراهقــة وشــخصية املراهــق؛ وركــز الكتــاب

اهتمامهــم عــى نقطــة العبــور واالنتقــال مــن

كمــا قــدم الــروايئ هــري جيمــس رؤيــة تحليليــة
يف عملــه «الســن الحرجــة»؛ مــرزا اختــاف
ظـره يف أي مــكان
«املراهــق» األ ـمـريك عــن ن ـ

الطفولــة إىل املراهقــة باعتبارهــا املعــر الجوهــري

يف العالــم ،حتــى عــن املراهــق يف البــاد ذات

سيطرأ عليها من تحول ،بقاء ،ضمور ..إلخ.

وتلقائيــة أكــر!

يف تكويــن اإلنســان؛ وتتبــع روح ا ـلـراءة ومــا

الحضــارات العريقــة ألنــه يتصــرف بحريــة

التقليديــة التــي كتبــت بهــا الروايــات الســابقة
وخاصــة يف أوروبــا.

و«املراهقــان» للكاتــب اإليطــايل األشــهر ألربتــو

مــن عفويــة وتلقائيــة و ـبـراءة واند ـفـاع ،روايتــا

مدرســة بنــي الداخليــة ،بســبب رســوبه يف

مورافيــا ،ومثــل لوليتــا نابوكــوف التــي احتلــت
موقعهــا بمــا قدمتــه مــن تحليــل فائــق الرهافــة

والدقــة لوضعيــة الفتــاة املراهقــة التــي تقــع بــن
براثــن كهــل أربعينــي تخايلــه النــزوة وتطــارده

حـول رغبــات الــذات واصطدامهــا
أفــكار عنيفــة ـ
باملجتمــع وأعرافــه وتقاليــده «املنافقــة».

(اشــتهرت يف اللغــة العربيــة بالرتجمــة التــي

«هكلــري فــن» بحــوايل قــرن.

يف هاتني الروايتني سنجد أن روح الرباءة تسود

حـرك بحريــة وعفويــة أمــام بانورامــا عريضــة
يت ـ

لــه بعــدة أيــام ،حيــث يقيــم بفنــدق متحاشــيا

اهتمــام الكتــاب والروائيــن األمريكيــن؛ وعــى

aljadeedmagazine.com

بعــدد مــن األ ـفـراد ،منهــم مــدرس التاريــخ

اإلنكليزيــة الشــاب الــذي د ّرســه ســابقا ،كل هــذا

مــن املجتمــع األ ـمـريك؛ يمــأ الحيــاة بالســخرية

املراهقــن أبطــاال لرواياتــه ،خاصــة يف عمليــه

حيــث يمــر هولــدن عــر مجموعــة مــن املواقــف

املســن ،فتيــات وفتيــان يف مثــل ع ـمـره .ومُ ــدرس

أيضــا ،كانــت قضايــا املراهقــن وســلوكياتهم

رأســهم مــارك تويــن الــذي جعــل مــن الصبيــة

كل املــواد عــدا اإلنكليزيــة .هكــذا تبــدأ الروايــة،

أنجزها غالب هلسا بعنوان «الحارس يف حقل

كلتــا الروايتــن؛ فالبطــل يف كلتيهمــا «مراهــق»

ودوافعهــم االجتماعيــة واإلنســانية محــل

عـرض هولــدن كولفيلــد للطــرد مــن
والغ ـبـاء .يَت ـ

التــي تعطــي ف ـكـرة عامــة عــن أفــكاره .فيلتقــي

الشــوفان») لـ ج.د.ســالينجر التــي كتبهــا بعــد

والضحــكات ونقــد املجتمــع .ويزخــر كل منظــر
بالجــدة واالنطــاق واملناظــر الطبيعيــة البعيــدة

حضــور تيمــة «املراهقــة» و»املراهــق» بصــورة

الســبعة عشــر عامــا ،يــزدري مجتمعــه ويــرى

ســتتجىل تيمــة «املراهقــة» و»املراهــق» يف

«هكلــري فــن» ملــارك تويــن و«حصــاد الهشــيم»

القصصيــة والروائيــة «املع ـتـرة» ال تخلــو مــن

لهــذه األعمــال ،وإمــا كشــخصية بذاتهــا تجســد

مــن أشــهر النمــاذج الروائيــة األمريكيــة التــي
عالجــت شــخصية «املراهــق» بمــا تتســم بــه

الزعــم معهــا بــأن النســبة الغالبــة مــن األعمــال

وحيــاة الفالحــن واألرض (مثــاال« :األرض»

بطــل روايــة «الحــارس يف حقــل الشــوفان»

لســالينجر هــو املراهــق هولــدن كولفيلــد ،ذو

بعــد تركــه مدرســة بنــي قبــل املوعــد املســموح
ل ـقـاء والديــه قبــل معرفتهمــا بنبــأ طــرده مــن
املدر ســة.

أو عالجــت جانبــا أو أكــر مــن شــخصية ال ـفـاح

املكانيــة والســياقية التــي تتفتــح فيهــا براعــم

يف األدب العربــي ،تبــدو شــخصية «املراهــق»

الفتــة يف أغلــب األعمــال التــي تعرضــت للريــف

جـزءا
مــا؛ إمــا كمرحلــة عبــور عمريــة تمثــل ـ

أن األ ـفـراد جميعــا غارقــون يف ـنـوع مــن الزيــف

أعمــال مــن عينــة «املراهــق» لدويستوفيســي،
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عــن تعقيــدات الحيــاة يف املــدن ،بــل إن كال

المراهق في القصة والرواية «العربية»

وعبدالحكيــم قاســم .ســيظهر املراهــق ب ـكـرة

األجــواء اإليمانيــة والروحانيــة التــي تظلــل حــي

حيويــا ورئيســيا مــن تطــور الشــخصيات املكونــة
«نمــوذج املراهــق» كنمــط روايئ لــه حيثياتــه

وســماته

ومالمحــه

النفســية

والثقافيــة

واالجتماعيــة ..إلــخ .وســيعيينا الحصــر وتتســع
ضـرب
صـاء و ـ
الرقعــة حــال تورطنــا يف اإلح ـ

األمثلــة؛ لكــن تكفــي اإلشــارة الدالــة واللمحــة
صـرة.
جـزة املخت ـ
املو ـ

و«ال ـفـاح» لعبدالرحمــن الشــرقاوي ،و«أيــام
اإلنســان الســبعة» لعبدالحكيــم قاســم،
و«أصــوات» لســليمان فيــاض ،و«الرجــل
والطريــق» لســعد مــكاوي).

نمط «املراهق» يف «قنديل أم هاشم»

ومــن ســبقه وتــاه مــن كتــاب مثــل عبدالرحمــن

الشــرقاوي ،يوســف إدريــس ،ســعد مــكاوي

وأخــرى جاذبــة ،ي ـهـرب مــن النــاس ويــكاد يجــن

لوحدتــه ،بــدأ يشــعر بلــذة غريبــة يف أن ينــدس
بــن املــرددات عــى املســجد ،وال ســيما يــوم

 ،)1944يتوقــف حقــي وقفــات متمهلــة أمــام
مرحلــة املراهقــة بعالماتهــا الفســيولوجية

والنفســية والروحيــة؛ فــوران الجســد ،وتفتــح
الحــواس ،واالنشــغال بالــذات وجوديــا عمــا

صـرة
مــن أجيــال مختلفــة؛ يف القصــة الق ـ

خمســينات القــرن املــايض محمــود البــدوي،

مرغــم ،فهــو فريســة ممزقــة بــن قــوى دافعــة

غـرات فســيولوجية ونفســية،
يصاحبهــا مــن ت ـ

(صــدرت لل ـمـرة األوىل يف سلســلة ا ـقـرأ عــام

الروايــة؛ إســماعيل ابــن الســيدة زينــب الــذي

رســمه وصــوره أحــد أعالمهــا الكبــار منتصــف

«اقرتبــت املراهقــة ،وأخــذ جســده يفــور كأنــه

صـرة املا ـكـرة «قنديــل أم هاشــم»
يف روايتــه الق ـ

صـرة
يحضــر املراهــق بتنويعاتــه يف القصــة الق ـ

ســنجد حضــورا بــارزا لشــخصية «املراهــق» كمــا

املراهــق الصغــر إســماعيل.

الزيــارة» ..ســيفتتح يحيــى حقــي الفصــل الثالــث

صـرا تكوينيــا
ســواها .ســتمثل هــذه املرحلــة عن ـ

والرواية العربية ،خاصة يف أعمال كبار الكتاب

الســيدة زينــب العريــق ،ســتكون تلــك الخلفيــة

رئيســيا يف مســار الشــخصية الرئيســية يف

ســيبهر أســاتذته األجانــب بنبوغــه يف طــب

العيــون.

بهــذه األســطر الدالــة ،و ـلـوج عالــم املراهقــة ومــا

وسيســتغرق بقيــة صفحــات الفصــل يف تتبــع
تجليــات وعــوارض مراهقــة الجســد التــي

ستشعل نريان الرغبة والقلق والحرية يف نفس

الفتــى الــذي ســيولع بالزحــام يف امليــدان املزدحــم

طيلــة الوقــت ،ويف القلــب منــه مســجد الســيدة.

يف هــذا الزحــام «كان معنــى اللبــاس عنــده أنــه
فواصــل بــن األجســام العاريــة ،يحــس بهــا مــن
صدمــة واهنــة أو احتــكاك وامــض ..يف وســط

صـرة هــو ذلــك
مــن أهــم م ـيـزات هــذه الروايــة الق ـ

هذه األجســام كان يشــعر بلذة املســتحم يف تيار

معاملهــا ،وكان حقــي مرهفــا وهــو يصــور تلــك

تكربــه ،بــل يتشــممها بخيشــوم الــكالب».

الطابــع املحــي الشــعبي الــذي طبعهــا وحــدد

جــار ال يبــايل ن ـقـاء ا ـملـاء ..روائــح العــرق والعطــر ال
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ويف الفصــل الرابــع ســتوافق املراهقــة ســنة

طـوال
مرتجــم وآخــر حــواري 35 ،روايــة تراوحــت ـ

«رادوبيــس».)1943 ،

العامــة) ،ســيخرج إســماعيل مــن االمتحــان

متنوعــة؛ أكــر مــن نصفهــا تقريبــا يــكاد ال يخلــو

«عبــث األقــدار» ،بتكوينــه املراهــق ورومانســيته

البكالوريــا (مــا يــوازي اآلن شــهادة الثانويــة
«وقلبــه واجــف ،مفعــم بالشــكوك ،وأعلنــت

النتيجــة فــإذا بــه يفــوز ،ولكــن يف ذيــل
ا لنا جحــن » .

ســيحدثنا حقــي عــن بطلــه ،وهــو يجــوس

شـاء
حـاء امليــدان ســاعيا بــن «مــا ـ
كاملجنــون يف أن ـ

صـرا وراوحــت بــن أشــكال وقوالــب فنيــة
وق ـ
من تنويعة أو أكرث لشخصية املراهق ،وجوانب

مــن ســماته النفســية والروحيــة والجســدية.
حـول
بــكل مــا تمثلــه تلــك ال ـفـرة مــن عبــور وت ـ
حـرة!
واكتشــاف وقلــق و ـ

بأبــواب املقــام ،وهديــر أصــوات الباعــة ،والشــابة

التــي تنبــت فجــأة وســط الحــارة شــبه عاريــة،
صوتهــا الصــارخ يجــذب الوجــوه للنوافــذ،
وبائــع ّ
الدقــة األعمــى الــذي ال يبيــع شــيئاً إال إذا
أ ـقـرأه الشــاري الســام« .فيقرئــه وراءه الصيغــة

شـراء».
شـرعية للبيــع وال ـ
ال ـ

إن إسماعيل يتحرك وسط هذا املشهد املزحوم

بتفاصيــل شــديدة الواقعيــة ،حيــث أســواق
الســيدة زينــب القديمــة ومحالهــا العا ـمـرة حيــث

طـره ،وحيــث األصالــة ي ـفـوح
التاريــخ يبــث ع ـ

عبريها ،وينسرب يف هذه التفاصيل عطر ييش
بحضــور مقــام الســيدة الطا ـهـرة أم هاشــم التــي

نشــأ الجميــع يف حراســتها ،بعــد اللــه.

غـرات
نجــح حقــي فنيــا يف تصويــر ورصــد الت ـ

الداخليــة والخارجيــة للشــخصية بفعــل
املراهقــة ،دون أن يفصــل ذلــك عــن الســياق
االجتماعــي الثقــايف الــذي يؤطــر فعــل وســلوك

مــن ينتمــي إىل هــذه الشــريحة العريضــة مــن

الطبقة الوسطى املصرية يف ذلك الزمان ،وبما
يصــح معــه أن يكــون إســماعيل يف مراهقتــه
نموذجــا أو نمطــا روائيــا (وفــق املصطلــح

في األدب العربي ،تبدو
شخصية «المراهق»
حاضرة بصورة الفتة للدرجة
التي يمكن الزعم معها
بأن النسبة الغالبة من
األعمال القصصية والروائية
«المعتبرة» ال تخلو من
حضور تيمة «المراهقة»
و»المراهق» بصورة ما؛ إما
كمرحلة عبور عمرية تمثل
جزءا حيويا ورئيسيا من تطور
الشخصيات المكونة لهذه
األعمال ،وإما كشخصية
بذاتها تجسد «نموذج
المراهق» كنمط روائي له
حيثياته وسماته

تصوراتهــا ،يصبــح عاشــقا رومانســيا متطرفــا

للغانيــة رادوبيــس .رشــحه أســتاذه الســتكمال
العمــل يف قصــر الفاتنــة اللعــوب ،ومــع حداثــة

شــخصيته «الرقيقــة» مشــاعر األمومــة الكامنــة
يف قلــب رادوبيــس.

إذا كانــت تجربــة نجيــب محفــوظ باســتيعابها
العاملي ،فإن من املمكن الزعم باطمئنان -ومن

«بنامون» :املراهق الفرعوين الصغري

أديــب نوبــل الكبــر -بأنــه يمكــن إنجــاز دراســة

للشــخصية املراهقــة الرومانســية املتبتلــة يف

ويف املرحلــة الواقعيــة ،ســتجابهنا شــخصية
إشــكالية مــن شــخصيات محفــوظ الخالــدة،
سـراب» ( )1948الروايــة
كامــل بطــل روايــة «ال ـ

الوحيــدة التــي تجــى فيهــا ا ـلـراوي املتكلــم
محفوظ .يقوم هيكل الرواية عىل عقدة البطل
تجاه أمه خاصة يف مرحلتي الطفولة واملراهقة

فال يستطيع خالصا بعد ذلك من هذا االرتباط

أحــب بنامــون ا ـملـرأة بطريقــة غــر مألوفــة ،ولــم
الحــب لديــه عقيــدة واملحبوبــة «إلــه» يتعبــد

يتــزوج مــن شــابة جميلــة لكنــه ال يســتطيع أن

يتــورع عــن القيــام بــأي وكل عمــل تكلفــه بــه،

صـدع فــورا بمــا تأ ـمـره بــه .قلــب
يف محرابهــا ،ي ـ

بعــد أن جــاوز املراهقــة وأصبــح شــابا ورجــا

يتواصــل معهــا جســديا بســبب ارتباطــه ا ـملـريض

بنامون املراهق أقرب إىل املعبد ،يقدم العاشق

بأمــه!

واســتحوذت عليــه ،ولعــل ثقــة رادوبيــس

«كانــت أمــي وحيــايت شــيئا واحــدا ،وقــد ختمــت

مــن خاللــه طقــوس العبــادة ملــن ســيطرت

املفرطــة يف العاشــق الصغــر ،كانــت الدافــع
األســايس وراء اختيارهــا لــه ليحمــل الرســالة

السياســية الســرية املوجهــة مــن امللــك مرنــرع
الثــاين إىل حاكــم النوبــة.

يلخــص كامــل رؤبــة الظ أزمتــه عــى لســانه
حيــاة أمــي يف هــذه الدنيــا ،ولكنهــا ال ـتـزال كامنــة
يف أعماق حيايت ،مســتمرة باســتمرارها .ال أكاد

أذكــر وجهــا مــن وجــوه حيــايت حتــى ـيـراءى يل
وجههــا الجميــل الحنــون ،فهــي دائمــا أبــدا وراء

أدى بنامــون مهمتــه املكلــف بهــا عــى أكمــل

آمايل وآالمي ،وراء حبي وكراهيتي ،أسعدتني

عـول الــذي يضــع نهايــة
جلــب الســم ســريع املف ـ

وكأين لــم أحــب أكــر منهــا ،وكأين لــم أ ـكـره أكــر

خـرة واألخطــر يف
جـاءت مهمتــه األ ـ
وجــه ،ثــم ـ

مأســاوية لحيــاة رادوبيــس الحافلــة باألحــام
واآلمــال واآلالم .قــد يكــون الفنــان املراهــق،

عــى نحــو مــا ،ضحيــة لط ـمـوح رادوبيــس غــر
املحــدود ،لكنــه كان راضيــا وســعيدا ،وقانعــا
بــأن يحبهــا يف اإلطــار الرومانــي الــذي يتوافــق

فــوق مــا أطمــع ،وأشــقتني فــوق مــا أتصــور،
منهــا فهــي حيــايت جميعــا ،وهــل وراء الحــب
والكراهيــة مــن يشء يف حيــاة اإلنســان؟».

كمــال عبدالجــواد؛ الــذي ســتمثل مراهقتــه

أكاديمية كاملة حول «صورة املراهق يف أعمال

حـراب املحبــوب اإللــه؛ كمــا تجســدت يف
م ـ

النظريــات النفســية التــي ت ـقـول إن املراهــق دائمــا

عالءالدين :المراهق المنذور للقدر

كتابــا بــن روايــة ومجموعــة قصصيــة وكتــاب

بــن بســار معبــود رادوبيــس الغانيــة (روايــة
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يحضر المراهق بتنويعاته في
القصة القصيرة والرواية
العربية ،خاصة في أعمال
كبار الكتاب من أجيال
مختلفة؛ في القصة القصيرة
سنجد حضورا بارزا لشخصية
«المراهق» كما رسمه
وصوره أحد أعالمها الكبار
منتصف خمسينات القرن
الماضي محمود البدوي،
ومن سبقه وتاله من كتاب
مثل عبدالرحمن الشرقاوي،
يوسف إدريس ،سعد
مكاوي وعبدالحكيم قاسم

عــن املزيــد مــن طلــب العلــم ،ويدعــوه إىل
اقتحام الحياة العملية .يف رحالت عمله حالقا

جـوال ،تجمعــه صداقــة بفاضــل صنعــان
مت ـ

الــذي اعتنــق فكــر الخــوارج ،ويف مولــد ســيدي

الــوراق يلتقــي بــه ا ـلـويل الصالــح الشــيخ عبداللــه

البلخــي ،ويدعــوه لصداقتــه .يف بيــت الشــيخ
البلخــي تكــون املفاجــأة ،فا ـلـويل الجليــل الــذي

شـرطة،
يرفــض زواج ابنتــه مــن ابــن كبــر ال ـ
شـرطة درويــش
حبظلــم بظاظــة ابــن كبــر ال ـ
ع ـمـران ،يعرضهــا زوجــا لعالءالديــن ،ســيؤثر
الشيخ البلخي أن يزوج ابنته «املراهقة» التقية

النقيــة مــن «املراهــق» التقــي النقــي عالءالديــن.

بعــد أيــام قالئــل مــن الزفــاف ،تكتمــل املؤا ـمـرة
التي تطيح بعالءالدين .تهمة ملفقة بالسرقة،

ورســائل مدسوســة عليــه تقطــع بتعاونــه مــع
الخوارج «هكذا ُقبض عىل عالءالدين وألقي به

يف الســجن فتقــررت محاكمتــه بصفــة عاجلــة».
ال يســعى الشــيخ البلخــي إىل نجــدة زوج ابنتــه،

ويرتفــع الســيف ليطيــح بالشــاب الــريء .بعــد
للطريــق ،وتعلــن عــن زهدهــا يف زواج جديــد.

املظلــوم ،ضحيــة ملؤا ـمـرات الســلطة وبطــش

الرحلــة مــن الطفولــة إىل املراهقــة برهافــة ودقــة

مــن الفاتنــة التــي ليــس لهــا نظــر؛ ال يف الجمــال

فتــاة مراهقــة مــن ســنه؛ خيــاالت املرحلــة

لــدى بلوغــه املراهقــة ،يطالبــه األب بالتوقــف

أبطــال امللحمــة الروائيــة ،فضــا عــن تتبــع هــذه

منــذ أعمالــه الفرعونيــة األوىل ،ســنجد حضــورا

نجيــب محفــوظ» .لقــد ـتـرك نجيــب محفــوظ 56

حظــه » .

ســنجد حضــورا طاغيــا ملرحلــة املراهقــة يف حيــاة

وال يف األنوثــة وال يف الجاذبيــة! إن محفــوظ هنــا

شــخصية الفتى املراهق ،املثال املوهوب بنامون

يبــدو االبــن عالءالديــن ،ابــن عجــر الحــاق

ـ لــه جمــال نورالديــن ،فاللهــم أســبغ عليــه

والجشع والولع غري املحدود بمسرات الحياة،

وكأنمــا يخاطــب نفســه:

ســروح عالءالديــن املراهــق الــريء الطاهــر

محــددا لتشــكيل وتكويــن شــخصيته الناضجــة

مــا يقــع يف عشــق ا ـمـرأة بالغــة ناضجــة وليســت

بخــاف األب الــذي يغلــب عليــه االســتهتار

شـرا ،فقــال عجــر
وذهــب الفتــى نشــيطا مستب ـ

«الثالثيــة»؛ ذلــك املعبــد الــروايئ الشــاهق،

رومانسية الطابع ،لشخصية «املراهق» البكر،

يرد هذا النموذج املتطرف يف العشق املراهق إىل

ـ ربنا يكفيك شر أوالد الحرام..

فــإذا تجاوزنــا الروايــات التاليــة لنتوقــف عنــد

إىل حــد كبــر.

واقــع اختبــار املــادة الســردية الغز ـيـرة التــي تركهــا

النــص الســردي األكــر «ألــف ليلــة وليلــة».

واســرح واللــه يرزقــك.

رحيلــه تقــرر زوجتــه الشــابة أن تنــذر نفســها

وحساسية يف شخصية محورية مثل شخصية

ظـرة
الــذي تتمحــور حياتــه وتتجــى أمنياتــه يف ن ـ

مــن األلــف إىل ال ـيـاء ،إنــه عالءالديــن املســتوحى

مــن البدايــة إىل النهايــة مــن بــن كل روايــات

املعقــد أبــدا ولــن يســتطيع االنفصــال عنهــا حتــى

يقــدم هنــا نجيــب محفــوظ صــورة مثاليــة

نجيب محفوظ :منجم سردي
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الطفولــة إىل املراهقــة ،وبمــا تلزمــه مــن ســذاجة

مــع شــخصيته.

اللوكاتــي يف أدبيــات النقــد الواقعــي).

املذهــل للتجــارب الروائيــة وتطوراتهــا يف األدب

الحاملــة املتســقة مــع ـبـراءة االنتقــال مــن

يف اعتبارهــا مثــال الكمــال الــذي ال كمــال بعــده!

أظهــر براعــة جد ـيـرة باإلعجــاب ،كمــا أثــارت

حســن الحــاق والشــحاذين الذيــن يحيطــون

يشتهيها ويقع يف غرامها ويميض وراء تصوراته

مــن شــخصية عالءالديــن أبــي الشــامات يف

وتمتمت فتوحة:

بنامــون بــن بســار ،هــو تلميــذ الرســام هنفــر يف

لــأم؛ لكنهــا هنــا ليســت األم املحرمــة؛ ألنــه

ســنه ومراهقتــه الشــعورية والجســدية فقــد

اللــه» بائعــة الطعميــة والبصــارة واألســطى

وأحالمهــا تتجســد جميعهــا يف نمــوذج مطابــق

الحكايات العشر املكونة لليايل بطلها «مراهق»

ـ تعلمــت مــا أنــت يف حاجــة إليــه ،فخــذ العــدة

يف عملــه الفــذ «ليــايل ألــف ليلــة» (،)1981

ســيفرد نجيــب محفــوظ حكايــة كاملــة مــن

الحــكام يف عالــم ال يعــرف بالطهــر وا ـلـراءة،
ويزدحــم بالظلــم والظاملــن.

ضـويل الرثثــار ،شــابا تقيــا ملتزمــا .يصفــه
الف ـ

نجيــب محفــوظ يف مفتتــح الحكايــة بتلــك

ناقد من مصر

األ ســطر:

«نحيل القوام ،مشرق الوجه ،ناعس الطرف،

فــوق كل خــد شــامة ،يهــم بو ـلـوج املراهقــة يف
ح ـيـاء ..رمقــه عجــر الحــاق ،وقــال:
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مقال

النظرة القاصرة
صورة المراهق في الرواية العراقية
أمجد نجم الزيدي

ســيطرة األفــكار األيديولوجيــة وهيمنتهــا عــى وعــي الــروايئ العراقــي يف أز ـمـان معينــة ،وخاصــة يف ـفـرة الصراعــات السياســية التــي
هـؤالء الروائيــن ،وســيطرة الحــس األيديولوجــي عــى مجمــل كتاباتهــم،
اجتاحــت الوســط الثقــايف العراقــي ،أ ـثـرت تأ ـثـرا ك ـبـرا عــى توجــه ـ
التي أثرت أيضا عىل نظرتهم إىل األدب بعامة ،والهدف منه ،مما جعل أعمالهم الروائية واقعة تحت هيمنة تلك املتبنيات الفكرية،

لذلــك كان الرتكيــز عــى جعــل األدب والروايــة خاصــة يف خدمــة تلــك التوجهــات األيديولوجيــة والفكريــة ضمــن مفهــوم «االل ـتـزام» ،الــذي
شاع يف أوساط املثقفني ،مما انعكس عىل البناء الروايئ وعناصره ،حيث أصبح الرتكيز عىل أنواع معينة من الشخصيات مثال ،بينما

ان ــزوت أخ ــرى ،ألنهــا ال تخــدم تلــك الثيمــات التــي تبنتهــا تلــك األيديولوجيــات أو األفــكار ،ولــم تعالــج روائيــا إال بصــور ضيقــة وهامشــية،

ومــن هــذه الشــخصيات شــخصية «املراهــق» ،التــي لــم تتنــاول روائيــا بصــورة ك ـبـرة ،حيــث لــم تــاق بــكل نوازعهــا االجتماعيــة والنفســية
اهتمامــا أو ترك ـيـزا ،وإنمــا بقيــت هامشــا ،أو ربمــا تعتــر مرحلــة تمـ ّر بهــا الشــخصيات ســريعا دون التـ ّ
ـأن والوقــوف عندهــا.

وهذا

الغيــاب

عــن

معالجــة

هــذه

مشاكلهم ،لذلك فتوظيف أيّ شخصية تنتمي

للروايــة أو بجيــل روايئ مــا ،وإنمــا تظهــر هــذه

الشخصية ،يرجع ربما إىل طبيعة

والصغــار ،والتــي تتنــاول مواضيعهــم وتعالــج

تركــز عليهــا هــذه التوجهــات التــي أســلفنا

عمريــا إىل املراهقــة تتــم معالجتهــا باعتبارهــا

هــذه الشــخصية التــي ال تتــواءم مــع الثيمــة التــي

ذكرهــا ،لكــن ورغــم تخلــص بعــض هــذه
الروايــات مــن هيمنــة هــذه التوجهــات الفكريــة

واأليديولوجيــة وخاصــة يف ـفـرة معينــة مــن
ســتينات وســبعينات القــرن العشــرين ،إال أن

التصــورات العامــة عــن شــخصية املراهــق بقيــت
هــي نفســها ،ولــم تخــرج عــن نطــاق الهامــي،

وحتــى يف بعــض الروايــات التــي جربــت االتجــاه

النفــي بالكتابــة ،والتــي ربمــا تمثــل لهــا
شخصية املراهق نموذجا نفسيا ث ّرا ،لم تعالج

هــذه الشــخصية بصــورة حقيقيــة ،وإنمــا طغــت
عليهــا شــخصية أخــرى مقاربــة لهــا وربمــا
الشــبابية،

التــي

حاولــت

االتجاهــات

األيديولوجية تكريسها وخاصة يف فرتة تصاعد

ّ
املد الثوري والنضايل.

وهنــاك أيضــا تصـوّر تجنيــي للروايــة ،يــرى

أن الروايــة موجهــة للفئــات العمريــة الك ـبـرة،

aljadeedmagazine.com

شــخصية ثانويــة ،تخــدم الثيمــة الروائيــة،
وتعزز بناء الشــخصية الرئيســية ،التي عادة ما

تكــون ك ـبـرة يف العمــر ،لذلــك تخضــع الروايــة

إىل مهيمنــة قســرية غــر مــررة ،بأنهــا روايــة
للكبــار لذلــك تســتبعد باقــي الفئــات العمريــة

مــن اهتمامهــا ،إال ربمــا إن كتبــت ضمــن ســياق
توجيهــي كروايــة «تربويــة» ،لذلــك تغيــب

شــخصية املراهــق باعتبارهــا شــخصية روائيــة
غنية ،يمكن أن تبنى الرواية عليها ،بعيدا عن

التصــورات الســياقية التــي تمــارس تعســفا عــى
هــذه الشــخصية ،وقدرتهــا عــى النمــو داخــل
الروايــة وخــارج الســياقات النمطيــة القبليــة.

ولكــن هــذا التقســيم ال يرتبــط باتجــاه معــن

التقســيمات الثالثــة وتختفــي يف روايــات نفــس

الجيل الروايئ ،وربما يف روايات نفس الكاتب،

أي إنهــا ال تخضــع ملحــددات زمنيــة أو تاريخيــة،

عدا الصورة السياقية ربما ألنها مرتبطة بأزمان

معينــة كانــت فيهــا األيديولوجيــا هــي املهيمنــة،

شـرك يف الرؤيــة
بمعنــى أن الروايــات العراقيــة ت ـ
العامــة لشــخصية املراهــق وتختلــف يف زاويــة
النظر إليها ،وتختلف درجة تركيز كل من هذه

الصــور ،أو ظهورهــا تبعــا ألســلوب ذلــك الــروايئ

أو الثيمــة املوظفــة.

الصورة السياقية

إن أحد األسباب املهمة لغياب شخصية املراهق

يمكننــا تقســيم صــورة املراهــق يف الروايــة

هــو هيمنــة االتجاهــات الســياقية األيديولوجيــة

أوال :الصــورة الســياقية املتأ ـثـرة باألفــكار

الشــخصية الروائيــة التــي -برأيهــا -يجــب أن

ثانيا :الصورة النمطية الثابتة.

األفــكار الك ـبـرة ،لذلــك فــإن بعــض الروائيــن

العراقيــة إىل ثالثــة اقســام:

االجتماعيــة

واأليديولوجيــة.

واالجتماعيــة والتاريخيــة ،ونظرتهــا إىل صــورة

سامر طرابييش

تشــبهها يف أوجــه مــا ،وهــي الشــخصية
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وأن هنــاك روايــات خاصــة موجهــة للمراهقــن

ثالثا :الالشخصانية.

تتمتــع بمواصفــات معينــة ،تؤهلهــا ألن تحمــل
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عمدوا إىل الرتكيز عىل الشــخصية الشــابة ألنها

املرحلتــن طفيفــة جــدا ،ولكنهمــا باملعالجــة

وأوجاع» لفؤاد التكريل؛ تمثل التصور النمطي

املواصفــات التــي ربمــا ال تمتلكهــا الشــخصية

املكر ســة.

«تعـ ّرف وهــو يدخــل عامــه الســابع عشــر ،عــى

تتمتع بصفات تؤهلها ألن تكون «ثورية» ،تلك
املراهقة يف تصوّر تلك االتجاهات وزاوية نظرها

إىل تلــك الشــخصية.

الروائيــة قــد خضعتــا إىل الصــورة الســياقية

الصورة النمطية

بعض األمور التي ما كانت لتس ّر والدته كثريا،
كانــت عواطــف الغر ـيـزة ،مــع انتفاضــة املراهقــة،

وهــذا مــا يقودنــا إىل أن ذلــك التصــور الســياقي

قدمــت الروايــة العراقيــة يف أكــر األحيــان

شــديدة لديــه وفـوّارة بشــكل ال يطــاق» ،وال

يمكــن أن تمثــل تلــك األفــكار األيديولوجيــة أو

التصورات النمطية الشائعة ،متعلق بالجنس

جـاءت لتعزيــز شــخصيته األخــرى األكــر
توفيــق ـ

صـرة ،وال
ينظــر إىل الشــخصية املراهقــة بأنهــا قا ـ
االجتماعيــة أو التاريخيــة ،ألن املراهقــة تقــدم
دائمــا عــى أنهــا صــورة للشــخصية غــر املكتملــة

صــورة نمطيــة لشــخصية املراهــق ،وأحــد هــذه
والعــادة الســرية ..وغريهما ،حيــث شــكلت

الوعــي ،وال تحمــل جديــة يف التصــرف ،أو

التوجــه الحقيقــي يف الحيــاة ،باعتبارهــا مرحلــة
تغـ ّـر فســيولوجي وبيولوجــي يمـ ّر بهــا اإلنســان،

باإلضافــة إىل تغ ـيـرات ســيكولوجية ،ومنهــا

اجرتحــت بعــض املصطلحــات التــي اســتخدمت
يف ح ـقـول مجــاورة ،كـ»املراهقــة السياســية» أو

«الفكريــة» ..وغريهمــا ،والتــي تــدل عــى عــدم
ضـوج الســيايس أو الفكــري ،والتخبــط يف
الن ـ

املواقــف ،لذلــك فالروايــات الواقعــة تحــت
هيمنــة تلــك الصــورة الســياقية تغ ّيــب هــذه
الشــخصية عــن دا ـئـرة اهتمامهــا ،إال ربمــا

بحضــور ثانــوي ،وليــس كشــخصية مســتقلة
عـرة عــن صــورة
فاعلــة لهــا دور رئيــي ،م ـ
املراهــق نفســيا واجتماعيــا ،وخاصــة يف بواكــر

الروايــة العراقيــة ،حيــث نــرى مثــا روايــة
«جــال خالــد» للــروايئ العراقــي محمــود أحمــد

الســيد ،وإن كانــت ال تمثــل الروايــة العراقيــة

املكتملــة ،إذ أنهــا تقــدم شــخصية جــال خالــد،
الشــخصية الرئيســية ،كشــخصية شــابة ثوريــة

ســاعية نحــو التغيــر ،وهكــذا فعــل ذو النــون
أيــوب وعبدالحــق فاضــل وآخــرون ،وكذلــك

الروائيــون الذيــن أتــوا بعدهــم وربمــا مثلــوا

تجنب الكثير من الروائيين
استخدام شخصية المراهق،
وذلك للنظرة القاصرة
التي ينظرون بها إلى
هذه الشخصية ،من خالل
كونها داللة كرست ثقافيا
بصورتها النمطية ،والتي
أصبحت معيارا يبنى وفقه
مدلولها ،والتي -حسب
وجهة نظرهم -قاصرة على
أن تحمل مضامين كبيرة،
مما عزز غيابها عن التناول
والوجود الفاعل داخل
الروايات العراقية ،إال ما ندر
وبصورة مقتضبة

الشــخصية عــن تلــك الروايــات ،ولــم تقدمهــا إال

وإنمــا هــي مجــرد إشــارات بســيطة يســتخدمها

وإن كان يمكننــا أن نــرى مالمحهــا تتبـ ّـدى عــى

بعــض الشــخصيات الشــابة ألن الفروقــات بــن
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هــذه ال ـفـرة مــن حياتــه ،وقــد أوردهــا كمــا رأينــا
مــن خــال تصـوّر نمطــي لهــا مــن خــال الغرائــز

الجنســية ،واكتشــافه لهــا ،وهــذا مــا يحــدث يف
الكثــر مــن الروايــات األخــرى.

الالشخصانية

الالشــخصانية هــي عــدم حضــور الشــخصية

بصورتهــا الفعليــة املشــخصة ،وإنمــا تظهــر عــى
الخلفيــة مــن دون معالجــة فعليــة أو إشــارة

حقيقيــة إليهــا ،فربمــا يقتصــر ظهورهــا عــى

اإلشارة العمرية فقط ،واملحصورة بني الحادية

شـرة والعشــرين ،أي املــرور بهــا دون التطــرق
ع ـ

إىل مواصفــات هــذه ال ـفـرة العمريــة أو كيفيــة

تمثلهــا روائيــا ،أي عــدم معالجتهــا كشــخصية
مراهقــة لهــا أبعــاد نفســية واجتماعيــة ،وإنمــا

اختزالهــا يف الخطــاب الــروايئ كنقطــة عا ـبـرة يف

نمــو الشــخصية وتقدمهــا يف العمــر.

تجنب الكثري من الروائيني استخدام شخصية

صـرة التــي ينظــرون
ظـرة القا ـ
املراهــق ،وذلــك للن ـ
بهــا إىل هــذه الشــخصية ،مــن خــال كونهــا

املراهــق ،وهــذا ال يعنــي أن هنــاك اهتمامــا بهــا،
الــروايئ لإلحالــة إىل هــذه الفئــة العمريــة ،والتــي

تــأيت عــر تصــورات قبليــة نمطيــة مكــررة ،فمثــا

مضامــن ك ـبـرة ،ممــا عــزز غيابهــا عــن التنــاول

والوجــود الفاعــل داخــل الروايــات العراقيــة ،إال

مــا نــدر وبصــورة مقتضبــة.

إلياس ايزويل

األفــكار األيديولوجيــة ،فاملراهــق نمــوذج يسء

بوصفها حلقة فاصلة بني الطفولة والشباب،

الروايــة ،وهــو الســياق األفقــي يف تتبــع حيــاة
الشــخصية الرئيســية ،ح ّتــم عليــه أن يشــر إىل

صـرة عــى أن تحمــل
-حســب وجهــة نظرهــم -قا ـ

تصــورا نمطيــا لــدى الك ّتــاب عــن شــخصية

لحمــل مثــل هــذه األفــكار ،لذلــك غابــت هــذه

ســنا ،لكــن أســلوب الت ـكـريل الــذي اتبعــه يف هــذه

أصبحــت معيــارا يبنــى وفقــه مدلولهــا ،والتــي

وغائــب طعمــة فرمــان وغريهمــا ،حيــث مثلــت

مرحلــة الشــباب نموذجــا ممتــازا لطــرح تلــك

ننىس أن هذا الكالم أو هذه اإلشارة إىل مراهقة

داللــة كرســت ثقافيــا بصورتهــا النمطيــة ،والتــي

الروايــة العراقيــة الفنيــة املكتملــة كفــؤاد الت ـكـريل
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مقال

النمطية لصورة المراهق
الرؤية
ّ
في الثقافة العربية
فيصل عبد الحسن

شـاهدناه ،يف الروايــة ،والســينما واملس ــرح ُيظلــم مرتــن .الظلــم األول يقــع عليــه حــن
املراهــق يف الثقافــة العربيــة يف معظــم مــا قرأنــاه و ـ
يســتبعده األطفال من اللعب معهمَّ ،
ألنه أكرب منهم ،ويُظلم ثانية حني يطلب منه األكرث رشــدا االبتعاد عنهم ،ألنه ال يزال صغريا.
فهــو ضائــع بــن األطفــال ،والكبــار يف الوقــت نفســه ،فاملســكني ّ
يفكــر ،ويحلــم ،وي ــرى الحيــاة كطفــل ،وال يســمح لــه نضــوج وضخامــة
ّ
وتحمــل مســؤوليتاهم أو هكــذا يــيء ظــن
جســده للبقــاء يف مســتوى تف ـكـره .وال يعينــه مســتوى تف ـكـره الولــوج إىل عالــم الراشــدين،
الراشــدين بــه.

أغلب علماء النفس ذكروا ّ
أن سن املراهقة يبدأ يف العاشرة من العمر ،وينتهي يف الرابعة والعشرين ،وبعضهم ،وهم قلة ،أشاروا
إىل ّ
أن مرحلة املراهقة تنتهي يف التاسعة عشرة.

تتطابــق

شــخصية املراهــق يف ذهنــي

دائما مع شخصية كمال السيد عبدالجواد يف
ثالثيــة نجيــب محفــوظ .وك ّنــا يف شــبابنا ،ونحــن

ن ـقـرأ بــن القصريــن وقصــر الشــوق والســكرية،

ونتلمّ س خطوات نجيب محفوظ يف شخصية
الطفــل ،والفتــى املراهــق كمــال.
وكنــا نضحــك حــن ن ـقـرأ َّ
أن يس ســيد يصــرخ

بكمــال «يــا ابــن الكلــب» قارئــن تداعيــات كمــال،
وتأ ـثـرات املعاملــة القاســية عــى نفســيته ،التــي
ـأس
كان يواجههــا مــن والــده الطاغيــة .وكنــا نتـ ّ
ونتألــم لنجيــب محفــوظ مــن أب مشــابه لــي

ســيد.

ألشــهر املقاهــي ،التــي فيهــا «كمنجــي» يعــزف
مقطوعــات موســيقية شــرقيةُ ،
وتغ ّنــى فيهــا
َّ
سـول
وموشــحات تمجــد ســيدنا الر ـ
أراجيــز

الكريم ،أو فيها فونوغراف ليستمع األب وفتاه

وهــل هنــاك يف الواقــع مــا يماثــل مــا ن ـقـرأه؟
وأكــر مــا ك ّنــا نبحــث عنــه ،حيــاة الكاتــب،
ّ
لنفصــل عليهــا شــخصيات أبطالــه ،لــي تكــون

أوالده ومنهــم ولــده كمــال ،كمــا يف الروايــة.
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فعــا يف الحيــاة ،وليــس إىل مــا يمكــن تخ ّيلــه،

مــع املفهــوم النقــدي الــذي يعــرف عالــم الروايــة
ب ّ
ـ»أنــه عالــم خيــايل يسـ ُ
ـتمد مــن الواقــع صــوره،
وشــخوصه وحوادثــه ويبنــي عليهــا».

  حنا مينه وإغواء المراهق

مــا إن قرأنــا أدب حنــا مينــه حتــى تعاطفنــا مــع

ورســخت يف الذهــن الكثــر مــن صــور
أبطالــهّ ،

عشــق «ا ـمـرأة القبــو» للفتــى املراهــق يف الروايــة
كذلــك مــع أم الفتــى ألنّ زيــارة املومــس لــه يف

املراهــق ،مع ـتـرة أنّ الزيــارة فضيحــة تضــاف إىل

فضائــح فقــر عائلتهــا .ويــأيت تعاطفنــا مــع األم
هنــاَّ ،
ألنهــا تشــبه أمهاتنــا يف خوفهــا علينــا مــن

تجــارب مــن هــم أكــر مــن أعمارنــا.

جـران ،مــن تأليــف
سـرحية النخلــة وال ـ
ويف م ـ

خـراج قاســم محمــد
غائــب طعمــة فرمــان ،وإ ـ
عرضــت العــام  1969تماهينــا ـ كجيــل مــن

الشــباب ـ مــع شــخصية «حســن ابــن ســليمة

الخبــازة» املراهــق ،بنزقــه ،وتمـ ّرده عــى أمــه
وزوجهــا ،وبحثــه عــن ضمــان ملســتقبله .وتابعنــا

إلياس ايزويل

حيــاة ليليــة فاحشــة ،وأخــرى نهاريــة جــا ّدة أو
َّإنــه كان يــردد كالمــا فاحشــا أو بذيئــا أو يشــتم

به ،لتسلية الحاضرين .وح ّرك يف أعماق الق ّراء

عــن البحــث عــن حقيقــة الواقعيــة يف مــا ن ـقـرأ،

بقلم رجاء النقاش ،يف كتابه «نجيب محفوظ

كان ينام مبكرا ،وال يســهر مثل يس ســيد أو له

للفتــى الخنجــر الــذي جــرح ركبتــه ،أث ـنـاء رقصــه

ســكنه جعلــت األم تنتفــض خائفــة عــى ابنهــا

روايــة وقصــة ،ألنّ ـقـراءة األدب ليســت معزولــة

وهــو مجــرد أوهــام ،بالرغــم مــن تعــارض ذلــك

أدبــه».
ً
عرفنا ،أنّ والد نجيب كان مثاال لألب األريحي.

رواياتــه ،صــورة املومــس ـ ا ـمـرأة القبو ـ وهــي تــرد

املشــهورة «الشــمس يف يــوم غائــم» ،ونتعاطــف

وعندما كربنا بما فيه الكفاية ،وقرأنا عن حياة

صفحــات مــن مذكراتــه وأضــواء جديــدة عــى

و»الياطــر» وغريهــا .وال ـتـزال يف ذا ـكـرة مــن ـقـرأ

ألغنيــات ذلــك العصــر املشــهورة.
وبطبيعــة الحــال ك ّنــا نبحــث عــن األثــر يف كل

أكــر وقعــا يف نفوســنا ،فالنفــس ميالــة ملــا وقــع

نجيــب محفــوظ ،وعاملــه الــروايئ والقصــي،
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وكان أبونجيــب يصطحــب ولــده نجيــب

شـراع والعاصفــة»
أبطالــه يف «بقايــا صــور» و»ال ـ

بشــغف محاوالتــه للوقــوف بوجــه االنتهــازيّ

مصطفــى زوج أمــه ،الــذي كان يريــد ســلب

سليمة الخبازة كل ما ترك لها زوجها السابق،

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /
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وهــو يبنــي لهــا قصــورا مــن األوهــام واملشــاريع

االنضبــاط ،ويف أغلــب الروايــات واألفــام

ويف «مالــك الحزيــن» روايــة إبراهيــم أصــان،

املخــدرات أو ترويجهــا ،أو ـنـراه يف األفــام ســارقا
أو قاتــا مــن دون الغــور يف األســباب التــي أ َّدت

الوهميــة.

والفيلــم املأخــوذ عنهــا بعنــوان «الكيــت كات»

خـراج داوود عبدالســيد .كانــت شــخصية
مــن إ ـ
ُ
«يوســف» الشــاب املراهــق املحبــط .أدى دوره

الفنــان شــريف منــر الــذي يحلــم بمســتقبل
أفضــل لــه بعيــداً عــن وطنــه ،لكنــه يواجــه

بتســويفات ووعــود أبيــه «الشــيخ حســني»
َّ
الضريــر الكاذبــة.
ّ
مثــل دور الشــيخ حســني الفنــان محمــود
عبدالعزيــز ،الــذي كان يعـ ُّـد يوســف ببيــع البيــت

ليوفــر لــه املــال الــازم للســفر ،وهــو يف حقيقــة

األمــر ـبـاع البيــت وأنفــق ثمنــه عــى املخــدرات.
َ
وع َلــمَ يوســف ببيــع أبيــه البيــت ،وأنفــاق ثمنــه،
ّ
َ
وعندها احتدمت األمور بني األب الضرير وابنه

الشــاب ،فيصفــع الشــيخ حســني ولــده يوســف
صفعة مدوّية تجعل االبن يفقد إيمانه بعالم
الكبــار تمامــاً.

الصورة النمطيّة للمراهق

جميــع ال ـقـراءات واملشــاهدات للمراهــق ،يف

العمــل األدبــي والفنــي العربــي إال يف مــا نــدر
ُتحيــل إىل صــورة نمط ّيــة واقعيــة ،ملــا يفعلــه

املراهــق يف محيــط العائلــة العربيــة.
سـرحي
ودائمــاً يــأيت حكــم الــروايئ أو املؤلــف امل ـ
شـرات
قاســيا عــى املراهــق فيهــا .نجــد ذلــك يف ع ـ
بــل يف املئــات مــن األعمــال األدبيــة والفنيــة ،التــي
حــاول فيهــا ُ
سـرحيون نقــل
الك َّتــاب واملؤلفــون امل ـ
تجــارب ســلبية عاشــوها مــع املراهقــن أو قرأوهــا
عنهــم .ولألســف لــم تــدرس شــخصية املراهــق

سـرحيات يظهــر املراهــق ضحيــة لإلدمــان عــى
وامل ـ

إىل هــذه النتيجــة أو توضيــح الجــواب لســؤال
ملــاذا يصــر املراهــق بهــذا الوضــع الشـ ّ
ـاذ املعــارض

سـرعان إليهمــا،
جميلتــن مــن عنابــة ،في ـ

الجهــل االجتماعــي يف املجتمــع ،فالكاتــب

يواجهــان بعنــف مــن قبــل أقر ـبـاء الفتاتــن ،ممــا

ولــم يتابــع العمــل األدبــي يف معظــم الروايــات

أمامه ،ويلتقط شخصية املراهق منها .ويفعل

ملــا تــم التعــارف عليــه اجتماعيــا؟

صـرة العربيــة مــا يواجهــه الفتــى
والقصــص الق ـ

القراءات والمشاهدات
للمراهق ،في العمل األدبي
والفني العربي إال في ما
نمطية
ندر تُ حيل إلى صورة
ّ
واقعية ،لما يفعله المراهق
في محيط العائلة العربية.
ً
ودائما يأتي حكم الروائي

أو المؤلف المسرحي قاسيا
على المراهق فيها .نجد ذلك
في عشرات بل في المئات
من األعمال األدبية والفنية،
التي حاول فيها ُ
الكتَّ اب
والمؤلفون المسرحيون نقل
تجارب سلبية عاشوها مع
المراهقين أو قرأوها عنهم

سـرحي عــن املراهــق
ليكتــب الــروايئ أو الكاتــب امل ـ

العربــي ،وفــق رؤيــة علميــة ،ممــا توصــل إليــه
فاملراهــق يف معظــم األعمــال الثقافيــة العربيــة،

مجــرد متمـ ِّـرد عــى األ ـعـراف والقيــم ،ومــيء
ملــن هــم أكــر منــه ســناً ،وهــو يف العــادة مــن
يرتكــب الحماقــات ،ويمــارس العــدوان عــى مــن
هــم أصغــر منــه سـ ّنا.

وهــو نمــوذج للســوء والعــدوان ،وعــدم
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كمدينــة عنابــة.
ً
صـول شــابتني
ويتحقــق حلمهمــا يومــا بو ـ

طفولتــه ،وليثبــت لآلخريــن رجولتــه ونضجــه.
ويســاعد عــى عــدم تب ّنــي الكتــاب لهــذا الجانــب

دراســة نفســية علميــة عندنــا بشــكل معمــق،

علــم النفــس الرتبــوي مــن نتائــج يف هــذا الشــأن.

وإحساســاته بالنضــج.
ّ
وبحثــه عــن قضايــا يتبناهــا ،ليدفــع عنــه

تونــس أو مــن مــدن جزائريــة أكــر مدن ّيــة وتفتحــا

التحليــي املهــم يف أعمالهــم اإلبداعيــة ،حالــة

ويحاوالن أن يمدا جسر املودة معهما ،لكنهما

العربي يغرف من هذه املادة الخام ،التي يراها

حـراوي.
أعادهمــا إىل رشــدهما الص ـ

يف الكتابة كما يفعل أي رجل ثقافته محدودة

إكمال تعليمهما يف املدرسة وأداء االمتحانات،

وهــو ينظــر إىل مراهــق يصادفــه يف الشــارع.

مراهق في الصحراء

فيقـ ّرر الشــابان ،وهمــا يف أتــم حــاالت اإلحبــاط،

والجيــاين لــم يجعلنــا يف مواجهــة شــابني

ـفـرات عمــر أيّ شــاب عربــي ،وروايــة «مراهــق يف

يف حيــاة أكــر إنســانية بالتعــرف عــى فتاتــن

اللــون .طبعــت الروايــة العــام  ،2012والكاتــب

وأكــر مدن ّيــة مــن مدينتهمــا ســوف الصحراويــة.

الجيــاين مــن جيــل الســبعينات مــن القــرن
املايض يف الجزائر ،وهو باحث وأستاذ جامعي.

تــدور أحــداث الروايــة يف مدينــة الــوادي

حـراء الجزائريــة ،وتحــي عــن حيــاة شــابني
بالص ـ
مراهقــن همــا خليفــة والهاشــمي ال ـيـزاالن

طالبــن يف اإلعداديــة ،لكنهمــا يعيشــان أحــام
الشــباب الورديــة.

وحتــى حــن تحــن الفرصــة بفتــح نافــذة لهمــا

جميلتــن قادمتــن مــن مدينــة جزائريــة أكــر،

فهمــا ال يحســنان التعامــل مــع الفرصــة ،ولــم

يتعامــا مــع الفتاتــن بالرفــق املطلــوب ،وعــدم

اســتعجال عالقــة غراميــة مســتحيلة معهمــا.

وهنــا أدان الكاتــب املراهقــن أكــر مــن إدانتــه
حـراوي .لكنــه
لتقاليــد ومح َّرمــات املجتمــع الص ـ

نجــح أيمــا نجــاح يف نقــل مشــاعر مراهقــن مــن
حـراء ،وشــعورهما بالعجــز مــن تخطــي
الص ـ

حـراوي
ويتطلعــان إىل تغيــر واقعهمــا الص ـ

طفولتهما إىل عالم الكبار كغريهم من الرجال.

سـاء تتبضــع يف الحوانيــت
بــن البيــوت أو ن ـ

المراهقة الصغيرة

املحافــظ .كانــا مــن النــادر أن يلمحــا وجــه ا ـمـرأة
سـاء يف هــذه املدينــة الصحراويــة
القليلــة .فالن ـ

ممنوعــات مــن الخــروج مــن دورهــن دون أخ أو
أب أو رقيــب.

صـرة لرمضــان ســلمى برقــى،
يف قصــة ق ـ
وهــو قــاص شــاب مصــري ،عنوانهــا «املراهقــة

الصغرية» .نشرها يف مدوّنته ،حىك فيها قصة

وال يشء يف املدينــة يمكــن التطلــع إليــه غــر تــال

املراهقــة الجميلــة شــاهندة التــي عشــقها جميــع

حـول الواحــة .وبســاتني
ـمـزارع النخيــل القليلــة ـ

التــي ال يصمــد أمامهــا أحــد.

الرمــال ،وميــاه الواحــة ،التــي تســتقي منهــا
غـرب التــي تمنــع عــن مدينتهمــا
أشــجار ال ـ
ّ
ُ
غـرة إن تطمــر بســف الرمــال .فمدينــة
الص ـ

طــاب الفصــل ،لجمالهــا ،ولحركاتهــا اإلغوائيــة

يف مرحلــة املراهقــة مــن صراعــات داخليــة،
والعقليــة.
ُ
ولــم يتنــاول الك ّتــاب إال يف مــا نــدر املشــاعر

حـراوي
وتبقــى حيــاة الشــابني محاطــة بجــو ص ـ

مقيــت ،وعــادات محافظــة ،وكآبــة ال حــد لهــا.

مــع أســتاذ جديــد تصطــدم بــإرادة حديديــة ال

ضـوح بميولــه الجنســية الجديــدة ،ورغباتــه،
بو ـ

لكنهمــا تن ّبهــا إىل أمــر فيــه القليــل مــن األمــل أال

وهــو الحلــم بفتيــات أكــر تفتحــا ،قادمــات مــن

الجديــد.

التــي أخــذت تتبلــور داخلــه ،وهــي تشــعره

وبقــي مصـ ّرا عــى توقيــع أمــر عقوبتهــا بالطــرد
املؤقــت مــن املدرســة ،صامــدا أمــام جمالهــا،

الصباحي ،لكن محاوالت اإلغواء التي تفتعلها
تقهــر مــن قبــل األســتاذ فهمــي ســكرتري املديــر
الــذي يطلــب منهــا الحضــور إىل غرفتــه لعقابهــا

ملــاذا تفعــل شــاهندة بمراهقتهــا تلــك كل هــذه
وقــد رأى القــاص ،وهــو يكتــب قصتــه مــا ـيـراه
الجميع يف مجتمعنا العربي «الصورة النمط َّية
للمراهــق واملراهقــة» بـ َّ
ـأن ظا ـهـرة املراهقــة لــدى

شــاهندة مجــرد تحلــل خلقــي ال غــر .وأنّ الفتــاة
مســتهرتة ومدللــة ،وأنّ عائلتهــا لــم تر ّبهــا وفــق

القيــم والعــادات املتعــارف عليهــا يف املجتمــع.
والعيــب الواقــع يف شــخصيتها يكمــن يف أنّ

توجد نماذج قليلة في
الرواية العربية الحديثة
ناقشت قضية المراهقة
كفترة حرجة من فترات
أي شاب عربي ،ورواية
عمر ّ
«مراهق في الصحراء»
للجزائري حسن الجيالني من
هذا اللون .طبعت الرواية
العام  ،2012والكاتب
الجيالني من جيل السبعينات
من القرن الماضي في
الجزائر ،وهو باحث وأستاذ
جامعي.
تدور أحداث الرواية في
مدينة الوادي بالصحراء
الجزائرية ،وتحكي عن حياة
شابين مراهقين

اللــه تعــاىل وهبهــا جمــاال أنثويــا أخــاذا ،جعلتــه
ـ بســبب انحدارهــا األخالقـ ّـي ـ وســيلتها لتحقيــق
مأربهــا لتربيــر كســلها وفشــلها الــدرايس.

عـرب كيــف تعامــل
لــو درس مبدعونــا ال ـ
الكاتــب الــرويس فيــدور دوستيوفســي يف
روايتــه «املراهــق» مــع شــخصية الفتى أرغــادي

دلغــورويك عــى ســبيل املثــال ،لتغـ ّـر طرحهــم

النمطـ ّـي لشــخصية املراهــق ،فيمــا كتبــوا
مــن أعمــال إبداعيــة ،وألطلعــوا كيــف حلــل

سـرة ذاتيــة لــه
شــخصيته ،وكأنــه تعامــل مــع ـ
شــخصياً ،فأرغادي ،الكاتب ذاته يف مراهقته،
لكنــه ليــس كذلــك يف دناءاتــه وخبثــه ،وطيبتــه،

خـول عالــم
وتمــرده ،ومحاوالتــه املتكــررة د ـ
الكبــار ،حتــى لــو اضطـ َّره ذلــك إىل اختــاق

املؤا ـمـرات وا ـقـراف الكــذب والخــداع لآلخريــن.

وقــد اختــار أنموذجــه الفريد أرغــادي الطفــل

شـرعي لخادمــة مــن أحــد مــايك األرض
غــر ال ـ
األغن ـيـاء .وبنــى عليهــا مــن خــال ذلــك شــخصية
مركبــة ،شــديدة التعقيــد ،لكنهــا صفحــة أدبيــة
با ـهـرة أيضــا مــن اإلبــداع ،وخلــق األنمــوذج
للمراهــق ،الــذي ســيبقى ح ّيــا يف ذا ـكـرة القـ ّراء
مادامــوا ي ـقـرأون روايــات وقصصــا.

كاتب من العراق مقيم في المغرب

لــي تمــارس كســلها ،وتغ ّيبهــا عــن ســاعات

الــوادي تقــع يف منطقــة رمــال متحركــة شــديدة

بســبب التغ ـيـرات يف جســده ومداركــه الحســية

ّ
غـزارة.
يتفصــد مــن جبينــه ب ـ
بــاردا بــدأ

تســتغل شــاهندة جمالهــا مــع أســاتذة فصلهــا،
الــدروس ،وتأخرهــا عــن الحضــور يف الطابــور

حـرارة صيفــا وبــاردة شــتاء.
ال ـ

جـزء مــن صدرهــا لتغويــه ،كمــا
لتظهــر أكــر ـ

الغاســقة الحاليــة.
يــوم آخــر أفضــل مــن أيامهمــا
ِ

توجد نماذج قليلة يف الرواية العربية الحديثة

حـراء» للجزائــري حســن الجيــاين مــن هــذا
الص ـ

كانــت تفعــل مــع اآلخريــن ،لكــن لــم تهتــز شــعرة
يف رأس األســتاذ فهمــي ســوى َّإنــه تعـ ّرق عرقــا

األفعــال؟

فهمــي تحــاول شــاهندة فتــح أزرار قميصهــا،

وذلــك أفضــل لهمــا ،وملســتقبلهما حتــى يــأيت

مراهقــن أخرقــن يف حياتهمــا بكاملهــا فقــط بــل

ناقشــت قضيــة املراهقــة ك ـفـرة حرجــة مــن

لتأخرها عن الطابور الصباحي .ويف غرفة أستاذ

حـرارة الواقــع وصدقــه ،لكنهــا
حملــت القصــة ـ
لم ُتشر من قريب أو من بعيد لجواب سؤال،

وتحــاول مجــددا احتضــان األســتاذ يف محاولــة

خـرة الســتدرار عطفــه ،ولكــن كانــت ن ّيتهــا
أ ـ
ً
الحقيقــة أن تلتصــق بــه جســديّا لــي تجعلــه

تحــت تأثريهــا األنثــوي ،لكنــه ينتفــض مبتعــدا
ّ
ويوقــع أمــر فصلهــا.
عنهــا،

تموز 2018
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مقال

إلياس ايزويل

كثير من الجنس قليل من اكتشاف الذات
المراهقة في السينما العربية
جيالن صالح

املراهقة يف السينما العربية؛ قليل من اكتشاف الذات ،كثري من الجنس.
غالبيــة أفــام املراهقــن أو تلــك التــي تتعامــل مــع شــخصيات ُي ـفـرض أنهــا يف عمــر املراهقــة يف الســينما العربيــة ،تتعامــل بالطبــع مــع ذكــور

أو إناث مغايري الجنس ،يبحثون دائما عن الحب والحرية والجنس ،واكتشاف أجسادهم مع الجنس اآلخر .يكون هناك أيضا خط
شــبه مســتمر لتسـ ّـلط األهــل؛ خاصــة األب ،وإن كانــت ثــورة املراهــق ضــد الســلطة البطريركيــة املمثلــة يف األب ال تجــد لهــا متنفســا بصــورة

عميقــة كمــا ينبغــي ،بــل يصبــح األمــر تســطيحيا للغايــة بعالقــة الولــد بأبيــه وغالبــا مــا ُتصــور عالقــة االبنــة امللتبســة بأبيهــا مبنيــة عــى حبهــا
شـرة؛ فهــي تتمــرد ملجــرد تواجدهــا معــه .عــادة مــا ُتصــور أيضــا عالقــة املراهــق باملخــدرات
لفتــى يدفعهــا إىل هــذا التمــرد ولــو بصــورة غــر مبا ـ
والخمــر عــى أنهــا أحــد أســباب التمـ ُّرد دون تصويــر حالــة حقيقيــة لســيكولوجية التجريــب لــدى املراهــق ،والدافــع وراء تعاطيــه ملخــدر مــا
حـول.
أو أول ـمـرة يــذوق فيهــا الك ـ

أفالم

املراهقــة يف الســينما العامليــة تتخــذ

ح ّـيـزا ك ـبـرا مــن االكتشــافات

والثيمــات ،مــا بــن الجنســانية وقصــة الب ـلـوغ

عائلــة املد ـبـويل ،ونهايــة رب العائلــة طلبــة عــى

األشــهر «إســكندرية ليــه؟» ،حيــث يحيــى

غيــاب .منــح شــاهني املراهقــن تفيــدة وإبراهيــم

مــا بــن ط ـمـوح يحيــى الســينمايئ وعالقتــه
بأصدقائــه ،والطبقيــة التــي ّ
تغلــف عالقــة أهلــه

املذبحــة العائليــة املولودراميــة ،ونســج مــن
قصــة بلوغهمــا منــذ بدايــة مغادرتهمــا املدرســة

العاملية الثانية ،ما بني رغبته يف الظهور كبطل

شــديدة الحساســية ،متضمنــة القبلــة األوىل

 ،coming-of-ageوالحــب األول والثــورة
الضيــق والقلــق اللذيــن مــن الطبيعــي أن يشــعر

شــكري ـمـراد املراهــق الشــهري وشــلة أصدقائــه؛

بهمــا املراهــق يف هــذه املرحلــة العمريــة الهشــة؛
إضافــة بالطبــع إىل أفــام الرعــب واالســتحواذ

والكوميديــا ،واألفــام التــي تــدور يف املــدارس،
صـراع
بحيــث تكــون هنــاك مســاحة ثريــة لل ـ

واكتشاف الشغف والشبق وأيضا للعنف.

حـرب
بمــن حولهــم ،وتخبطــه يف مصــر أث ـنـاء ال ـ

أمــام أصدقائــه والمباالتــه باألحــداث السياســية

أمــا يف الســينما العربيــة فغالبــا مــا يتــم حصــر

املحيطــة بــه ،ســجل شــاهني شــخصية دراميــة

للجنســانية ،والشــغف بالجنــس اآلخــر ،أو

مــن أول شــغفه بالســينما وحتــى عالقتــه بأهلــه

قصــة الب ـلـوغ يف اكتشــاف املراهــق أو املراهقــة

عـرض لســلطة األهــل واملؤسســة؛ ســواء
الت ـ

حقيقيــة ومقنعــة ملراهــق يتخبــط يف كل يشء،
وظــل يحيــى شــكري ـمـراد مــن أهــم الشــخصيات

املدرســة ،أو البيــت ،أو الدولــة يف أحيــان قليلــة.

الذكوريــة املراهقــة التــي تــم رســمها عــى

تتعمــق ولــو عــن طريــق شــخصية ثانويــة يف

عــن نفســه يف املقــام األول ،عــن طريــق أفــام

وإن كانــت هنــاك بعــض االســتثناءات التــي
ســيكولوجية املراهــق ،ومــا تمثلــه هــذه املرحلــة
الفارقــة يف حيــاة اإلنســان.
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املمثلــة يف األب الذكــوري املتحكــم مــن خــال

إحدى املعالجات الهامة واملتعمقة يف التعامل
مــع املراهقــن يف الســينما ُتنســب إىل يوســف
سـرة الذاتيــة
شــاهني مــن خــال فيلــم ال ـ

صـراع مــع ســلطة األهــل واال ـغـراب وبــن
وال ـ
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الفتى المراهق ما بين الذكورة والحرب

ف ـكـرة تمــرد املراهقــة عــى الســلطة البطريركيــة

الشاشــة ،وقــد يعــود هــذا ألن شــاهني كان يعـ ّـر

سـرة الذاتيــة التــي يســرد بهــا انعــكاس رؤيتــه
ال ـ

الصغــر وحتــى ال ِكــر.
لنفســه مــن ِ

ويف فيلــم مثــل «عــودة االبــن الضــال» تتجــى

يــد ابنــه عــي الــذي بــات ينتظــر عودتــه بعــد
األمــل ،وجعلهمــا الناجيــن الوحيديــن مــن

وحتــى مغادرتهمــا القريــة امللعونــة رحلــة ب ـلـوغ
والتــي يتعــر إبراهيــم ويقــع مــن شــدة جمالهــا

أثــر العنــف الجنــي عــى الطفــل وتبعــات

االعتــداء الجنــي الــذي وقــع عليــه يف طفولتــه/

عــام  ،1995والتــي يوضــح مــن خاللهــا تســليطه

تبالــغ يف االحت ـفـاء بالذكــورة ممــا يدفــع الرجــال

الــذي كان يتمــرن عــى يديــه هــو وصديقــه

واملشــتتني مــا بــن أزمــات تصيبهــم فتهــز

املســكوت عنــه يف املجتمعــات الذكوريــة التــي

يف مشهد قلما تجد مثله يف السينما العربية،
ويذ ّ ـكـرك بقبلــة الطفلــن فــادا وتومــاس يف

إىل قمــع االعتــداءات والعنــف الــذي تعرضــوا

بــن جيــل التســعينات بالفيلــم «الــذي يمــوت

«ريــح الســد» للمخــرج التونــي نــوري بوزيــد

فيلــم «فتــايت» األ ـمـريك الشــهري ،والــذي انتشــر
ماك ـيـوالي كالكــن يف نهايتــه».

لــه صغــارا لئــا يظهــروا بمظهــر الضع ـفـاء هــو
والــذي قــام بكتابــة الســيناريو والحــوار للفيلــم

إحدى العادات غري الحميدة هي تصوير املثلية

أيضــا .يكمــن جمــال الفيلــم يف الطريقــة التــي

حــادث اعتــداء جنــي عــى الطفــل يف الصغــر،

الذكر يف مجتمع شرقي؛ من خالل التضاد ما

الجنســية دومــا يف الســينما العربيــة كن ـتـاج عــن
وإن اختلفــت طريقــة املعالجــة ألثــر الحــادث

يف مــا بعــد؛ أحــد أهــم األفــام التــي عالجــت

يتعامــل بهــا مــع تبعــات االعتــداء الجنــي عــى
بــن مراســم الزفــاف التقليــدي يف تونــس لشــاب

يُدعــى هاشــمي ،ومعانــاة هــذا الشــاب مــن

مراهقتــه املب ـكـرة مــن قبــل النجــار «األســطى»
فرفــات؛ فالتناقــض مــا بــن املغــاالة يف االحت ـفـاء

بالــزواج والــذي مــن خاللــه يعلــن الذكــر الشــرقي
عــن رجولتــه واملعانــاة التــي يعانيهــا نفــس الذكــر

ظـرة عــى
بســبب كتمانــه لسـ ّر يــؤرق رجولتــه املنت ـ
ـفـراش الزوجيــة.

الضــوء عــى أبطالــه الذكــور املأزومــن ،التائهــن

قناعاتهــم مــن األعمــاق .وقــام عزيــز كريشــان
بتحليــل أفــام بوزيــد األوائــل ،ومنهــا «ريــح

الســد» مــن منطلــق أزمــة النســب املتأصلــة يف
املجتمع التونيس والتي تنبع من تم ُّرد الشــباب
واملراهقــن عــى آبائهــم األصليــن كمــا فعــل

قــد ينبثــق هــذا مــن وعــي بوزيــد الزائــد بالبطــل

هاشــمي مــع والــده يف «ريــح الســد» ،بــل إن

يف الورقــة البحثيــة بعنــوان «الواقعيــة الجديــدة

بالتفصيــل ،ضمــن احتفــاالت العُ ــرس مــا هــو إال

الذكــر العربــي؛ وهــذا مــن خــال كالمــه املنشــور

يف الســينما العربيــة :ســينما الوعــي بالهزيمــة»

مشــهد البداية الذي يصور عملية ذبح دجاجة
إسقاط عىل موت براءة هاشمي مع أول تجربة
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جنســية يف حياتــه ،وهــي تجربــة االعتــداء مــن

جـرا عــى خــوض مســرح الحيــاة
مــن حولــه ،م ـ

الطفولة إىل أعتاب املراهقة الذكورية ،فيعتدي

الجديــة التــي قــد تقلــل مــن قيمتهــا الفنيــة

النقديــة وحققــت نجاحــا جماهرييــا هائــا ألنهــا

للمغربية ليىل مراكيش ،بحيث نشاهد تعامل

فرفــات.

يف الفيلمــن ،تظهــر الســينما العربيــة معانــاة

غـرا؛ ممــا
األســطى الــذي اعتــدى عليــه ص ـ

مماثال للبيئة التي نشأت فيها ،لكنها لم تهتم

مــن املراهقــن ،ســواء الصبيــان أو البنــات.

الديــن مــن مجــرد قصــة هامشــية يف حيــاة

والتــي تجــر كليهمــا عــى النضــج مب ـكـرا ســواء

عليهــا املراهــق ،وهــو وســيلته الوحيــدة لعبــور

قبــل األســطى الــذي يعمــل لديــه هــو وصديقــه

مب ـكـرا.

وعــى صعيــد آخــر ،يأخــذ االعتــداء الجنــي

املراهــق مــع الحيــاة يف املدينــة العربيــة القاســية،

سـرار عائليــة» للمخــرج هــاين فــوزي،
فيلــم «أ ـ

عـرض
النضــج الجنــي يف «ريــح الســد» أو بالت ـ

عــى طفــل وســيلة أيضــا ملثليتــه الجنســية يف
لكــن الصيغــة التــي يتــم تصويــر املراهــق املثــي بهــا

تأخذ صورة فجة ركيكة ،معتمدة عىل القالب
الجاهــز للمثــي الــذي يتمتــع بصفــات نســائية

تقليديــة تصــب يف خانــة التقييــم الجنــدري

لقســوة الحيــاة والعيــش يف «أحــام املدينــة»،
ويف األخــر بالــذات يصــور ملــص رحلــة الطفــل

ديــب مــن ا ـلـراءة التــي الزمتــه يف مدينتــه

الجاهــز ملــا هــو «ذكــوري» ومــا هــو «نســايئ» وبــدا

تشـ ّبع املمثــل محمــد م ـهـران بطريقــة األداء

الكالســيكية عــى مــدار الفيلــم ،وليــس بجديــد
عــى الســينما املصريــة تقييــم الشــخصيات
الذكوريــة إىل الذكــر األكــر اقرتابــا مــن حلــم

الذكــورة الشــرقي ،والشــخصية املائعــة الرقيقــة

والتــي تثــر النفــور وغالبــا تمثــل مصــدر الفيلــن

يف الفيلــم ولــو بشــكل كوميــدي؛ وعــى ســبيل
املثــال فلــويس ابــن طنــط فكيهــة يبــدو وقــد ـتـرك

أ ـثـرا واضحــا عــى شــخصية مروان/نــور التــي
سـرار عائليــة» .ومــع
يؤديهــا محمــد م ـهـران يف «أ ـ
خلــو الشــخصية مــن األبعــاد التــي يمكــن قيــاس

العمــق عليهــا باملقارنــة بــن الشــخصيات املثليــة
والشــخصيات مغا ـيـرة الجنــس يف الفيلــم،
يبــدو االعتــداء الجنــي صــورة ممجوجــة،
رخيصــة ،ووســيلة لتربيــر املثليــة الجنســية يف

محاولــة لكســب تعاطــف الجماهــر املحافظــة
مــع شــخصية مروان/نــور.

طبقــا لروايــة فجــر يعقــوب ،الناقــد الســينمايئ
الفلســطيني ،فــإن فيلــم «أحــام املدينــة»

ملحمــد ملــص يصــور دمشــق الخمســينات تنمــو
وتكــر مــن خــال عينــي طفــل يمــر بقصــة الب ـلـوغ

سجل شاهين شخصية درامية
حقيقية ومقنعة لمراهق
يتخبط في كل شيء،
من أول شغفه بالسينما
وحتى عالقته بأهله وظل
يحيى شكري مراد من
أهم الشخصيات الذكورية
المراهقة التي تم رسمها
على الشاشة ،وقد يعود
يعبر عن
هذا ألن شاهين كان ّ
نفسه في المقام األول ،عن
طريق أفالم السيرة الذاتية
التي يسرد بها انعكاس
الصغر
رؤيته لنفسه من ِ
الكبر
وحتى ِ

مــا نــرى انعــكاس رؤيتــه عــى أفعــال الكبــار مــن

حولــه ،لتصبــح للمشــاهد رؤيــة أكــر طزاجــة
ألفعــال الكبــار مــن حولــه .ويف «أحــام املدينــة»

سـرحية ،يقبــع
سـاكني دمشــق أبطــال م ـ
يبــدو ـ

ديــب مراقبــا لألحــداث التــي تــدور عــى خشــبتها
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نفــق الب ـلـوغ ،حتــى يصبــح رجــا ناضجــا.

الغربية» ،حيث أن املراهقني الرئيسيني يلهوان

حقيقي لعمق مأساتها ،ومع الغوص يف عمق

ســواء األرض املحتلــة يف فلســطني أو البيئــة

حـرب األهليــة اللبنانيــة دون اســتيعاب
وســط ال ـ
الســرد تبــدأ الحقيقــة بالتكشــف رويــدا رويــدا

للمراهقــن طــارق وعمــر ،وي ـكـران رغمــا عنهمــا
وخصوصا عندما تصبح الحرب أكرث من مجرد
وســيلة للت ـه ّرب مــن املدرســة .تعامــل الدويــري

مــع شــخصيتي طــارق وعمــر يبــدو شــديد

السالســة ،مــن خــال اســتخدامهما للغــة حــوار

حقيقيــة غــر منمقــة ،بحيــث يتداخــل الســباب
والغ ـنـاء وا ـملـزاح لتصنــع حالــة حقيقيــة مقبولــة

لــدى املشــاهد مــن قصــة ملراهقــن يســتمتعان
حـرب.
بوقتهمــا حتــى تحــت وطــأة ال ـ

عـرب مــا بعــد  11ســبتمرب
األمريكيــة املعاديــة لل ـ
.2001

املراهق والدين :طرح األسئلة وتفصيل األجوبة

عــى صعيــد آخــر ،اهتــم فيلــم أوقــات ـفـراغ

بالجنســانية لشــخصياته الذكوريــة بالــذات،
جـرأة
لكنــه أيضــا حــاول التعامــل بصراحــة و ـ
ظـرة املراهقــن للديــن؛ تخ ّبــط شــخصية
مــع ن ـ
م ّنــة مــا بــن رغبتهــا يف الحجــاب وولعهــا بارتــداء

املايــوه واســتخدامها للديــن لتصــل إىل مــا

تبغــي مــن مصالــح شــخصية ،فهــي تســتخدم

جـرة إىل أ ـمـركا
منــى ا ـملـرأة الفلســطينية املها ـ

تــداول صــورة تظهــر مفاتــن جســدها ،وترتــدي

مــن أن شــرين دعيبــس تجعــل مــن شــخصية
محــور فيلمهــا «أ ـمـركا» ،إال أنهــا ،وبوعــي مــن
تجربتهــا الشــخصية كمراهقــة فلســطينية تنمــو

يف بيئــة مغا ـيـرة ،اســتطاعت رســم الفــوارق
مــا بــن شــخصيتي املراهقــن فــادي وســلمى
ظـرة العدائيــة التــي
اللذيــن يتعرضــان ســويا للن ـ

عـرب املهاجريــن إىل أ ـمـركا
طالــت جميــع ال ـ
مــا بعــد أحــداث  11ســبتمرب  .2001قــد يكــون

اهتمــام دعيبــس بتســليط الضــوء عــى ا ـمـرأة يف

االتســاق مــع الواقــع املغمــور بالتفــاؤل بصــرف
العريــس إىل تشــبيه الجــو العــام للفيلــم بأفــام
«مــس سنشــاين» لجوناثــان دايتــون وفالــري

فاريــس وأفــام ألكســاندر بايــن التــي تســخر مــن

املجتمع األمرييك املعاصر دون إرهاقها بالنظرة

وترتــدي الحجــاب لتــداري عــى فضيحــة

الحجــاب بعــد أن تنتهــي قصتهــا مــع حبيبهــا

حــازم نهايــة مأســاوية ربمــا لتقــرن بحبيــب
آخــر ،وعــى صعيــد آخــر فهــو يظهــر محاولــة
املراهقــن ،وخاصــة عمــرو الشــخصية املتزنــة

نســبيا ،للتديــن مــع تعلقهــم بمــا يرونهــا حيــاة
دنيويــة غارقــة يف امللــذات ،خاصــة بعــد مــوت
صديقهــم يف حــادث ســيارة ممــا يزعــزع ثقتهــم

يف أنفســهم ،فيهربــون للديــن أمــا يف النجــاة
مــن مصــر مماثــل ،وإن كانــوا يف ـقـرارة أنفســهم

عليها الجميع ،بحيث ترتاجع قصة الحب بني

زجاجات للمراهقني بحيث تجعلهم يعتمدون

املجتمــع املغربــي والــذي قــد ينتفــض ملجــرد

بنظريــات التنميــة البشــرية التــي تبيــع الهــواء يف

عــى الشــيخ أو الداعيــة بصــورة ال تجعلهــم

اســتوحاه مــن الواقــع املحيــط بــه ،وبعيــدا عــن

خـراج الضعيــف وعــدم احتــواء الفيلــم عــى
اإل ـ
أي مشــاهد جريئــة قــد ترفــع مــن قيمــة املحتــوى
الجريء إال أنها تجربة هامة وتستحق اإلشادة

تالقــي مراهقــن مــن دينــن مختلفــن بينمــا

ـيـرك مراهقــوه ينعمــون بجميــع مــا تح ّرمــه

واليهــود الغــر ممارســن ألديانهــم ملجــرد أن

يتجلى نضج تعامل السينما
العربية مع قصة البلوغ من
خالل فيلم زياد الدويري
«بيروت الغربية» ،حيث
أن المراهقين الرئيسيين
يلهوان وسط الحرب
األهلية اللبنانية دون
استيعاب حقيقي لعمق
مأساتها ،ومع الغوص
في عمق السرد تبدأ
الحقيقة بالتكشف رويدا
رويدا للمراهقين طارق
وعمر ،ويكبران رغما
عنهما وخصوصا عندما
تصبح الحرب أكثر من
للتهرب من
مجرد وسيلة
ّ
المدرسة

صبيا وصبية من املعسكرين املختلفني وقعا يف

حــب بعضهمــا البعــض.

بصــورة شــديدة الركاكــة أيضــا ،يتنــاول فيلــم
«باأللــوان الطبيعيــة» الســلطة الذكوريــة

البطريركيــة مــن خــال مناجــاة املراهــق يوســف

لربــه ،وقصــة بلوغــه مــن املراهقــة للشــباب،
بينمــا يحــاول أن يجــد مكانــا لنفســه بــن الفــن
الــذي يحرمــه دينــه ،والحــب الــذي تــاه يف

دروبــه مــا بــن الفتــاة التــي أحبهــا فقــط لتتجــه

للتطــرف ،وا ـملـرأة التــي أغوتــه ولــم يجــد معهــا

صـول إىل الســام الــذي كان ينشــده.
وســيلة للو ـ

يف هــذا الفيلــم ،يقلــب أســامة فــوزي املنضــدة،

فيضــع املراهــق مــكان املراهقــة؛ فيصبــح يوســف
هــو الهــدف الواقــع بــن شــقي الرحــى؛ وبمقارنــة
يوسف بجميلة نجد أنهما تبادال األدوار يف كل
من «مذكرات مراهقة» و»باأللوان الطبيعية»،

فبينمــا يفقــد يوســف عذريتــه عــى يــد حبيبتــه
إلهــام التــي تتخــى عنــه يف مــا بعــد ،وتتــم غوايتــه

عــى يــد ليــى املعيــدة الفاشــلة التــي تســتغل
موهبتــه ألغراضهــا الشــخصية ،تفقــد جميلــة
عذريتهــا عــى يــد رؤوف الــذي يتخــى عنهــا ويتــم

اإلي ـقـاع بهــا عــى يــد هيثــم الــذي يســتغل براءتهــا
ويغتصبهــا تنكيــا بهــا لرفضهــا االنص ـيـاع لــه.

الفتاة املراهقة :جسد وثورة من أجل الحبيب

كانــت الحيــاة ممكنــة دونــه؛ الطزاجــة والنضــج
أنــه التجربــة األوىل ملؤلفــه عمــر جمــال والــذي

ريتــا املســلمة ويــوري اليهــودي لتعريــة كريمــة

نفس هذه األديان بعينها ،فينتفض املسلمون

ال يــرون يف الديــن مــا يجذبهــم ،ويتمنــون لــو

اللــذان خــرج بهمــا «أوقــات ـفـراغ» نبعــا مــن

الطبقــة املغربيــة املخمليــة ،إىل قضيــة يتشــاجر

يُحســب للفيلــم أيضــا اســتخدام عمــرو خالــد
الداعية الشاب كرمز للتد ُّين السطحي املُطعم

املواطــن العربــي بصفــة عامــة وعالقتــه باملــكان؛

عــى العكــس مــن التجــارب الســابقة ،بالرغــم

يعنــى أكــر بتصويــر املدينــة وانعــكاس الطفــل

األشــخاص الرئيســيني للنضــج وعبورهــم مــن

هي ما حملت صورة املراهق فيها صبغة ثانوية

الديــن لتضغــط عــى حبيبهــا ليتقــدم لخطبتهــا

الســينما األمريكيــة املســتقلة الحديثــة مثــل

صـول
ينتهــي الفيلمــان بالعنــف كداللــة عــى و ـ

العربي يف أرض معادية لوجوده وانتمائه ،وإن

ضـوع األشــمل واألعــم وهــو
عــى خلفيــة املو ـ

الب ـلـوغ مــن خــال فيلــم زيــاد الدويــري «بــروت

طـرة إىل املدينــة الواســعة التــي تــرزح تحــت
القني ـ

ديــب عليهــا برحلــة بلوغــه ،ال العكــس .لألســف

بتصويــر املراهقــة العربيــة لشــخصية املهاجــر

ويتجىل نضج تعامل السينما العربية مع قصة

النظــر عــن ســوداويته؛ ممــا دفــع الناقــد إبراهيــم

وطــأة القالقــل السياســية ،وإن كان الفيلــم

برســم شــخصية فتــاة مراهقــة ،بقــدر مــا اهتمــت

كانت الخفة التي طرحت بها دعيبس قضيتها

مــا منــح الفيلــم صبغــة حقيقيــة ومســحة مــن

ظـرة قلمــا طرحتهــا الســينما العربيــة
وهــي ن ـ

خــال الطفــل الــذي ال يمــر بمرحلــة الب ـلـوغ بقــدر

جـزء مــن املنظومــة التــي ينشــأ
يوضــح أن العنــف ـ

منتصــف العمــر بــدال مــن املراهــق أو املراهقــة هــو

الشــهرية؛ وجهــة النظــر هــي الطفل/املراهــق
باستثناء فيلم مثل «بحب السيما» مثال ،ومن

ديــب عــى الرجــل الــذي غـ ّرر بأمــه ويقتــل فرفــات

واإلبداعيــة .يف «أ ـمـركا» صنعــت دعيبــس جــوا

ملســت و ـتـرا بالتشــابه عنــد معظــم مشــاهديها

حـول
املراهقــن املغربيــن مــع الديــن ،وكيــف يت ـ

الفتــاة مراهقــة يف الســينما العربيــة أســوأ حــاال

يســتطيعون الحيــاة دونــه ،ويف نفــس الوقــت،

مــن نظريهــا املراهــق ،فغالبــا مــا يتــم تصويرهــا
عــى أنهــا الفتــاة شــديدة الجمــالُ ،
وتمثــل

بــأن ال ح ـلـول نهائيــة وال خــاص.

ســواء بممارســة الجنــس أو باكتشــاف جســمها

ال يجــدون الســام املنشــود الــذي يبحثــون عنــه،

يف وقت كان لزاما فيه عىل الكبار أن يخربوهم
يلعــب الديــن دورا محوريــا يف فيلــم «مــاروك»

قصــة بلوغهــا يف اكتشــاف الجنــس اآلخــر

وتفاعــل اآلخريــن مــن حولهــا معــه؛ كشــخصية
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تسليط الضوء عىل فكرة بلوغ الفتاة وما يرتتب

غـرة للحيــاة .تبــدو األحــداث السياســية هــي
مص ـ
ُ
األخــرى ع ـبـاءة مخمليــة تنســج عليهــا العالقــات

عاملــن مختلفــن؛ حــازم وحمــودة ،وعالقتهــا

غـرة كمثــال ملقاومــة ا ـملـرأة ودورهــا
املراهقــة الص ـ

عليــه مــن تغ ـيـرات فســيولوجية وهرمونيــة ،إال

أن املوضوع يتم حصره يف انجذابها لصبيني من
املعقــدة بوالدهــا تنحصــر يف عــدم مقدرتــه

التعامــل وأنوثتهــا الفا ـئـرة .وقــد تغفــر الطبقــة
التــي تنتمــي إليهــا الفتــاة املراهقــة نــور عــدم

اعتناء الفيلم بأي أبعاد أكرث عمقا لشخصيتها
وقصــة بلوغهــا ،لكــن األمــر يتكــرر وبشــدة يف

أكــر مــن فيلــم .مــن أول «مراهقــات» ماجــدة
الصباحــي حيــث ثورتهــا تتلخــص يف تسـ ّـلط أمهــا

الكــرى ليســت عــى كليــة الطــب التــي تمنــت

اإلنســانية ،واالنتهاكات النســائيةُ ،
وتصور عليا

والدتهــا أن تلحقهــا بهــا ،وال ألجــل حبيبهــا ،بــل

يف مجتمــع طبقــي ذكــوري ال يلقــي بــاال البنــة

جـزءا مــن انتفاضتــه ضــد القمــع والدكتاتوريــة.
ـ

حـرام وال ألمهــا ،وكمــا أوضحــت الناقــدة
ال ـ

خرييــة البشــاوي يف تحليلهــا لفيلــم «صمــت

القصــور» بقولهــا هــو فيلــم «يطــوي عاملــا نســويا

ثــورة عــى البلــد الــذي حاولــت بفنهــا أن تكــون

حـرك
أمــا الجســد والجنســانية فقــد مثــا امل ـ
الرئييس لقصة بلوغ لينا يف فيلم دانيال عربيد
الواعــد «معــارك حــب» ،حيــث تضعنــا املخرجــة

يموج باملعاناة والعبودية واألمنيات املجهضة،

مــن وراء الكا ـمـرا لنشــاهد العائلــة اللبنانيــة مــن

ومــن نســوية تالتــي إىل «البــاب املف ـتـوح» حيــث

الخادمة سهام ،بينما الحرب اللبنانية األهلية

واآلمــال البعيــدة يف عالــم صامــت أو محافــظ».

منظــور لينــا ابنــة الــ ،12وتفتحهــا جنســيا عــى يــد

وأخيهــا ،وخالصهــا يــأيت عــى يــد فــارس األحــام

رواية لطيفة الزيات الشهرية تتحول إىل أيقونة

كالعــادة عــى خلفيــة األحــداث الفرديــة ،بحيــث

الدغيــدي ،حيــث املراهقــة الحاملــة تفقــد براءتهــا

بصــورة أكــر شــموال مــن مجــرد فتــاة تبحــث

التفاعــل بــن الشــخصيات .واملثــر يف فيلــم

الجميل الوسيم ،و»مذكرات مراهقة» إليناس

عــى أيــدي الرجــال الذئــاب ،مــا بــن الحبيــب

رؤوف الــذي يغــرر بهــا ،والصديــق هيثــم الــذي
يســتغل ســذاجتها ويغتصبهــا ،ف ُتنتهــك

نســوية تتداولهــا الفتيــات ،وتعالــج املراهقــة
عــن الهــروب مــن ســلطة األب الذكوريــة عــن
طريــق املشــاعر ،بقصــة ب ـلـوغ شــديدة العمــق
لفتــاة تحــاول أن تجــد ماهيــة «الحريــة» وهــل

هــي مجــرد عالقــة عاطفيــة مــع ابــن الخالــة ،أم

شــعوريا وجســديا ،وتتحطــم ســحابة أحالمهــا
الوردية عىل واقع الرجال فيه ُعصبة متوحشة

جـراف يف طوفــان
انبهــار بالحبيــب الثائــر ،أم االن ـ

يف األفــام املصريــة بالــذات ،دائمــا مــا يتــم

وتنســاق يف ركاب الثــورة ،وتجــد حريتهــا يف

مع جمالها وأنوثتها التي تفور مع مشاعرها يف

املتوســطة املحافظــة بتقاليــد زواجهــا وترتيــب

سـاء وال ألجســادهن.
ال تأبــه ملشــاعر الن ـ

تسليط الضوء عىل املراهقة الجميلة ومعاناتها

التقاليد ،حتى تجد املراهقة ليىل نفسها تنضج

االلتحــام بالجماهــر والهــروب مــن أســر الطبقــة

قصة بلوغها ،وتؤدي دوما دور املراهقة ممثلة

األدوار الجندرية فيها .يُعترب تعامل تالتيل مع

ســواء شــادية يف «التلميــذة» أو ناديــة لطفــي يف

بينمــا اضطلعــت لطيفــة الزيــات ومــن ورائهــا

أكــر ســنا ،شــديدة الجمــال والجنســانية،

النســوية مــن منطلــق جنــي ونســايئ بحــت،

«مذكرات تلميذة» أو هند رستم يف «الجسد».

هــري ـبـركات ،مخرجــا «البــاب املف ـتـوح» يف

باملراهقــة الجميلــة ،وحبيبــا مثاليــا أو متخــاذال

مــن أســر التقاليــد االجتماعيــة والســلطة

ودائمــا مــا تتضمــن القصــة فتــى وغــدا يغــرر
ينفصــل عــن حبيبتــه ويعــود بعــد أن يفــوت
األوان .أفــام املراهقــات التــي تتضمــن فتيــات

التعامــل مــع قصــة ب ـلـوغ املراهقــة ليــى وتحررهــا
البطريركيــة ،عــى النهــج الســيايس والقومــي

ظـرة للمراهقــن
البحــت ،بحيــث تــم تدعيــم الن ـ
كإحــدى القــوى التــي ينبغــي عــى الدولــة

يف أدوار البطولــة نــادرا مــا تخــرج عــن حيــز قصــة
ب ـلـوغ الفتــاة الجنســية ،وتف ّتحهــا عــى الحيــاة

ضمّ هــا إىل كتائبهــا ،واالســتفادة مــن مشــاعرها

ويف الســينما التونســية ،يهتــم فيلــم مثــل

املراهقــة مــن منظــور الزيــات و ـبـركات ســاحا

عليــا ونضجهــا املبكــر يف القصــر الــذي تعمــل فيــه

مجرد وسيلة الكتشاف الكيفية التي تتحرر بها

مــن خــال عالقتهــا بالجنــس اآلخــر.

«صمــت القصــور» ملفيــدة تالتــي بقصــة ب ـلـوغ
والدتهــا طباخــة وراقصــة ومطربــة بــل وجاريــة
سـرة الحاكمــة التونســية ،فتعــي
ألحــد أب ـنـاء األ ـ

مب ـكـرا م ـيـزان القــوى وتفهــم لعبــة الجنــس يف
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املتمردة عىل طبقتها وحياتها ،وإن كانت ثورتها
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الجياشــة يف دفــع عجلــة الن ـمـاء .تصبــح الفتــاة
سياســيا واجتماعيــا ،وقصــة الحــب أكــر مــن
الفتاة من قيود املجتمع والرقابة الداخلية التي

تفرضهــا عــى نفســها بنفســها.

والنســوية أيضــا هــي مــا دفــع ليــى بوزيــد لرســم

إلياس ايزويل

منــة شــلبي يف فيلــم «الســاحر» مثــا ،والتــي مــع

تحديــد األدوار داخــل القصــر الــذي يمثــل مــرآة

شــخصية فــرح يف «عــى حلــة عينــي» املراهقــة

حـرب وصعوبــة املعيشــة
حـرك ضغــوط ال ـ
ت ـ
عربيــد ،أنهــا تظهــر تفتــح املراهقــة جنســيا ال عــن
طريقهــا ،بــل عــن طريــق تأملهــا لحيــاة الخادمــة

ســهام املنفتحــة جنســيا ،ووعيهــا بجســدها
وشــبقها ،بينمــا كان اختيــار املخرجــة للممثلــة

التــي أدت دور املراهقــة لينــا شــديد الحساســية

ظـرا ملالمحهــا العاديــة ،ومالءمتهــا
والــذكاء ،ن ـ
للشــريحة العمريــة التــي تمثلهــا عــى الشاشــة،
بعكــس األفــام املصريــة يف أغلــب األوقــات،
والتــي تختــار املمثــات الفاتنــات ألداء أدوار

املراهقــات.

ثيمات املراهقة يف السينما املصرية

حاولــت الكثــر مــن األفــام املصريــة تحديــدا

اللعــب عــى ثيمــة «إىل أســتاذي ،مــع حبــي»
خـراج جيمــس
مــن بطولــة ســيدين بواتييــه وإ ـ
كالفيــل ،حيــث املــدرّس الــذي يقتحــم بيئــة

جـرة
معاديــة يف مدرســة متمثلــة يف إدارة متح ـ

وطلبــة متمرديــن ،ويقــوم بتقويــم ســلوكياتهم
وتفهــم دوافعهــم ،وينتهــي الفيلــم غالبــا وقــد
تــم إنقــاذ ـهـؤالء الطلبــة عــى يــد املــدرس النبيــل؛

واألمثلــة عــى ذلــك ك ـثـرة مــن فيلــم «مدرســتي
الحســناء» ،حيث تقود هند رســتم فصال تقوم

بــأدوار معظــم طالبــه مجموعــة مــن املمثلــن

الذيــن تخطــوا العشــرينات ،وفيلــم «األبالســة»
والــذي يقــوم فيــه فريــد شــوقي بــدور مــدرس

موســيقى مرهــف يف أســوأ كاســتينغ شــهدته

الســينما ،خاصــة عندمــا تتطــور األحــداث لتقــع

نــورا يف حبــه ،أو فيلــم «مدرســة املشــاغبني»

ارتــداء مايــوه مــع رفــض أهلهــا لذلــك ،الفتــى

تصويرهــم لــه ب ـنـاء عــى تخ ّيلهــم ملــا يمكــن أن

فجــة شــديدة الركاكــة ،أو «ديســكو ديســكو»

الخمــر والســجائر دون علــم أهلــه ،العالقــات

واضحــا يف األفــام التــي اعتنــى مخرجوهــا

والذي قام بمحاكاة املسرحية الناجحة بصورة

الفيلــم الــذي أثــار ضجــة حــن تــم عرضــه ألنــه
كالعــادة اشــتمل عــى خفايــا املراهقــن وعالــم
املنحرفــن والــذي قامــت املخرجــة إينــاس
الدغيــدي لألســف بتســطيحه وتحويلــه إىل
مجموعــة مــن الرقصــات واالســتعراضات

املبتذلة والتي حاولت بها محاكاة ما تتخيل أن
املراهقــن يقومــون بــه يف هــذه األماكــن .ظ ـهـرت

أيضا يف الســبعينات والثمانينات مجموعة من
األفالم التي تزخر بشخصيات املراهقني والذين

تنحصر أدوارهم يف الفتاة التي يُغرر بها أو تود

شـرب
حـرش بالخادمــة أو ي ـ
املنحــرف الــذي يت ـ

الجنســية بــن املراهــق واملراهقــة وانعــكاس هــذا
سـرة ورمــز االســتقامة يف الفيلــم ســواء
عــى األ ـ
مــدرس – خادمــة – أحــد أ ـفـراد العائلة..إلــخ،

ممــا ســطح ف ـكـرة املراهــق وأحالهــا إىل قالــب

جاهز يمكن أن يصنعه املخرج واملؤلف ليخرجا
بطبخة تثري استحسان املشاهدين وإن كانت ال
تدفعهــم للتفكــر أو تميــل إىل التدريــب.

املالحــظ يف الكثــر مــن األفــام الســالف ذكرهــا
أن مــن بــن صانعيهــا مــن لــم ي ـقـرب مــن عالــم

املراهقــن مــن قريــب أو مــن بعيــد ،وكان

يتصــرف بــه املراهــق أو املراهقــة ،وبــدا الفــارق
ومخرجاتهــا باختيــار املوضوعــات واملمثلــن،

وتلــك التــي تعاملــت مــع املراهــق كثيمــة أكــر
منهــا كيانــا إنســانيا هشــا لــه أبعــاد مختلفــة تنبــع

مــن كونــه لوحــة صالحــة لرتســم الدنيــا عليهــا
معالــم املســتقبل العربــي ،مــا بــن دول تــن
حـرب ،وأخــرى تنعــم ألول ـمـرة
تحــت وطــأة ال ـ

باالســتقالل عــن االســتعمار األجنبــي.

كاتبة من مصر
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مقال

صورة المراهق
في أعمال الفنانين المصريين
ناهد خزام

سـرا .وأعنــي هنــا بصــورة املراهــق ذلــك الحضــور
يبــدو أن البحــث عــن صــورة املراهــق وحضــوره يف أعمــال الفنانــن املصريــن ليــس أ ـمـرا ي ـ
املباشر واملثري للتساؤالت ،إذ ال يكاد املراهق يبني داخل اإلطار التصويري أو النحتي ،أو غريها من املعالجات البصرية األخرى ،وكأنه
صـرا عــى الفنانــن املصريــن وحدهــم،
ضـول أو االنتبــاه .ربمــا ال يكــون األمــر قا ـ
مجــرد ك ـيـان عابــر يف الز ـمـان واملــكان ،ال يثــر حضــوره الف ـ

فباملقارنــة مــع الحضــور البص ــري للمســتويات العمريــة للرجــل أو ا ـملـرأة يف تجــارب الكثــر مــن الفنانــن مــن خــارج الوطــن العربــي يرتاجــع

حضــور املراهــق يف الخلفيــة ،كك ـيـان ليــس لــه ـقـوام أو مالمــح مســتقرة تدعــو للتأمــل يف مــا يخــص املمارســات الكالســيكية والحديثــة،
صـرة .يف هــذه املســاحة ســوف نتنــاول ثــاث تجــارب ســلطت
أو تدعــو للبحــث والنقــاش وط ــرح التســاؤالت عــى مســتوى املمارســات املعا ـ

الضــوء عــى املراهــق بشــكل مباشــر وعميــق .أولهــا صــورة املراهقــة الحاملــة يف أعمــال الفنانــة زينــب الســجيني ،أمــا الثانيــة فصــورة املراهقــة
شـرف رســان يف عملــه
كبورتريــه شــخيص عنــد الف ـنـان ص ــري منصــور ،يف لوحتــه «الفتــى األســمر» ،ثــم صورتهــا الرمزيــة عنــد الف ـنـان أ ـ
«الفتــى ينايــر».

المراهقة الحالمة

تعد الفنانة زينب السجيني واحدة من الفنانات

تحمــل أعمــال الفنانــة زينــب الســجيني عــدة

هــي -مــن موقــف ســلبي تتخــذه تجــاه الرجــل

منتصــف الخمســينات مــن القــرن املــايض ،وهــي

وطريقــة اختيارهــا لدرجــات اللــون ت ـقـرب مــن

تمامــا ،فقــد كان الرجــل هــو الحلقــة املضيئــة

سـرتها الفنيــة مــن
املصريــات املتم ـيـزات .تمتــد م ـ

تأ ـثـرات متباينــة ،فوضعيــات الشــخوص

ال ـتـزال إىل اليــوم أحــد الوجــوه البــارزة يف حركــة

الرســوم الفرعونيــة عــى جــدران املعابــد ،كمــا

مــن عائلــة فنيــة تضــم أســماء بــارزة يف الحركــة

بمــا تركــه فنانــو املنمنمــات اإلســامية .وال تخلــو

التشــكيل املصــري الحديــث .تنحــدر الســجيني
التشــكيلية املصريــة ،فعمهــا املثــال جمــال
الســجيني أحــد رواد النحــت الحديــث يف مصــر،

وزوجهــا الفنــان الكبــر عبدالرحمــن النشــار
أحــد رواد التجريديــة املصريــة .معالجــات زينــب

أعمالهــا كذلــك مــن تأ ـثـرات الفــن الشــعبي،

تجربتها اإلبداعية ونضوجها اإلبداعي ،واألكرث

يف اهتمامهــا بالتفاصيــل والكتابــات العفويــة.

ولعــل دراســتها العميقــة للرســوم الفرعونيــة
ومنمنمــات الواســطي يف رســالتيها اللتــن نالــت
عنهمــا درجتــي املاجســتري والدكتــوراه كان

عــى ســطح العمــل توضــع بحســاب ورويــة.
هــي تضــع الكثــر مــن الرســوم التحضرييــة قبــل

الشــروع يف الرســم ،حتــى تخــرج اللوحــة يف
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جـاءت أعمالهــا تحمــل مزيجــا فنيــا متعــدد
ف ـ
للشــكل ،بــل يتعــداه إىل مســتويات أخــرى أكــر
عمقا ودراية بما وراء هذه األشكال والزخارف.

وإىل جانــب تلــك التأ ـثـرات ثمــة تأثــر آخــر أهــم

وأكــر وضوحــا ،وهــو طغيــان الحــس األنثــوي
عــى معظــم أعمالهــا .واألمــر ال يعــدو مجــرد

النشــار -عــى ســبيل املثــال -عامــا هامــا يف ســياق
لفتــا لالنتبــاه ،هــو طغيــان الحــس األنثــوي عــى

معظــم أعمالهــا ونضوجهــا الفنــي .أمــا عمهــا

املثــال جمــال الســجيني ،فقــد كان أســتاذها
ومعلمهــا األول ،فهــو الرجــل الــذي أحبــت عــى

يديــه الفــن وتعلقــت بمفرداتــه وأدواتــه منــذ أن
كانــت طفلــة تــزوره يف محرتفــه ،وتنظــر إىل مــا

يفعلــه بالكثــر مــن الدهشــة واإلعجــاب.

ولعــل امل ـيـزة األبــرز يف تجربــة زينــب الســجيني أن
معظم شخوصها األنثوية ال يخرجن من دائرة

أرشف رسالن

يغلفــه الحــس األنثــوي ،ونعومــة املعالجــة

الرؤى ،ال يتوقف عند مجرد التقليد السطحي

السهل واملحكم يف آن ،فكل خط وكل مساحة

التــي أنــارت لهــا طريقهــا منــذ البدايــة كمــا ت ـقـول،

يذكرك اعتناؤها بالزخارف والتفاصيل الصغرية

لهــا بالــغ األثــر عــى طريقتهــا يف ب ـنـاء اللوحــة،

اللونيــة .تتســم أعمــال زينــب الســجيني بالب ـنـاء

أو تعصــب لبنــي جنســها ،بــل عــى العكــس

وكان ارتباطهــا بزوجهــا الفنــان عبدالرحمــن

السجيني التصويرية تتسم بالتعبريية الهادئة
واملُحكمــة ملكونــات اللوحــة .لوحاتهــا تبــدو أشــبه
بنافــذة تطــل منهــا عــى عالــم كالحلــم ،عالــم
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النهايــة كمــا تريــد لهــا.

ـمـزاج فنــي ليــس أكــر ،وال ينبــع -كمــا ت ـقـول

الطفولــة واملراهقــة ،وهــو ســلوك مســيطر عــى

تجربتهــا التصويريــة ،تــكاد تســتأثر بــه وحدهــا
دون غريهــا مــن الفنانــن املصريــن .تمتــىء
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فاللوحــة تســتقر حاليــا بــن مقتنيــات متحــف
الفــن املصــري الحديــث يف القا ـهـرة.

زينب السجيني

أيضــا إطاللــة دائمــة عــى هــواة الفــن وطالبــه،

ذلك الوجه املستدير ذو النظرات الهزيلة كأنما

ينظــر مــن مكانــه داخــل اللوحــة إىل العالــم
سـره ..هــذا الفتــى األســمر حيــادي املالمــح
بأ ـ

يمكــن أن ينتمــي إىل أي مــكان عــى األرض،
يمكنــه أن ينتمــي أيضــا إىل أي زمــان أو تاريــخ.
تتماهــى مالمحــه الربيئــة مــع مالمــح أطفــال

العالــم كافــة .قــد يكــون واحــدا مــن بــن اآلالف،
بل من بني املاليني من األطفال املُشردين حول
العالــم .هــو مجــرد صبــي يجلــس يف مكانــه يك
يُرســم يف مقابــل أجــر ،صبــي يكــد بمفــرده مــن

أجل لقمة العيش ،قد يكون قريبا يل أو لك أو

ألي أحــد مــن النــاس عــى هــذا الكوكــب .يجلــس

الفتــى وحيــدا أمــام خلفيــة رماديــة ،ال تســتطيع
ظـرة
عــى وجــه التحديــد أن تميــز طبيعــة تلــك الن ـ

يف عينيــه ،لكنــك تتعاطــف معــه منــذ الوهلــة
األوىل التي تنظر فيها إىل عينيه املؤرقتني .صور

الوجــوه الطبيعيــة التــي يرســمها صــري منصــور
تشبه مالمح شخوصه داخل اللوحات ،تحمل

لوحــات الســجيني بصبايــا مســتديرات الوجــه

الفتى األسمر

اللوحة ،ويمارسن نشاطهن اليومي يف البيت،

املراهقــة الحاملــة ،نــرى فنانــا آخــر مثــل صــري

ذوات عيــون واســعة ،يتحركــن يف مســاحة
والشــارع ،والحديقــة ،بــا منغصــات .هــذا

الســلوك يبــدو الفتــا ،غــر أن لــه مــا يــرره ،فقــد
اختــارت الســجيني أن تحيــط عاملهــا التصويــري
بمســحة حاملــة ونموذجيــة منــذ البدايــة ،ويف

ســبيلها لتصويــر مالمــح هــذا العالــم الحالــم

لــم تجــد أفضــل مــن ـفـرة الطفولــة واملراهقــة

منصــور يبحــث عــن صورتهــا الواقعيــة ،هــذه

سـوتها.
الصــورة التــي تعكــس ألــم الحيــاة وق ـ
لوحــة «الفتــى األســمر» ،هــي واحــدة مــن بــن

األعمــال املم ـيـزة للفنــان املصــري صــري منصــور.

تــأيت هــذه الوحــة ضمــن مجموعــة البورتريهــات
القليلــة التــي رســمها الفنــان عــر تجربتــه

حزينــة ،أو عالمــات بائســة ،هــم مجــرد أطفــال

كمــا رســم ابنتــه وزوجتــه وأصد ـقـاءه القريبــن.

ضـرة أو زرقــة البحــر ومــا
األليفــة ،تحيطهــم الخ ـ

يرتبــط بــه مــن عناصــر أخــرى ،ال يشء ســوى
الســكينة والهــدوء املحيــط .هــم أشــبه باملالئكــة،

وقريبــو الشــبه مــن صــورة كيوبيــد يف لوحــات

املصوريــن الغربيــن.
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بينمــا تناولــت الفنانــة زينــب الســجيني صــورة

عــى مــا يبــدو ،ســكان هــذا العالــم الــذي تصــوره

ومراهقــن يلهــون مــع طيورهــم وحيواناتهــم
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مــن الوجــوه .تتخــذ شــخوصه فــور رســمها ذلــك

جـزءا
الســمت املميــز ملدينتــه امللونــة ،ويصبحــون ـ

التصويريــة املمتــدة منــذ نهايــة الســتينات مــن

الســجيني تحيطهــم البهجــة ،ال إشــارات

ســمتها الخــاص ،كأنمــا ينتقيهــا مــن بــن اآلالف

القــرن املــايض .رســم صــري منصــور نفســه،

تبــدو صــورة هــذا الفتــى املرســومة يف بدايــة
الســبعينات غريبــة وســط ـهـؤالء ،فهــو ليــس

مــن ســكانها الصامتــن املنحوتــن مــن حجــر.

أن نصفه برسام بورتريه ،غري أن العدد القليل

التعبــر عــن حــدث مــازال بعــد يف حالــة ســيولة

الخلفيــة ،األحمــر هــو لــون الــدم ،ولــون الثــورة،

حـول إىل أيقونــات بصريــة ،ربمــا كان مــرد
أن تت ـ

هــذه التجربــة ،رســما وتصو ـيـرا ،أو عــن طريــق

صــري منصــور اإلبداعيــة ح ـيـزا ك ـبـرا ،فــا يمكــن

مــن أعمالــه املندرجــة تحــت هــذا املســمى تــكاد

وتغــر يف مجرياتــه .فنانــون كــر خاضــوا غمــار

ولــون للتمــرد ،كمــا أنــه لــون لعنفــوان املراهقــة

وشــائج مــن قربــى بــن تلــك الوجــوه الشــخصية

تمــرد عــى الســلطة األبويــة ..نعــم ،ألــم تكــن

جـاج األوىل فــى عمــر الثــورة ،امليــدان
االحت ـ

حـرك يف
التــي رســمها ووجــوه النــاس التــي تت ـ
لوحاتــه ،خاصــة يف مراحلــه األوىل ،حــن كان

أميــل إىل املعالجــات األكاديميــة للمشــهد،

حيث يقوم الفنان بالتدريس .لفت وجه الفتى

األ ـثـرة التــي مهــدت لتجــارب الحقــة طبعــت
والخيــال.

الثــورة تحديــا لتلــك الســلطة؟ ألــم تكــن خروجــا
عمــا اســتقر ومــا وقــر يف الع ـقـول واألفئــدة مــن

أفــكار .يقــف املراهــق املتمــرد هنــا عــى حــدود هــذه

الســلطة معلنــا تمــرده واســتهزاءه بــكل رموزهــا
ومقوماتها .يقف «الفتى يناير» كما أطلق عليه

رســان ،مف ـتـول العضــات ،ال تخفــي نظرتــه

مــع ذواتنــا ،لكنهــا قريبــة منــا عــى نحــو مــا.
صـرة الكافيــة للنفــاذ
وجــوه تمتلــك الطهــر والب ـ

اآلخــر ويراقبــه .وجــوه شــاخصة ،بمالمــح رائقــة

لوحة واحدة رســم فيها مراهقا عاري الجســد،

يقــف بــكل تحــد ليجســد مــا تعنيــه املراهقــة مــن

هــذه الوجــوه ..وجــوه قــد ال تتشــابه مالمحهــا

إىل مشــاعرنا ،تدفعنــا حــن نتأملهــا إىل أن

الحــوادث الك ـثـرة ،يبــدو األمــر أشــبه بالحلــم،

املرســومة عــن أســطورته الخاصــة .لهــذا قــد تجــد

رســان .اختصــر أشــرف رســان فعــل الثــورة يف

الطفولــة والشــباب .لــم يتوقــف الفنــان أشــرف

وفورتهــا.
حــن ُتســتدعى تلــك املشــاهد األوىل للثــورة مــن

ذلك إىل بحثه الدؤوب يف كل وجه من وجوهه

أعمالــه وتجربتــه ككل ب ـنـوع مــن الغمــوض

ومالمحــه الربيئــة ،فقــرر أن يرســمه ،وليمنحــه

بصريــا عــن الربيــع العربــي ،إذ كيــف يمكــن

وسائط أخرى .من بني هؤالء يأيت الفنان أشرف

واحدا من أقربائه ،هو مجرد صبي كان يعمل

انتبــاه الفنــان صــري منصــور بســمته البائــس،

املراهــق العنيــد أحاطــه الفنــان باللــون األحمــر يف

رســان منــذ انــدالع أحــداث ينايــر عــن رســم

سـرة
ال تحتــل تجربــة البورتريــه الشــخيص يف م ـ

قــد يــرى البعــض أن ثمــة صعوبــة مــا يف التعبــر

ويك تكتمــل هــذه الرمزيــة التــي يمثلهــا ذلــك

خـول يف تجربــة القريــة ،تلــك التجربــة
وقبــل الد ـ

جـرة يف كليــة الفنــون الجميلــة يف القا ـهـرة
باأل ـ

الفتى يناير

ذلــك الحلــم وتلــك الرغبــة العارمــة يف التغيــر.

الــذي ال يأبــه بــىء .وجــه مراهــق يرتنــح بــن

الذا ـكـرة بعــد مــرور هــذه الســنوات وتعاقــب
أو ربمــا كان هكــذا منــذ البدايــة .كانــت ليلــة
مشــتعل بالحمــاس والهتــاف ،صــوت واحــد،

شـرات مــن الشــباب
شـرك .الع ـ
وهــدف م ـ
والفتيــات يفرتشــون األرض اســتعدادا للمبيــت.

ورغــم بــرودة الجــو ،كان الجميــع يســتدفئون

بالف ـكـرة ،ويُح ّوطــون عليهــا .لخــص أشــرف

رســان كل ذلــك يف عيــون ذلــك الفتــى العــاري

نلــوذ بالصمــت ،ال نــدرى مــن منــا يتطلــع إىل
ظـرة النهائيــة ،وحلمــا
وعيــون واســعة ،تحمــل ن ـ

مضيئــا ال تخبــو شــعلته لألبــد .يختصــر وجــه
الفتــى ينايــر كل هــذه الشــخوص ،كأســطورة
تــردد بــا انت ـهـاء ،تذكرنــا واألجيــال القادمــة
ب ـهـؤالء الذيــن واجهــوا الخــوف ذات يــوم وهــم

مرفوعــو ا ـلـرأس ،حاملــن بعالــم أفضــل.
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مالحظات وخواطر في المراهق والمراهقة
“مثل هدير األمواج الذي يسبق العاصفة ،هكذا تأيت همسات العواصف املتصاعدة
غـرات املزاجيــة ،نوبــات الغضــب املتكا ـثـرة ،التقلبــات
لتنذرنــا بالخطــر اآليت مــن الت ـ

الذهنيــة املســتمرة التــي تجعــل الولــد خــارج ســيطرتنا ،لذلــك يجــب أن تضــع ـيـدك عــى

جـان جــاك روســو أحــد أهــم كتــاب
حـزام قبــل أن تفقــد كل يشء” ،هــذا مــا وصــف بــه ـ
ال ـ
عصــر التنويــر مرحلــة املراهقــة.

هنــا يف هــذه املقــاالت والشــهادات نســتكمل امللــف املتعلــق باملراهــق وصورتــه وباملراهقــة

وفضائهــا الواســع يف مجتمــع الثقافــة العربيــة ،أفــكار وخواطــر ومالحظــات يقدمهــا

عـرب قار ـبـوا فيهــا الف ـكـرة مــن منظــورات شــخصية
عــدد مــن حملــة األقــام ال ـ
وموضوعيــة ،محاولــن اســتخالص اســتنتاجات ال تتعلــق بمرحلــة عمريــة وحســب،

حـوار مــع
وإنمــا بكينونــة مضطهــدة يف مجتمعــات أبويــة عربيــة لــم تتمكــن مــن إقامــة ـ
حـوال مجتمعيــة تعكــس
هــذه الكينونــة املرتوكــة غالبــا ألقدارهــا ومصائرهــا يف خضــم أ ـ
أزمــات وانهيــارات لــم يتمكــن الفكــر العربــي مــن قراءتهــا إال بلغــة األزمــة ،مفصحــا عــن

التوتــر واالنفعــال والعجــز غالبــا عــن تقديــم ـقـراءات شــافية ،وخالصــات قــادرة عــى
تفكيــك املشــكالت ـبـدل االنفعــال بهــا والوجــوم إزاءهــا

قلم التحرير

فادي يازجي
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والرجولة بالنسبة للفتى ،وبين الطفولة واألنوثة بالنسبة للفتاة،
بحيث أن كال منهما يشعر ّ
بأنه يقدم أوراق انتسابه واعتماده لشريحة

المراهقة عتبة وعالمة
في عالم األدب
هيثم حسين

طالما شعر بتفوّقها أو ّ
تقدمها عليه ،في حين يسكنه حنين لمرحلة

إلى

أخرى؟ كيف التقط الروائي العربي تلك الخيوط الالمرئية بين الطفولة
والمراهقة؟ هل تمّ إيالء االهتمام المأمول لعوالم المراهقة في األدب

العربي أم أنّ هناك فجوات في هذا الميدان؟
ّ

هل يمكن توصيف استنكاف الروائي العربي عن التغلغل في عوالم
ّ
تشكل
المراهقين بنوع من التعالي على هذه الفئة العمرية التي
مستقبل المجتمع ،أم أنّ ذلك نابع من رغبة في مقاربة عوالم أكثر
رحابة ّ
واتساعا ،عوالم الناضجين والكبار؟ هل تكون الرواية أكثر نضجا

ّ
تتحدث عن قضايا كبيرة وشخص ّيات ناضجة من أعمار مختلفة
حين

كبيرة؟ هل هناك رغبة عن اقتحام عالم المراهقين أم أنّ األمر ال يصل

إلى ما يمكن وصفه بالبعد أو االستنكاف عن هذا العالم أو تجاهله؟

تبدو مرحلة المراهقة محمّ لة بالتعقيدات بقدر ما توحي به من بساطة

أحيانا ،فالمراهق الخارج من قوقعة الطفولة يبحث عن اعتراف من
قبل من هم أكبر منه س ّنا ،يشعر ّ
بأنه جدير باالنتساب لمرحلة الشباب

أو الرجولة ،لك ّنه يلقى ّ
صدا غير مقصود ،وما يمكن توصيفه من قبله
ّ
بأنه إنكار لحضوره ،ما يبقيه في حيرة ،ويشحن شخصيته بمزيد

ّ
المتجدد الذي يستقي ديمومته واستعاره من ممارسات
من القلق
المحيطين به وأفكارهم عنه.

هل المراهق طفل كبير أم هو شاب صغير؟ أال يكون وهو في تلك
المرحلة؛ التي توصف بالمح ّيرة ،أشبه ما يكون بمنتقل بقاربه من
ّ
ّ
المتأخرة إلى عتبة الفتوة والشباب؟ هل عليه أن يحرق
ضفة الطفولة

المراحل في مسعاه لالندماج في صفوف من هم أكبر منه س ّنا كي
ّ
يتغلب على مشاعر اغترابه وقلقه أم أنّ عليه التك ّيف مع المنعطف
الذي يم ّر به؟ هل يعي المراهق سطوة المتغ ّيرات التي تجتاح شخص ّيته
وجسده وفكره أم ّأنه يقع في بحور التر ّدد والتخ ّبط والتش ّتت ويفقد
توازنه ج ّراء مداهمة تلك المتغ ّيرات له؟

بعيدا عن التعريفات المدرسية التي تحاول تقييد المراهق وقولبته،
فإنّ مرحلة المراهقة تنفتح على عوالم رحبة غاية في الشساعة

واالتساع والعمق ،وذلك عبر ذاك التداخل الطبيعي بين الطفولة
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الذات بغية تحقيقها ،واستحقاق الجدارة واالعتراف في الواقع،
ّ
السلم االجتماعي وتغيير
يسعى إلى تغيير واقعه البائس وارتقاء

يكون على أهبة توديعها والخروج من قيودها ،وذلك مع ما يرافق

بيئتهّ ،
يفكر بتغيير مصيره ويعيش تلك المفارقات التي تكاد تودي به

ال يخفى أنّ المراهق يعيش قلقا من ناحيتين ،ينتابه شعور بالنبذ

يمضي حالما بالحب ،بينما يحيا جانبا من كره الذات الذي يحجب عنه

التغيير من اختالفات ومفارقات وصدمات.

والتغريب ممّ ن هم أصغر منه وممّ ن هم أكبر ،يكون حائرا في
االنتماء ،وباحثا عن صيغة ليبلور بها هويّته وشخص ّيته ،يمر بمرحلة
اكتشاف للجسد ،وتع ّرف إلى خبايا عوالم الجنس اآلخر ،وقد يم ّر
متشددةّ ،
بمنعطفات خطيرة وينحو ّ
ّ
ألنه يكون أرضا خصبة
باتجاهات

أيّ ّ
حد عالجت الرواية العرب ّية مرحلة المراهقة بما يعترك
ّ
فيها من نقائض ومتغ ّيرات تنقل صاحبها من ضفة إلى

بطل الرواية؛ المراهق أركادي ،يكون مسكونا بهواجس البحث عن

ّ
المتجددة مع واقعه وكوابيسه وأحالمه معا.
في حربه

راهنه وغده أيضا ،وتراه بينما يسعى إلى تعبيد طريقه إلى مستقبله
يتخ ّبط في وحول األوهام التي ّ
تعكر عليه صفو أحالم يقظته ،يتأرجح
بين ما يبحث عنه من اعتراف وما يعيشه من اغتراب ،يكون في متاهة
من الحيرة تفضي به إلى فقدان التوازن وفقدان البوصلة في بحثه عن

المتصاص األفكار وتقمّ ص الشخص ّيات التي يعجب بها ،أو يجد فيها
ّ
متوقعة.
أمانا آن ّيا أو قدوة

في الرواية الحديثة يمكن العثور على نموذج المراهق الذي يم ّر بكثير

عبدالقدوس ،باإلضافة إلى روايات لروائيين عرب آخرين ،وكانت تلك

إينار الذي يصوّر شخصية بطله لخضر؛ المنحدر من بيئة فقيرة،

مساره الحياتي المأمول.

لترويض عالم المراهقين واحتوائه في فضاءاته المفتوحة ،لكنّ ذلك

لن يكون من السهولة بمكان ،وسيحتاج إلى دأب وإصرار ومثابرة
ّ
يخلفها
وشغف لتحقيق الرسائل المنشودة في ردم الفجوات التي

من التحوّالت الخطيرة في رواية «شارع اللصوص» للفرنسي ماتياس

الصور بالعادة مدرجة ضمن سياقات التركيبة االجتماعية التي يكون
المراهق شخصا مهمّ شا ،أو غير ّ
مؤثر كما يفترض فيها ،وكان التركيز

الزمن على الناس ،أو ح ّتى في أعماق المرء نفسه.
ّ
تتبدى اللغة مراوغة ،إذ تج ّرد
جدير بالذكر ّأنه في بعض الحاالت

مواجهة الفجائع الكثيرة التي تتقاذفه في حله وترحاله ،ويستعيد ما

مختلفة ،من ذلك إطالق صفة المراهقة على أساليب وسلوكيات

المراهقة بمفارقاته الرهيبة محورا ثانويّا صغيرا مكمّ ال لتلك العوالم.
ّ
لعل هذا الكالم ي ّتصف بشيء من التعميم ،لكن إذا أخذنا أعماال

بأدب الفتيان الذي يبدو غير مك ّرس بعد في واقع األدب العربي،

القول بأنّ هناك مراهقا في األدب ،أو يراهق في ممارساته وتص ّرفاته،
ّ
وذلك لتقزيمه ونسف أيّ نضج يمكن أن يكون
متحليا به ،والتشكيك

القليلة الماضية ،والتي حاولت التوجّ ه إلى هذه الشريحة الهامّ ة من
المجتمعّ ،إل أنّ المقاربات ال تزال قليلة بالمقارنة مع حجم هذه

كاتب من سوريا مقيم في لندن

حضرت صور للمراهق في روايات لنجيب محفوظ ،وإحسان

على عوالم محاذية ّ
ظلت ميادين رئيسة لالشتغال ،في حين بقي عالم

سيرية عربية ،نجد أنّ الكاتب يكون أكثر تعبيرا عن ذاته في مرحلة
المراهقة التي م ّر بها ،والتي تركت آثارها العميقة على شخص ّيته
وفكره ،وال يتح ّرج أدباء من التفصيل في سيرهم أثناء التحوّالت التي
م ّروا بها ،سواء بين الطفولة والمراهقة ،أو بعد ذلك ،يستعيدونها

وهم واعون بما م ّروا به حينها ،أي يم ّررون تجاربهم السابقة عبر فلتر
النضج والوعي .يمكن التذكير هنا بـ»الخبز الحافي» للمغربي محمد

شكري ،و»الجندب الحديدي» ،و»هاته عاليا ،هات النفير على آخره..
سيرة الصبا» للسوري سليم بركات.

يعيش مرارات النبذ في مجتمعه ،يحارب في معركة حياته وحيدا في

م ّر به من مآس في رحلته إلى عتبة الشباب.
ّ
ال
يتعلق الحديث عن عوالم المراهقين بما يمكن تسميته أو توصيفه

ومع إمكانية العثور على بعض األعمال الصادرة في السنوات

في ما يقول ويفعل.

ال يخفى أنّ الجوائز التي تمّ تخصيصها ألدب الفتيان شجّ عت بعض
الروائيين والروائيات على اقتحام غمار الكتابة للمراهقين وعنهمّ ،إل
ّأنه ال يمكن اعتبار ما كتب ح ّتى اآلن ت ّيارا أدبيا أو روائيا مك ّرسا ،بل

الصورة الغائبة

يكون أقرب إلى محاوالت البحث عن مفردات لتمهيد الطريق إلى هذا

وتبقى رواية «المراهق» لفيودور دوستويفسكي من أبرز الروايات التي
تصوير التخ ّبطات التي تم ّر بها الشخص ّية والصراعات التي تعيشها
في واقعها ،ومحنتها في التأقلم مع أفكارها وأحالمها التي ّ
تتبدى في

المراهق الذي يكون ابن عصره ّ
بكل متغ ّيراته المتسارعة ،وال ّ
شك أنّ

تناقض مع الواقع الذي تعيشه ،والذي يتس ّبب لها في خيبات متتالية.

يقوم بها بعض األدباء الذين يفترض بهم النضج والمسؤول ّية ،فيتمّ

الشريحة في المجتمعات العربية.

العالم الشاسع ،المنفتح على أعماق غير محدودة.

تناولت هذه المرحلة الخطيرة من حياة اإلنسان ،وذلك من خالل

بعض الكلمات من معانيها أو تقوم بتوظيفها لتؤ ّدي مدلوالت

سالم عبدالعزيز

كما ال يخفى أنّ وسائل التواصل االجتماعي ،والتطور الهائل الذي
يشهده العالم في ّ
ظل الثورة التكنولوج ّية يفترضان تعاطيا مختلفا مع

ّ
تحديات
هذه السرعة تلقي بظاللها على األدب ،وتفرض على األدباء
ّ
متجددة إليجاد سبل اللتقاط ما يمكن من هذا العالم وتقديمه بحلل

تجذب مَ ن يتوجّ ه إليهم ،وال تشعره باغترابه عنهم ،أو بعده عن

عالمهم.
ّ
مراهق اليوم مختلف عن مراهق األمس ،مداركه أكثر اتساعا،
معلوماته أكثر غزارة ،مرونته أكبر وأيسر على التغ ّير ومواكبة
ّ
ّ
التلقف والتطويع،
متجددة ،ومعجمه مفتوح على
الجديد ،مفرداته
لذلك فمن الضرورة معايشة هذه المتغ ّيرات حين السعي لمقاربتها

ومعالجتها من قبل األدباء.
ّ
ّ
والتحدي ،ولن يعدم السبل
يتغذى على التجريب والتجديد
األدب

«مثل

هدير األمواج الذي يسبق العاصفة ،هكذا تأتي همسات
العواصف المتصاعدة لتنذرنا بالخطر اآلتي من التغيرات

المزاجية ،نوبات الغضب المتكاثرة ،التقلبات الذهنية المستمرة التي
تجعل الولد خارج سيطرتنا ،لذلك يجب أن تضع يدك على الحزام

قبل أن تفقد كل شيء» ،هذا ما وصف به جان جاك روسو أحد أهم
كتاب عصر التنوير مرحلة المراهقة ،بكل ما فيها من تف ّتح وفوران،
تجوال قلق داخل الذات وخارجها ،ماء و ُكرة نار شغوفة بأن تحس
بماه َّيتها وموضعها من الكون.
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وعلى الرغم من أن مرحلة المراهقة لها قابلية حياة دائمة في ذاكرة

وبمقارنة بسيطة للسينما العالمية نجد أن البون شاسع بين االثنين

فحاول منجزوا هذه األعمال إظهار فكرة شيوعها في المجتمع

المرحلة األولى لالنكشاف على الحياة واكتشافها ،إال أن ُ
صناع السينما

فيودور دوستويفسكي في رواية ‘المراهق’ وأسلوبه في وصف أدق

نعم هناك حاالت لكنها لم ترتق إلى مستوى الظاهرة ،بحيث تك ّرس
السينما المصرية ّ
جل أعمالها لهذه المواضيع ،مما أدى إلى توجه

سواء في عالم السينما أو في الفن الروائي ،وأبلغ مثال هو ما كتبه

اإلنسان ،ومن السهل اشتعالها في أي لحظة واسترجاعها بحكم أنها

تفاصيل الكون الداخلي للمراهق ،من خالل نموذج لشخص ّية طالب

العربية خاصة في األلفية الثانية تبنوها من جانب قائم على جرعات

مراهق ،بآماله وأوهامه المتعلقة بالحياة والحب والثراء .وصف دقيق

الكثير من شركات اإلنتاج إلى الدراما التلفزيونية بعد الخسائر المالية
التي تعرضت لها ،لينتج عن هذا هبوط اإلنتاج السينمائي كماً ونوعاً.

التي يعيشها المراهق أركادي في أجواء عائلته وأوضاعه الحياتية التي

المعروف بثقافته الفنية ودور السينما ،رافضا االبتذال في طرح
المواضيع ،فضال ً عن أن أغلب الفنانين لم يرتضوا تقديم مثل هذه

أن تحقق للفيلم قدرا من الجماهيرية متجاوزا بذلك قيم المجتمع

تسمو فوق روسيا كلها ،أن تم ّر مرور سحابة ساطعة ،أن تغرق العالم

يكن من بد إال التوجه إلى التلفزيون ،تاركين الشاشة الكبيرة تتخبط

بتهمه خدش الحياء!

نخلص من هذا إلى أن الفن في الثقافة العربية طرق صورة المراهق

المالحظ في هذا األمر أن أفالم البلطجة لديها جمهور من فئة عمرية

وجدية التعاطي ،لكنها في المجمل لم تضع مشرطها في العمق،

الشباب ،وأخذوا يقلدون من يعتبرونه مثلهم األعلى من الفنانين

مما يطلق عليه مصطلح «األفالم الخفيفة» والتي تهدف بالدرجة

الحب والكره ،واالعتراف واإلنكار التي يم ّر بها
لكل خلجة من خلجات
ّ

األولى إلى صناعة نجم والربح المادي السريع.
مما ال شك فيه أن ُ
ص َّناع السينما في العالم العربي وجدوا ضالتهم

مراهق تجاه والديه وعائلته ومحيطه ،وتتبع ساحر للصراعات الداخلية

في هذه المرحلة المليئة بالتحوالت الفكرية والمشاعر المتقلبة

والرؤية الضبابية للمستقبل ،فهذه الفترة تملك الكثير من الدراما التي
تتماشى مع قصص السينما ،لذلك طرقوا بابها لكن دون جدية كافية
ووعي مسؤول يفكك وجدان المراهق ويعكس عمق العوالم الصاخبة

في وجدانه ووجوده .ولو حاولنا استرجاع عدد من األفالم القديمة
مثل «إحنا التالمذة» الذي تم إنتاجه سنة 1959م من إخراج عاطف

سالم وشارك في كتابته عدد من العمالقة مثل نجيب محفوظ وتوفيق

صالح لوجدنا جدية في الطرح ومقاربة لواقع المراهق في تلك الحقبة
الزمنية .كان الفيلم يحلل اجتماعيا ويرصد واقعا عاشه الشباب في
الخمسينات ويدين المجتمع وقوانينه ويدين أيضا غياب األسرة عن

رعاية أبنائها ،وقسوتها في التعامل معهم ،وتأثير تلك المعاملة على
أكوانهم النضرة وفكرهم الغض.

انعكاسها في الفن ،لوال أن ذلك لم يحدث كما هو مأمول ..وربما

كانت الدراما التلفزيونية أوفر حظا في تناول صورة المراهق ومس
شتات عوالمه بحكم التوظيف لألفكار وطريقة تناولها بأسلوب مشوق
وأيضا المساحة الزمنية والوقت المتاح لها .وكأمثلة على ذلك في

األبرز بينهم ،من إنتاج سنة  1960حيث تدور أحداث الفيلم عن

 1967وانتصار 1973م ،من خالل مجموعة من المشاهد المفعمة

بصورة تعكس وجدانه القلق وتتلمس صراعاته مع ذاته أوال ثم مع
العالم الخارجي كما ينبغي لها أن تكون!

أفضل فيلم عربي في عام  ،2001إال أنه لم يكن موفقا في عكس

الصورة الداخلية ألحالم المراهقات .حاول الفيلم أن يقترب كمعالجة
سينمائية من عالمهم بخلق وجود عالمين :عالم واقعي تحياه البطلة
وعالم خيالي تتمنى أن تعيشه إال أنه ابتعد كثيرا عن الواقع ،ففكرة
الفيلم قامت على أساس أن البطلة تتمثل حياة كليوباترا وتحلم دائما
بالفارس أنطونيو الذي يأتي بالفعل إليها ،وهي فكرة خاطئة منذ

البداية ،ألن أنطونيو وكليوباترا ال يشكالن حالة رومانسية في وجدان
المراهقات ال في عصرنا هذا وال حتى في الخمسينات هذا من جانب،

ومن جانب آخر أثار الفيلم انتقادات واسعة في جميع األوساط العربية
بسطحية التعاطي ولما احتواه من مشاهد العري والجنس على أمل
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السينما المصرية
حيدر ناشي آل دبس

مراهق في عمل روائي ،ذلك يعني أن يستعين الكاتب بتجربته الحياتية

التماس مع هذه المرحلة ،وهو األقدر على أن يصهر مراراتها وعذوبتها
بحرارة وارتعاش متواصلين.
نعمَّ ،
ثمة روائيون كثيرون في عالمنا العربي ،واألدب العربي زاخر
باالستثنائيين الذين ّ
قدموا نتاجا ملفتا على صعيد الرواية ،لكن

األغلبية لم تطرق عالم المراهق كنموذج أدبي ،أو طرقته دون أن

تعطه حقه من االهتمام ليكتمل في الوحدة العضوية للرواية ويكون
مادة قابلة للحياة واالستطالة في العمل األدبي.

األعلى في تصرفاتهم وطريقة حديثهم وملبسهم وتعاملهم مع

اآلخرين ،وحينما تسألهم عن أسباب أفعالهم وسلوكياتهم تكون

إجابتهم أن هذه جزء من تركيبتهم الطبيعية المعتمدة على قيم

الرجولة العربية ،متأثرين بهذه األفالم ومواضيعها التي أعادتنا إلى
عرب الصحراء في تصوراتهم للفحولة ،كاستخدام العنف ،والصوت

وكما هو معروف فإن المراهق يتأثر بأي شيء يحيط به ،وهذه

المرحلة من حياته تكوّن شخصيته ،وتحدد مساراته المستقبلية
حسب رغباته التي تفاعل معها ،ومن أكثر المؤثرات في زمننا الحالي
السينما والتلفزيون والسوشيال ميديا ،وقد وجد ضالته في السينما
التي ع ّبرت عن نزعاته النفسية المتكونة أساساً من البيئة التي يعيش

فيها ،حيث رداءة التعليم ،والفقر ،والكبت المنبثق من األعراف
والتقاليد التي عفا عليها الزمن ،وكذلك الخطاب الديني الذي ح ّرم
أغلب مفردات الحياة مما خلق له حاجزاً يحاول تخطيه في التنفيس

من سائر األشكال األدبية والفنون األخرى ،فحين يتم تناول شخصية
والثقافية متلمسا عوالم التيه واالضطراب والبحث عن الذات ،ويغدو
الكاتب الروائي الذي ُخلق للقلق بالقلق ذاته هو أقدر الناس على

الذين أدوا أدوار البلطجة؛ إذ تجد هؤالء الشباب متأثرين بمثلهم

بحوادثه وحكاياته الهزيلة.

ربما آخرها كان المسلسل الكويتي «ذكريات ال تموت» ،ورغم كل ما

وفي األلفية الثانية يبدو فيلم «مذكرات مراهقة» أكثر حضورا ،ورغم

واحدة وهو جمهور المراهقين ،حيث جذبت هذه األعمال هؤالء

العالي ،وازدراء المرأة ،وغيرها من السلوكيات التي ذكرها التاريخ

وتأثيرها على المراهقين

من كل ما سبق ،تبدو الرواية كشكل أدبي أكثر قدرة على االحتواء

أن الفيلم حصل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على جائزة

كاتبة روائية من السعودية

مثل مسلسل «جيران» و»أيام الدراسة» و»شيفون» وغيرها كثير،

أوردناه من أمثله إال أن الدراما لم تخض في الحياة الداخلية للمراهق

مشاعرهم وتطلعاتهم إلى الحياة وتعاطيهم معها.

خاللها مالمح تطوره الفكري الخاص في لحظة مفصلية من حياته.

و»ضوء أسود» و»الخيول تنام واقفة» كذلك المسلسالت السورية

وفي السبعينات كان فيلم «عودة االبن الضال» أكثر صخبا وقوة،

بالحياة عكست حياة طالب المرحلة الثانوية وأمانيهم ،شتات

وفكره ،ينحت فيهما بأسلوب يحتضن تيهه وتناقضاته ،ليرسم من

من مسلسل «الجامعة» إلى «كلمة سر» الذي يعرض حاليا على

وخليجيا أيضا يكاد ال يخلو مسلسل خليجي من المرور على ذلك

والذي قدم يوسف شاهين من خالله كل مشاعره حيال الثورة وهزيمة

كله في الخوف واإلعجاب».

في مواضيعها الضعيفة وتقهقرها المستمر.

ولم ترتق ثقوب جداره .الفن يحتاج أن يضع إصبعه على قلب المراهق

القنوات الفضائية ،مرورا بالعديد من المسلسالت مثل «وجع البنات»

الواقع الحياتي على فكرهم وقلوبهم البكر.

األعمال المسيئة لمصر ،إال أنهم مرتبطون بالمؤسسات اإلنتاجية فلم

ومما ال شك فيه أيضا أن كل مرحلة غنية بفكرها ومشاعرها وتطلعات
اإلنسان خالله ،وبمقدار غنى تجربة المراهقة يفترض أن يكون

وسبب هذه الخسائر القطيعة التي حصلت بين جمهور السينما

يسعى للتم ّرد عليها ،وعلى لسان والد أركادي يقول «إنك تحلم بحياة
لها دويّ  ،تحلم أن تحرق ال أدري ماذا ،وأن تم ّزق ال أدري ماذا ،أن

مرات عديدة وتفاوتت درجة اقترابه من هذه العوالم بحسب الوعي

منذ البدايات كانت مرحلة المراهقة في تلك الزمانات هدفا ألفالم

مرحلة المراهقة وحياة المراهقات ،مشاعرهم وأحالمهم وتأثير
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العربي ،إال أنه فشل في ذلك وتمت مقاضاة مُ خرجته إيناس الدغيدي

الدراما المصرية العديد من المسلسالت التي تناولت المراهق بدءا

عديدة ،مثل «علموني الحب» و»شباب اليوم» و»المراهقات» وهو

المصري.

السينما المصرية في السنوات األخيرة إلى طرح

عمّ ا يعتمل في داخله ،ليتجه نحو الطبائع المعتمدة على العنف،
أو حتى ممارسة الرذائل ،وقد رأى مسوغاً لذلك من خالل األعمال

والشذوذ الجنسي ،والمخدرات ،وغيرها من الحاالت السلبية ،بحجة

إن معالجة سلبيات المجتمع ال يمكن أن تكون بهذه الطريقة البائسة،

اتجهت

مواضيع العنف ،والخيانة الزوجية ،واالغتصاب،

عرض األخطاء لتصحيحها ،إال أن المالحظ في األمر حجم المبالغة

في عرضها ،حيث عمد القائمون على إنتاج هذه األفالم إلى توضيح أن

ما يعالجونه هو ظواهر مستشرية في المجتمع المصري وليس حاالت
منفردة تع ّبر َّ
عمن يمارسها ،وهذا غبن ب ّين لطبيعة المصريين ،فأفالم
ً
مثل «حين ميسرة» و»عبده موتة» و»كلمني شكرا» و»جمهورية
امبابه» و»قلب األسد» و»أوالد رزق»… إلخ ،اعتمدت على «البلطجة»

السينمائية.

ألن سبل استيعاب المشاهدين مختلفة ،وتحليالتهم للمواقف غير
متشابهة ،وهذا نابع من الوعي الذي يتحلى به المتلقي والظرف
االقتصادي الذي يعيشه فينعكس بدوره على طبيعة الفرد االجتماعية.

إذا غفل من يقدم مثل هذه األعمال عن المسؤولية األخالقية للفن
يجب عليه استيعاب أن ما يقدمه يزيد من انحطاط المجتمع وتردي
طبائعه ،خصوصاً أن الخطاب موجه إلى الشباب وهم النسبة األكبر
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أفكار

مقارنة بعدد سكان مصر ،وبهذا يعطي مسوغاً وشرعية للقيام
بسلوكات مشينة تنعكس عاجال ً أو آجال ً على من يطرحها.

لكي يستطيع المراهق التكيف مع الوسط الذي يحيطه ،والتعبير عن

كيف يتم تجسيد الجمال بطرائق يكون القتل والسرقة واالغتصاب

لذلك أولت الدراسات النفسية مرحلة المراهقة اهتماما كبيرا،

هذا اإلهمال لهذه الفئة العمرية بأكملها جعل المراهق يعزف عن

نجد بعضها مبالغا فيها.

أدب الطفل ،أو أدب الراشدين ما يلبي حاجاته الذوقية ،أو يناقش

فلسفي رئيسي وهو علم الجمال ،يا ترى
علم
ّ
إن الفن معتمد على ٍ
والسلب أعمدتها؟ كيف يمكن أن يحوّل الفنان الحالة السلبية إلى

ظاهرة يلطخ بها سمعة بلده؟ هل أصبحت الشهرة والمال أغلى من
تراب الوطن؟

المراحل المهمة في حياة الفرد ،وال بد أن تسير في مجراها الطبيعي

بتلك المرحلة ،نجدها قد أجادت التعبير عن عقلية المراهق وهمومه

باإلشارة إلى مسلسلين سوريين تناوال هذا الموضوع بشكل غير

دواخله بصورة طبيعية.

الرواية في مجملها موجهة إلى المراهق.

أشواك ناعمة للمخرجة رشا شربتجي وسيناريو وحوار رانيا البيطار.

عملية القراءة ،أو متابعة األعمال األدبية .فال يوجد بين األدبين سواء

في المقابل نجد أن الدارسات األدبية أهملت هذه المرحلة من حياة

همومه .في الوقت الذي يجد المراهق نفسه قد كبر على أدب الطفل،

فيه تلك الدراسات الضوء على أدب الطفل سواء على صعيد القصة

  لذا نجد شريحة كبيرة من المجتمع العربي ليست لها عالقة

وإن بقالب نمطي ومؤطر :الفقيرة ،المسترجلة ،اليتيمة ،ابنة رجل

القصيرة ،وإنما هي مرحلة ممتدة ،فال بد من االهتمام بها ،وعدم

المرأة أخرى ..إلخ .تؤدي أدوارها المرسومة في مكانين أو ضمن

وأخضعت المراهق للعديد من التحليالت النفسية والنظريات التي قد

ال بد من تذكير الذي نسي أو تناسى بأن السينما ذاكرة الشعوب ،ومن
وعلى القائمين باإلنتاج السينمائي معرفة أن األعمال التي ينتجونها

أو المسرح ومسرح العرائس ،وأناشيد الطفولة ،نجدها قد انقطعت

بشكل سلبي على المراهقين حيث تجعلهم يتأثرون بما يطرح
تؤثر
ٍ

فيجسدونه في حياتهم اليومية ،والدليل عدد الجرائم المتزايدة في

عند مرحلة المراهقة ،لتقفز بنا إلى مرحلة أدب الراشدين واالهتمام

به على صعيد الشعر والقصة والمسرح ،واألعمال السينمائية .وكأن
العشر سنوات من حياة الفرد ،والتي عاشها في مرحلة المراهقة قد

نجده ال يستطيع فهم أحاسيس ومشاعر مرحلة الرشد.

بالقراءة ،إن لم نقل عدوة لها .إن مرحلة المراهقة ليست بالمرحلة
إهمالها وتوفير الجو األدبي والفني المالئم لها ،لخلق جيل قارئ
يستطيع التعبير عن أحالمه ورؤاه.

خالل نماذج مختلفة من المراهقات ،المغ ّيبات عن الحياة والدراما،
مستبد ،ابنة امرأة شعبية ..ابنة مثقف أرمل موزع بين كتاباته وعشقه

مؤسستين أساسيتين في المجتمع :األسرة والمدرسة.

حفل هذا العمل بالكثير من األحداث والمواقف التي تكشف معاناة هذه
الفئة ،وبالكثير من التعاطف ،لك ّنه في انتصاره للمراهقات والتعاطف

أقسام الشرطة ،ولو تمت مراجعة حيثياتها لوجدنا أن هناك جرائم
لم تحصل سابقاً إال في أفالم مرحلتنا المعيشة ومنفذوها مراهقون

ألغيت تماما ،أو أنها غير موجودة.

جدير بالذكر أن سينما البلطجة استشرت بعد انتفاضة يناير الشعبية

ذلك قدمتها بلغة تفوق إمكانات المراهق ،وذائقته األدبية .على سبيل

في انعكاساتها بشكل أو بآخر على المجتمع ،فما يحصل من إرباك
وعدم توازن ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال مقياساً للشعوب

ابتعدت عن البساطة سواء في الوصف أو التعبير ،ولم يدر في خلد
المؤلف أن ينزل إلى مستوى المراهق ليستقطبه .وهذا غير مستغرب

انتقالية ال بد من المرور بها للوصول إلى االستقرار المجتمعي.

وقد تدرجت غادة السمان في روايتها «فسيفساء دمشقية» من مرحلة

وأخرى سلبية ،وما يحدث ليس سوى ممارسات فردية ،لم يتجاوزها

فكما عبرت عن لغة الطفل مستخدمة األوصاف والتعبيرات الخاصة

أس المشكلة وجوهرها.
ّ

تل ّبستهم الشخصيات التي حاولوا تقليدها.

عام  ،2011ويبدو أن من قدمها لم يعرف طبيعة االختالالت السياسية

في نزعاتها ،فهو مثل ما يسمى -وفق المفهوم السياسي -مرحلة
وقبل أن ننهي حديثنا هذا ال بد من اإلشارة إلى أن عددا من الفنانين
اتجهوا مؤخراً إلى السينما من أجل إنقاذها من واقعها الحالي،
وقدموا وسيقدمون أعماالً جيدة من ناحية مواضيعها ،وذلك حسب

متابعتي آلخر األخبار الفنية ،حيث شعر البعض منهم بجسامة

الوضع وتأثيراته على مستقبل األجيال القادمة إذا استمرت السينما
المصرية في إنتاج قيم التقهقر األخالقي.

كاتب من العراق

المرحلة المهملة
زهراء الغانم

هناك بعض األعمال الروائية القليلة وصفت تلك المرحلة ،لكنها ومع

المثال في رواية أمين صالح «رهائن الغيب» نجد أن اللغة األدبية قد

كاتبة روائية من السعودية

شيطنة المراهق
أحمد إسماعيل إسماعيل

ألن العمل مقدم في مجمله إلى الراشدين.

الطفولة إلى مرحلة المراهقة مستخدمة اللغة المناسبة لكل مرحلة،

تعد

التغييرات الجسدية والنفسية .لذا فإن هذه المرحلة من
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لهذه النمطية البالية ،وفضح سياساتها المستبدة ،بحصر الفعل

الدرامي ورد الفعل بمستوى فرديّ  ،فموجّ هة المدرسة سلبية ألنها
عانس ،واألب ّ
شكاك ألنه ُطعن في شرفه من قبل أخته ،والمشرفة
التربوية إيجابية لخلو بيتها من المشاكل ،وثمة بيوت وعوائل إيجابية

رغم جدية الطرح وجمالية األداء ،إال أن العمل اكتفى بوضع مرآة

ال

يخفى علينا تعامل مجتمعاتنا مع المراحل العمرية لإلنسان،
بجهل بها ،وتجاهل لها ،وإهدار إلنسانية اإلنسان عامة.

مستوية أمام وجه المجتمع الذكوري ،ال تعكس أكثر مما هو مسموح

به ،أو تفضح بشاعة هذا الوجه ،وقبح التجاعيد العميقة فيه.

ولعل في عنوان العمل :أشواك ناعمة ،بصفته عتبة النص ومفتاحه،

فالطفل في مجتمعاتنا المقهورة عجينة لينة ،ورجل صغير ،والشيخ

ما يشي بذلك ،ويؤكد على أن ليس هناك ما يمنع تفتح هذه الورود:

من استثمارها ،أما المراهق ،فشأن آخر ،إذ يغادر الطفل مرحلة

المجتمع اقتالعها بقليل من الحذر والحب.

عند اإلناث ،وما يرافقها من تغيرات جسمية ونفسية ،فيبدأ المجتمع

هل يسكن الشيطان في هذه المرحلة أم في ثقافة المجتمع؟

العجوز ضيف ننتظر مغادرته للحياة ،والشاب طاقة حيوية ،ال بد

عمرية ،مقاربا مرحلة جديدة ،تبدأ باالحتالم لدى الذكور وبالحيض
بر ّدة فعل ممانعة ،بتشكك وريبة وتقييد حريات ،وسخرية وعنف،
وكأن جسد المراهق مسكن الشيطان ،وروحه ملكه.

البنات ،سوى أشواك ناعمة ،وقد يكون التنكير مقصودا ،ليسهل على
هل يكفي الحب وحده لتجاوز الفتيات هذه المرحلة المسحورة؟

أيام الدراسة

مسلسل سوري من تأليف طالل مارديني وإخراج إياد نحاس ومصطفى

إذا كان هذا هو حال المجتمع ،في الغالب األعم ،لغياب الوعي

برقاوي ،بث ألول في مرة سنة  2011ثم بث الجزء الثاني سنة .2012

إعادة إنتاج هذه الصورة في الفن واألدب ،بشكل فوتوغرافي ،دون

مدرسة العلم نور الثانوية في إطار كوميدي يرصد عبرها المقالب التي

لثقافة ممانعة أليّ تغيير ّ
جدي.

والالفت في مجمل هذا العمل ،هو تغليب حضور المراهقين ،كفئة

معالجة فكرية وفنية ،هي تكريس لها في الحياة الواقعية وانتصار

مرحلة المراهقة فترة انتقالية ،يتم فيها العديد من

معهن ،لم يتجاوز حدود العتب على المجتمع ،أو االستهجان،
ّ
المولدة
كحد أقصى لنقده ،بانتقائية ال ترتقي إلى تشريح الثقافة

المسلسل ،ولم يتجرأ على مس التابوهات الثالثة ،وال على مالمسة

بطبيعة المراحل العمرية وخصائصها وأساليب التربية الحديثة ،فإن
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يعالج هذا العمل الذي عرض سنة  2005ثيمة المراهقة لدى الفتيات،

درامي سوري ،وربما عربي ،تجرأ على تناول هذا
ويُعد أول عمل
ّ
الموضوع الحساس والحيوي.
سعى ص ّناعه إلى طرح معاناة المراهقات في واقعنا المعاصر ،من

المراهق ،ولم تعطها حقها من االهتمام .ففي الوقت الذي سلطت

المعيب أن تكون ذاكرة الشعب المصري بهذه الرداءة في الطرح،

وطموحه ،وما يشغل تفكيره ،وما يثقل عليه ،لكن ومع ذلك لم تكن

عرضي ،كما يحدث عادة في الكثير من المسلسالت العربية.

لطول الحديث عن تجليات صورة المراهق إبداعيا ،سنكتفي في هذه

العجالة بتسليط الضوء على صورة المراهق في الدراما التلفزيونية،

يناقش المسلسل مشاكل طلبة مراهقين في مدرسة ثانوية ،هي

يديرها بعض الطالب لبعض آخر منهم ولألساتذة واألهالي أيضا.

ومرحلة لها خصوصيتها ،أبطال وشباب يعبثون ،ويشاغبون ،ال
ضحايا ردات الفعل من شرائح اجتماعية معينة ،كما في مسلسل
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فادي يازجي

أشواك ناعمة ،فكان من الطبيعي أن تنوب االستعراضات عن الحدث

الدرامي الحقيقي ،والفهلويات عن األفعال المدروسة .وإيالء الحكاية
المسلية التي قدمت من قبل مراهقين إلى جمهور المراهقين ،من

شخصية المراهق

صغار وكبار ،وبأسلوب مراهق طاغ على كل ما عداه من مقولة
وأهداف ..وجماليات.

والبلوغ القسري

ليست اإلضافة الجمالية والفكرية في الحديث عن شاب يتزوج

حياوي
محمد ّ

معلمته التي تعجب به ألنه «قبضاي» وشهم ،رغم سلوكه الساذج،
سوى دغدغة مشاعر بعض المراهقين من أمثاله.

وليس من جديد ،معرفيا وإبداعيا ،في غراميات شاب غني ووسيم
ي ّنقل حبه من فتاة إلى فتاة ،سوى استنساخ مشوه لصورة دون جوان.

مواضيع متشابهة ومتكررة على المستويات كافة ،ال تخلو من قص
ولصق لمشاهد من مسرحيات مصرية كوميدية :مدرسة المشاغبين،
والعيال كبرت.

وموضوعة المراهقة في التجارب األدبية والفنية كالرواية

ال شك أن هذين العملين ال يختصران المشهد الدرامي التلفزيوني

والسينما وغيرهما ،من أهمها الخلط الحاصل بين التصدي لمثل هذه

أن فضيلتهما تكمن في تحديد المراهقة كمقولة لهما وفي تقديم

الموجهة لليافعين والفتيان في العالم العربي ،ومنه أيضا عدم

العربي ،فثمة مسلسالت كثيرة تناولت هذه المرحلة وصاحبها ،غير
العمل ممن هم في سن المراهقة أو قريبين منها .فضيلة تحسب
ألصحاب العملين ،غير أن األفكار العظيمة ال تنتج بالضرورة أدبا أو
فنا عظيما.

الموضوعة في التجارب األدبية والفنية وبين الروايات واألعمال الفنية
اهتمام الق ّراء بهذه الموضوعة الدقيقة والحساسة وميلهم لقراءة

ومشاهدة التجارب التي تتصدى لعالم الكبار ،على العكس مما عليه

األمر في الغرب الذي شهد الكثير من التجارب المهمّ ة والحيوية على

بل إن التقاط األفكار الكبيرة الملقاة على قارعة المجتمع ،كالفقر

هذا الصعيد .على الرغم من أن تناول مثل هذه الموضوعات يتطلب

ومن ثم المسافة الحياتية الفاصلة بين األجيال ،السلوكية فقط

الحدث العام للعمل األدبي والفني ،نظرا للتعقيد والحساسية التي

وتأثيره على المراهقين ،والتزمّ ت لدى الكبار ،والتهميش ،والدالل،
لألسف ،ال المعرفية ،وصياغتها في قالب فني هام ،حيوي

وجماهيري ،مثل الدراما التلفزيونية ،دون دراية ومعرفة ،ال ي ّ
ُعد إال
تكريسا لمشهد البؤس الناهض وتعميقا لألزمة الحاصلة.

قدرة ودراية في تجسيد شخصية المراهق بشكل أصيل ومندمج مع
ينطوي عليها ،وبالتالي صعوبة تجسيدها.

إنّ التطرق لقضايا المراهقين ومشكالتهم المعاصرة المتمثلة في

القلق والشعور بانعدام األمن وصعوبة االنسجام مع عالم الكبار وما

مع ذلك ،فمن اإلنصاف القول؛ إن تكريس ما هو مكرس وااللتزام

تنطوي عليه من إثارة االكتشافات األولى ورؤية العالم بعيون مختلفة

التلفزيونات العربية ،وعدم الحياد عنها ،خشية إعدام العمل بمقصها

ال يتالءم وموضوعات الروايات التي تتناول في الغالب قضايا تاريخية

بالخطوط الحمر وعدم تجاوزها ،هو تحوّط لشروط الرقابة في

الكبير والحاد ،مقصلة اإلبداع وسرير بروكوست العربي.

وهيمنة القناعة الشخصية والرغبة بعدم الخضوع لقواعد الكبار ،قد
أو عاطفية معينة.

ما «رواية تشكيل» أو قصة مُ ستلهمة من مراحل عمرية مبكرة ،وهي

ُتنقص من جديّة أعمالهم ،وبالتالي فإن اختفاء شخصية المراهق
أو غيابها في األعمال األدبية يؤدي بالضرورة إلى اختفائها ً
أيضا من

مكتوبة وفق نمط روائي مع ّين يتطلب قارئا خاصا ،وهي غير الروايات

بالدرجة األساس على النصوص والروايات ،على العكس تمامً ا

وفي ألمانيا ثمّ ة مصطلح يدعى « »Bildonsromanويعني إلى حدٍ

نوع من الخيال الذي غالبا ما يوثق مرحلة شخصية من مراحل البلوغ،
الموجهة لليافعين ،بل للكبار لكن بطريقة تستدعي ذكرياتهم عن
عالم الطفولة والمراهقة ،ومثل هذا النوع من الكتابة غير موجود في

من الطبيعي أن تمنح السلطات العربية مقص الرقابة صالحيات غير

وحسب باتريك أونيل ،الكاتب المتخصص في سبر مثل هذه
الموضوعات ،فإن جميع الك ّتاب كانوا مراهقين في مرحلة ما من

األدب العربي تقريبا نتيجة لخيارات الق ّراء وعاداتهم.

عمّ ا في مجاالت إبداعية أخرى كالمسرح والسينما بشكل خاص ،فال
ّ
تجشم فيه لعناء الذهاب إلى مكان العرض ،وال دفع لثمن تذكرة

من العمر ،لكن األمر األهم في القضية هو مدى أخذ الكبار من الق ّراء

حدٍ ما ،وعلى سبيل المثال تكاد الكثير من الروايات في الغرب تتوجه

محدودة في التعامل مع ما يقدم على الشاشة الفضية ،وخاصة

الدراما التلفزيونية ،الفن األكثر جماهيرية ،حيث يختلف فيها التلقي

الدخول ،إضافة إلى غياب الرقيب بحضوره المادي ،ما يجعل المتلقي
أسير ما يبث له إلى ّ
حد االستسالم وتش ّربه كاإلسفنجة.
ّ
شك أن شيطنة المراهقة ليست سوى نتيجة طبيعية لردة فعل
ال
المجتمع المُ َّ
دجن ،تجاه تجاوز شريحة منه ألعرافه وحدوده ،حتى لو
كان ذلك في اختالف نبرة الصوت أو في تغير شكل الجسم.

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا
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مراحل حياتهم ،وبعضهم يحتفظ بمرحلة مراهقته حتى بلوغه الـ70
والمتلقين تلك القضايا التي تخص المراهقين على محمل الجد.

وباعتقادي ثمة طريقتان لعمل ذلك ،األولى تعتمد على الذاكرة
واستحضار المشاعر الشخصية في فترة المراهقة ،والثانية معايشة

تلك الشريحة واالقتراب منها وكسب ثقتها بما يتيح االطالع على

مشكالتها والكتابة عنها بعمق ،وكال الطريقتين صعبتا التحقيق في

الواقع ،ذلك ألن مرحلة المراهقة هي الجزء األكثر صعوبة في الحياة،
وهي النقطة التي نبدأ فيها بطرح األسئلة الكبيرة وإيجاد األجوبة التي
ال نحبها ،والخيال هو جزء مهمّ من هذه العملية.

األعمال السينمائية والمسرحية ،إذا ما أدركنا أن األخيرتين تعتمدان
مما يحصل في الغرب ،حيث تحولت الكثير من الروايات الموجهة

للمراهقين واليافعين والش ّبان إلى أعمال سينمائية كبيرة موجهة
لجميع الفئات العمرية.

ووفق هذه الرؤية تضمحل الحدود بين أدب الكبار وأدب اليافعين إلى

إن صعوبة تجسيد شخصية المراهق في األعمال األدبية والفنية تعود

إلى جمهور البالغين على الرغم من أنها تتناول موضوعات المراهقين،

دمجها بسهولة في األحداث ،ما لم تكن مدروسة بعمق وموظفة

بدءً ا من رواية «ملك الذباب» لوليام غولدنغ وانتهاءً بسلسلة روايات
«هاري بوتر» لجي كي رولنغ .حيث الخيال بمثابة أداة استجواب حيويَّة
من شأنها تجهيز ق ّرائها لالطالع على أوقات االضطرابات العظيمة .لكن
األمر في حالتي األدب والسينما العربيين مختلف كل ًّيا نتيجة الختالف

المشكالت وطبيعة المجتمعات ،ناهيك عن اختالف اهتمامات الق ّراء
ً
أيضا ،فثمّ ة ميل فطري لدى الك ّتاب العرب نحو الموضوعات الدرامية

والتراجيدية الجا ّدة واعتقادهم بأن قضايا المراهقين وعوالمهم قد

بالدرجة األساس إلى صعوبة تركيبتها النفسية ،وبالتالي صعوبة
عملي الروائيين
بشكل مؤثر ،وعلى الصعيد الشخصي ،حاولت في
ّ
األخيرين «خان ّ
الشابندر» و»بيت السودان» االقتراب من شخصية

المراهق بحذر وتوجس في الحقيقة ،ففي التجربة األولى قدمت
شخصية «ضويَّة» الفتاة المراهقة أو الشابّة اليافعة التي كانت ضحية

عالقات أسرية منحرفة أدت إلى سقوطها في براثن الرذيلة ،بعد أن
ُ
حاولت سبر أغوار مشاعرها وتركيبتها العاطفية ومدى تأثرها بتجارب

الكبار وإيحاءاتهم في مفهوم الخالص والتطهّر بالماء الجاري حسب
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تعاليم الديانة المندائية القديمة التي ّ
تعلمتها من الشخصيات الرئيسة

التي تحيط بها في الرواية ،وما شكله ذلك من شعور بالراحة النفسية

وقناعة داخلية بالطهر ،كما حاولت بواسطة شخصية «زينب» بائعة

ً
مخزونا حيو ّيًا من الصور واألفكار
مرحلة مبكرة من حياته ،لتشكل له

واالنثياالت الالزمة والضرورية لسبر هذا النوع من الشخصيات.

الكعك ذات األربعة عشر ربيعً ا تسليط الضوء على شريحة المراهقين

كاتب من العراق مقيم في هولندا

المنسحقة في زمن الحرب والعنف واإلرهاب وإجبارها على البلوغ
القسري لتتمكن من إعالة إخوتها األصغر منها س ًنا بعد أن ُقتل أبوها

واختار دوستويفسكي شخصية «مراهق» ليقدم من خالله رؤيته
الخاصة لروسيا التي كان يعيش فيها متأثرا بما كان يعتريها من

مشاكل ،فقد عرض من خالل الشخصية الرئيسية في الرواية نموذجا

لشاب امتلك الشجاعة والعناد والمثابرة والتحدي ،بما في ذلك

التمرد على العالقات االجتماعية السائدة التي كان يحتقرها ويفضل

في أحداث االنتفاضة الشعبية وماتت أمها بسبب المرض وعدم توفر

العالج.

أما في روايتي األخيرة «بيت السودان» فقد كانت شخصية «عالوي»

بدال عنها العزلة ،فيقول على لسان الشخصية الرئيسية في الرواية

المراهق وصورته

«إن الفائدة التي جنيتها من قطعي للعالقات اإلنسانية هي االستقالل

مها الجهني

فـ»المراهق» في رواية األديب الروسي كان مثاال لفتى مثقل بآماله

وهدوء البال ووضوح الهدف».

الفتى المراهق أبيض البشرة الذي يعيش في بيت يعج بالنسوة
السوداوات ،هي الشخصية المحورية في الحدث الروائي ّ
كله ،إذ

وطموحاته في أن ينجح في حياته ،وتختلط فيه مشاعر متناقضة

وتركز الرواية بالدرجة األساس على طبيعة العالقة بينه وبين «ياقوت»

لكن هل هي رواية للمراهقين؟ وهل تحمل في ثناياها ما يثير مخيلة

تتراوح بين االعتراف واإلنكار تجاه الوالدين والعائلة والمحيط القريب.

تدور األحداث والتفاعالت والصراعات من خالل نظرته ومشاهداته،

المرأة السوداء القويّة والجميلة التي وجد نفسه ابنها بالتبني ،على
الرغم من إحساسه الدائم ّ
بأنه لقيط وال ينتمي بيولوج ًيا على األقل،

إلى بيت السودان ،لكن هذا لم يمنعه من الشعور بالعاطفة الجياشة
واالنتماء النفسي .واستنا ًدا إلى تجربتي في تجسيد تلك الشخصيات،
ّ
فإنني أعود في الغالب إلى فترة الطفولة والمراهقة الستجلب منها

الصور واألحاسيس ،ألن تلك الفترة كانت معبأة بالصور والتجارب
العميقة التي ال يمكن نسيانها بسهولة مهما ّ
تقدم بنا العمر ،ومن

السهولة الكتابة عن شخصية بالغة يمكن تقمصها لرجل أو امرأة ما،

لكن الكتابة عن شخصية مراهق في فترة مبكرة من حياته ،قد تتطلب

منا التقمص والعودة إلى التجارب األولى وشغفها ،عندما اكتشفنا
أوّل امرأة أو أوّل وجيب آسر ّ
حف قلوبنا ،أو أوّل فضول قاتل قادنا

إلى استراق النظر خلسة إلى عالم الكبار وحيواتهم السريَّة ،فقد أدى
تسللي خلسة ذات ليلة إلى بيت السودان في أطراف مدينة الناصرية
واستراق النظر إلى الراقصات السوداوات وسحرهن وشعورهن
المفرودة وخيوط العطر المحلقة خلفهن والمخلوطة برائحة عرقهن

المثيرة حين يتمايلن وسط الباحة الترابية المرشوشة بالماء ،ونظرات

المراهق ويجذبه لتت ّبع أحداث الرواية وتسلسل أفكار الكاتب؟ وهل

«إنك

تحلم بحياة لها دويّ  ،تحلم أن تحرق ال أدري ماذا ،وأن
تم ّزق ال أدري ماذا ،أن تسمو فوق روسيا كلها ،أن تم ّر

مرور سحابة ساطعة ،أن تغرق العالم كله في الخوف واإلعجاب،
لذلك أرى من المفيد أن ّ
أحذرك ألني أحمل لك عاطفة صادقة» من
رواية «المراهق» لدوستويفسكي.

من خالل تجربتي الشخصية في عالم القراءة لم أجد في أرفف الكتب
العربية ما يحمل تصنيف «شباب صغار» ،أو مثال ً «بالغون صغار»،
وهو التصنيف المتعارف عليه في األدب والفنون الغربية بمسمى
« »Young Adultوأدب الشباب الصغار ،أو أدب المراهقين ،رغمَ
أنه تصنيف معترف به في الغرب منذ عام  ،1802ويضم أعماالً روائية

لها ذات العناصر األساسية من شخصيات وأحداث وحبكة .كما نجد

نظري ،فإن القدرة على الكتابة عن موضوعات المراهقة والقدرة على
تجسيد شخصية األبطال في تلك السن أو المرحلة العمرية الحساسة
والدقيقة التركيب ،تتطلب قدرة حقيقية على العودة إلى الماضي،

كما تتطلب تجارب مثيرة ينبغي أن يكون الكاتب قد خاضها في
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مرحلة عمرية تشكل لحظة انتقالية بين سن الطفولة والرشد ،حتى

للكتابات التي عرفت فيما بعد بكتابات الغاضبين .ولقد عبر جيل

أشخاص ال شك أنهم مروا بها ،حتى كدنا ننسى أن العبارة تدل على
أن المراهق -أو المراهقة -يبدو مثل كائن هجين ال هو بالطفل وال هو

بالبالغ ،ما يثير لديه ،ولدى المحيط القريب منه ،إحساسا بأن هناك
تغيرات مفاجئة تطرأ عليه وعلى نحو متسارع بشكل يخلق نوعا من
مشاعر الخوف والفرحة في اآلن نفسه.

-وبالتالي تنسحب هذه النعوت على األشخاص الذين يعيشون مرحلة

مراهقين ،بل أبدعها أدباء كبار رأوا في هذه المرحلة العمرية ما

والرواية تشكل واحدا من أبرز األعمال األدبية التي أفرزها القرن

التاسع عشر وصور فيها دوستويفسكي بدقة الحياة السياسية
واالجتماعية والثقافية لروسيا خالل هذه المرحلة ،التي لم يتردد في
نعتها بـ»المظلمة» ناقال عبر فصولها الواقع المأساوي الذي عاشته

نضعها في مصاف األدب؟

كثيرا ما استخدمت عبارة «مراهقة» على سبيل القدح ،من طرف

اعتبار أن هذه األعمال هي نتاج مراهقين أو موجهة إليهم فقط ،رغم

أشهر عمل أدبي تناول مرحلة المراهقة.

يجعلها غير قادرة على صنع تطوّر حقيقي يدفع بنا إلى التساؤل هل

المراهقين الغاضبين في أميركا ،ومقررا رئيسيا في الكثير من مدارس

مرحلة سابقة لنضجه الفكري؟

الكبرى ،دون الحديث عن التصنيفات األخرى المغرضة التي تصف

الرواية التي حررها في أكثر من ألف صفحة موزعة على جزأين .وهي

بالشخصيات مع وجود الكثير من األلغاز الش ّيقة التي تشد القارئ
والمتف ّرج وتثير فضولهما .لك ّنها تحمل من الهشاشة الفكرية ما

األسطورية :عضالت كبيرة ،قوة خارقة ،ذكاء شديد… والتي تكون في

وفي األدب الغربي أيضاً لم يوجد أدب مخصص للمراهقين ،فأنواع

«المراهق» لألديب الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي ،وهي

خاصة بهذه المرحلة العمرية ،حيث مزجت الفنتازيا والسحر

في المقابل تصبح رواية «الحارس في حقل الشوفان» -للروائي

المراهقة -كانت (أي المراهقة) موضوعا لألدب واألعمال اإلبداعية

المراهقة تلك من الذاكرة والعودة إلى تلك األوقات ألتلمس طبيعة

وجدان الكاتب ،تتحدد درجة صدقية الكتابة من عدمها .ومن وجهة

ألن النضج العقلي يكون قريبا من الكمال بحيث يفهم أن كل إنسان
من الممكن أن يكون بطال ً بقدراته الخاصة ،بعيدا عن الشخصية

العمرية الناشئة ،مستجيباً لميولها وأفكارها وتساؤالتها.

يعزز أهمية التخصص في اإلنتاج األدبي والثقافي عموماً لهذه الفئة

يستحق أن تخلده أعمال روائية كبرى ،وأبرز مثال على ذلك رواية

األحاسيس والمشاعر وصمود تلك الصور والتأثيرات النفسية في

الخير والشر؟ وهل هذا البطل ألبناء المرحلة المتأخرة من المراهقة؛

«المراهقة» التي ال يتورع الكثيرون منا عن وصفها بأقدح النعوت

األدب التي أتحدث عنها اآلن في هذا المقام لم تكن نتاجا لمبدعين

تلك المشاعر واالختالجات النفسية العميقة .وبقدر عمق تلك

تشبع رغبته في رؤية البطل -اإلنسان العادي -الذي تتجاذبه نزعات

هذا التصنيف في أسطوانات الموسيقى واألفالم ،وحتى القنوات
الفضائية ،وتعنى إصداراته بكل من كانوا بين  14إلى  21عاماً مما

وتحسرهم
جمهور الحمّ الين والكسبة من الرجال البالغين إليهن
ّ
عليهن وشغفهم بهنّ ،
كلها تفصيالت غامضة ظلت مخ ّزنة بذاكرتي
سنوات طويلة ًّ
ُ
كتبت روايتي األخيرة «بيت السودان».
جدا ،حتى
ّ
مقدرًا لها أن تكون لوال استجالب صور
إن هذه التجربة ما كان
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روسيا حينها.

أنواعا إبداعية بعينها بأنها «أدب مراهقين» أو «أغاني مراهقين» على

أنه ليس عيبا أن تفرز مرحلة عمرية لإلنسان نسقها اإلبداعي الخاص.

أما في مجال الشعر فقد أبدع رامبو أجمل قصائده بين سنّ السابعة
عشرة والتاسعة عشرة خالقاً عالمة فارقة في تاريخ الشعر المعاصر.

األميركي الشهير جي دي سالنجر -أشبه بكتاب مقدس لجيل

وكليات تعليم اللغة اإلنكليزية ،رواية يمكنني القول إنها أنموذج
الرفض في أميركا عن تبنيه لهذه الرواية حين رفع شعار «كلنا هولدن
كولفيلد» وهو اسم بطل هذه الرواية.

تعبر هذه الرواية عن االشمئزاز والتقزز األخالقيين اللذين يعاني منهما
صبي في السادسة عشرة من عمره تجاه المجتمع األميركي .الجميع

مثيرون للتقزز والسخط عدا األطفال وخاصة األطفال الذين ماتوا.

إن مفتاح هذه الرواية هو كلمة «الزيف» التي تتردد خالل الرواية كلها.
باستثناء األطفال ،الكل مزيفون.

لقد كان حلم البطل هولدن كولفيلد أن يعيش في كوخ على طرف
غابة ،حيث ال يلقى أحداً من البشر .واألمر المثير للتأمل أن المؤلف
قد حقق هذا الحلم فيما بعد .لقد انتزع نفسه من المجتمع األميركي
ليعيش في كوخ على طرف غابة ،ال يرى أحداً من البشر .وحتى زوجته
ال تتصل به إال من خالل الهاتف.

أما في العالم العربي فال أجد سوى رواية «أوالد حارتنا» لنجيب

محفوظ ،والتي حصل من خاللها على جائزة نوبل لألدب وفيها عبر

فهل خرج بتفوقه ونبوغه الشعري من عالم المراهقة إلى عالم الكبار؟
هل نص ّنفه شاعرا مراهقا ،أم شاعرا كبيرا باعتبار أنّ ما ّ
قدمه في سن

عن المرحلة المراهقة ونهايتها في الوطن العربي ،فقد ذكر نجيب

في مجال السينما والكتابة للمراهقين تتجلى صورة هاري بوتر التي

العربي ،وسجل فيها نهاية مرحلة مراهقة الرواية في مصر ودخول

المراهقة ال يستوعبه إال الكبار؟

اكتسحت مكتبات المراهقين وساهمت بشكل كبير في صنع ثقافة

محفوظ نظرته في الحياة ومتى ستنتهي فترة المراهقة في الوطن

الرواية العربية مرحلة الرشد .لكنها ال توجّ ه خطابها إلى المراهقين.

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /
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أفكار

يمكنني أن أضيف تجربة الكاتبة أحالم مستغانمي التي حصدت

شباب يسمعون األغاني في مجتمع يح ّرم سماع األغاني ،يرفعون

سنا ،إال أنه ال يأبه وال يلتفت ،ذلك ألن روح المغامرة غير مقيدة،

السلسة واألفكار البسيطة التي تح ّرك مشاعر قرائها وتتناغم بعفوية

خشية من أحد .لكن المراهق الذي يكتشف عالمه بطريقته ،يعيش

المراهقة عند الكاتب.

برواياتها المتأخرة إعجاب الكثير من القراء المراهقين بتلك اللغة

مع متغيرات المشاعر اإلنسانية األولى في مجال الحب واكتشاف
اآلخر .رغم التواضع القصصي وغياب المخ ّيلة .فهل يعني ذلك عدم

جاهزية مجتمعاتنا لتبني التحوّل الذي يس ّير دفتها نحو مشروع أدبي

عميق يحمل طروحات إنسانية أو حياتية أو اجتماعية وقادر على جذب

صوت مسجّ ل السيارة ،ويم ّرون في شوارع القرية دون مباالة أو

حياته دون خوف أو خشية من أحد ،بل على الكبار -والمجتمع -أن
يخشوهم ويخافوا من جرأتهم ونتائج مغامراتهم.

الجسد واكتشافاته ،وعلى مستوى النضج العاطفي في البحث عن

صديق أو حبيبة ،ففي فترة المراهقة تبدأ رحلة البحث عن األصدقاء؛
فنراه ينتقل من صديق إلى صديق إلى أن يعثر على من تسكن إليه

والمسرح ،ولم يمنعني صغر سني في ذلك الوقت من تلمّ س

فترة المراهقة ثرية على المستوى الفني في الكتابة؛ يبدأ باكتشاف

الجماليات وتت ّبع العمق اإلنساني والفكري واألدبي الذي زخرت به تلك
القراءات.

كاتبة روائية من السعودية

مراهق محمد شكري

روحه.

سعود البلوي

العالم ،ويبدأ بانتقاد المجتمع ،تبدأ شخصيته تتشكل من جميع

عليك!» يبدأ المراهق بشرب الخمر وتدخين الحشيش في الخفاء حتى

جوانبها االجتماعية والدينية والثقافية والعاطفية والجسدية.

يتقيأ ويمرض ،إال أنه سمع نصيحة أحد الحشاشين الذي بادره بالقول

الكتابة عن شباب في مرحلة المراهقة فيها عنفوان وحرية ،الكتابة عن

إن ذلك يحدث فقط في المرة األولى وستعتاد عليه ،وهو ما كان.

وبشعور متوهّ ج ،المراهقة فترة بال عقل فترة عاطفية مشبوبة ،،ذلك

العميق ومراقبة أجساد النساء والفتيات الالتي يسترق النظر إليهن

هذه السن ّ
تمد الكاتب بالحيوية والحرية ،تجعله يكتب بدم ساخن

ومع مرحلة البلوغ تبرز لدى المراهق لذة خفية تقوده إلى الخيال

أنك تكتب من دون حساب أو عقالنية ،فأنت ال تكتب عن رجل في سن

دم ساخن

ّ
تعد

»المراهقة» مفترق الطرق الخطيرة بين الطفولة والرجولة

كاسيات أو عاريات بدهشة وخلسة من فوق األشجار أو في األماكن

على أخطائه ،أو يخشى من أوالده أو يخاف من خصام مع زوجته،

المراهق /الرجل في العالم العربي ال تم ّر مرور الكرام على قارئ األدب

حيث أن الهاجس األول بالنسبة إلى المراهق في هذه البيئة الفقيرة

جعفر عمران

قدراته الجسدية ومغامراته العاطفية ،يعيش ليعرف قدرته على

الخمسين يتوخى الحذر في كل خطوة ،يخشى أن يحاسبه المجتمع

بل تكتب عن شاب مقبل على الحياة ،يتخذ قرارا ليرى ،ليكتشف

الشجار والخصام والفراق ،شاب حيوي يعمل ثم يخاف .أمّ ا الكتابة
عن رجل فأنت تكتب عن شخص يخاف ويخاف ويخاف ،ثم يعمل وهو

ومفترق الطرق ذاتها بين االستقامة واالنحراف؛ فصورة

العربي دون أن يكتنفها الفقر والجهل والمعاناة اإلنسانية.

عتبات الكتاب عبارة تؤكد على أنها «سيرة ذاتية روائية» ،ورغم ما يقال

صورة المراهقة في «الخبز الحافي» هنا هي حالة من التشرد والضياع

«الخبز الحافي» عام  1982بعد عشر سنوات على كتابته لها وضع في

نتفق إجماال على عدم وجود صورة المراهق والمراهقة في

كيف يخاف ،وأن عليه أن يكون في حالة خوف دائم ،فتكون الكتابة

تط ّرق محمد شكري في روايته إلى مرحلة الطفولة المتأخرة التي ّ
تعد

في التلفزيون فهو يوجد بصفته ابنا مطيعا مساعدا لوالده في العمل.
ُ
ُ
نظرة مجتمعاتنا تجاه مرحلة المراهقة في الجانب الجنسي،
وتختزل

حرة مفتوحة بال حدود ،هكذا تنتقل الحالة إلى الكاتب على الورقة،
ّ
والتعلم ،واالكتشاف في
فالمراهق هو في حالة البحث واالكتشاف

الثقافة العربية بمختلف مجاالتها ،وإن وجد في السينما أو

وفي تحوالت الجسد واكتشاف تضاريسه.

هذا «الملف» لفت نظري إلى أنني تناولت شخصية المراهق في

مجموعتي القصصية «سالفة طويهر» الصادرة عام  ،2013ولم أشر

بشكل مباشر إلى أنه يعيش مرحلة المراهقة ،ولم ترد لفظة المراهقة
في القصة ،ولكن تناولت الشخصية في تلك المرحلة ،مرحلة ما بعد
المرحلة االبتدائية التي فشل طويهر في اجتيازها ،مما اضط ّر للعمل

في وظيفة «ف ّراش» أو مستخدم ،ومن هنا يبدأ المونولوج الداخلي
لطويهر حول كيف أن ّ
تعثره الدراسي وقف عائقا أمام تحقيق أحالمه،
فيقارن بين ذاته وبين المعلمين.

وفي العام  2015كتبت قصة «جمرة األصدقاء» -لم تنشر بعد -وتتناول

قصة أربعة أصدقاء يعيشون في األعوام األخيرة من مرحلة المراهقة،

aljadeedmagazine.com

خائفة متوجسة مخنوقة .أما الكتابة عن المراهق فأنت أمام مساحة

والجاهلة والمكبوتة هو الجنس ،إذ يشرب المراهق المسكر ويذهب

حين أصدر الروائي المغربي الراحل محمد شكري روايته المثيرة

صوت الحقيقة الصارخة ألبناء الطبقات المسحوقة المعدمة في

يعمل ،بعد أن يسمع آراء اآلخرين ،يتعلم الخوف من محيطه ،يتعلم

األخرى ،ثم ينتهي به المطاف إلى الحيوانات والطيور الداجنة!

إلى البحث عن لذات الجنس األولى في المواخير لدى المومسات

خائف ،ينتظر رأي اآلخر في ما عمل ويخاف ممّ ا عمل ،المراهق لم
ّ
يتعلمه بعد أن
يتعلم الخوف بعد ،بل هو لم يعرف الخوف بعد ،هو

قد
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كاتب قصصي من السعودية

شخصية المراهق ثرية بحالتها النفسية وبتحوالتها على مستوى

المراهق في الوقت ذاته؟
ً
حين أنظر لتجربتي في القراءة أثناء المراهقة أجد كتبا للكبار ،كتبا

عميقة وجميلة طبعت أفكاري وروحي في مجال الشعر والرواية

أقوى من جسد الوصايا وبرهان التعليمات ،هذا ما تفعله الكتابة عن

عنها أنها تنتمي إلى «الواقعية القذرة» في األدب إال أنها في حقيقتها
المجتمعات العربية.

المدخل للمراهقة المبكرة في «الخبز الحافي» إال أن المحك الحقيقي
ّ
والسكير
األسوأ في هذه العالقة هو سلطة األب العنيف والقاتل

سواء مواطناته أو األجنبيات.

والغرق في اللذة دون االنتباه إلى ما تفعله الحياة به «مات أخي عاشور.

لم أحزن على موته .كنت أسمعه يصرخ وأراه يحبو ،لم أكن أفكر فيه.
ملذات جسدي ألهتني .أختي أرحيمو أيضا أراها تكبر وتتكلم ،لكني لم

أكن أهتم بها .كنت غارقا في همومي وتشردي ،حالما بملذات العالم.
أنام في الدروب أكثر مما أنام في المنزل».

وما يكسبه المراهق من بيع الخضار والفواكه كان ينفقه في الشرب

ّ
ّ
التعلم للعثور على المعرفة
حد ذاته متعة الحياة ،في نسيجه رغبة
والمعلومة ،وهي مرحلة حيوية منعشة تغذي الدماغ باألفكار وتضخّ

والمقامر ،حيث بلغت هذه العالقة آفاق الكراهية بقتل األب ابنه

والدعارة ،وحين تنتهي كل الفرص يلجأ وأصحابه إلى حمل حقائب

يحبه .هو الذي قتله .نعم .قتله .قتله قتله .رأيته يقتله .هو هو قتله.

المراهق العربي صورة «الفتوة» وخاصة حينما يتعلق األمر بـ»الشرف»؛

تمضي وتتقدم من دون تردد تفتح ذراعيها لتستقبل شبابك وقوتك،

قتله قاتله الله!».

الدم في العروق ،تسمح للمغامرة بأن تغريك ،وتدعوك إلى أن
الطريق أمامك مفتوحة للركض ،هذي هي الكتابة عن المراهقة،
مبال ألنه لم يصل إلى النتائج بعد ،فهو يصل
حيث البطل ح ّر وغير
ٍ

األصغر «تذكرت كيف لوى أبي عنق أخي .كدت أصرخ :أبي لم يكن
قتله .رأيته يقتله .لوى عنقه .تدفق الدم من فمه .رأيته رأيته يقتله .أبي

المسافرين وسرقتهم في المحطات .وباإلضافة إلى ذلك تبرز لدى
حيث أهان أحد أبناء الحي أخت محمد الصغرى بصفعها على خدها

مما جعله يتعارك معه ويهزمه أمام أعين أبناء الحي مستخدما

إذن هذه العالقة غير السوية مع األب القاتل كانت مفترق الطرق في

سالحا أبيض هو عبارة عن شفرة حالقة!

األب البنه على عمل في مقهى شعبي في الحي الذي تقطن فيه أسرته

اإلرادة من لسان األب المليء بالسباب والشتائم وإهانته بوصفه «بابن

رحلة االنحراف التي تبدأ باالستغالل المادي والتسخير من خالل عثور

كما تبرز صورة التسلط األبوي العنيف ،حيث ال يسلم المراهق مسلوب

إلى النتائج عندما يصير رجال ،نتائج اآلخرين وقناعاتهم هي التي تق ّيد
ّ
ويتعقل ويحسب خطواته،
الرجل وتحبسه ،تطلب منه أن يتريث

ويديره رجل مبتور اليد ،قدم له األب ابنه محذرا إياه «إذا اعتدى عليه

العاهرة» وضربه وتعنيفه مما يضطره إلى اللجوء إلى خياله الخصب

يعرف شخصيته ُ
بعد ،بل هو يرسمها أو يتعرف عليها وعلى نفسه في

االبن من السادسة صباحا حتى منتصف الليل ،وحين يقبض أجرة

الحقا إلى تفريغ طاقته والتعبير عن شخصيته وميوله الجنسي الثنائي

المراهق لم يعرف الخيبة ُ
بعد وال اإلحباط ،ولم تكتمل تجربته ولم
فترة المراهقة ،ورغم كل التحذيرات والوصايا من الذين هم أكبر منه

أحد السكارى أو الحشاشين بما ال يليق فسوف أزهق له روحه» .يعمل

عمله الزهيدة كل شهر يأخذ األب المال مكتفيا بالقول «الله يرضى

«يضربني ويلعنني جهرا ،أضربه وألعنه في خيالي!» .ثم يلجأ المراهق

بعبثية :إحراق شجرة ضخمة ،اغتصاب طفل ،ضرب األب المتسلط
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أفكار

فادي يازجي

حتى إدمائه ،االقتياد إلى المخفر بتهمة السرقة ،ممارسة سلوك
جنسي مع رجل إسباني كبير ،محاولة السكارى المشردين التحرش

به ،التشرد في الشوارع الخلفية واألزقة الضيقة والساحات ،إال أن

القارئ العربي

دور األب المتسلط يعود إلى الواجهة من خالل ذكرى ضرب ابنه

بعنف لسبب تافه (ألنه لم يأكل الطعام) فيدخل في غيبوبة!

راه َقة
الم ِ
ضحية القراءة ُ

في رواية «الخبز الحافي» للسلطة األبوية المتسلطة الظالمة العنيفة

أمين الزاوي

دور رئيس في تشكيل الشخصية المشوهة للمراهق في المجتمع
العربي والتي تصل إلى الرغبة في االنتقام من هذه السلطة األبوية
العنيفة الظالمة حيث يتمنى االبن أن يموت أبوه مبكرا ،بل إنه ال يذكر

كم مرة قتله في الخيال ولم يبق له إال أن يقتله في الواقع «صرت

أفكر :إذا كان تمنيت له أن يموت قبل األوان فهو أبي .أكره أيضا الناس
الذين يشبهون أبي .في الخيال ال أذكر كم مرة قتلته! لم يبق لي إال
أن أقتله في الواقع»« .بعد خروجي من السينما اتجهت إلى ساحة
الفدان .جلست على المقعد الغرانيتي مستعيدا قتل البطل لغريمه.

أبي يتمرغ في دمه وأنا أنظر إليه بانتصار!» .كان الحل الوحيد لنهاية
هذا البؤس هو هروب االبن من قبضة األب المتسلط الجاهل العاطل

الذي سلب المرأة/األم كل حقوقها في ظل عنف جسدي ولفظي يومي
ضدها.

دينيا ،العالم العربي ،يبدو لي وكأن سن المراهقة هي

أطول فترة في عمر اإلنسان العربي ،يعيش هذا األخير حياته مراهقا،
من المدرسة إلى المقبرة ،من قراءة التهجّ ي األولى إلى قراءة الرواية،

من قراءة الفلسفة إلى قراءة السور القرآنية ،من زيارة طبيب القلب

إلى زيارة كاتب الحروز (التمائم) والطالسم ،والمراهقة عند العربي
تتجلى في كل مناحي الحياة :المراهقة في الثقافة وفي السياسة وفي

تتلو عملية هروب االبن المراهق من سلطة أبيه وعنفه رحلة تشرد

اإلبداع وفي الدين.

رجل سكير حاول التحرش به فضربه بعنق زجاجة خمر مكسورة،

خمسينيا أم سبعينيا أم أكثر ،يفضل بشكل عام قراءة الكتب ذات

في األزقة الضيقة والشوارع الخلفية والعراك والسجن .تعارك مع

لكن المراهق أوقف في السجن مع رفيقه ورفيقتيهما بتهمة ممارسة
الدعارة ،وفي السجن تع ّرف من خالل رفيقه إلى أبي القاسم الشابّي

فالقارئ العربي عموما ،بغض النظر عن عمره ،عشرينيا كان أم

وأدبيا أيضا ،والشاعر العربي منذ القدم وحتى اآلن مصاب بـ»ليبيدو

العربي شخصية «غاضبة» باستمرار ،والغضب أو «التشنج» يدل على

الطابع االستهالكي ،أي التي تثير غريزته الجنسية أو الدينية أو

يمارس عملية مراهقة إبداعية ويمارس بطولة دونكيشوطية وهو

تؤكد الكثير من مراكز اإلحصاء الموثوق فيها والتابعة لمراكز البحوث

السياسية.

الميكرو» ومرض «اإلنشاد» والخطابة والمنبرية ،وهو في الوعيه

يدرك ولو بشكل الواع أن القارئ ،الذي يمثل أفق االنتظار بالنسبة لهذا
التفريغية كسبيل للخالص من أعطابه التي هي في المحصلة أعطاب

العربي ،انطالقا من هذا السلوك االستهالكي ،فالعربي ،من المراهقة

فالقراءة العربية بجميع أشكالها ،قراءة النصوص األدبية ،مشاهدة

وبعد خروجه من السجن صار المراهق يشتري المجالت العربية

الفكرية والعاطفية والجنسية والروحية.

وطنية تنموية شاملة.

صورهم ويمارس عادته السرية بالنظر إلى صور الراقصات والممثالت،

والقراء لما في نصوصهما السردية أو الشعرية ،من عزف على وتر

يكسوها الجهل؛ ولذا وعده رفيقه بأن يعلمه يوما القراءة والكتابة.

المخصصة لنشر أخبار الممثلين ويجلبها إلى المقهى ليتفرج على

وكان شقيق صاحبه يقرأ له في المقهى بعض ما ينشر في الصحف

والمجالت العربية الشرقية بصوت عال ،وكان رواد المقهى ينصتون
باهتمام إلى الموضوعات السياسية التي يقرأها ،فيتحمس وينتصب

واقفا ليقدم خطبة سياسية مشوبة ببعض األحاديث النبوية واآليات

القرآنية حتى أن رواد المقهى الجهالء -والمراهق أحدهم -لم يكونوا
«يفرقون دائما بين قوله وقول الله».

األفالم ،قراءة النصوص الدينية ،كلها تتأسس داخل المراهقة

غياب طرق التواصل مع العالم بشكل خالق وذكي.

السوسيولوجية والسيكولوجية النزيهة والمنتشرة عبر العالم ،أن

المبدع ،هو اآلخر يبحث عن ممارسة حالة من البطولة االستمنائية

وشعره رغم أنه مازال أميا ولم يدخل مدرسة يوما وبيئته االجتماعية

أكبر عدد مستهلكي قنوات األفالم اإلباحية هم من مشاهدي العالم

الصغرى إلى المراهقة الكبرى ،يرتع بـ»هناء -قلق» في مشاهدة أفالم

لقد كان إحسان عبدالقدوس ونزار قباني أكثر الكتاب تأثيرا على القراءة

ولقد حول العربي ،من خالل الكتابة ،كما من خالل قراءة هذه

البورنو ،وهي البضاعة الثقافية التي تشكل كثيرا من هواجسه وتهيكل

العالقات العاطفية المقدمة داخل سياقات أسلوبية مراهقة.

والديمقراطية وقضية فلسطين إلى ميدان من القول واستهالك القول

في العالم العربي ،وبشكل سري مقفل ،يشترك الجد واألب واالبن

الكتابات ،كثيرا من القضايا المصيرية في العالم العربي كالحرية

وما يثير القارئ العربي اليوم من روايات مغاربية أو خليجية ،والتي

بطريقة مراهقة ،فالمنتج (الكاتب ،المبدع ،السياسي ،الفقيه،

النصوص المفعمة بما يشبه الشعر المليء باألنين والخواطر المحلقة

المؤمن بالله ،المنتمي إلى األحزاب) كالهما يعيش داخل مراهقة،

تعرف انتشارا كبيرا بين القراء بفئات عمرية متفاوتة ،هي تلك

حول النساء الجميالت وحكايات الحب والبكاء واإلخفاق في العالقات

والفراق عن طريق الموت أو الهجران أو الخيانة.

السينمائي والمسرحي) والمستهلك (القارئ للكتب ،مشاهد األفالم،

ويعيد إنتاجها بتلذذ وبكاء باالستناد إلى «نظرية المؤامرة الخارجية».

رؤيته لـ»المرأة» و»الجمال» و»الجسد» وتؤسس لمخياله عن «اآلخر».

والحفيد في مشاهدة نفس البضاعة «الجنسية» ،بطرق مقفلة

وبصمت المجتمع ،بطبيعة الحال كل هذا «السلوك الثقافي» المرضي

يتم في نظام اجتماعي قائم على «نفاق أخالقي» بألوان «الحشمة»

المزيفة و»االحترام» الظاهري و»التدين» الخارجي.

ولعل طغيان استهالك ثقافة المراهقة وغياب العقل والنقد من الحياة

فالعربي وبشكل عام يتقاسم ويستهلك ،بغض النظر عن عمره،

المنتصرة التي تجعله يعيش خارج التاريخ بعيدا عن المشاركة في

غيابا تاما للتربية الجنسية في مدارسنا وجامعاتنا وأسرنا ،فأكبر

شابا كان أم شيخا ،المتع الثقافية االستهالكية نفسها ،وألن هناك

وفي خضم الجهل والغيرة من أنصاف المتعلمين أص ّر المراهق ذات

روائيون وروائيات أصبحوا معروفين وتطبع «نصوصهم» بل وتقدم

الثقافية هو ما جعل اإلنسان العربي ضحية أيديولوجيا «الفروسية»

لتعليم اللغة العربية .توسط له شقيق صاحبه لدى مدير مدرسة لكي

الذي تعيشه الذات العربية ،ذات منكسرة تريد التشبث بـ»الوهم»

صناعته ،وتجعله أيضا ضحية «الفحولة» الكاذبة أو «الحلم الكاذب»

الثقافة االستهالكية هي تلك المرتبطة بالجنس ،بجسد المرأة ،وهي

هذه القراءة المراهقة سياسيا وجنسيا ودينيا ،أنتجت لنا في العالم

والتأمل.

يوم على تعلم مبادئ القراءة والكتاب فاشترى من المكتبة كتابا

يدرس بها رغم أن عمره قد بلغ عشرين عاما ،فكان تعلمه القراءة
والكتابة سبيال إلى تعبيره عن رحلة المراهقة الموغلة في عالم التشرد
والضياع.
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عنها مذكرات جامعية ،ال لشيء إال ألنها تتناسب وحس المراهقة
الرومانسي أو الرذاذ اللغوي الفارغ للخروج من مآزقها.

وحتى «قيم البطولة» التي يقدمها الكاتب العربي عموما ،والتي يحبها

القارئ بشكل عام ،هي بطولة قائمة على االنتصار الرومانسي المراهقي
الكاذب ،فالقضية الفلسطينية ُي َتعامَ ل معها بطريقة مراهقة سياسيا

وهي حالة ال تنتج سوى الوهم والعقم وأمراض التغني بالذات.

العربي مواطنا ومثقفا وشاعرا ورجل دين ضحية «ظاهرة الغضب»،

والغضب هو حالة «مراهقة» قريبة من ظاهرة  ،fugueفالمثقف

ثقافة يتعامل معها اإلنسان العربي بمراهقة وفي غياب العقل والنقد
روائي وأكاديمي من الجزائر
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سعد يكن

المتشظي والساخر والمتأمل
ثالثة رسامين من سوريا
فاروق يوسف

أهــم مــا يجمــع بــن الثالثــة هــو تم ّردهــم عــى إرث الحداثــة الفنيــة يف ســوريا .وإذا مــا عرفنــا

حجــم وســعة وتنــوع مرجعيــات ونتائــج ذلــك اإلرث الجماليــة يمكننــا أن نحكــم بصعوبــة
املهمة التي أنجزها الرسامون الثالثة وهم يتصدون للقيام بمغامرة خلق وعي حداثوي
جديد من شــأنه أن يفتح آفاقا عاملية أمام املحرتف الســوري الذي ظل زمنا طويال ســجني
هويتــه األحاديــة.

ما

يجمــع بــن الثالثــة أيضــا أنهــم

املحليــة عــى العامليــة بذريعــة الحفــاظ عــى

أن يباشــروا الرســم بــأدوات تقليديــة مــن أن

حـرص الثالثــة عــى البعــد الشــخيص يف مســألة
ـ

تشــخيصيون .بــل هــم أشــد حرصــا عــى

شـرت يف
ينخرطــوا يف التيــارات العدميــة التــي انت ـ

جـزءا مــن
الهويــة فلــم يعالجوهــا إال باعتبارهــا ـ

االنفعــايل مــن خــال التجريــد املتشــظي غــر

القائمــة عــى عناصــر مســتقاة مــن التجربــة

خـرة رافعــة شــعارات التعبــر
الســنوات األ ـ
املحكــوم بضوابــط معينــة .وهــو مــا لــم يتعــرف

عليــه الفــن التشــكييل الســوري يف مختلــف
مراحله السابقة.

هوية شخصية

ـمـزاج الرســم .فــكان لــكل واحــد منهــم هويتــه
الشــخصية يف التذوق والشــغف وطريقة النظر

واملعالجــة التــي تجمــع بــن الحرفــة والخيــال.

نبوءة الفجيعة

حـرب يف ســوريا ( )2003كان
قبــل أن تقــع ال ـ

مــا يفــرق بــن الثالثــة هــو أكــر عمقــا ممــا يجمــع

هناك شعور بالفجيعة قد تخلل رسوم الثالثة

إنهــم أب ـنـاء عصــور أســلوبية مختلفــة .كل واحــد

كئيبــة بقــدر مــا كانــت صادمــة يف ذهابهــا إىل

بينهــم .طريقــة النظــر إىل الفــن والتفكــر فيــه.
منهــم يقــف عــى كوكبــه الخــاص .لــه مصــادره

ومرجعياتــه ومــواده وتقنياتــه وهــو مــا قــاد
بالتــايل إىل أن يكــون لــكل واحــد منهــم عاملــه

الخــاص .وهو إنجــاز صــار صعبــا يف عصرنــا،

حيــث تتداخــل األســاليب فيضيــع مــا هــو
شــخيص يف مــا هــو عــام .يف أســلوب كل واحــد

منهم تجتمع تأثريات فنانني ينتمون إىل عصور
متباعدة وهو ما ّ
يعد مؤشرا عىل سعة االطالع

لــدى الفنانــن الثالثــة .يف هــذا املجــال يمكننــا أن
نالحظ تحررهم من املنطق السائد الذي يُغلب
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بمــا جعلــه أشــبه بالنبــوءة .لــم تكــن رســوما
التقــاط مواقــع ألــم غــض ونافــر ،لــم تكــن الحيــاة

يف ســوريا قــد انكشــفت عليهــا بطريقــة شــفافة

شـراف أضفــى عــى تجــارب
وعلنيــة .ذلــك االست ـ
يازجــي ويكــن ود ـلـول معنــى املحاولــة التــي ال

تقلــد الواقــع بقــدر مــا تســعى إىل تفكيكــه مــن
أجــل التعــرف عــى مآالتــه التــي لــم تكــن مرئيــة.
إنها تجارب تذهب إىل محاولة استجالء أسئلة

املصــر وهــو الــذي صــار اليــوم ملتبســا .كان
ضـرا بقــوة يف محــاوالت
البعــد االســتفهامي حا ـ

الفنانــن الثالثــة اســتدراج الوقائــع الجماليــة

إىل اال ـعـراف الهامــس بمــا تنطــوي عليــه مــن

تجريبية مضادة

الطابــع التشــنجي لجمــال ،هــو يف طريقــه إىل

تهنــأ باالســتقرار إال بعــد انقــاب حافــظ األســد

مفاجــآت غــر ســارة .لقــد أخلــص الفنانــون إىل
الهــاك .بهــذا املعنــى يمكننــا ال ـقـول إن مدائــح
الجمــال لــدى ـهـؤالء الفنانــن هــي يف وجههــا

صـره .كانــت الفجيعــة كامنــة ولــم
اآلخــر ـمـراث مل ـ

تكــن يف حاجــة إىل الظهــور إال ألصابــع تنبــش يف
أرضهــا بحثــا عــن صورهــا.

ذلــك العنــف درســا عظيمــا يف الغمــوض .يومهــا

ســوريا هــي بلــد االنقالبــات العســكرية التــي لــم

كانــت الثقافــة الســورية ومــن ضمنهــا الرســم
يف مــكان آخــرّ .
مثلــت تجربــة الرســام نذيــر نبعــة

ـيـزال ابنــه بشــار يحكــم اليــوم ســوريا بعــد وفاتــه

املــدرس .األيقونيــة الرمزيــة مقابــل رمــوز الــرف

عــام  .1970أنهــى األســد عصــر االنقالبــات (ال
عــام  .)2000يف ظــل ذلــك االســتقرار الــذي تميــز

بالعنــف .وهــو عنــف ســوري بامتيــاز ملــا اتصــف
بــه مــن ســرية وخ ـفـاء وت ـنـوع يف حيلــه .كان

مادتــه الحريــة املغيبــة ســواء داخــل الســجون
شـرة .كان واضحــا حينهــا
أو يف الحيــاة املبا ـ

أن أيّ تجريبية يف املجال الفني ال بد أن تتخطى

يومهــا معــادال موضوعيــا لتجربــة الرســام فاتــح

عقدة الهوية التي اشتبك من خاللها السيايس

املحــي .وهــو مــا اســتهجنه رســامو مرحلــة

شــبيه بذلــك االســتقرار الــذي عــمّ البــاد بعــد

مــا بعــد الســتينات ويف مقدمتهــم يوســف

عبــد لــي ( )1951الــذي أســس لفــن ســيايس،

صـول إىل اســتقرار ممــوه،
بالثقــايف مــن أجــل الو ـ

مرحلــة مضطربــة مــن االنقالبــات .وكمــا أرى
فــإن تجريبيــة الرســامني الثالثــة (هنــاك رســامون
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ســوريون آخــرون يقاســمونهم املحاولــة) كانــت

اإلنســان إىل ديكتــه وخرافــه وأرانبــه وثعالبــه

الشــخصية أن يكــون فــادي مقبــا عــى شــظف

بمثابة انقالب يف تاريخ الحداثة الفنية بسوريا.

ذاهبــون؟» ســؤال ينتقــل مثــل عــدوى مــن

التشــخيصية باعتبــاره محاولــة للتعــرف عــى

ووحوشــه التــي اســتحضرها فــادي يازجــي مــن

تمثــل ذلــك االنقــاب بتبنــي أســلوب التعبرييــة

خـراق مجاهيلهــا بعيــدا عــن التجليــات
الــذات وا ـ
الجماليــة

ملحــاوالت

معالجــة

املشــكالت

االجتماعــي .وبســبب طابعهــا الشــخيص
الخالــص فــإن تلــك التعبرييــة التشــخيصية ال

تخلــو مــن لحظــات تجريــد صــاف ،هــو تجســيد
لنوع من التماهي الذي يقع بني الفنان وبني ما

يصـوّره .وهــو مــا يكســب التجريــد طابعــا إنســانيا

يجعلــه يف غنــى عــن األشــكال اإلنســية.

  

فادي يازجي
تحوالت كائن متشظ

كوابيســه اليوميــة التــي ال ـتـزال تطــل مــن عينيــه

كلمــا جلــس متأمــا.

تكــن مضمونــة النتائــج .مــا ال توحــي بــه رقتــه
العيــش بقــوة الــكادح الــذي يســكنه .يومهــا
اكتشف صالبته ويف الوقت نفسه ذلك الفيض

الهائــل مــن الــرؤى التــي صــار يحوّلهــا إىل أعمــال

كانت الحرب التي لم تقع بعد يف سوريا نبوءته

فنيــة .لذلــك لــم تكــن غزارة إنتاجــه مفاجئــة إال
ملـ َـن ّ
يقدمــون اإللهــام عــى العمــل .يازجــي مــن

هنــاك مــا يدعــو إىل االطمئنــان والثقــة .غــر أن

شــعلة اإللهــام وألنــه ليــس رجــل عالقــات عامــة

التي لم يجد لها تفسريا .يف عامله الفني كما يف

العالــم الــذي يعيشــه بطريقــة اســتثنائية ليــس
ذلــك لــم يكــن مدعــاة النهيــار البنــى الشــكلية يف
ذلــك العالــم الــذي يســعى إىل إخ ـفـاء هشاشــته.

فمهمــا بالــغ يازجــي يف تحطيــم أشــكاله فإنهــا
تظــل تحتفــظ بقــدر الفــت مــن التماســك وهــو مــا

ورثــه مــن عــادات النحــات الــذي لــم يفارقــه.

في حضرة األلم

جهته يؤمن بالعمل وحده طريقا للقبض عىل
جـزه.
ـب جهــده عــى قيمــة مــا ين ـ
فقــد انصـ ّ

عـرض يف قاعــات
مــا كان لفنــه الصعــب أن ُي ـ

ـعـرض راقيــة بنيويــورك ولنــدن وباريــس وبــروت

وأبوظبــي وقبلهــا كلهــا يف دمشــق لــو لــم يكــن
ذلــك الفــن ّ
يمثــل لحظــة فريــدة مــن نوعهــا يف

تاريخ الوعي الجمايل العربي .مثل فنه لم يكن

يازجي عىل املستوى الشخيص سهل القياد وال

تعرفـ ُ
ـت عليــه أول ـمـرة رســاما ،لكنــه الرســام

فــادي يازجــي رســام ونحــات .ولكنــه يف الحالــن

تتشــكل قناعاتــه إال بصعوبــة .يمكننــي الحكــم

إىل الرســم تماما .لم تكن املادة التي اســتعملها

يحايك أبخرة الحكايات التي تتشكل يف أعماقه

صفاتهــا منــه وربمــا اكتســب هــو يف مــا بعــد شــيئا

مــن يتأمــل رســومه ومنحوتاتــه ال بــد أن يــدرك

لقــد وضــع الرجــل نفســه يف خــاف مــع ف ـكـرة

اإلنصــات.

بالنســبة ألت ـبـاع تلــك الف ـكـرة املتوارثــة عــن فــن

الذي يقف يف منطقة تقنية ملتبسة ال تنتسب

وحدهــا هــي الســبب بــل وأيضــا ســلوكه الــذي
يتخطــى الســطح باعتبــاره ح ّـيـزا نهائيــا ملــا ينتــج
عــن فعــل الرســم.

مسيرات جنائزية

ال يصــف مــا ـيـراه كمــا يفعــل الرســامون وال
كمــا يفعــل النحاتــون.

أن كائناتــه ال تملــك وقتــا للوصــف أو الــكالم أو

مــن صفاتــه منهــا.

الهويــة الســورية للفــن .وهــو مــا كان مزعجــا

لقد ألهمه ذلك الوضع البشري املربك والحائر

والفــزع اإلنســاين وهــو مــا م ّـيـزه عــن ســواه مــن

تقعــان خــارج مــا هــو مســموح بــه بالعــودة إىل

قبــل حــوايل عشــرين ســنة ،حــن رأيـ ُ
ـت أول

ســنوات عنوانــا لكتابــي عنــه وعــن تجربتــه الفنيــة

عـرب .ذلــك ألن أســلوبه الفنــي وإن
الفنانــن ال ـ

«خبــز اآللهــة».

بيســر أن كائناتــه النا ـفـرة اكتســبت الكثــر مــن

ســوري بأبعــاد شــكلية وفكريــة متفــق عليهــا.

القــدرة عــى مواجهــة األلــم والهلــع والذعــر

عمــل لــه تك ّونــت عبــارة يف رأيس ســتكون بعــد

كان قريبــا مــن التعبرييــة الرمزيــة غــر أنــه ال

حيويــة يازجــي وانتشــار فنــه همــا ظاهرتــان

تلــك النظريــة .هنــاك مســحة إنســانية يف فــن

يازجــي حــاول الكثــرون تضييــق الخنــاق عليهــا

من خالل ربطها باألحداث التي تشهدها بالده
اليــوم .وهــو مــا ال يمكــن نفيــه غــر أنــه ال ّ
يمثــل

الرســام القــادم مــن النحــت وهــو اختصاصــه

يلتزم إيقاعــا مدرســيا بعينــه بســبب إخالصه

لإللهــام الصــوري ،فكائناتــه ال تقبــل أن تــرى

حـراء
فنــه هــو خالصــة تجربتــه يف العيــش يف ص ـ

الحقيقــة كاملــة .فــادي يازجــي هــو فنــان إنســاين

األ بــدي.

قضايــا اإلنســان يف كل مــكان .املواطــن الســوري

األكاديمــي ال يفكــر يف الرســم باعتبــاره مســاحة
صورتها ملساء يف املرآة .لذلك تحضر مجسدة

مــن خــال طبقــات مــن األص ـبـاغ التــي ال يلغــي
تفعــل تلــك الكائنــات الخرافيــة التــي اســتعارها
الفنــان مــن مخ ّيلــة أزمنــة ســحيقة.

للســؤال الوجــودي الــذي تتعــر بــه كائناتــه.

وجــدت تلــك الكائنــات فيهــا معنــى لتيههــا

إنساني بعمق

ولــد فــادي يازجــي يف الالذقيــة عــام .1966

يــوم كنـ ُ
ـت أتــردد عــى مشــغله الواقــع يف الحــي

أنهــى دراســة النحــت يف كليــة الفنــون الجميلــة

أســئلته الوجوديــة وتعذبنــي .دائمــا كنــت أرى

كمــا يف الفــن حــن اختــار املــي يف طريــق
مبكـرا أن الفــن
موحشــة وصعبــة .لقــد اكتشــف ّ ـ

اليهــودي بدمشــق القديمــة كانــت تســليني
سـرات جنائزيــة ،الض ـيـاع عنوانهــا
يف لوحاتــه م ـ
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بدمشــق عــام  .1988بــدأت مغامرتــه يف الحيــاة

النزعــة وهــو مــا يجعلــه يف موضــع املدافــع عــن
الــذي يســكن يازجــي هــو ليــس هويتــه املطلقــة،
يســر لفنــه أن يكــون عامليــا.
وهــو مــا ّ

فادي يازجي

بعضها البعض اآلخر بل يقف إىل جانبه مثلما

108

والتيــه هــو مجالهــا الحيــوي« .إىل أيــن نحــن

ال يقبــل منافســا لذلــك تفـ ّرغ لــه يف تجربــة لــم

كنزه الخيالي

مــن الطــن إىل املعــادن النفيســة نقــل فــادي

يازجــي أصابعــه الحساســة كمَ ــن يعــزف عــى

لوحــة مفاتيــح البيانــو عينهــا .تربطــه باملــواد
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مــن مفهــوم الفــن الخــام الــذي اخرتعــه الفرنــي

عن هويته.

لم يكن قصده من وراء ذلك التماهي أن يعلن

والســخرية يف الوقــت نفســه .ذلــك ألن ســعد

جان دوبوفيه .غري أن ما يم ّيز فن يازجي يكمن

كائناتــه املعذبــة بهروبهــا وخوفهــا وذعرهــا

قبــل هجرتــه إىل بــروت كان الفنــان الســوري

كمــا لــو أنهمــا الــيء نفســه .هنــاك ـنـوع مــن

طويــا يلــحّ عــى مــا ســمي بـ»املحــرف الســوري».
فــادي اليازجــي مثــل كائناتــه يعــرف أنّ هويتــه

ومصابيحهــا تنطفــئ.

لدفــع الكارثــة .وهــو ســؤاله الــذي ينفتــح بــه

شـرا بلحظــة األمــل؟
ومنقــذا ومب ـ

اإلنســان بالطبيعــة الح ّيــة وهــو مــا ي ـقـرب فنــه

يف تلك األصرة التي تجمع اليومي باألسطوري

االنســجام ال ـكـوين الــذي تتفاعــل مــن خاللــه
األشــياء بعضهــا مــع البعــض اآلخــر لتنتقــل مــن

ح ّيزهــا االســتعمايل البســيط إىل ح ّيــز ،تكتســب
مــن خاللــه هالــة اللقــى النــادرة .كل يشء تمســه

يــدا الفنــان يتحـوّل إىل لقيــة .ومــن تلــك اللقــى
يتألــف قامــوس يازجــي الــذي هــو ك ـنـزه الخيــايل.
أتذكــر منحوتاتــه التــي اســتلهم مــن خاللهــا
(امللعقة والسكني والشوكة) .لقد وهب الفنان

تلــك األدوات االســتعمالية الجا ـهـزة شــيئا مــن

خيــال الطبيعــة حــن تجعلهــا تزهــر وتــورق
وتتربعم وتثمر .لعبة يمكن أن تستمر إىل ما ال
نهايــة .وهــي لعبــة فيهــا الكثــر مــن اإللهــام املــرح

غــر أن يازجــي وهــو صاحــب مخيلــة واســعة ال
يطيق البقاء يف مكان بعينه .وهو ما يدفعه إىل

الكونيــة تكفــي للتعريــف بــه ولكنهــا ال تكفــي
عــى ح ـقـول شاســعة مــن التجــارب التــي يليــق
باإلنســان املعاصــر أن يعيشــها.

فــادي يازجــي رســام معاصــر بــكل مــا ينطــوي
صـرة مــن معــان.
عليــه مفهــوم املعا ـ

سعد يكن

انتحال األلم والسخرية معا

اسمه الفن فإذا بها تستويل عىل الحياة وتنشر
رأى واحــدا منهــا.

سؤال الفجيعة

املفردات نفسها فإن تلك املفردات ستظهر كما
لــو أنهــا لــم ُتســتعمل مــن قبــل بســبب طريقــة

«أي فائدة يل وسط الخراب والبؤس؟».

صــارت بمثابــة أســلوب.

بمصــر فــرد يعــاين الوحــدة والعــزل والنبــذ

هوية كونية للكائن

يملــك فــادي يازجــي كل مؤهــات الفنــان

العاملــي .إنــه ينتمــي إىل ذلــك ال ـنـوع مــن الفنانــن

الذين يتألف معجمهم التصويري من مفردات
وجوديــة ثبتــت يف الوجــدان والعقــل البشــريني
باعتبارهــا تلخيصــا للوضــع البشــري يف مختلــف

تحوّالتــه .وإذا مــا كان مولعــا يف العــودة إىل
جـزت يف وادي
التماثيــل واألفاريــز التــي أن ـ

الرافدين عرب حضاراته فألنها تمثل بالنسبة له

خالصات لوعي اإلنسان الجمايل يف واحدة من
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هــل كان يراهــن عــى الفــن باعتبــاره مخلصــا
هــذا مــا كان ومــا لــم يعــد ممكنــا بالقــوة نفســها.

صـره وأدار ظ ـهـره لحلــب
لذلــك حمــل يكــن م ـ
التــي صــارت مدينــة أشــباح.

الفنــان الــذي لــم يخذلــه خيالــه حــن رســم

نبوءاته عىل القماش خذله الواقع حني سبقه

إىل عنــف متخ ّيــل طــرده مــن جنــة حلبــه التــي مــا

كان يف إمكانــه أن يتخ ّيــل زوالهــا .وهــا هــو اليــوم

يقيــم معرضــا جديــدا للوحاتــه التــي فارقتهــا
الســخرية يف غربتــه ببــروت بتنظيــم مــن صالــة

كانــت كوابيســه تقــع يف مــكان آخــر ،مــكان ال

يف فــخ املعنــى الشــائع ملفهــوم األســلوب الــذي

الفنــان املتجــددة يف النظــر والتفكــر تأمل ّيــا .عــادة

ومســتقطع مــن حيــاة صــارت زهورهــا تذبــل

وتبدلــت فكرتــه عــن الرســم .فـ»الفراشــة» هــو

بينــه وبــن الواقــع الــذي صــار يقلــد لوحاتــه.

كائناتهــا بــن مفرتقــات الطــرق .كلمــا فتــح عينيــه

يازجي ما رسمه يف وقت سابق وإن مد يده إىل

يحــاول اللعــب مــع أشــباحه يف وقــت ضائــع

لــم يعــد معنيــا بقيــاس املســافة التي تفصــل

جـزء مــن وهــم عظيــم
يصــل إليــه أحــد ألنــه ـ

يعتمــد عــى ت ـكـرار املفــردات نفســها .ال يكــرر

حـزب.
يكــن لــم يكــن يومــا قريبــا مــن مؤسســة أو ـ

قــزح الدمشــقية.

االنتقــال إىل مناطــق جديــدة تــاركا وراءه مناطــق
ضـرة .عادتــه التــي لــن يتخـ ّـى عنهــا وهــي
ال ـتـزال ن ـ
ســر تجـ ّـدده اإلبداعــي الــذي أنقــذه مــن الو ـقـوع
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ويأسها ال تكرتث بسؤال الهوية الذي ظل زمنا

لقــد تبـ ّـدل كل يشء .تبـ ّـدل العالــم مــن حولــه.
عنــوان معرضــه الجديــد وهــو اســم ذو داللــة

خـراب.
مقارنــة بمــا يشــهده بلــده مــن ـ

بين المسارح والحياة الحية

ولــد ســعد يكــن عــام  1950يف حلــب مــن أب

ـتـريك وأم ســورية .يف وقــت مبكــر درس الفــن
يف مركــز الفنــون التشــكيلية بحلــب وتخــرج منــه

وجــه آخــر للمأســاة ذلــك الســؤال فهــو ال يتعلــق

عــام  .1964أقــام معرضــه الشــخيص األول عــام

وشــعورا عميقــا بالالجــدوى ،بــل هــو الصرخــة

بدمشــق بســنتني .قــى يف دراســة الفــن ســنتني

مجتمعــة يف لحظــة واحــدة .تلــك الصرخــة التــي

كانــت كائناتــه تكتمهــا بالرغــم مــن أن كل يشء

سعد يكن

املختلفــة عالقــة ســاحرة ،هــي مــن بقايــا افتنــان

أهــم ذرى تفوقــه.

مــع القــوات الحكوميــة .حادثــة م ـثـرة لأللــم

 1969قبــل أن يلتحــق بكليــة الفنــون الجميلــة
«غــادرت يف إجــازة أســبوعية وحتــى اآلن لــم أعــد

رسم املمثلني وهم يؤدون أدوارهم عىل خشبة

تركــه الدراســة تفــرغ للفــن وأدار صالــة فنيــة

غـرة
أنجــز يف تلــك املرحلــة آالف الرســوم الص ـ
«اســكيتش» شـ ّـكلت تلــك الرســوم يف مــا بعــد

إىل كليــة الفنــون الجميلــة» ي ـقـول يكــن .بعــد

املســرح« .كل املمثلــن كانــوا يف نظــري هاملــت».

يوحــي بهــا.
بعــد أن ُنهــب مرســمه وحُ رقــت مكتبتــه يف ريــف

بحلــب حملــت اســم «النقطــة».

مأســاته الشــخصية بحادثــة الخطــف التــي صــار

برسم املشاهد املسرحية .فإضافة إىل ما شهده

واألقنعــة والتداخــل بــن الشــخصيات.

سـرحيات كتبهــا كبــار مؤلفــي املســرح
يكــن مل ـ

األمريكية لزيارة الواليات املتحدة ضمن برنامج

حلــب وتشــظت تجربتــه بــن املتاهــات اكتملــت
عليه أن يواجهها بضحكة الشبيح املنتحل .لقد

خطفــه اإلرهابيــون ذات يــوم باعتبــاره شــبيحا

وهــو التعبــر الــذي صــار متــداوال بــن الســوريني
املعارضــن تع ـبـرا عــن كــون الشــخص متعاونــا

عمل يكن يف تصميم الديكور املسرحي وشغف
مسرح الشعب من خلفيات مسرحية صمّ مها

الســوري مثــل وليد إخــايص وحســن أدلبــي
وعبدالرحمــن حمــود فقــد ُعــرف عنــه ولعــه يف

مصدر إلهــام لعاملــه الــذي يضــج بالحركــة

بحلب واستمر يف ذلك العمل خمس سنوات.

شـرات املعــارض فــكان البــن حلــب النصيــب
ع ـ

ومقدمــا لربنامــج عــن الفنــون.
ُعــرف يكــن بغزارة إنتاجــه .فبــن العــام الــذي

رسم ما ال ُي رى

يكــن مــا يقــارب  22ألــف «اســكيتش» عــن حلــب،

( )1 100+يف اســتعارة واضحــة مــن الليــايل

انضــم إىل الفضائيــة الســورية عــام  1996معـ ّـدا

ـتـرك فيــه الدراســة بدمشــق وعــام  1976رســم

عــام  1981حظــي بدعــوة مــن الحكومــة

مقاهيهــا ومســارحها وأحيائهــا وأزقتهــا وباعتهــا

فني كان هو العربي الوحيد فيه .عام  1986بدأ

ـغـزارة يكــن يف الرســم وهــي انعــكاس لتفرغــه

بتدريــس األطفــال املعاقــن الرســم يف دار ا ـملـرة

املتجولــن.

الفنــي كانــت مغامرتــه الكــرى التي أنتجــت

األكــر مــن املعــارض الفنيــة.

ذات يــوم أقــام ســعد يكــن معرضــا بعنــوان

غـرة بمــادة
العربيــة .نفــذ الفنــان رســومه الص ـ
األكرليــك عــى صحــون ،يُمكــن اســتعمالها مــن

غــر أن تــزول تلــك الرســوم .مغا ـمـرة يمتــزج

فيهــا الفــن بالحيــاة .وهــو مــا تعلمــه يكــن مــن
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فنون

يكــن هــو ابــن املســرح وابــن الحيــاة معــا .كانــت

يبــدو الرســام الــذي ســويت مدينتــه بــاألرض

فكانــت الحقيقــة هــي ذلــك املزيــج الســحري.

سـرحا ك ـبـرا ،ناســها هــم
حلــب بالنســبة لــه م ـ
املمثلــون الذيــن ا ـفـرض أن كل واحــد منهــم هــو

هاملــت .كانــت حلــب بالنســبة لــه ملعبــا خياليــا

ألبطالــه الذيــن يســتعريهم مــن الحيــاة ومــن

الفــن يف الوقــت نفســه .ي ـقـول الناقــد ع ـمـران

القيــي يف تفســر العالقــة التــي جمعــت بــن
الفنــان ومدينتــه «عالــم مدينــة حلــب هــو العالــم
املحشــو با ـلـراث ،والغ ـنـاء كمــوروث ســواء عــى

مســتوى القــدود الحلبيــة أو التخــت املوســيقي
وأقطابــه مثــل صــري املدلــل و ـغـره ،ال بــد مــن

حيــث يقيــم ال أثــر مباشــر للفاجعــة الســورية.
مهتمــا بتطبيــع عالقتــه بالرســام األيرلنــدي

فرانســيس بيكــون الــذي يحبــه بطريقــة تجعــل

من ذلك الرسام التعيس سعيدا .لعبة حاول

مــن خاللهــا الرســام أن يصــل إىل هدفــه «لقــد

عشــنا وال ـنـزال قادريــن عــى العيــش يف أرقــى
عـرض ســعد يكــن مــن خــال
لحظــات رقتــه» .ي ـ
معرضــه هــذا الفــن بديــا مخلصــا وهــو يــدرك

أنــه يتشــبث بآخــر عشــبة مــن أعشــاب الحيــاة

كمــا فعــل جلجامــش الــذي طاملــا رســمه.

كان اإلنسان موضوعه دائما .استلهم يكن كل

صياغته تشكيليا خارج إطار الحالة أو الحاالت

حـركات اإلنســان غــر أن ســؤاله يف
تقنياتــه مــن ـ

الحلبيــن القدامــى .ولهــذا يذهــب يكــن صــوب

سـرحية وكانــت
املباشــر .لقــد غلبــت اللعبــة امل ـ

التســجيلية كمــا يف لوحــات بعــض الفنانــن

خــط آخــر يعتمــد اإلذابــة التشــريحية للجســد».
لقــد رســم يكــن املوســيقيني يف لوحــات عديــدة

غــر أنــه لــم يلجــأ إىل وصفهــم بقــدر مــا حــاول

أن يســتلهم حاالتهــم .الحالــة التــي يبــدو فيهــا
املوســيقي ممتزجــا باإلي ـقـاع .صــورة اإلنســان

مهمة وضرورية بالنسبة لرسام تشخييص من
ـنـوع يكــن ،ولكــن غلبــة التعبــر تقــدم اإلي ـقـاع

عىل الوصف .وهو ما يقودين إىل القول إن يكن

حــاول مــن خــال مرئياتــه أن يرســم مــا ال ُيــرى.

الرسم كان يذهب إىل ما وراء اإلنسان وواقعه

األقنعــة مجــرد وســيلة اتصــال .هنــاك يشء مــا

ظـرة ســريعة
ضائــع يشــعر بــه ا ـملـرء مــا أن يلقــي ن ـ
عــى لوحــات يكــن .كل هــذه الحشــود التــي

يرسمها تبحث عن ذلك اليشء .لذلك يحرص
الرســام عــى عزلــة كائناتــه .يرســمها مجتمعــة
غــر أن أحــدا منهــا ال يمـ ّ
ـت بصلــة إىل اآلخــر.

«لقد كنا أفرادا ضائعني وال نزال كذلك» فهل

ســتجمعنا الفراشــة يف حيــاة هــي نهــار واحــد؟

الصخــب والقلــق واملحبــة واألخــوة والص ـفـاء
والخــوف والذعــر وســواها مــن الوقائــع النفســية
التــي ال يمكــن التقاطهــا مــن خــال صــورة .ســعد

يكــن هــو ابــن تجربــة فالتــة مــن املعايــر الجا ـهـزة
وإن كان البعــض ينســبه إىل التعبرييــة النقديــة
وهــي املقابــل الشــعري للواقعيــة النقديــة.

العيش في الجمال

العيش على حافات التأمل
كمــا لــو أنــه قــادم مــن عصــر البــاروك .تذ ـكـرت

الفرنــي بوســان مــا أن رأيــت إحــدى لوحاتــه

التــي تضمهــا مجموعــة زيــاد د ـلـول ببــروت.

يشء عظيــم مــن الــرف والرقــة والرفعــة يحيــط

ـتـرك يكــن الواقــع املأســاوي الــذي يعيشــه

الفوتوغرافيــة هــي األقــدر عــى تصو ـيـره بشــكل

عالــم علــوي.

مباشــر وهــذا مــا نجح فيــه املصــورون نجاحــا
هائــا لذلــك ال يمكــن للفنــان التشــكييل أن
يعمل كمصور فوتوغرايف لنقل تفاصيل األزمة

حرفيا سواء بتصوير الشهداء أو األم الثكىل أو

خـراب والدمــار الحاصــل».
ال ـ
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زياد دلول

باألشــياء والوقائــع التــي يرســمها .يؤثــث الفنــان

بلــده لعدســات التصويــر .ي ـقـول «الكا ـمـرا
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زايد دلول

حياتــه التــي امتــزج فيهــا الوهمــي بالواقعــي

يف «الفراشــة» وهــو معرضــه األخــر ببــروت

الســوري زيــاد د ـلـول لوحاتــه بــرؤاه القادمــة مــن
تضفــي فرشــاته عــى الواقــع نوعــا مــن ســحر
وخيــال األســاطري .إنــه يرســم الطبيعــة وال

يرســمها يف الوقــت نفســه .ليســت عالقتــه
الطبيعــة حســية ،بــل هــي ـنـوع مــن الشــغف

الداخيل الذي يقفز عىل ما يُرى ليمسك بقوته

الخفيــة .واملقصــود هنــا قــوة خيالــه .وهــي عينهــا

باعتباره مفهوما مطلقا .يحتفي دلول بالجمال

الصافيــة مــن معجــم مســتعمل.

تهبنــا لوحاتــه فرصــة إلعــادة اكتشــاف الطبيعــة

نوعــا مــن الرفعــة والنبــل مــن خــال االرت ـقـاء بهــا

نزعته التجريدية دفعته إىل مواجهة الغموض

أن الرسام ال يستعيد بل يخلق .يغمض عينيه

االنفتاح عىل فضاء خيالها ،وهو فضاء مغمور

غـرة التــي تنطــوي عليهــا العالقــة بالجمــال
الص ـ

الشــعر التــي تعــن د ـلـول عــى اســتخراج لغتــه

قــوة الرســم.

عالم الالمرئي

الــذي تنطــوي عليــه ســعادة أن نكتشــف اللذائــذ

سـرة وليــس صفــة.
مــن جهــة كونــه ـ

بل لرؤيتها كما لو أننا لم نرها من قبل .بمعنى

عــى مشــهد ليحلمــه .وهنــا بالضبــط تكمــن قــوة

فيبــدو كل مــا تصنعــه كمــا لــو أنــه مــن صنــع

هــذا فنــان يأســر مفرداتــه مــن الطبيعــة ليهبهــا

املالئكــة .فرشــاته ال تصــف بقــدر مــا توحــي .لقــد

فــوق معانيهــا املتاحــة .إنــه يتيــح لتلــك املفــردات

مــن خــال لوحاتــه.

بالنعومــة ومســحور يتدفــق هذياناتــه.

رســام يعلمنــا كيــف تنفتــح الحرفــة عــى خيالهــا

أمــى الرســم عــى الطبيعــة شــيئا مــن طبائعهــا
«الال ـمـريئ هــو العالــم الحقيقــي للفــن» تلــك

مقولتــه التــي يمكننــا مــن خاللهــا تفســر تلــك
الخفة والشفافية وانعدام الوزن الذي تكتسبه

تموز 2018
العدد  - 42يوليوّ /

113

فنون

إنــه رســام املرئيــات التــي يُحتفــى بهــا ،لكــن مــن

جهــة كونــه مــأوى بــل باعتبــاره مصــدر الهــام.

عاملــه.

وراء حُ جــب.

بين الكتب وعاطفتها

عالقــة هــذا الرســام باملــكان تدخــل يف إطــار
كيم ـيـاء اللغــة .فهــو ال يســتعيد بالرغــم مــن أنــه
يتذكر .ال يخطفه الحنني إىل أماكن عاش فيها

ولــد زيــاد د ـلـول يف مدينــة الســويداء ،جنــوب

كليــة الفنــون الجميلــة بدمشــق وتخــرج منهــا

عــى تجربتــه املعيشــة ،وهــي تجربــة ال يغلــب

عــام  1976وهــو العــام نفســه الــذي أقــام فيــه
معرضــه الشــخيص األول .ســافر بعدهــا إىل
الجزائــر .عــام  1984انتقــل إىل باريــس ليكمــل

دراســاته العليــا يف املدرســة الوطنيــة للفنــون.
ومــن يومهــا وهــو يقيــم ويعمــل هنــاك.

الــذي هــو فيــه .فهــو يقيــم مخ ـتـره اللغــوي ب ـنـاء
عليها شعور بالخذالن بسبب ما يخالطها من

رغبــة يف اســتعادة فــردوس مفقــود .فــردوس

د ـلـول الحقيقــي يكمــن يف مــا تنفتــح عليــه لغتــه
مــن عوالــم تجريديــة ،تجمــع مــا هــو متذكــر
ومــا هــو متخ ّيــل .وهــو ممــن خــال امل ـثـرات

ســلوك الحفــار أمــى عليــه عاطفــة شــدته إىل

الحســية إنما يبحــث عمــا يجعلــه مُ قيمــا عنــد
ّ
حافــات املــادة .هنــاك عالقــة مختربيــة يعرفهــا

غـرة بــل كانــت
د ـلـول لــم تكــن محــاوالت مص ـ

تجعــل العالــم ممكنــا بالنســبة لد ـلـول لكــن

جوانــب حرفيــة غالبــا مــا ال ي ـقـرب منهــا رســامو

اللوحــات ومنهــا صناعــة الدفاتــر .ولكــن دفاتــر

بمثابــة انفتــاح عــى عالــم ،شــده منــذ بداياتــه إىل

غموضــه وهــو عالــم الشــعر .لقــد تعــاون د ـلـول
والشــاعر أدونيــس مــن أجل إن ـتـاج العديــد مــن

الكتــب الشــعرية التــي وهبهــا الرســم الكثــر مــن

خـراق املرئيــات .مــن تلــك الكتــب
قدرتــه عــى ا ـ
سـرة الرغبــة يف جغرافيــة املــدن» عــام 1989
«م ـ
و»كتــاب املــدن» عــام .1999

الحفــار أكــر مــن ســواه مــن الرســامني هــي التــي

يف حــدود مــا يختفــي منــه .تلــك هــي حصتــه
الشــخصية مــن إرثــه الجمــايل.

الكثير من الشعر

ال يســتغني زيــاد د ـلـول عــن الطبيعــة الصامتــة.

إنــه يعــود إليهــا بــن حــن وآخــر .وهــو مــا فعلــه

الرســامون الكبــار ممــن قبلــه .محاولــة تنطــوي

عــام  1994حصــل عــى امليداليــة الذهبيــة يف

سـرار
عــى اال ـعـراف بــأن مــا لــم يُكتشــف مــن أ ـ

معارضــه الشــخصية يف مــدن عامليــة مختلفــة

إىل إغ ـنـاء حياتــه الداخليــة مــن خــال النظــر

ترينــايل الحفــر الطباعــي بالقا ـهـرة .يقيــم د ـلـول
ويف عــام  2004كان واحــدا مــن مئــة فنــان عاملــي

عرضوا أعمالهم بمتحف سول ،عاصمة كوريا

عـرض مــن أجــل الســام.
الجنوبيــة يف م ـ

حين يختفي العالم

الطبيعة الجمالية ال يزال كثريا .يسعى الرسام
بطريقــة شــخصية إىل الطبيعــة .ربمــا تكمــن
تلــك املحاولــة عــى يشء مــن اســتفزاز األدوات.

الرسام هنا يستفز أدواته املعاصرة يف محاولة

منــه لقيــاس املســافة التــي تفصلــه عــن الرســام
حـرام كبــر إىل
التقليــدي .وألن د ـلـول ينظــر با ـ

إىل أصولهــا .إنهــا تنفــرد بمــا تقولــه وبمــا تحدثــه

«التجريد ليس رسما هندسيا ،بل هو مفهوم

الحرفــة فإنــه ال يــرى يف محاولتــه تلــك خروجــا

مــن تأثــر عاصــف.

هــي عالــم مــواز لعاملنــا املعيــش» مقولتــه التــي

لقد صنع هذا الرسام عاملا احتفاليا قوامه املادة

عاش متأمال

املرويــات الســردية ال لــيء إال ألن الشــعر كان

كالســيكيات التأمــل يف عصرنــا .لقــد رســم هــذا

عليــه يف رســوم د ـلـول .فهــي رســوم صافيــة ال

يف كيانــه الــذي امتــزج بمــا لــم يكــن متاحــا ممــا

حـول ا ـملـريئ إىل ال ـمـريئ .واللوحــة بهــذا املعنــى
ي ـ

يف إمكانهــا أن تختــزل األســئلة التــي حــاول أن

يفــكك عناصرهــا ليكــون عــى تمــاس مــا يع ـتـره

عــى مــا يمكــن أن ينفعــه رســاما تجريديــا.

بصورهــا املتعــددة .وهــو عالــم لــم تتســلل إليــه

غـزا .الوجــود باعتبــاره صلــة وصــل بــن مــا ُيــرى
ل ـ

هدفــه .الــيء الكثــر مــن الشــعر يمكــن العثــور

بــن حياتــن ،عـ ّـر عنهــا مــن خــال مقارنتــه بــن

ترنو إىل الوصف وال ترغب يف أن تعيد متلقيها

ومــا ال ُيــرى .لقــد خــاض د ـلـول تجربــة االنتقــال
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وهبــه القــدرة عــى أن يتماهــى مــع املــكان ال مــن

يف أوقــات ســابقة مــن صلتــه العميقــة باملــكان

ســوريا عــام  .1953درس الحفــر الطباعــي يف

زايد دلول

األشياء الصلبة ما إن يلتقطها لتكون جزءا من

الضــوء الباريــي والضــوء الدمشــقي وهــو مــا
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يومــا مــا ســتعترب رســوم زيــاد د ـلـول مــن

الرســام مــن أن أجــل أن يُحيــي خصلــة التأمــل
ُيــرى مــن الطبيعــة .وهــو مــا جعلــه مقيمــا وإىل

األبــد يف مواقــع حساســة تشــر إىل إنســانيته.

ذلــك املفهــوم الــذي ال يمكــن عزلــه عــن ينابيعــه

الفلســفية التــي تقيــم يف الطبيعــة.

زيــاد د ـلـول هــو اليــوم رســام تجريــدي .هــو كان
دائمــا كذلــك .غــر أن إخالصــه لقيــم الرســم

بالنسبة إليه ليســت هنــاك طبيعــة جا ـهـزة
ُلتســم .إنــه يهبنــا صــورة للطبيعــة ،هــي يف

ضـرا يف
ومــا الــذي نفعلــه بالطبيعــة؟» يظــل حا ـ

اســتمرار.

حقيقتهــا مزيــج ممــا رآه وممــا انتهــى إليــه عــر
ّ
معقــدة مــن التأمــل .د ـلـول رســام تأمــي.
عمليــة

تح ـتـاج رســوم زيــاد د ـلـول إىل قــدر الفــت مــن

باعتبارهــا عالمــة تؤكــد الطبيعــة مــن خاللهــا

العالقــة الخفيــة التــي تجمــع الرســم بالطبيعــة

يف رســومه مــا يثــر البصــر .شــهوة تفســر املــادة

الجماليــة دفعــه إىل أن يقيــم مخ ـتـره الجمــايل
ّ
حافــات الطبيعــة .إنــه يقتــات عــى
قريبــا مــن

حضورهــا ولكــن األمــر ليــس كذلــك دائمــا .عليــك

إىل مــواد قابلــة للتأمــل يف أيّ لحظــة رســم.

ملغا ـمـرة التعــرف عــى حيــاة داخليــة .ســؤال

خالصاتهــا .فهــو يحـوّل عناصرهــا الجا ـهـزة

مــزدوج مــن ـنـوع «مــا الــذي تفعلــه الطبيعــة بنــا

وأنــت تــرى تلــك الرســوم أن تكــون مســتعدا

التأمــل لــي يشــعر ا ـملـرء مــن خاللــه بتلــك

باعتبارهمــا حقيقتــي وجــود.

شاعر وناقد من العراق
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تيشاني دوشي
المكان اآلخر

تيشاين دويش ( )Tishani Doshiشاعرة وروائية وراقصة بريطانية/هند ّية .ولدت بمدراس يف التاسع من ديسمرب  ،1975ألم ويلزيّة
ّ
هندي .نالت جائزة «إريك غريغوري» يف العام  ،2001التي تمنحها «رابطة الكتاب» إىل كاتب لم يبلغ الثالثني من عمره بعد.
وأب

كما فاز كتابها الشعري األول «أقاليم الجسد» بجائزة فوروارد الربيطانية العريقة ألفضل مجموعة شعريّة أوىل يف العام .2006
ترشحت روايتها األوىل «الباحثون عن املتعة» ،ضمن القائمة الطويلة ،لجائزة أورانج يف العام  ،2011وجائزة دبلن العاملية يف
العام  ،2012وضمن القائمة القصرية لجائزة َ
الق ّ
ص الهندويس يف العام  .2010من كتبها األخرى «املواطن الداعر :قصائد وحكايات
ومقاالت» ( ،)2015و»الصبايا يخرجن من الغابة» ( .)2017تعيش حاليا يف منزل عىل شاطئ بني قريتني ،يف تاميل نادو ،مع زوجها
وثالثة من الكالب.

الجديد :لست شاعرة فحسب ،وإنما راقصة أيضا .أال تعتقدين بأنّ

الشعر نوع من الرقص؟ ما الذي يأخذه فنّ الكلمات— على ّ
حد قول
زادي سميث— من الفنّ الذي ال يحتاج إلى كالم الب ّتة؟

خمس عشرة سنة من التعامل بحميم ّية مع جسدي ،في حاالته

دوشي :أعتقد بأنّ القاسم المشترك بين الشعر والرقص يكمن

قد أصبح ،في الواقع ،شيئا بدائيا وسرمديّا .أن تكون وحيدا ،في هذا

داخلي ،يصعب وصفه،
في صلتهما العميقة بالزمن .فثمّ ة توقيت
ّ
ولك ّنه موجود ال محالة؛ يوجد هذا «الوقت» حيث تكمن الكلمات

والحركة واإليقاع والسكون .لقد كنت شاعرة قبل أن أصبح راقصة،
عليّ .
تعل ُ
مت
ولكنّ الرقص— يا للغرابة!— قد مارس التأثير األعظم ّ
من ال ّرقص االنضباط والتم ُّهل وال ّرعب .وتع ّرفت ،عبر ال ّرقص ،على
جسدي؛ الذي أشعر بأنه ضروريّ بالنسبة إلى الشعر أيضا ،ولكنني

أعتقد بأنني لو لم أكن شاعرة ،فلربّما لم يخطر ببالي أن أصبح راقصة
وأنا في السادسة والعشرين .لذا ،فالمسألة حوار متواصل.

الجديد :بأيّ معنى تعتقدين أنّ «معرفتك لجسدك ،عبر الرقص» قد

كان ضروريّا بالنسبة إلى الشعر ،على حّ د قولك؟

دوشي :ثمّ ة ْش ُل ْو َكا (( )shlokaدور شعريّ من أربعة أبيات)

األسمى ،فإن الجسد يستطيع أن يتجاوز الجنوسة ،وينتابه شعور بأنه
الحال ،هو شيء يشبه حالي وأنا أكتب القصيدة .لقد كانت معرفتي
لجسدي ،على نحو أكثر حميمية ،طريقة لالقتراب من ذلك الحال
الذي تبدأ منه القصيدة.

الجديد :أنت «راقصة ّ
بالصدفة»! أصبحت كذلك ،بعد لقائك العابر
ّ
مع تشاندراليخا ،الراقصة األسطورة التي ركزت في سنواتها األخيرة
على دمج الرقص مع عناصر أخرى ،كالفنون القتالية واألدائ ّية.
ّ
هل ذكرت المزيد عن هذا «اللقاء العابر؟» وكيف يمكن للرقص
«الكالسيكي» أن يستفيد من «عناصر» الفنون المابعد حداثية تلك؟

دوشي :أنا راقصة بالصدفة .كنت في السادسة والعشرين حين

قابلت تشاندراليخا في أثناء قيامي ببعض الرياضات الجسدية،
الكالسيكي ،في ذلك
كاليوغا ،ولكنني لم أكن قد تم ّرنت على الرقص
ّ

يدرّسونها في البهاراتاناتيام (الرقص الهندي الكالسيكي) حيث جسدك

حينئذ ،على ربط نفسك بالكون األعظم .إنها فكرة رائعة من الناحية
بالكلي الجامع .وهذا يعني بأنّ ّ
كل ما سوف
التصوّرية .ربط األصغر
ّ

فيها ،أن أقوم ببعض الحركات في غرفة معيشتها— كتمارين

إذا استطعت التحكم بهذه العناصر في داخلك ،فسوف تكون قادرا،

تحتاجه موجود في داخلك .ولذلك ،فإنّ الجسد مغامرةّ ،إنه موطن
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وجغرافيا .يسمح لك الجسد بأن تتناسل .ومن خالل تجربتي ،وبعد

الوقت ،ولم أعوّل كثيرا على أن أصبح راقصة .بيد أنّ مهمتي الصحافية
وشعرها ،فكان ِّ
الشعر
األولى قادتني— يا للغرابة!— إلى تشاندراليخا ِ

هو كونك الذي يحتوي في داخله على أنهار وجبال ومج ّرات ،وبأنك
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ّ
واللمعصوم ،إنه تاريخ
الرغبة ،إنه القوّة ،إنه الجسد المكبوح

آصرتنا األولى ،وليس الرقص .لقد طلبت م ّني في الليلة التي قابلتها

انحناء الظهر ،إلخ— ثم سألتني إن كنت راغبة في أن أعمل معها،
فوافقت على الفور .حينئذ ،تغ ّيرت حياتي .أعتقد ،في الحقيقة،
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بأنّ تشاندراليخا ،فضال عن دمجها للفنون المابعد حداث ّية في

الرقص ،كانت أكثر اهتماما بالعودة إلى الجذور ،إلى الرقص الماقبل
تقليدي ،كما هو ،في ّ
حد ذاته ،لقد كانت تقرأ ال ّناتياشاسترا ،النص

الكتاب الثاني« ،كل شيء يبدأ في مكان آخر» ،كان الجسد ال يزال في

تجاه العوالم التي كان يرتحل إليها .بيد أنني أجد «تباينا» في أعماله،

المقسم ،في ضوء المعنى الذي تحدث
أكثر— أن تتعامل مع الجسد
ّ

ينهمك المرء في قراءة مجموعاته الشعرية ،يجد بأن ثمة قصائد

بين الطرائق جميعها .كانت قد بدأت ،في ذلك الوقت ،بدمج اليوغا
والكاالري ّبايات (أحد الفنون القتالية الهنديّة)— وكالهما ف ّنان ممعنان

ومثواه .وأخيرا ،في الكتاب الجديد «الصبايا يخرجن من الغابة»،
فإنّ الجسد شرس ،م ّرة أخرىّ ،
يدب عائدا .سألني أحد
مشوه ولكنه ّ

السنسكريتي البديع حول الفنون األدائ ّية ،حيث ثمة تداخل شديد

المعني بالرقص،
في القدم— في البهاراتاناتيام .لقد أذهلت المجتمع
ّ

حين فعلت ذلك ،وأبهجته .رجال بلحى على خشبة المسرح! كانت
الحكايات ُتروَى ،والدهشة تتحقق .كان الجسد هو القوّة البدئية،
بكل جبروته وسطوته .لقد نزعت ما سمّ ته «االبتسامات التجميل ّية»

عن البهاراتاناتيام ،وأدخلت صرامة اليوغا والفنون القتالية ،فأوجدت

ّ
إلي ،أسلوبا حديثا
أسلوبها التعبيريّ
الخاص الذي كان ،بالنسبة ّ
وقديما ،بصورة مدهشة ،على ّ
حد السواء.
الجديد :إذن ،فالمسألة ّ
كلها مرتبطة «بالجسد ،بوصفه قوّة

البؤرة ،ولكنّ االستكشافات هي ّ
ضد محور المكان/الزمان ،على نحو

عنه نيرودا ،جامعا جميع أجزائه المفقودة ،حين يرجع إلى مستق ّره

األصدقاء ،ممّ ن شاهد أعمالي الراقصة ،وأدرك ّ
بأنها تحتفي بالجسد
الذي ال يموت ،عمّ ا إذا كانت القصائد نوعا من قصائد ّ
ضد الجسد،
ألنّ بعضها قد بدا في صراع مع بعض ،على نحو ما ،ولك ّنني أعتقد،
في الحقيقة ،بأنني قد كنت أشتغل بالجسد ،طيلة خمس عشرة
ّ
التجدد
سنة ،كامتداد لذلك العمل ،زاعمة بأنّ الجسد قادر على

والتزوّد بالطاقات ،ولكنّ هذا العمل يحاول ،في الوقت ذاته ،أن يضع

كل ذلك في داخل السياق األوسع لألخبار واألحداث :اغتصاب النساء
وتعنيفهنّ  ،والنهائية حدوث ذلك .تتحاور هذه األشياء بعضها مع
بعض ،عبر الرقص ،ومن خالل القصائد ،فثمة أمل ،عبر ذلك ّ
كله

بدئ ّية»— أنت الراقصة األولى في فرقة تدعى «شاريرا» (أي :الجسد،

إليجاد بعض التوازن وبعض التناغم.

فوروارد البريطانية المرموقة في العام  )2006هو «أقاليم الجسد»!

الجديد :ذكرت بأنك قد حاولت في كتابك الشعري الثاني ،التعامل

في اللغة السنسكريت ّية) ،وعنوان أوّل كتبك الشعريّة (الذي فاز بجائزة
نعرف أنّ الجسد البشريّ يتكوّن ،في الهندوس ّية ،من ثالثة أجساد
«الكارانا شاريرا (الجسد ّ
الطارئ/العابر) ،والسوكشما شاريرا (الجسد
الخفي/الهاجع) ،والكاريا شاريرا (الجسد الماديّ /المحسوس)».
ّ

نشرتها مجلة «فوغ» ،عدد يناير  )2017بأنّ نيرودا كان أول شاعر

الجسد» ،هذا البحث عن «الجسد اآلخر»،
ّ
«نبدد أنفسناُ /كرمى له» . .حين
لدرجة ّأننا

دوشي :نعم ،أنت على حق .الجسد
هاجس جوهري ،ولقد حاولت عبر دواويني

الشعرية الثالثة ،أن أفهم طبقات الجسد

الثالث ،هذه ،وأن أجابهها .كنت ،حين

إن نيرودا من طينة
ّ
الشعراء الذين يجعلونك
راغبا في أن تصبح شاعرا

المقابلة عن الـ»تباين الكبير في قصائد نيرودا!»
ّ
هل توسعت في الحديث عن هذه «الرحلة»
لصب ّية تقرأ شاعر الحب والرغبة األعظم ،ألول

مرة؟ وماذا تقصدين حين أشرت إلى «التباين
الكبير» في قصائد نيرودا؟

دوشي :إنّ نيرودا من طينة الشعراء الذين

يجعلونك راغبا في أن تصبح شاعرا .تقرأه في
مرحلة معينة من حياتك ،فيغمرك فيض
ّ
بالضبط ،ولكنّ األمر نفع
الجمال .ال أعرف،

علي،
معي .لقد كان نيرودا ذا تأثير عظيم
ّ

أن يجد طريقه إلى القصائد على نحو مركزيّ

فأدركت إحساسه بالوطن والمنفى .الحنين

تماما— الجسد بوصفه استعارة للجغرافيا،

والرغبة ،والخوف ،والمرض ،والغل َبة .وفي
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بأن القاسم
أعتقد ّ
المشترك بين الشعر
والرقص يكمن في
صلتهما العميقة بالزمن

من خالل تلك النسخة العتيقة من «قصائده

شرعت في كتابة «أقاليم الجسد» ،قد بدأت
في ّ
تعلم الرقص ،وكنت أخضع لحالة من
الصرامة الجسدية التي تح ّتم على الجسد
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ولدت في مدراس ألم ويلزية وأب هنديّ  ،من غوجارات.
الجديد:
ِ
درست إدارة األعمال في «كوين كوليدج» ،بشمال كاروالينا ،ثم
حصلت على شهادة الماجستير في الكتابة من جامعة جون هوبكنز

في بالتيمور .ثم انتقلت إلى لندن في العام  ،1999وعملت مساعدة في

دائرة اإلعالنات بمجلة «هاربرز آند كوين» .وفي العام  ،2001عدت إلى

الهند ،حيث تعيشين اآلن في قرية قرب البحر بتاميل نادو .أخبرينا،
ّ
اإلثني على أعمالك؟ ثم،
التعدد
أوّال ،عن تأثير هذه الخلفية ذات
ّ
لماذا اخترت الكتابة باإلنكليزية وليس بلغة والدك؟ وهل تعتقدين من

جهة ثالثة وعلى الرغم من األماكن المختلفة التي عشت فيها ،بأنّ

الهند (وليس إنكلترا أو الواليات المتحدة على سبيل المثال) كانت

نيرودا في قصائده!» لقد أخبرت شهناز سيغانبوريا (في المقابلة التي

المختاره» التي منحتها لك خالتك حين كنت
في السادسة عشرة؛ ولك ّنك ّ
تحدثت في تلك

لـِ»التناهي الجسد/العروق ،والدم؟».

عن العودة إلى أشعاره.

لماذا اخترت العيش في قرية قرب البحر؟ هل حدث ذلك مصادفة أم

يرجع إلى مستق ّره ومثواه ..في ضوء المعنى الذي تحدث عنه بابلو

الثالثة في تناغم تام! نشهد في «أقاليم

ذاتها ،حياة «جديدة» ،أو بذرة (كارانا شاريرا)

ولكنه ،كشاعر ذي أهمية في حياتي ،يظل شاعرا محوريّا ،وال أكف

المقسم» ،وكيف حاولت جمع «أجزائه المفقودة أن
مع «الجسد
ّ

قرأته ،وبأنه الذي قادك إلى طريق الشعر،

داخله ،كما لو أنّ القصيدة تصبح ،في ّ
حد

ب (التي كتبها)،
ضعيفة ،على نحو ما ،ومتس ّرعة .بديعة قصائد الحُ ّ
ّ
ولكنني أشعر بأنّ بعض قصائده السياسية ال تصلح إل لزمانها.

«موطنك» (وال تزال)؟ أم أن مشاعرك «مختلطة»… وما الهند واألماكن

ترتبط هذه األجساد الثالثة بعضها مع بعض ،فال يستطيع المرء
العمل على أكمل وجهّ ،إل حين تكون هذه

«ينزلق الجسد خارج الجسد» ،وعميقا في

ربما ألنه كتب كثيرا جدا ،دون الكثير من التنقيح والتجويد ،وحين

وأذكر بأنني قد قرأت مقالته ويومياته أيضا،

إلى البحر ،جذور تشيلي ،في الوقت الذي

كان ال يزال يشعر فيه بالفضول (المعرفي)

«األخرى» سوى أماكن متحوّلة/متغ ّيرة للوطن والمنفى؟ ثم ،أخيرا،

بتأثير من «حنين نيرودا إلى البحر» ،كما أشرت في إجابتك السابقة؟

تورونتو .أصبحت اللغة اإلنكليزية لغة عالقتهما ،ومِ ن َثمّ لغة عائلتي.
في الحقيقة ،وحين تسأل هذا السؤال حول الالمنتمي/الغريب
والوطن والمنفى ،فإنني أو ّد القول ّإنني دائما ما أشعر بأنني غريبة/
المنتمية حيثما أكون ،وهذه الحالة ،بالنسبة إلى الكاتب ،ليست

حالة غير طبيع ّية ،بيد أنّ اإلنكليزيّة هي موطني ،وال يمكنني ،من هذا
المنطلق ،أن أكون منف ّية الب ّتة .أمّ ا بالنسبة إلى البحر ،فإنني أعيش

قربه ،ألنني دائما ما رغبت في العيش هناك ،وأخيرا استطعت تحقيق
ذلك.

الجديد :هل ثمة شعراء/كتاب ،غير نيروداّ ،أثروا فيك؟
دوشي :هذا سؤال مستحيل اإلجابة عليهّ ،إنه الكاتب الذي أقرأ
ّ
يكف المرء عن
عمله في ذلك اليوم .ثمّ ة ،بالطبع ،ك ّتاب عظام ،ال

الرجوع إلى أعمالهم م ّرات وم ّرات؛ ولكن ،بالنسبة إلى التأثير ،فإنني

أحب ما أقرأه ،في لحظة القراءة .وهو ،في هذه اللحظة ،اآلن ،شعر
ّ
َ
األميركي بوب هيكك.

الجديد :ما الذي تعنيه لك الكتابة؟ هل ثمة طقوس يوم ّية تؤدينها
لتدخلي في ملكوت الكلمات؟

ُ
الكتابة حياتي بنية ما .فحين أريد معرفة شيء،
دوشي :تمنح

حين أرغب في الوصول إلى مكان ما ،لو احتجت إلى االكتشاف،

دوشي :إن سؤال ّ
اللسان/اللغة سؤال مثير

والجلوس هناك.

لالهتمام .المسألة في الهند مرتبطة باألصالة؛

فلقد كانت ،بالنسبة إلى أجيال من الكتاب

الهنود الذين اختاروا الكتابة باإلنكليزية،
مسألة تحد ومجابهة :لماذا تتب ّنى لسان/
غربي،
قو ُد لجمهور
ّ
لغة المُ ستعمِ ر ،ولماذا ُت ِّ

فلن تكون حكايتك ،بالطبع ،حكاية هندية

خالصة؟ ولكنني أعتقد بأننا ،بعد سبعين
سنة على االستقالل ،قد تجاوزنا ذلك ّ
كله،

لقد ُقهرت اإلمبراطوريّة .ليست اللغات أشياء
ثابتة ،جامدة ،ولقد تب ّنينا اإلنكليزية في الهند
لغة من اللغات التي ننطق بها ،ولكنّ سؤال
ّ
المتعددة
اللغة/اللسان مرتبط بخلف ّيتي،

إثن ّيا .لغة أمي ويلزيّة ،إنها اللغة التي كبرت
تتكلم بها ،ولكنها لم ّ
وهي ّ
تعلمها إلى أطفالها

الب ّتة .أمّ ا لغة أبي ،فهي الغوجارات ّية ،ولكنه
لم ّ
يكلم أبناءه بها .ليس ثمة تقاطعات بين
الويلزية والغوجارات ّية .التقى والداي في

فإنني أفعل كل ذلك من خالل الكتابة .ال
طقوس لديّ الب ّتة ،سوى الوصول إلى مكتبي

اإلنكليزية هي موطني،
ّ
وال يمكنني ،من هذا
منفية
المنطلق ،أن أكون
ّ
البتّ ة
قررت ،قبل بضع سنين ،أن
ّ
ّ
أتخلص من الورقة ،حين
أقرأ شعري أمام الجمهور

الجديد :تقرأين قصائدك ،في بعض

الفيديوهات المتوفرة على اإلنترنت ،عن ظهر
قلب ،بصوت خفيض وعميق .هل تحفظين

شعرك ،بالفطرة ،أم تراه فعل مسرحي
حميمي ،متعمّ د ،لتوصيل رسالة مع ّينة؟
ّ

دوشي :ق ّررت ،قبل بضع سنين ،أن
ّ
أتخلص من الورقة ،حين أقرأ شعري أمام

الجمهور .لقد اختبرت تأثير اإلنصات إلى
شعراء آخرين ،حفظوا أشعارهم عن ظهر

قلب ،فكانت التجربة أكثر آن ّية وأكثر قوّة .إنّ
الشعر جزء من تقليد شفويّ  ،ولذلك ّ
فإنه
يتواءم مع الحفظ واالستذكار .لقد شعرت،
حين بدأت فعل ذلك ،بالنسبة إلى القراءات
العموم ّية ،بالمزيد من االرتباط بالجمهور،
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وسريعة التأثر ،على نحو أكثر ،ولكنني أعتقد بأنني قد رغبت ،لكوني

أمارس الرقص لسنوات ّ
عدة ،في أن أجعل الشعر أدائيا ،على نحو
بالغ.

الجديد :تخاطبين القارئ في قصيدتك َ
«عقد» (من مجموعتك

«الصبايا يخرجن من الغابة») ،قائلة «ال تقتلني ،أيها القارئ  /. .بل
أح ّبني /،وسوف أتبعك إلى كل مكان /ح ّتى يصبح ِجلدك جلدي /دعنا
نكون توأما ،ودمنا ّ
يدق على وقع بعضنا البعض» .تذكرني هذه األبيات

بالبيت الذائع الصيت لشارل بودلير (من قصيدته «إلى القارئ») «أيها

القارئ المنافق ،يا شبيهي ،ويا أخي» .من هو هذا القارئ المتخ ّيل
الذي «تعديه بأن تكوني دوما هناك /تدمدمين في أبراج قنواته
السمع ّية» .هل هو شبيهك أم شيء آخر؟

دوشي :ثمة تقليد طويل يتعلق بمخاطبة الشعراء ق ّراءهم .لقد
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ّ
َ
أشرت إليها) بالشاعر األميركي جيمز تييت ،ولكن
تأثرت قصيدتي (التي

ممّ ا ال ريب فيه أن تييت قد تأثر ببودلير .إنّ تاريخ الشعر ،بأكمله،
هو تاريخ شعراء يرتبط بعضهم مع بعض ،على هذا النحو ،ولك ّنهم

يحاولون ،في الوقت ذاته ،االرتباط بالقارئ .ليس القارئ شبيهي،
َ
العالم بعدوى الشعر.
فالقارئ هو كل شخص آخر .أريد أن أصيب

والدي حين كنت في سنّ المراهقة .لم أكن
ّ
التغلب على
أدرك بأنه قد توجب عليها
ّ
بعض الضغوط العائلية ليتزوّجا .لم يتكلما
كثيرا عن عالقتهما الغرام ّية .ال يستطيع

المرء ،وهو طفل ينظر إلى والديه ،أن يتخ ّيل

الجديدّ :
هل وصفت لنا المشهد الشعريّ في

دوشي :بحر األدب العربي في غاية

تحرصين على متابعة أعمالهم ،ولماذا؟

على شعر محمود درويش حين كنت في

الهند اليوم ،ومن هم الشعراء الهنود الذين

الرحابة ،وما أعرفه قليل جدا .أذكر اطالعي
الجامعة ،فكهربني ،ثم اكتشفت كتب

الجديد :لقد استلهمت روايتك األولى «الباحثون عن المتعة» (التي
كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة «أفضل َ
الق ّ
ص الهندوسي» ،وفي

دوشيّ :إنه مشهد حيويّ ومتنوّع ،على

نجيب محفوظ في إحدى المكتبات التي

إلى تلك الرسائل ،وإلى صورهما الفوتوغرافية

ّ
الحب هذه ،ولماذا
بقصة
والديك .هل لك أن تخبرينا كيف عرفت
ّ

رأيتهما بالشاكلة التي كانا عليها :مخلوقان

كانداسامي ،وجيت ثاييل ،وآخرين كثر.
ّ
متعلق بالصوت
إلي،
إن الشعر ،بالنسبة ّ

األخيرة ،الشعراء غياث المدهون ونتالي

ب .ثم خطرت
فت ّيان جميالن ،آمنا بفكرة الحُ ّ
ّ
ببالي فكرة أنني جزء من ذلك كله .لقد كانت

ّ
خاصة ال يمكن
هو أنهم يمتلكون أصواتا
إنكارها.

أعمالهم فحسب ،وإنما على األعمال التي
ّأثرت فيه أيضا؛ فالشعر بهذه الطريقة يسافر

فعل ذلك بقصيدة ما.

العربي؟
الجديد :هل أنت مطلعة على األدب
ّ

أجرى الحوار  :تحسين الخطيب

القائمة الطويلة لجائزة «أورانج») من العالقة الغرام ّية التي جمعت
ق ّررت أن تكتبي رواية حولها؟ وما الذي يفرض «شكل» الكتابة :أيّ
شيء يدفعك إلى كتابه «هذه» بالشعر ،و»تلك» بالنثر؟

دوشي :لقد عثرت على الرسائل الغرام ّية التي أرسلتها أمّ ي إلى

حياتهما قبل وجوده .لقد بدا بأنهما قد كانا

على تلك الحال دوما ،ولكنني حين نظرت

وهما يرتحالن في أرجاء الهند ،قبل أن ينجبا،

حكاية رغبت في َق ّ
صها ،ولم يكن من الممكن

نحو مدهش .أقرأ أعمال سومانا روي ،ومينا

(الشعريّ ) ،وسبب متابعتي لهؤالء الشعراء

أخذتني إلى مصر .لقد قابلت ،في اآلونة

حنظل وأسماء عزايزة .أعتقد بأنّ المرء حين
يقابل الشعراء اآلخرينّ ،
فإنه ال يتعرف على

ويرتحل.
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كالم ّإل الريح
ال
َ

(قصائد وشذرات مختارة)
تيشاني دوشي
أغنية المهاجر

دعونا ال نتحدث عن تلك األيام

حين كان بنّ القهوة يمأل الصباح

الذي جئنا منه ذات م ّرة.

أخبرونا عنه ،قد يسألون.

باألمل ،حين كانت األوشحة التي تغطي رؤوس أمهاتنا

فيخطر ببالنا أن ّ
نحدثهم

دعونا ال نتحدث عن األذرع الطويلة للسماء

والبيوت البيضاء الصغيرة والشوارع المغب ّرة.

معلقة كرايات بيضاء على حبال الغسيل

التي ما فتئت تهدهدنا في الغسق.
وأشجار خبز القرود :دعونا ّأل نرسم أشكال أوراقها في أحالمنا،
أو نحنّ إلى جلبة تلك الطيور المجهولة

التي صدحت وماتت في أفاريز الكنيسة.
دعونا ال نتحدث عن الرجال

الذين اختطفوا من أس ّرتهم في الليل.
دعونا ّأل نقول كلمة
«مفقود».

دعونا ال نتذكر رائحة المطر األولى.

فلنحكي ،بدال من ذلك ،عن حيواتنا اآلن:
البوابات والجسور والمتاجر.
وحين نتقاسم الخبز

في المقاهي وعلى طاوالت المطابخ
مع إخوتنا الجدد،
دعونا ّأل نثقل كاهلهم بالحكايات

عن الحرب أو الهجران.
دعونا ال ّ
نتلفظ بأسماء أصدقائنا القدامى

ّ
يتكشفون كحكايات خراف ّية
الذين

في غابات الموتى.

فلن يعيدهم ذكرهم إلى الحياة من جديد.
دعونا نبقى هنا ،وننتظر وصول
المستقبل ،أن يتكلم األحفاد
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عن السماء وبنّ القهوة،

وقد تترك لذاكرتك أن تنثال وتطفو
كقارب ورقي أسفل أحد األنهار.
وقد ّ
تصلي أن تهمس الورقة

بحكايتك إلى الماء،
وأن يغ ّنيها الماء لألشجار،

وأن تنوح بها األشجار

إلى األوراق وتنوح .فإن بقيت ساكنا بال حراك
ولم تتكلم ،فربّما تسمع
حياتك ّ
كلها تمأل العالم

حتى تكون الريح هي الكلمة الوحيدة.

اليوم الذي ذهبنا فيه إلى البحر

اليوم الذي ذهبنا فيه إلى البحر

كانت األمّ هات في مدراس يبحثن

جنوب الهند .حين ح ّركت

يدها األخرى على جبينها،
ّ
مقنطر،
في فيض بهاء

كما لو تستطيع وحدها أن ّ
تبدل األشياء،
وتأخذنا إلى أمان أس ّرتنا األخرس.

  في متحف رودان

يتبعني ريلكه في كل مكان
ببذالته التي حاكها الخ ّياط

في حوض السفائن عن األطفال المفقودين.
طار ّ
قش السقوف في السماء ،فركض

وابتسامته النبات ّية.
يقول ّإنني دائما ما سوف أبدأ من جديد،

في الريح .رأيت امرأة تمسك
ّ
َ
العالم البالية
بحافة

ب.
وال أستطيع معرفة الحُ ّ

َ
كخطر
السجناء أحرارا ،ورقصت البيوت

في يدها ،ناظرة أبعد من المعبد

الذي مازال قائما ،حين كانت سالمة
في األطالل المبهرجة لشمس

ألنني يافعة،

وقمم الجبال ،ومطارح
الضوء الملتبسة.

يتحدث عن قسوة

المستشفيات ،وسكون
الكاتدرائ ّيات،

يأخذني عبر أجساد
وأذرع وسيقان
كبيرة جدا،

تحفر السماء العتيقة حجرا
بجميع الكلمات الم ّيتة

التي نحملها وال نستطيع استخدامها.
نرفع المرايا

ُ
أصبحت قطعة كبيرة
يرى كيف

التي تسقط منها صورنا المنعكسة—
ّ
محطمة،
وجودات نصف

التقاط الشمس

من أجل اآلخر،

من زجاج ثانية ،محاولة

في الزوايا البعيدة للغرف،

حيث نفقد أنفسنا،

ومازال على اآلخرين أن يأتوا.
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الصيف في مدراس

كل واحد في البيت يحتضر.
أمي في غرفة مك ّيفة الهواء

تساقط
الرماد ،ورهافة صوته ّ
في األمواج ،وتتالشى.

ّ
تحطم سدودها
ال تستطيع أن تسمع األنهار وهي

***

واهبا مزقا من جلده إلى صفوف أشجار

ويفرغها على نفسه.

ّ
ضد أعصابها .يذرع أبي الشرفات على مهله،

البونسيانا المتوهجة .يحاول زوجي إيقاف زحف

جيوش الماضي بحشو أذنيه بقشور
المانجا اليابسة .وأخي؟ ّإنه أكسل واحد فيهم جميعا.

يفتح الباب .يأخذ شمس ّية الموت .ويخبطها على هذا المنوال أو
ذاك .ثمّ يغ ّني.

شذرات

أشكرك ،أيتها ّ
الشعرات البيضاء،
كما ينبغي بشاعرة،

فأنا مشغولة بالتقاط
أنفاسي على ّ
الدرج.
***

يلتقط البحر حياتي،
أراها مسفوحة ،ثمّ تتالشى.

ها هي األجزاء المنس ّية—

سماء ليل ّية ورديّة ،أساور مكسورة،

وص ّياد يمشي مبتعدا عن الضياء.
***

على ِجيدي األصابعُ ال ّزب َُد،

ُ
ينسكب،
والصوت ِف َّي
ُ

األزرق ال َب َددِ.
شرفة
ِ
***

َ
صرخة
ليست

بداية ،أو نهرا مدفونا في تجاويف األرض.
ّإنها صوت عشرة ماليين امرأة

انطلق في العالم وه ّيئ نفسك لل ّرعب.

يغ ّنين عن زمن في الكون

خارجة منها .ابصق العظام في الرمال.

***
ّأنى للمطر الذي ال يسب ُر األغوار

ال تغمض عينيك .صد سمكة.
َ
ّ
الحياة وهي تلهث
هشم رأسها وانظر
***

حين وُلدنَ والنمو ُر
ّ
تتنفس بين أفخاذهنّ .

يفلق المطر في الساعة الثالثة السري َر نصفين،

أن يح ّرر الكافو َر من سراديب

يتق ّرحون

***

يطقطق فوق النوافذ كفرسان
السبات.
طيلة قرن من ّ

األرض.

كانت الشمس ،في البدء،
ثم تف ُّتح الشمس
ُ
صراخ الشمس
ثم

وافرش تربيعات على األرض

ثم شهر سبتمبر

الجرو

الصبايا يخرجن

كي يبول

على وجه پوتين.
***

أحمل زوجي في أكياس بالستيكية.
إنه يهمس كشيء بال ،ورقيق،
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مهند عرايب

***
ُل َّ
ف سمكة بجرائد األمس،
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أنزليني هنا ،على رسلك ،أنزليني.
ّ
الخفة— البخور،
كل شيء شديد

***

ّ
تحل
من الغابة كالعصافير حين
على نوافذ الصباح.

اختيار وترجمة :تحسين الخطيب
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المديني
نزار قباني الحداثي
ّ
إشارات ومالحظات

بصدد ملف «الشاعر المتمرد»
المنشور في العدد  40من «الجديد»
بناءً على قول نزار
نفسه نقول إنّ
الحداثة مفهوم
حضاريّ بمثابة «تصوُّر
جديد تمامً ا للكون
ولإلنسان والمجتمع»
على ِّ
حد تعبير غالي
شكري .فنزار عبر
تجربته الشعرية
العريضة كان يقذف
خياله وشعوره خارج
كل طريق مرسوم،
َّ
يتمثل
كما كان
العربي في
لإلنسان
ّ
ثورته الحضارية.
ومن ثم كانت ثورته
على كافة األنساق
التي عرقلت التحرّر،
سواء األنساق القبلية
التي قيّدت المرأة
وقزمتها فجعلتها
تابعً ا للرجل ،وكذلك
السلطوية
األنساق ُّ
التي هي األخرى قيّدت
حركات التحرّر،
فأصيبت المجتمعات
ّ
بالتكلس والجمود.

فراج النّ ابي
ممدوح ّ
حمل عدد مايو  /أيار  2018من مجلة الجديد اللندنية ،الذي أصدرته بمناسبة مرور عشرين ً
عاما عىل رحيل الشاعر
الفتا «نزار قباين ّ
ً
ً
ّ
اشتمل عىل مقاربات نقدية عن شعره،
الشاعر الحدايث» .وقد
عنوانا
نزار قباين (،)1998-1923

وتساؤالت عن س ّر حالة ديمومة التلقي واالستقبال ،التي مازالت مهيمنة رغم هذا الغياب ،فهو حضور مع الغياب.
وباملثل قدمت شهادات عن ّ
الشاعر وحوارات معه أظهرت جانبًا من حياة الشاعر الحافلة والرثية ،إضافة إىل قراءات

متنوعة يف سريته ّ
ِّ
ْ
ّ
الخاصة له التي كانت حجر عرثة أمام ُنقاد
تناولت مفهومه للشعر ،ورؤيته
الشعريّة والذاتيّة،
اليمني واليسار -عىل ٍّ
حد سواء -من شعره .العنوان البارز للملف هو الشاعر الحدايث بما احتوته صفة الحداثة من

ّ
تمرد وتجديد وخروج عن نسق القصيدة العربية املعروفة ،حتى عند أبرز ُمعاصريه .لكن ّ
املهم :كيف رأت
السؤال
ّ
تحققت الحداثة يف شعر نزار قباين وكيف تحققت؟ وما
هذه املقاربات -عىل اختالفها -حداثة نزار قباين؟ وهل بالفعل
هي أبرز تجلياتها عىل مستوى التشكيل وكذلك املوضوعات الشعرية؟ هل تمثالت املرأة يف شعر نزار تجاوزت اإلطار
السطحي إىل قضايا أبعد وأهم؟

في

هذه المقالة ،سأستعرض ما احتواه العدد من

مقاربات حملت رؤىً مختلفة ،حول حداثة نزار
ّ
الخاص لهذه
الشعرية ،ثم أتوقف في نهايتها عند تصوريّ
الحداثة ،وكيف ّ
تجلت عند نزار .الحقيقة أن توقف المقاالت

عند الرؤية الحداثية في شعر نزار ،تباين على هذا النحو ،فتارة

بحثت عنها في ثورة نزار على األنساق االجتماعية والسلطوية،
وتارة أخرى َّ
تجلت عبر اللغة التي ميزت شعر نزار ،وجعلت منه

بالجمهور ،وهو ما جعله متربّعً ا على عرش الجمهور فترة
طويلة حتى بعد رحيله.

سمات الحداثة

يعود الج ّراح في بحثه عن جذور الحداثة عند نزار قباني ،إلى

شاع ًرا شعبويًا ،وتارة ثالثة اتخذت من المكان داللة على هذه

مقالة قديمة سابقة تناول فيها حداثة نزار ،أشار فيها إلى

بتوقيع الشاعر نوري الج ّراح بعنوان «الحداثي المديني :نزار
ِّ
لتقدم ملمحً ا عامً ا لهذه
قباني أو االسم الحركي للشعر»

أبرز وجوه الحداثة الشعرية العربية التي دأب نزار نفسه على

الحداثة .بداية جاءت كلمة االستهالل التي تصدرت الملف

الحداثة ،والصعوبات التي واجهتها على مستوى االستقبال من
ناحية الشعراء أنفسهم وكذلك من ناحية النقاد على اختالف

أيديولوجياتهم المنتمية إلى اليمين أو اليسار .ومن ثم ال تنفصل

هذه الكلمة بأيّ حالة من األحوال عن هذه الرؤية االستقرائية

عن الحداثة ومفرداتها داخل شعر نزار ،الذي يعزو إليه تأسيس
شعر المرأة بال منازع ،أو عبر ما استحدثه نزار على مستوى

المفردات اللغوية التي فارقت داللتها الواقعية أو الشعبوية،
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أسستها عبر بالغة ّ
تمثلت في استخدام
وبالمثل جمالياتها التي ّ
ّ
لغة الحديث اليومي في الشعر ،ومن ثم وصلت الشعر

حي ،وإنما أحد
«أن نزار قباني ليس فقط أشهر شاعر
عربي ّ
ّ

هجائها ،وهذه مفارقة طريفة ال تصلح لالستعمال ّ
الصحافي
بمقدار ما تصلح للتأمُّ ل النقدي العميق» .وما تبعها من جدل

وحجاج نقدي وقتذاك ،أظهر حالة من الرفض القطعي
ممّ ن نعتوا بأنهم حداثيون لهذا الوصف ،واعتبروه ً
نوعا من

المبالغة ،ومنهم مَ نْ ذهب إلى إشعار الكاتب بأنها «إحدى
ّ
تتجلى سمات الحداثة كما رآها الج ّراح عبر اللغة
سقطاته».

التي كانت «لغة شعرية بسيطة ،حارّة ،ونضرة ،واألهمّ من
ّ
مبتكرة ،فهي لغة ذات إغراء جمالي وتعبيري غير
كل هذا،

مسبوق» .وقد ّ
ّ
حققها الشاعر عبر مراحل مُ ِّ
«تتمثل
تعددة حيث:
ّ
في لهجة هذا ّ
«اللغات»
تتوس ُط
الشاعر ونبرته ،ولغته التي
ّ

ّ
وتتوسط بعالقاتها السلسة وتشكيالتها
الشعرية الحديثة كلها،
ّ

ّ
الخاصة المنجز الشعري الحديث برمته»
الرشيقة وجمالياتها
ُّ
ً
ً
جديدا لصورة المرأة وصوتها،
أسس تمثال رجال ًّيا
عالوة على أنه ّ

وكان بمثابة درجة وسطى بين صوت المرأة وصوت ال ّرجل على

ّ
حد قول الج ّراح .وإن كان قابل هذه الحداثة البادية في شعره

والمغايرة لمعاصريه ،ثمّ ة عراقيل وقفت في تق ُّبلها ،ومن هذه
-كما يقول الج ّراح -أيديولوجيتان حاربتا نزار ،األولى تمثلها

«التقليدية المحافظة» التي وجدت في عمارة نزار من صور
وأفكار ورؤى وقول يدعو المرأة إلى التح ّرر ،والمجتمع إلى تجاوز

الماضي والثورة على الحاضر ،ضربًا من التهديد المباشر للقيم
التي تحرسها .واأليديولوجيا الثانية ُّ
تمثلها «الحداثة البدوية»
أحادية الجانب ذات الخطاب االستعالئي المرضي ،والتي لم
ً
وحديثا معً ا،
تستطع استيعاب فكرة أن يكون الشعر شعب ًّيا
تتمكن من ّ
ّ
حل معضلة أن تنطوي وتقوم تجربة
ولكونها أيضا لم

شعرية كبيرة كتجربة نزار ،على عناصر ورؤى مُ تضادة ومتناقضة
ّ
ٍّ
تحد
يشكله ذلك من
إلى أقصى حدود التضاد والتناقض ،بما
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مربك لشخصيتها البسيطة القائمة على مانوية تبسط العالم

إشادته بتجربة الحداثة وما شكلته من لحظة فارقة في تجاوزها
السائد والمألوف بل الصدام معه ،إال أنّ ما يعيبها على ِّ
حد
ّ
ّ
قوله هو اإلفراط في التأثر بالثقافة الغرب ّية ،وَسعي الشعراء

على ضوء هذه الحداثة التي استجالها الج ّراح في كلمة

يق ّر بأنّ اسم نزار اقترن بدمشق لدرجة «يصعب قراءة منجزه
ّ
فظل المكان الدمشقي بجماله
بمعزل عن هذه العالقة».

إلى ثنائيات متضادة ومتصارعة حتى الموت.

اإلرهاق الجمالي

االستهالل ،تأتي عدة مقاالت تستكشف هذه الحداثة ،منها

مقالة خلدون الشمعة بعنوان« :نزار قباني :الحديث ال

وفتنته ،هو العالم الذي يستمد منه قيم الجمال ويعيشها

الحداثة ،دون أنْ يُف ِّرق بين داللتي المصطلحين ،أو لماذا رجّ ح
الحديث على الحداثة .أهم ما يلفت إليه َّ
الشمعة في مقالته،

الطويلة .كما أن الحداثة الشعرية ال يمكن قراءتها بمعزل عن

الحداثي» .ويصف تجربة نزار بأنها تنتمي إلى الحديث وليس

هو عامل ّ
البث واالستقبال الذي جعل دواوين نزار تو ّزع بنسبة
عالية لدى ق ّراء محدودي الثقافة ،وهو ما يكشف عن شعبية

المروق ،وإيذاء الذوق العام والتقاليد ،حتى الخيانة والعمالة!».

ّ
السلطة وأجهزتها على
الموقف المعادي
والضدي الذي مارسته ُّ
حداثة نزار ،يكشف عن تزمّ ت في التلقي ،وهو عكس الخطاب
التحديثي االستفزازي الذي اعتمده

واللغة المباشرة التي تسمي األشياء
بأسمائها دون تردد .وقد كشف ً
أيضا

ذروة ما أسماه «اإلرهاق الجمالي» التي وصل

التي تشبه الجدران العازلة بوجه التجديد في الحياة والفن».

نهر» .لم يصطدم نزار فقط بحداثته

إليها الشعر الكالسيكي كنموذج مثال ومقوّم

جعل دواوين نزار توزّ ع بنسبة
قراء محدودي
عالية لدى ّ

للشعر العربي ،والتحوُّل الكبير في الحداثة

الطبيعية التي كان نزار قباني أحد أقطابها
المم ّيزين ،والذي يعتمد على ّ
بث في األداء
ُّ
يخل باالستقبال .وقد أسهم هذا اإلرهاق
ال

الصكر إلى جانب بعض القصائد األخرى «استفزازا لتلك الثوابت

عن عوار خطاب الحداثة الذي كان
يتبناه الخطاب النقدي آنذاك ،على

عنوان ديوان «طفولة نهد» إلى «طفولة

أما كيف ع ّبر الشاعر عن رفضه للواقع وتمرده عليه أي ثورته

التي يسعى إلى تمثلها عبر قصائده

جسد استجابته لوعي مغاير
من خالل موقفه من المرأة ،الذي ّ

أنساق المجتمعات ولعها بالخرافة
إلى ِّ
حد الهوس ،حتى أنه كان يصف

كما أوضحت قصيدته ،فقد تحقق -كما يقول مفيد نحم -هذا

لمعارضة السائد بل كان يعيب على

واالجتماعية ،الحداثة النزارية ،والحداثية
ٌ
برزخ
يفص ُلها عن الحداثة
(المودرنزم) (التي
ِ

يُعبر عن ذاته في هذه التحوالت .وقد رأى في عالقة المرأة بهذا
ُّ
بالظلم واالضطهاد وهو ما يعكس
الواقع الذي كانت تشعر فيه

أهل المشرق كله بالتراخي والكسل

وهو ما كان ّ
ضد الحرية والحداثة التي يُؤمن بها .العامل الثاني

الواهمة بحدوث الخوارق التي ستغير

مقصود حي ًنا آخر ،على أيديولوجيات األدب ،كالواقعية

الدراسة التي ت ّبنت الكشف عن أثر المكان في هذه التجربة

الثقافة ،وهو ما يكشف عن

الجمالي ،في ظهور نوعين من التغيير هما:
ّ

الحداثة الشعرية ذات األمشاج االقتصادية

معرفي ال يمكن إغفاله) وإن كان يرى الشمعة
ٌّ
ً
فعل مقصود حينا ،وغير
أن الحداثة كانت كر ِد
ٍ

االشتراكية ،وواقعية األدب اإلسالمي التي حذت حذوها.

يستنكر مفيد نجم في مقالته «جدل الذات والمكان والمرأة :نزار
قباني شاعراً حداث ًيا» حالة اإلغفال التي واكبت القراءات النقدية
في مشروع الحداثة ألثر المكان في ظهور هذه الحداثة «ودوره

في تشكيل الوعي الجمالي المفارق للسائد والقا ّر في الثقافة

العربية» وإنما اكتفت «بالنظر إلى هذا المشروع بوصفه مغامرة

في اللغة وبها ،أو انعكاسا لتحوّالت اجتماعية وطبقية ،أسهمت

في تحقيق هذا التحوّل ،وتكريس قيمه الجمال ّية والفكرية ،في

المشهد الثقافي العربي» ومن ثمّ يبحث عن هذه الحداثة عبر
ّ
تتشكل فيه العالقة بين اللغة والذات وبين الذات
المكان الذي
والعالم .يرفض نجم هذه القراءات التي وصفها بأنها متعالية

والثقافي ،وهو ما
االجتماعي
في اللغة ،بانتزاعها من سياقها
ّ
ّ
يجعل من ّ
الشاعر مجرد كائن لغوي يعيش خارج سياقه .ومع
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منظومة القيم االجتماع ّية التقليدية التي تكب ُِّل المرأة بالقيود،

والحب الذي
الذي قامت عليه عالقته بالمرأة هو مَ عنى الجمال
ّ
ّ
اإلنساني .لكن مع طموحات
تمثله المرأة في الحياة والوجود
ّ

وانتظار الغيب بال عمل سوى األحالم

حياتهم عبر األساطير والخرافات .وكأن
نزار كما يقول الصكر «يصطدم في

خطابه الشعري بالوهم االجتماعي
ُّ
والتخلف كجدران عازلة للوعي

الحداثية ،يتوقف عند تجليات المرأة في شعر نزار .موضحً ا أنها
ّ
التجلي األهم منذ بداية هذه التجربة.
كانت

الجديد» هذا من جانب ،ومن جانب

الجدران العازلة

في بلدانها من قمع للحريات وتخاذلها

يتوقف حاتم ّ
الصكر عند المعوقات التي وقفت أمام تجربة نزار

أنه كان متعدد المراجع شع ًرا وفك ًرا .عالوة على حركة المجتمع
البطيئة في التحرر والحداثة ،وكذلك ثبات صورة المرأة المتوارثة
في الوعي الجمعي.

نزار قباني والحداثة

يمكن اعتبار حداثة نزار قباني أنها «حداثة مضادة» على نحو
ما ذكر حبيب بوهرور ،حيث «يورط
الحداثة والحداثات والحداثيين ويضع

وسيلته من حرية البناء الجديد،

نحو ما فعلت مجلة مصرية بتحريف

وقيمه الجديدة» .وكانت قصيدة نزار قباني الشهيرة «خبز وقمر

الثوري مكانة جماهيرية ظلت له مع توالي المدارس واألساليب،

نزار في شعره ،والذي كان يتخذ

ً
تجسيدا لهذه الثورة على الواقع وعلى ثقافته .الذي
وحشيش»
ً
غارقا في «الجهل والغيبيات والبؤس» .وقد اعتبرها حاتم
كان

نفسه ،حيث كانت أداة جُ وبه بها «مِ ن قِبل النظام
والسلطوي المهيمن» .يربط ّ
الشمعة بين
المعرفي
ُّ
ّ

ّ
البث واالستقبال الذي
عامل

نزار قباني

حداثة الوعي االجتماعي ومسألة الحرية ،والتي «ع ّبرت عنها
ً
نزوعا نحو التح ّرر
تحوالت الكتابة الشعرية الجديدة بوصفها

االتهامات التي جاءت في سياق تلك المعركة أي تهمّ ة ممكنة من

استقبال نزار قباني ،وهو ما كان أثره فادحً ا على نزار

َّ
الشمعة في مقالته ،هو

شعبية استقبال

في شعره ،حتى تحوّل هذا الجمال إلى هاجس دائم الحضور
لغة وتشكيال ومجا ًزا في شعره على مدار سنوات تجربته

والمؤسسات الدين ّية ،وبعض الك ّتاب والصحافيين أعنف
الفتاوى
ّ
ّ
هجوم على ٍّ
نص شعريّ  ،وعلى الشاعر ومناصريه ،ولم توفر

من سلطة ثقافة لم تعد قابلة للحياة في ضوء تحوّالت العصر

أهم ما يلفت إليه
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ألن يتماهوا مع منطلقاتها النظرية والجمالية والفكرية .ومن ثمّ

الدبلوماسي الذي
السلك
بمعاقبة الشاعر ومقاضاته وطرده من ّ
ّ
ً
ُ
موظفا فيه ،كما نالها من الخطباء والمشتغلين في
يعمل
كان

نهاية المقالة إلى رأي عام ،حيث يقول إن ما أعطى نزار الشاعر

آخر يصطدم باألنظمة «وبما تقترفه

الجميع في مأزق» ،الذين تعاملوا

يمكن اعتبار حداثة نزار
قباني أنها «حداثة
مضادة» على نحو ما
ذكر حبيب بوهرور ،حيث
«يورط الحداثة والحداثات
والحداثيين ويضع الجميع
في مأزق» ،الذين تعاملوا
مع الشعر بنوايا مسبقة
ومرجعيات ،وهو ما رفضه
حرر «تجربته
نزار حيث ّ
الشعرية من الكثير من
المسوح الثقافية واألقماط
المعرفية والطقوس
االستعارية والمجازية»
وتعامل بعفوية فجاءت
نصوصه عارية وتلقائية

وخسارة الحروب الوطنية ،والتقهقر

مع الشعر بنوايا مسبقة ومرجعيات،

وهو ما رفضه نزار حيث ح ّرر «تجربته
الشعرية من الكثير من المسوح
الثقافية واألقماط المعرفية والطقوس

االستعارية

والمجازية»

وتعامل

بعفوية فجاءت نصوصه عارية
وتلقائية .ومن ثم فالمالحظة المهمة
على الرؤى والمقاربات لتجربة نزار أنها

اقتصرت على خارج تجربة نزار قباني،

دون التعمق في هذه التجربة الثرية

والممتدة عبر مراحلها المختلفة ،أو

حتى دراسة وضع التباين الظاهر ،عبر

الزمني لدواوين نزار قباني،
التدرج
ّ
حيث ثمّ ة تركيز على قصيدة «خبز
وقمر وحشيش» دون سائر قصائده
الالحقة .ثاني هذه المالحظات أن

المقاالت جميعها توقفت عند قضية
واحدة هي «قضية المرأة» دون أن
تقف عند المراحل التي م ّرت بها المرأة

داخل القصيدة النزارية ،فالمرأة عند

ً
جسدا فحسب
نزار تجاوزت كونها
وإنما هناك المرأة كفكرة جمالية

الحداثية أو ما اعتبرها بمثابة «الجدران العازلة» .وقد أبرزها في

نحو الماضي» ثم يتحدث الصكر عن
الضلع الثالث في خطاب نزار متمثال ً

التي صدرت أوّل م ّرة في مجلة اآلداب عام  ،1954وأثبتها في

قدمها «بخصوصية ،ولكن بتعميم كثير .فهي ذات وجوه عدة»

حتى باإلشارة .كما لم يتمّ طرح كيف تعامل نزار معها ،أو كيف
تطوّر البناء ّ
الشعري عند نزار من الكالسيكية إلى البناء الحديث.

حيث جماليات جسدها وامتالكه ،وخامسة هي متغطرسة ذات

في الشرح ال التحليل والتفسير .فلم تتوقف هذه المقاالت على
كثرتها عند العوامل التي ّأثرت في تجربة الشاعر ،وكان األجدر

السلبي الذي مارسته
تحديات السلطة والمجتمع ،حيث األثر َّ

السلطة السياسية بعد صدور قصيدته «خبز وقمر وحشيش»
ديوانه «قصائد من نزار قباني» عام  .1956وعن ر ّد الفعل

في خطاب المرأة المتح ّررة ،وقد

تجمع بين الحبيبة المشتهاة تارة ،وتارة مُ ح ّبة متمردة ال تقف

المدوي بعد نشرها في الديوان ،مقارنة بنشرها في «اآلداب»

أمام حبها حدود ،وتارة ثالثة هي موضع للجنس واالشتهاء من

مكثف حتى وصل األمر إلى البرلمان؛ فطالب نواب سوريون

كبرياء زائف ونزوات وربما شاذة في عواطفها .ينتهي الصكر في

حيث أعاد نشرها في كتاب مطبوع قضيتها مجد ًدا وبشكل

أو اجتماعية على نحو ما أشار إليه
محيي الدين صبحي من قبل ،وهذه
الصورة لم تتطرق إليها المقاالت أو

فغلبت على هذه المقاالت االنطباعات الشخصية ومن ثم أسرفت
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ذلك الثراء الذي ظهرت به وميزته عن الكثير من مجايليه من

يمكن أن تنفصل عن سياقها التاريخي الذي عاشته المدينة التي

كانت أكثر حضورًا في شعره ،دمشق .فقد استطاع نزار قباني

الشعراء الذين تبنوا لواء الحداثة بصيغتها الغربية.
المالحظة الثالثة ،أن التطوُّر الذي رصدته المقاالت كان مرتبطاً

عبر مدونته الشعرية ،منذ ديوانه األول «قالت لي السمراء»

المقاالت عند اتساع الرؤية كملمح مهمّ في تجربة نزار كلها،

اقتحم المحظور أو الممنوع والمسكوت عنه داخل الوجدان

بموضوعات شعره ،واشتغاله على المرأة وتمثالتها التي
ٍّ
تحد لألنساق االجتماعية .دون أن تتوقف هذه
كانت بمثابة

عام  ،1944أن يقدم صورة الشاعر الحداثي ،عبر تجليات التمرد
التي ّ
تمثلت في خروجه أوال عن نسق العقلية العربية ،حيث

ّ
خاصة في قضية المرأة .أهم شيء أنَّ المقاالت لم تق ّيم تجربة

العربي؛ فيما يخص المرأة ،بأن جعل المرأة محورًا وموضوعا

مترافقة مع هذه المقاالت عن غياب النقد وإهمال نزار .بل

ضده ،وليس أ ّدل ما فعله الشيخ علي الطنطاوي من نقد الذع

واحدة ترصد مالمح هذه الحداثة في شعر نزار منذ

بأنه «يشتمل على وصف ما يكون بين الفاسق والقارح والبغي
ً
وصفا واقع ًّيا ،ال خيال فيه ،ألن صاحبه
المتمرسة الوقحة

نزار بما لها وما عليها ،على الرغم من الدعوات التي جاءت

انحازت إلى نزار قباني الشخص ال نزار الشاعر ومن ثمّ جاءت
المقاالت أشبه بالمدح والتكريم ،دون أن ّ
تقدم دراسة

التطور الذي رصدته
ُّ

ديوانه األوّل «قالت لي السمراء» ،إلى آخر أعماله.
شغلت قضية المرأة وتعامل نزار معها الكثير من

ً
مرتبطا
المقاالت كان

التي استخدمها نزار في سياق نصه ،وعالقتها

تحد لألنساق
كانت بمثابة ٍّ
هذه المقاالت عند اتساع
مهم في
الرؤية كملمح
ّ
تجربة نزار كلها

َّ
تجلت هذه
ثان
ليس باألديب واسع الخيال» .ومن جانب ٍ
الحداثة بما استحدثه نزار على مستوى المفردات اللغوية التي

متربعً ا على عرش الجمهور فترة طويلة حتى بعد رحيله .وكأنه

المرجعي .فمن قبل ذكر محيي الدين
بالواقع
ّ

االجتماعية .دون أن تتوقف

لديوان نزار بعد صدوره في دمشق فوصفه في جريدة الرسالة

المقاالت ،دون تحليل لهذا االنحياز من جانب
ّ
ً
التمثل من
وأيضا دون إبراز لهذا
نزار للمرأة،

بموضوعات شعره ،واشتغاله
على المرأة وتمثالتها التي

ّ
المتشددة
لشعره ،وإن كان تعامل بجرأة حرضت العقول

فارقت داللتها الواقعية أو الشعبوية ،وبالمثل جمالياتها التي
أسستها عبر بالغة ّ
اليومي
تمثلت في استخدام لغة الحديث
ّ
ّ

خالل نصوصه الشعرية .وداللة المفردات

صبحي في دراسة عن نزار قباني بعنوان «نزار
ً
وإنسانا» صدرت عن دار اآلداب
قباني شاع ًرا

عام  ،1964أنه «لم يتخذ من قضية المرأة

كركيزة فنية لمناقشة أكبر» .وهو ما دفع بغالي

شكري ألن يعتبر قصائد نزار على ّ
تعددها للمرأة لم

تتجاوز «الحلمة والفستان والعيون والقميص» .ومن
ثم كان َ
ّ
خاصة ثمّ ة هجوم
األوْلى بمناقشة هذين الرأيين

على النقاد وتناولهم تجربة نزار قباني الشعرية .المالحظة
ّ
تتمثل في ثمة قضايا مهمّ ة في شعر نزار غابت عن
األخير

المقاالت كالضياع والتمرد والموت .وبالمثل غابت عن تجربة

نزار أهم ملمح في هذه التجربة المتمثل في تطويع التعبير
الشعري إلى مستوى جزئيات الحياة ،وهو ما ع َّبر عنه خلدون

الشمعة بالشعبوية ،وهي الصورة التي تتجلى فيها حداثة نزار

حيث تطويع اليومي داخل شعره.

ضد الحداثة االستعراضية

الشعر ،ومن ثم وصلت ّ
في ّ
الشعر بالجمهور ،وهو ما جعله

أعاد الشعر إلى طبيعته الحقيقية ،ورد جمهوره الغائب إليه.
ً
جيدا وهو يقصد هذا الهدف ،طبيعة الشعر
ونزار قباني يعي

ووظيفته األساسية حيث يرى أن «أزمة الشاعر الحديث ،هي

أنه أضاع عنوان الجمهور» ،وزاد بقوله« :إنّ ثالثة أرباع شعرائنا
ً
إقطاعا فكريًّا
الحديثين يمارسون عن قصد أو عن غير قصد،
وشعريًّا جعلهم منفيين خارج أسوار الذوق العام ،وحوّلهم
إلى كائنات خرافية تتكلم لغة أخرى .لماذا؟ لماذا يعيد مو ِّزع

شعبية ،وهو ما ّ
حقق له جماهيريته الممتدة

الحداثة سيذهبون إلى السجن».

يقرن نزار بين تحديث الشعر ومراجعة التراث

عن رفضه ما أسماه بالحداثة االستعراضية،
ً
فوفقا لقوله «إن االستعراضية ليست همًّ ا

والمتصلة إلى اآلن على الرغم من الغياب .لذا
لالستفادة منه فيقول «خطأ كبير أن نتصوّر أن
ً
حديثا ال ّ
بد له من ارتكاب
الحديث لكي يكون

البريد قصائد شعرائنا إليهم؟ ّ
ألنهم نسوا عنوان الشعب .هكذا
ّ
بكل بساطةّ ..إنهم عاجزون عن الوصل والتواصل وعاجزون عن

ينجو منها في النهاية أحد .إن الحداثة طابور

الحداثة وال يتكلمون وهناك مَ ن ال يشتغلون

الحقيقة أن مفهوم نزار للشعر ،يكشف عن داللة بالغة

التي يحددها التاريخ ،والشاعر العظيم ال يأتي

تحويل الشعر إلى قماش شعبي يلبسه ّ
كل الناس».

لتطويع اللغة داخل القصيدة النزارية .فنزار يق ّر بلغة ثالثة
هي التي يجب أن تكون لغة الشعر الحديث ،فهي «تأخذ من

التصور سيجعل التاريخ مقبرة أو مذبحة ال
طويل ً
جدا يقف فيه الشعراء في أمكنتهم

من العدم وال من المصادفة ،فالمصادفات

قد تحدث على طاولة القمار ،ولكنها ال تحدث

اللغة األكاديم ّية منطقها وحكمتها ورصانتها ،ومن اللغة
ً
واصفا
العامّ ّية حرارتها وشجاعتها وفتوحاتها الجريئة» ،فقال

عظيم أو حديث أو خطير ،فعظمة الشاعر

لغة (لسان العرب) و(محيط المحيط) وأقنعتها أن تجلس مع

وتحكم فيها محكمة شعبية ال تقبل الرشوة،

أسلوبه ولغته التي اجترحها لف ّنه «رفعت الكلفة بيني وبين

في الشعر ،وليس الشاعر هو الذي يقرر أنه

أو حداثته أو خطورته يقررها الوجدان العام،

المتأمل لتجربة نزار على امتدادها يُدرك أن الحداثة في شعره ال
بقوة ،والذي كان امتدا ًدا لحركات ثورية في األدب بدأت مع

تنسى الكالم» .إدراك نزار لهذا صبغ تجربته بحداثة مفارقة

السجن ،وعلى
إلى المجد أو تأخذه إلى ّ
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ً
مطلقا في زحمة
من همومي ،وليس يعنيني

جريمة قتل ضد السابق له زمن ًّيا ،فمثل هذا

الناس في المقاهي والحدائق العامة ،وتتصادق مع األطفال

ثورة نازك المالئكة وتمردها على نسق القصيدة القديمة ،ثم

كان لنزار مفهوم خاص بالحداثة عبر فيه أوالً،

مَ ن يلهثون للحصول على بركة الحداثة ،أن

وال االبتزاز ،هذه المحكمة الشعرية الشعبية

تنفصل عن السياق الثقافي والتاريخي الذي تواجد فيه الشاعر
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خالفتها برفضها التماهي مع اآلخر الغربي ،وفي نفس الوقت ال

نزار قباني بعدسة همبار نركزيان ،لندن 1997

اإلشارة إلى الظروف الحضارية التي عانقت سوريا وقتها ،ومن
ثم كانت عامال ً مهمًّ ا في إنتاج هذا الشاعر ومنح هذه التجربة

تلك المحاوالت التي كانت معتمدة على ثقافة غربية ،وإن

والتالميذ والعمال والفالحين وتقرأ الصحف اليومية حتى ال
لحداثة النخبويين ،التي تتعالى على الجمهور ،وقرنته بحداثة

هي وحدها التي تستطيع أن تأخذ الشاعر

هذا األساس فإن تسعين بالمئة من شعراء

أكون أحد الالهثين .هناك مَ ن يشتغلون على

على الحداثة ويعقدون مؤتم ًرا صحف ًّيا يقولون
فيه ّإنهم كانوا يتعشون مع نازك المالئكة
عندما كانت تكتب قصيدة الكوليرا… كل ذلك
أورده ألقول إن مدعي الحداثة كثيرون ،حتى

صارت الحداثة كما سبق لي وذكرت ،إشاعة
نسمع عنها وال نراها… أريدك أن تقول لي

ما هي؟ ما هي مرتكزاتها؟ ما هي مواصفاتها؟
ً
تعريفا لها في
ما هي خصائصها؟… ال أريد

المطلق ،أريد نموذجً ا علمان ًّيا .أريد ّ
نصا
حداثو ّيًا يستطيع أن يتفاعل مع الذوق العربي
العام ويثير الدهشة ،ويغطي هموم الناس في

هذا الوطن على صعيد الثرثرة األيديولوجية

ومزايدات المقاهي الثقافية ،هناك كالم كثير

عن الحداثة ولكن ميدانيا وعلى األرض… (ما
في حدا ..ال تندهي ما في حدا )..كما تقول

مطربتنا فيروز…».

وبناءً على قول نزار نفسه نقول إنّ الحداثة

مفهوم حضاريّ بمثابة «تصوُّر جديد تمامً ا
للكون ولإلنسان والمجتمع» على ِّ
حد تعبير

غالي شكري .فنزار عبر تجربته الشعرية
العريضة كان يقذف خياله وشعوره خارج
َّ
يتمثل لإلنسان
كل طريق مرسوم ،كما كان

العربي في ثورته الحضارية .ومن ثم كانت
ّ
ثورته على كافة األنساق التي عرقلت التح ّرر،

سواء األنساق القبلية التي ق ّيدت المرأة

وقزمتها فجعلتها تابعً ا للرجل ،وكذلك

السلطوية التي هي األخرى ق ّيدت
األنساق ُّ

حركات التح ّرر ،فأصيبت المجتمعات
ّ
بالتكلس والجمود.
ناقد واكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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مهند عرايب

العين السحرية

اليــوم التــايل عندمــا كان يعتــي شــرفة العــن الســحرية ،صعــدت ا ـملـرأة

الســلم يف نفــس الوقــت ول َّوحــت لــه بيدهــا ،ســاعتها أدرك أن مــا فعلتــه

باألمــس لــم يكــن اســتنكارا ،وتمنــى لــو يعــود هــذا اليــوم ،فــرى مــا فعلتــه

عبدالسالم إبراهيم

يف تلــك اللحظــة ،وإن كانــت قــد عوضتــه اآلن بالكثــر مــن اإلي ـمـاءات

حـركات األنثويــة الفا ـئـرة.
وال ـ
ُ
لــم يشــعر أي كائــن يف العالــم باملعانــاة التــي خاضهــا عندمــا توقفــت تلــك
املرأة عن الصعود والهبوط ،كانت العني الســحرية قد شــعرت بعجزها

عــن نقــل الصــور التــي يبتغيهــا ،فكانــت أحيانــا تنقــل شــعاعا خافتــا عندمــا
صـره نحــو العــن ،فربمــا
يرتكــن إىل الجــدار املجــاور للبــاب ،فــكان يرفــع ب ـ

خصــات الشــمس الســاقطة عــى البــاب تنزلــق مــن خــال عدســة العــن

الســحرية ،فاخرتقــت عينــه التــي ترصــد الرجــل الــذي يقــف خــارج البــاب.

حــاول أن يزيــح األشــعة املكثفــة بعيــدا عــن مقلتيــه ،صــار صراعــا شــعاعيا
التقــط مــن خاللــه صــورة هالميــة لرجــل يرقــص أمــام بــاب شــقته .انتهــى

صـراع الشــعاعي بــأن تراجــع للــوراء ،غ ـمـرت الد ـمـوع عينيــه فأغمضهمــا.
ال ـ

ربمــا كانــت تلــك هــي ا ـملـرة الوحيــدة التــي فشــل يف أن يضربــه بحجــر كبــر
فيكســر رأســه كأمثالــه مــن الســكان الذيــن يقومــون بأفعــال غريبــة أمــام
شــقته.
تذ ّكــر يف نفــس الوقــت ا ـملـرأة التــي كانــت تهبــط متمايلــة ،فكانــت العــن

قبل أن تقفز من خالل العني عندما تكون امرأة أخرى غريها من وقعت

وباألطفال .عندما رأى هذا املشهد ارتفع بجسده قليال ،فكان املشهد قد

يف دا ـئـرة شــبكة إبصــار العــن الســحرية.

حـراوي.
سـراب الص ـ
اختفــى مــن شاشــة ال ـ
ُ
ا ـملـرات األوىل التــي كان يقــف فيهــا عــى عتبــة العــن الســحرية لــم تمــح مــن

ملا عرف من كالم السكان املتناثر فوق الساللم بعد ذلك بأسبوع أن تلك

سـاء الاليت ينزلن من األدوار
ذاكرته ،فقد كان حينئذ يالمس أجســاد الن ـ

ا ـملـرأة اختفــت وقــع عــى األرض .ظــل يبــي بحرقــة ،امتنــع عــن األكل .لــم

دون قصــد .منهــن ا ـمـرأة الــدور الرابــع تصــدر صوتــا مكتومــا عندمــا تصــل

للمرأة من خاللها .فرأى املرأة ما تزال موجودة يف عامله ،فومضت عيناه

صـره مشــاهدات قديمــة
يفــارق العــن الســحرية التــي راحــت تعيــد إىل ب ـ

العليــا .كانــت كل ا ـمـرأة تمعــن يف هــز جســدها ،ســواء كان عــن قصــد أو

بالســعادة ،رآهــا تبادلــه الحــب مــن خــال نبــض جســدها الــذي ال يســمعه

إىل الدور الثالث الذي يعيش فيه صاحب العني السحرية .عندما كانت

إال هــو.
ُ
تذكــر املـ َّرة التــي ســأل فيهــا نفســه :تــرى هــل تشــعر تلــك ا ـملـرأة بســعادة

تصــل إىل مجــال العدســة تكشــف عــن جمــال جســدها ،تنظــر بــن الفينــة
واألخرى إىل العني ،فتلمح عينا يؤرقها الشوق واللهفة ،تكاد تقفز من

الســحرية تبتلعهــا ،يســتطيع أن يحتويهــا ويفعــل معهــا كل مــا تخ ّيــل أن

فوهــة العدســة فتقضــم تضاريســها.

العني تراودها عن نفسها ،ولم يبصر أحد أن املرأة قد أظهرت شيئا من

ممــا تفعلــه دون أن ـتـراين؟ ربمــا كانــت اإلجابــة أســرع ممّ ــا يتخ ّيــل ،فقــد

إىل املســافة الفاصلــة مــا بــن الشــقة والســلم ،وعندمــا هَّ ــم باللحــاق بهــا،
اصطدمــت عينــه بالدا ـئـرة البصريــة للعــن الســحرية ،فــكادت ُتفــرغ مــن

لــم يلحــظ الصاعــدون والهابطــون أن ا ـملـرأة قــد اســتغرقت ســاعة أمــام

رآهــا يف هــذا اليــوم عشــرين ـمـرة ،أدرك أن الســعادة التــي يشــعر بهــا مــن

جســدها ،أو حتــى نــاورت بــه ،فالقــدرة التــي جعلتهــا تفــي رغبــات صاحــب

ا ـملـرات التــي كانــت تتصــل عينــه ال ُيمنــى بالعــن الســحرية بالليــل والظــام

شــخص مــا فتوحــي بأنهــا يف طريقهــا إىل األســفل ،هــي نفــس القــدرة التــي

يف هــذا اليــوم أخــرج يــده مــن خــال العــن الســحرية ،وأمســك بكتــف
ا ـملـرأة وضمهــا نحــوه ،وق َّبلهــا ُقبلــة طويلــة .وأســلمت نفســها لــه ،اقرتبــت

بجســده يصــر ثعبانــا فينزلــق مــن تحــت البــاب ،فينهــش الرجــال الذيــن

حـول بينــه وبينهــا ،فقــد ق َّربهــا
جـزا ي ـ
لــم تكــن العــن الســحرية تمثــل لــه حا ـ

كما تخ ّيلها بعد ذلك ،إال ثانية قصرية جدا تم فيها هذا اللقاء العاطفي

الــذي تفعلــه عندمــا تكــون بمفردهــا أمــام املــرآة .ولــمَ ال ،فتلــك املســاحة ال

اليــوم الــذي ُســمِ عت فيــه صرخــات يف هــذه العمــارة لــم يمــر بســهولة،

يفعله ،لكنها استطاعت أن تفلت من بني براثنه بدالل ،قفز من العني

محتوياتهــا.

يحتــل ســاحتها األماميــة ،كان يســمع أصواتــا تنفــث ثــورة مكتومــة .شــعر

ينزلــون مــن األدوار العليــا .ك ـثـرا جــدا ارتــاب مــن أفعالهــم يف هــذا الوقــت
مــن الليــل.

ضـوح .نــال هزائــم مُ ن ـكـرة مــع بعــض الرجــال
يُبصــر املنظــر يف الخــارج بو ـ

متدحرجــا ،تتقاطــر دمــاؤه خلفــه ،فأرســل صاحــب العــن بصقــة لزجــة
مررهــا مــن خــال خاليــا العــن الســحرية.

ظـرت إىل مؤخرتهــا ،شــدت عباءتهــا
كائــن حــي .تحركــت يمينــا ويســارا ،ن ـ
جسدها ،فهذا من محض الخيال ،فإذا صعد زوجها يف نفس الوقت،

سـراب
حـراء القاحلــة .شــعر عندئــذ بال ـ
املوحــش ،تمتــزج مــع رمــال الص ـ
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العــن املوقوتــة التــي صارعــت الضــوء ،ودفعتــه للخــارج ،فكـوّن شــعاعا

وأبت أن تصعد لشقتها ،ومنهن من كانت بالفعل داخل الشقة لكنها
شمَّ ت رائحة الجريمة التي حدثت بالدور الثالث ،فراحت تصرخ بشكل
هســتريي .لكــن مــا لــم يتخ ّيلــه الرجــال أن القتيــل الــذي وجــد مُ ضرجــا يف

حـركات ،فبــدأ بأكــر االحتمــاالت
يخــاف ،حــاول بخربتــه أن يتخ ّيــل تلــك ال ـ

سـاء عندمــا عرفــن أن القتيــل الــذي كان يراودهــن عــن أنفســهن يف
الن ـ

ظــل عامــا كامــا قبــل هــذا اليــوم يحــاول أن يلفــت انتبــاه تلــك ا ـملـرأة ،ذات

هــذا الصــوت كان يتكــرر كلمــا صعــدت ،ألنهــا كانــت تســتغرق وقتــا أكــر

سـاء ،فمنهــن مــن كانــت يف الشــارع
انتــاب الذعــر الســكان وخصوصــا الن ـ

مــا فعلتــه أمــام العــن يف تلــك اللحظــة لــم ـيـره ولــم يتخ ّيلــه مــن قبــل ،ألنــه
عندمــا أدرك أنهــا كشــفت عينــه املُتلصصــة ،رجــع للــوراء ،ـتـرك العــن

ســوءا :أن تطــرق عــى البــاب ،عندمــا يفتــح تكيــل لــه الشــتائم واالتهامــات

رجــا مــا يديــر حركاتهــا بخيــوط وهميــة فيمــا وراء العــن الســحرية.

مــن الهبــوط .أمــا تلــك ا ـملـرة التــي وقعــت يف شــبكته الســحرية ،رأت الضــوء
الســاقط عــى العــن الســحرية يعكــس شــيئا مــا ،وملــا ّ
دققــت بصرهــا رأت

سـاء
الوقــت .نقــل إليــه مشــهد عابــر مــن إحــدى الشــقق التــي تكتــظ بالن ـ

ســينمائيا يحمــل يف طياتــه صــورا لعــن بشــرية ُتعايــن جســدها الفائــر.

ورآهــا تتمايــل هكــذا ،وإن أمعنــت يف إثبــات العكــس ،فعليــه أن يثبــت أن

حـول جســده ،تخــرج مــن
الوحْ ــدة ـ
قــى ثــاث ليــال يف أرق شــديد ،تلتــف ِ

الــذي أومــأ إليــه بــأن يمتطيــه فينقــل إليــه كل املشــاهد التــي يتمناهــا يف هــذا

يف ســاحة العــن الســحرية.

حـركات جعلتــه
الســحرية دون حراســة بصريــة .لكنــه بالتأكيــد ســمع ـ

عـره اهتمامــا ،لكــن
ـمـرة ســمعت صــوت احتــكاك محمــوم بالبــاب فلــم ت ـ

عينيــه ،فتنســاب مــن خــال العــن الســحرية ،تتقاطــر أمــام بــاب الشــقة

اللحظة قد انصهرت تماما .لم تكن تلك اللحظات أو الساعات الطويلة

إليــه حتــى المســها وداعبهــا ،وأدركــت هــي أن مــا تفعلــه هــو نفــس الــيء

الســوداء عــى جســدها .أمــا مســألة وجــود شــخص مــا خلــف العــن يعايــن

أن يعرقــل بعضهــم ،ذات ـمـرة نهــض أحدهــم واقفــا ،هبــط الســالم

مــن البــاب والتصقــت بــه ،تعانقــا طويــا .كانــت العــن الســحرية يف تلــك

جعلــت صاحــب العــن يُمعــن يف كتــم رغباتــه الالهثــة.

الفرحــة التــي كان تنتابــه والثعبــان الــذي يلقــف أجســادهم الواحــد تلــو

الذيــن كانــوا يصعــدون لل ـمـرأة التــي تقطــن بالــدور الرابــع .ربمــا اســتطاع

وراء العــن الســحرية ،تقابلهــا ســعادة أخــرى بــكل أوجههــا أمــام العــن.

العــن املتأججــة ،ويف نفــس الوقــت تتخــذ موضــع الخجــل كلمــا صعــد

يوجــد بهــا بشــر أو حتــى جــان ،كمــا أن تلــك الشــقة مهجــورة ال يســكنها

اآلخر تنعكس عىل عينه امللتصقة بالعني السحرية فتتسع بشدة ،حتى
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تكون هي من نقل الشعاع صورتها ،لكن حينئذ تخيب نظراته ،فتهطل

التــي تجعلهــا ضحيــة ،تلــك الصــورة تضمــن لهــا الشــرف طيلــة حياتهــا.
تخ َّيل أيضا أنها س ُتحدث جلبة ،وتجمع الناس بصراخها ،تقتحم الباب
س ّره الذي ظل لســنوات مقدســا .ثم تخ ّيل العكس تماما ،بأن
وتكشــف ـ
تطرق عىل الباب بصوت أنثوي ،وتحثه عىل لقاء رائع .لكنه أسلم نفسه

دمائــه كان يقطــن يف الشــقة رقــم  .6أمــا الدهشــة التــي تشــبثت بألســنة
الشــقة رقــم  6وجــدوه ممــددا ،وســاقاه الرفيعتــان ملتويتــان ،وبجــواره
عكازان قديمان ،وعىل مسافة قريبة جدا كانت العني السحرية تجاهد

صـول إىل عينيــه اللتــن أغمضتــا ألول ـمـرة.
عبثــا الو ـ

كاتب من مصر

جـزا وتي ّبســت تربيراتــه يف ركبتيــه.
ملــا ســيحدث .فوقــف عا ـ
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نقدية
مقاربة
َّ
الفلسطينية
والقصة
الرواية
َّ
َّ
في ِّ

الرحمن بسيسو
عبد َّ
ُيالحـ ُ
صـرة الفلســطينيةَّ ،
الغـول؛ األشــباح؛ والذئــاب» ال
ـات كـ»التنــن؛ الوحــش؛ ُ ـ
ـظ الباحــث يف ال ِّروايــة والقصــة الق ـ
أن رمــوزاً وكلمـ ٍ
تنــي َ
ـات َن ِّ
ِّ
ص ِّيــة متغا ـيـرة؛ ففــي
ـف
متنوعــة األســاليب واملقاصــد ،وبتجليـ ٍ
تتك ـ َّرر يف العديــد مــن الروايــات والقصــص عــر طرائــق توطيـ ٍ
ِّ
قصــة «ال َّراعــي حمــدان»( ،)1يذهـ ُ
وايئ والقــاص توفيــق فيــاض إىل توظيــف ا ـلـدالالت ال َّرمزيَّــة التــي راكمتهــا «الذئــاب» عــر التجــارب
ـب ال ـ ِّر ُّ
ِّ
ِّ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
والحكايات واألزمنة ،ليوازي بني الذئاب والعدو ُّ
َّ
وتتجمع حول إحدى القرى ،مستبيحة أغنامها
الصهيوين ،حيث تتكاثر هذه الذئاب
َ
شـب َُع إىل َّ
إلشــباع نهممهــا َّ
الــذي ال ُي ْ
اللحــم والـ َّـدم ،وفاتكــة بســكان القريــة بغيــة دفعهــم إىل الرحيــل عنهــا (رحيــل ناجــي صديــق ال َّراعــي
ِّ
حمــدان مــن القريــة عقــب هجــوم الذئــاب) هربـ ًـا مــن ا ـملـوت أو البقــاء تحــت وطــأة أنيابهــا.

وجلي،
ٌّ

هُ َنــا ،أنَّ ِّ
الذئــاب ال تكتســب
أبعادهــا ال َّرمزيــة َّإل مــن

خالل إحالتها إىل الواقع الفلسطيني الذي كان
قائمــاً منـ ُـذ نحــو قــرن مــىّ ،
والــذي لــم يـ ْ
ـزل
ٍ
قائماً ،ح َّتى اآلن ،تحت نري االحتالل ُّ
الصهيوين

ألرض فلســطني ،فهــي ،إذنْ  ،ذئــاب بشــرية

أخذت تتكاثر حول فلسطني إىل أنْ استباحتها،
واقتلعــت جُ ـ َّـل أهلهــا منهــاَّ ،
وشـ َّردتهم يف منــايف
سـراً ،إىل ســطوة البحــر
األرض ،أو دفعتهــم ،ق ـ

ُّ
منفى يف بالد َّ
الشتات،
أي
ً
واللجوء القسريِّ يف ٍ
لتســتويل عــى فلســطني خاليـ ًـة مــن أهلهــا ،مــن

أصحابهــا األصليــن امللتحمــن بهــا منــذ أقــدم
ـدم عرفتــه الحضــارة اإلنســانيِّة ،وســجالت
ِقـ ٍ
ال َّتاريخ.
ِّ
الصهاينــة ،فــإنَّ
َّ
وإذا تتــوازى الذئــاب مــع

خــروج ال َّراعــي حمــدان ملواجهتهــا ِّإنمــا ُيؤسِّ ــس

ـوع مــن املــوازاة الرمزيــة بينــه وبــن
إلقامــة ـن ٍ
ِّ
«مارجرجــس» الــذي خــرج ملواجهــة التنــن
ِّ
تجليــات أســاطري املــوت
يف واحــد ٍة مــن أبــرز
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واالنبعــاث ،وكأنَّ ِّ
الذئــاب ،هنــا ،اســمٌ آخـ ٌر،
صـوَريٌّ مُ َ
أو تجـ ٍّـل ُ
تخ َّيـ ٌـل ،اجتماعيــاً ،ملــا هــو

متحقـ ٍـق يف غابــات َّ
ِّ
الطبيعــة وال َّتوحُ ــش البشــريّ
املشــهودين ،لل َّتنانــن األســطوريَّة .وهكــذا ،عــر
أقوال حمدان لصديقه ناجي الذي قرر الرحيل
هربــاً مــن الذئــاب ،تشـ ُ
ـرع القصــة يف اإلحالــة إىل
الواقــع القائــم يف فلســطني املُح َت َّلــة:

«بدك َ
تشـ ِّر ْق يا خوي َشـ ِّر ْق .الله يســهل عليك.
أمــا أنــا وراك منيــش مشــرق يــا ناجــي  ..مــا دام

ومشــاعره وأحاسيســه وأفــكاره بعــد أنْ أقــدم
عــى حــرق «املزرعــة» اململوكــة إلقطاعـ ٍّـي ،أوعــر

تداعي ذكرياته عن الوطن ورحلة املنفى ،يقول
حســن مخاطبــاً محمــود« :

دائمــاً يف صغــري ،كنــت أحلــم أنَّ وحشــاً أســود
ك ـبـراً ،يطــاردين ،ودائمــاً كنــت أجــري وأركــض
ح َّتــى أجــد أُمِّ ــي ،فاختبــئ يف حضنهــا ،ويقــف

الوحــش بعيــداً ،كاشــفاً أســنانه ال َّرهيبــة،
متوعــداً ،زا ـئـراً بغضــب»()3

خـوك ،مــا ذيــب يف الوعــر يطيــح ذيالــه
حمــدان أ ـ

ـي ،هُ نــا ،أنَّ الوحــش األســود الــذي ُيطــارد
وجَ ـ ٌّ
َّ
حسن يف رواية «العُ شاق» ال يرم ُز ليشء سوى
قــوى َّ
الشــر :الجــدب والعقــم واملــوت والقهــر
ـي ،هُ نــا ،أيضــاً ،أنَّ
والظــام والتيــه  ،...وجَ ـ ٌّ

بفطس يف زقاقاتك وما بالقي مني يدفني»(.)2

عــى مواجهتــه ،فالوقــوف واالنتظــار ،أو تفــادي

 ...قــال ويــن يــا ناجــي بالخــر ..قــال مشــرق
عالغــور! قــال يف ذيــاب يف الجبــال قــال!! اللــه

عليــك يــا زمــان ،تعيــش يــا حمــدان وتشــوف..

باطل ..باطل .والله ماين هاجرك يا هالبلد ،لو

هــذا الوحــش لــن يرتاجــع إال إذا أقــدم اإلنســان

ويف روايــة «العشــاق» يوظــف رشــاد أبــو شــاور
رمــز «الوحــش» ،ليجعلــه موازيــاً للقهريــن

ضـاء عــى مصــدره ،ال يبعـ ُـد
الخطــر دون الق ـ

القومــي والطبقــي .ويــأيت هــذا ال َّتوظيــف
مــن خــال الكشــف عــن هواجــس «حســن»

الوحش األسود ،وال يُغيِّبه ،ولن يقيض عليه،
بــل ســيبقيه مرتبصــاً ومتحينــاً أي ُفرصــة مُ تلحـ ٍة
ليحسنَ اقتناصها عىل نحو ي ِّ
ُمكن ُه من اقتناص
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اإلنســان ،وإهالكــه.

ال بــد إذن مــن االحت ـمـاء بـ»األم/الوطــن»
والخــروج ُخروجــاً حاســماً ملواجهــة هــذا
الوحــش الكاســر ،تمامــاً كمــا فعــل ُك ٌّل مــن

السيِّد»املســيح» ،والقديــس «مارجرجــس»،
َّ
و»مــوىس» و»الخضــر» ،وغريهــم وغريهــم

يف أكــر مــن صيغــة مــن صيــغ أســاطري

سـرائييل» ،وتــأيت هــذه
«الغـول» ،و»اإل ـ
ُـ
رمــز

الفلســطين َّية ،يحــذر األب ابنتــه «وداد» مــن

العشــر ،والتــي كانــت تعيــش يف مدينــة يافــا

ولــم تكــن صيغــة التأنيــب ،املقرونــة بالتخويــف،
التــي اســتخدمها األب َّإل ت ـكـراراً مُ عَ ـ َّـدالً قليـا ً ملــا

املقارنــة يف ســياق تداعــي خواطــر الطفلــة
الســنوات
«وداد» ،بطلــة الروايــة التــي َلـ َّـا تتجــاوز َّ
سـرائييل
قبــل ســقوطها تحــت نــر االحتــال اإل ـ

حـركات اإلرهاب َّيــة
يف العــام  .1948فمــع بــدء الت ـ

مارجرجــس والتنــن( .)4هكــذا خــرج «حســن»،

جوانــب القهــر الطبقــي الباهــظ:

«يف تلك الليلة التي احرتقت فيها املزرعة ،كنت

أرى الوحــش األســود الرهيــب يرتاجــع ،بينمــا
شـرئبة
كانــت النــار تتالطــم آكلــة ســواد الليــل م ـ
بألسنتها يف السماء ،كانت ستبلغ النجوم لقد

أحرقــت املســروقات التــي اختطفوهــا مــن أيــدي

أطفــال الالجئــن ،يك ال يهنــأ أولئــك اللصــوص
 ...ولكن ذلك الوحش ال ُيمِ ُكنُ أنْ يقتل بإحراق
تلك املزرعة ،يجب أنْ نشعل الليل كله ،حتى
يــأيت وطننــا نظيفــاً ،طا ـهـراً ،موحــداً»()5

خـرة ،تتضــح ،ضمــن دالالت
يف العبــارة األ ـ
أُخــرى ،داللــة البعــد الثــاين للرمــز ،فالوحــشُ
الــذي ُيــوازي «العــدو َّ
الطبقــي» ،أو االســتبداد

املحـ ِّـيُ ،يــوازي العــدو القومــي» أيضــاً ،والبــدء
َّ
ـام
يف مواجهــة «العــدو الطبقــي» أو أيِّ نظـ ٍ
ـي مُ ْسـ َت ِب ٍّد َ
ضـاء
،تابــع ،وغــر وطنـ ٍّـي ،والق ـ
مَ حـ ِّ ٍّ
عليــه ،ال يقــي عــى الوحــش تمامــاً ،بــل تجــب
مواجهــة «العــدو القومــي» و»العَ ــدو َّ
الطبقــي»
و»األنظمــة املُسـ َت ِب َّدة’» مجتمعــن حتــى يتــمَّ
القضاء عليها معاً؛ أي عىل الوحش امل ُ َ
ضاعف.

وهنــا يؤكــد رشــاد أبــو شــاور ف ـكـرة مركزيَّــة عمــل
عــى بلورتهــا يف روايتــه َّ
الشــهرية «البــكاء عــى

صــدر الحبيــب»( ،)6فالعــدو القومــي مــن جهــة
والعدو َّ
الطبقي والقيادة التي فقدت البوصلة
الســوية مــن جهــة ثانيــة ،وجهــان لعملــة
َّ
ً
واحــدة وهمــا معــا يشــكالن «الوحــش» الــذي
ـات
يرتبــص بفلســطني ،وبال ـ
عـرب :أوطانــاً وكيانـ ٍ
و شــعوب.

ويف روايتهــا املعنونــة بـ»شــجرة ُّ
الص ِّبــر»(،)7
تعقــد ال ِّروا ِئ َّيــة امتثــال جويــدي مقارنــة بــن
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كانــت تســتخدمه أمُّ ودادٍ ،أو أيٌّ فــر ٍد آخــر مــن
سـرة ،حــن يريــد تخويــف هــذه البنــت
أ ـفـراد األ ـ
َّ
غـرة ،أو تحذيرهــا ،مــن مغبــة اإلقــدام عــى
الص ـ
ـوب فيــه ،وذلــك عــر تهديدهــا
َتصـ ُّرف غــر مرغـ ٍ

املــوت واالنبعــاث ،وال سـيِّما منهــا أســطورة

كرمــز للثــوار الفلســطينيني فأقــدم ،بــادئ ذي
بــدء ،عــى حــرق «املزرعــة» التــي تمثــل جانبــاً مــن

الخــروج مــن البيــت ،ولكنهــا تخــرج فيؤنبهــا
سـرائييل»(.)8
قائـاً« :هــل ذهبــت ليخطفــك اإل ـ

في روايته «حبيبتي
ميليشيا»َّ ،التي تصور

«س ْر َحان»
البطل
الملحمي ِ
ِّ
ً
ً
ملحميا للبطولة
رمزا
باعتباره
القومية ،ولالستمرار في
التاريخ ،حيث هو وارث
البطولة عن ِس ْر َحان قديم
تسرد الرواية سيرته عبر
ُ
ضمنة في
حكاية
بطولية ُم َّ
ِّ
سياق أحداثها وتداعيات
اه  ،وهو
بطلها الذي هو َّإي ُ
القوم َّية
حامل هم الجماعة
ِ
وطموحاتها في التحرر
السياسي واالجتماعي،
ميه القديم
وهو المتجاوز َس ِّ
بتجاوزه حدود القبيلة،
والوطنية َّ
الضيقة ،عبر
َّ
انخراطه في صفوف الثورة
الفلسطينية

«الغـول».
ُـ
باســتدعاء

وهكــذا تلتقــي ُّ
الصورتــان يف ذهــن الطفلــة وداد،

سـرائييل» الــذي
فتبــدأ يف عقــد مقارنــة بــن «اإل ـ
حـ َّـل ،يف الصيغــة التــي اســتخدمها األب ،مَ حــلَّ
الغـول الــذي تــمَّ اســتبعاده
«الغـول» ،وبــن ُ ـ
ُـ
لحظة حُ لوله ،رمزيَّاً ودالل َّياً وواقع َّياً ،يف هُ ويَّة

فاملــكان الوحيــد الــذي ُيمِ ِكــنُ أنْ يَحْ َتمِ ـ َـل وجــوده
الغ ْ
ث ُ
ث يَمْ ُك ُ
هو «حَ ْي ُ
ول» ،وبهذا تصل «وداد»

عــر «الكاتبــة» إىل إقامــة مــوازا ٍة تطابق َّيــة كاملــة
و»الغـول» بمــا ينطويــان
ُـ
سـرائييل
بــن «اإل ـ

ـش لــم يســبق أنْ عرفتــه الحيــاة
عليــه مــن َتوحُّ ـ ٍ
اإلنســانية التــي تعرفهــا الكاتبـ ُـة بقــدر مــا تعرفهــا

ِّ
الطفلـ ُـة «وداد» إحــدى أبــرز شــخصيِّات روايتهــا.
ويف روايتــه «حبيبتــي ميليشــيا»َّ ،التــي تصــور

«س ْرحَ ان» باعتبــاره ر ـمـزاً
ِـ
البطــل امللحمـ ِّـي
ملحميــاً للبطولــة القوميــة ،ولالســتمرار يف
س ْرحَ ان
التاريــخ ،حيــث هــو وارث البطولــة عــن ِ ـ
سـرته عــر حكايــة بطول ِّيــة
قديــم تســر ُد الروايــة ـ

سـرائييل» الــذي ســيخطفها إنْ هــي خرجــت
«اإل ـ

مُ ضمَّ نــة يف ســياق أحداثهــا وتداعيــات بطلهــا

املقارنــة وعمَّ ــا أســفرت عنــه يف ذهــن وداد،

القومِ َّيــة وطموحاتهــا يف التحــرر الســيايس

مــن البيــت .ويكشــف املقتبــس التــايل عــن فحــوى

ـرائييل:
س
فاإل ـ
ُّ

«خطــر يحيــط بهــا مــن كل جانــب .هــو الجــار،
الســكاكر ،والخضــري ،وســائق التاكــي
وبائــع َّ

وصاحــب املصبغــة .وهــو طفــل ،زميــل لهــا يف
املدرســة أيضــاًَّ .إنـ ُه يف كل مــكان وال ســبيل

الــذي هــو إ َّيــا ُه  ،وهــو حامــل هــم الجماعــة

واالجتماعــي ،وهــو املتجــاوز َســميِّه القديــم
بتجــاوزه حــدود القبيلــة ،والوطن َّيــة َّ
الضيقــة،

عــر انخراطــه يف صفــوف الثــورة الفلســطينية،
ـاق إنســانيِّة رحبــةْ .
وإذ ُتجَ ـ ِّـي
وانفتاحــه عــى {فـ ٍ

الروايــة ذلــك ،وتؤكــد ُه ،مــن خــال الصياغــة

كالغـول الــذي يظــل
ُـ
شـره .إنــه ليــس
إىل ِّات ـقـاء ـ
مختبئــاً يف ذهنهــا .فهــذا عــى األقــل يســكن

س ْرحَ ان ،ومــن خــال
امللحميــة لشــخصية ِ ـ
ُ
تضمــن الحكايــة البطول ِّيــة املشــار إليهــا ،فإنهــا

مــن أهلهــا»(.)9

«س ْرحَ ان» و»مارجرجس» يف مقابل
رمزية بني ِ

بعيــداً يف أعــايل الجبــال ،وال يحضــر إال بدعــوة

وكأين بالكاتبــة تريــد أنْ ت ـقـول مــن خــال هــذه

َّ
خاصــة
املقارنــة التــي تســردها بوصفهــا تجربــة
سـرائييل»
خاضتهــا الطفلــة وداد :إن «اإل ـ
ُ
«الغـول»،
ـ
شـراً مــن
طـراً وشراســة و ـ
أشـ ُّـد خ ـ

ُ
وحضــوره أمــر واقــع
سـرائييل حاضــر،
فاإل ـ
َ
َ
الهجْ ــرة
يف واقــع الحيــاة اليوميــة منــذ تغـوُّل ِ
الغ َ
ـول يقطــن
اليهود َّيــة إىل فلســطني ،ولكــنَّ ُ ـ
ِّ
والطفلــة تريــد ال َّت َخ ُّلــص
يف أعــايل الجبــال،
حـول دونهــا
سـرائييل» الــذي ي ـ
مــن «الغول/اإل ـ

والتمتــع بالخــروج واللعــب ،فيتفتــق ذهنهــا

الصهيونيــة وأعمــال العنــف املوجَّ هــة ِضـ َّـد
َّ
الشعب الفلسطيني بهدف اقتالعه من وطنه،

سـرائييل»
صـاء «اإل ـ
ـويل عــن ف ـكـر ٍة تقــي بإق ـ
الط ـف ُّ
«الغول» الذي تماهى به وحلَّ
إىل حيث يَمكث ُ

حـركات واألعمــال إىل مدينــة يافــا
خطــر هــذه الت ـ

غـول»(.)10
تقصيــه عنــا إىل حيــث يمكــث ال ـ

صـول
وتشــريده يف منــايف األرض ،ومــع ـقـرب و ـ

وهكــذا ،و ـبـراء ِة طفلــةٍ مســكون ٍة بإنســان َّية
جوهريِّــةٍ صافيــة ،ال تــرى وداد مكانــاً لهــذا
ُ
ـرائييل/الغول» يف الحيــاة اإلنســانية،
س
«اإل ـ

يف كيانــه« :سأســأل أمــي يف َّ
الصبــاح عــن طريقــة

ُتجَ ِّل ِيــه وتؤكــد ُه ،ـمـرة أخــرى ،حــن تقيــم مــوازاة

املــوازاة التــي تقيمهــا بــن نقيضيهمــا «صهيــون»
و»امللــك ال َّتنــن» َّ
اللذيــن يوازيــان «ال ِّتنــن»

األســطوريِّ  ،مُ نفرديــن ومُ جْ َتمِ عَ ــن .ويــأيت
توظيــف هذيــن ال َّرمزيــن األســطوريني مــن خــال
ِّ
الروائيــة امللحم ِّيــة «دهريــة»
«هواجــس البطلــة

حـرب
بشــأن االحتمــاالت املتوقعــة مــع انــدالع ال ـ
َّ
والطبقــي
املُربمجــة مــن قبــل العدويــن القومــي
ضـ َّـد َّ
الثــورة وجماهريهــا ،وعــر أقوالهــا التــي
ُت َ
صـوِّر الوضــع القائــم ،اآلن ،أو أث ـنـاء احتــدام

الصـراع َّ
حـرب التدمرييِّــة
الدامــي ،أو يف نهايــة ال ـ
ِّ ـ
ُ
ُ
ُ
خاطب الفدائ َّية «دهرية» التي تجَ ِّس ُد
املُهلكة .ت
ُ
ـب
الروايــة حضورهــا كبطلــة ملحم ِّيــةُ ،تخاطـ ُ
»س ْرحَ ان» قائلـ ًـة:
امللحمي ِ ـ
حبيبهــا البطــل
ِّ
«تنيناً أصبح الطفل يا ِس ْرحَ ان .تتململ رؤوسه

وتتملمــل .تفتــح عيونهــا .وأشــداقها تفتــح يف

فالقيــادة الفلســطينية غائبــة ،واملقاتلــون

سـاح إليــه ويخــرج .ليــس
فــارس يشــكو ال ـ

يحتــل أرضنــا .ويشــرد شــعبنا ويالحقنــا .وخلفنــا

طرقــات عمــان وأزقتهــا .الــكل يســمع ومــا مــن
س ْرحَ ان .إننــي أعرفــه،
بالتعاويــذ ينــام التنــن يــا ِ ـ

فمن دمي ترعرع ،وأعرف أية كارثة ستحل بنا

إذا مــا واتتــه الفرصــة وانقــض علينــا ...اســمعني
س ْرحَ ان جيــداً .وإين أ ـقـول .أخــرج إليــه كمــا
يــا ِ ـ
ظـره حتــى يقطــع النبــع»(.)11
جرجــس وال تنت ـ

هكــذا تــرى دهريــة الوضــع يف قبــل بــدء املعــارك.

َّ
لعل لتفسير مسألة التِّ كرار
التَّ َعالقي للتَّ ناقض القائم
بين رمزي «التِّ نين»
و»مارجرجس» في
والقصة القصيرة
الرواية
َّ
المعاصرتين،
الفلسطينية ُ
ِّ
َ
ينهض على شيء
َّأل
ُ
أرسخ من معطيات الواقع
الفلسطيني القائم الذي
ِّ
ُ
اهَّ ،
يتراسل ،من
والذي
تُ َش ِّخ َص ُ
جوانب َشتَّ ى ،مع معطيات
اإلنسانية المديدة،
التجربة
َّ
أبداُّ ،
والمحكومةً ،
نائيات
بالث َّ

وصراع المتناقضات؛ فليست
أسطورة «التنين» ،في
صو َّرية وأصل
حقيقتها التَّ ُّ
ً
رمزي ًا،
تجسيدا
نشأتهاَّ ،إل
َّ
الصراع
لحركة ِّ

الــكل يــدرك أنَّ الصــدام آت ،وأنَّ املــوت آت،

وال أحــد يعــد ملواجهــة هــذا املــوت الــذي يحملــه
الســبعة،
ال ِّتنــن بــن أنيابــه ويف ثنايــا رؤوســه َّ

يحرتقون ويطالبون ببدء ِّ
الصدام «أمامنا عدو

نظــام يمنعنــا مــن قتالــه .يقهرنــا ويســحقنا،
أردنيني وفلسطينيني ،وال بديل عن السالح يف

التعامــل مــع كليهمــا(.»)12
س ْرحَ ان أنْ يخــرج
حــن ُتشــر دَهْ ِريَّــة عــى ِ ـ
ملواجهــة التنــن وقتلــه ،كمــا فعــل مارجرجــس
يف ُ
ـب ذلــك مــن ،وال
األســطورة ،فإنهــا ال تطلـ ُ

س ْرحَ ان «الفــرد» ،بــل
هــي ُتشــر بذلــك عــى ِ ،ـ
سـرحان» البطــل امللحمـ ِّـي،
س ْرحَ ان»الرمز» « ،ـ
ِـ
فهــي عــى املســتوى الواقعــي تطالــب بخــروج
الثورة ملواجهة النظام املستبد ،ال َّتابع واملرتهن،

قبل أنْ ينقض عليها لريتكب املجازر ويقيض عىل
الرجــال والثــورة .وإىل ذلــك ،فــإنَّ دهريــة ال تــرى
السـ َياق ،إِ َّل ر ـمـزاً داالً عــى
يف ِ ـ
س ْرحَ ان ،يف هــذا ِّ

الثوار َّ
ُّ
والثورة يف َت ُّ
جدد انبثاقاتهما عرب األزمنة،
ويف اســتمرار حضورهمــا يف الحيــاة وال َّتاريــخ،
جســدهما الروايــة مــن بدئهــا ح َّتــى
تمامــاً ،كمــا ُت ِّ

يتأســس ال َّتــوازي بــن طلــب
منتهاهــا .وبهــذا
َّ

س ْرحَ ان الجديــد يف ال ِّروايــة،
دهريــة املوجَّ ــه إىل ِ ـ

س ْرحَ ان القديــم يف
وطلــب وضحــا املوجَّ ــه إىل ِ ـ
َّ
الحكايــة البطو ِل َّيــة املُضمَّ نــة .وبالطبــع ،ســيكون
لهــذا التــوازي املســتمر أنْ ُيشــرِ ،ضمْ َنــاً ،إىل مــا

يتجســد يف الواقــع الفعــي القائــم ،ليتجـ َّـى يف
َّ
ً
ً
الروايــة التــي توازيــه مــوازاة فن ِّيــة وجمال ِّيــة ،مــن

معالــم بطولــة ا ـملـرأة الفلســطينية وتضحيتهــا،
وعطائهــا اإلنســاين َّ
الثــوريِّ املتواصــل عــى مــدى
تاريــخ صراعــي طويــلُ ،نشــداناً لحيــاة هــي

الحيــاة.

***
َّ
ِّ
َّ
ولعــل لتفســر مســألة الت ـكـرار التعَ القــي
لل َّتناقــض القائــم بــن رمــزي «ال ِّتنــن»

َّ
صـرة
والقصــة الق ـ
و»مارجرجــس» يف الروايــة
َّ
َ
الفلســطينيِّة املُعاصرتــن ،أل ينهــض عــى
ـطيني
يشء أرسـ ُـخ مــن معطيــات الواقــع الفلسـ
ِّ
صا ُهَّ ،
القائــم الــذي ُت َشـ ِّ
ـخ َ
والــذي يرتاسـ ُـل ،مــن

جوانب َش َّتى ،مع معطيات التجربة اإلنسان َّية
املديــدة ،واملحكومــة ،أبــداًُّ ،
صـراع
بالثنائ َّيــات و ـ

املتناقضــات؛ فليســت أســطورة «التنــن» ،يف
حقيقتها ال َّتصوُّريَّة وأصل نشأتهاَّ ،إل تجسيداً
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الحيــاة اإلنســان َّية ،منــذ نشــأة الكــون وبــدء

الخليقــة :جــدب وخصــب ،مــوت وانبعــاث،
ـار أمــام
ســكون وتجــدد .ولــم يكــن َثمَّ ــة مــن خيـ ٍ

«مارجرجــس» ،أو أي رمــز آخــر مــن رمــوز

الخصب واالنبعاث والتجدد ،فإنما ينطلق من

خصوصيــة الواقــع الــذي يصــوره ،ومــن حركــة

هــذه األســطورة ،التــي ابتكرتهــا مُ خ ِّيلــة اإلنســان
األوَّلَّ ،إل أنْ تؤكـ َـد حتم َّيــة انتصــار قــوى الحيــاة

الصـراع
صـراع املا ـئـرة فيــه ،ومــن طبيعــة هــذا ِّ ـ
ال ـ

وال ُّرقــاد املُهلــك .فانتصــار مارجرجــس عــى

الــذي يلعبــه كل طــرف مــن أطرافــه .وإذ يقيــم
َّ
يتوقــف عــن تكرارهــا
األدب هــذه املــوازاة التــي لــم

والخصــب واالنبعــاث وال َّتجــدد الخـ َّـاق عــى
قــوى املــوت والجــدب واالنحطــاط وال َّت ُّ
كلــس
التنــن ،إنمــا هــو انتصــار للخصــب عــى الجــدب،

عــى تعـ ُّـدد أعماقــه وأبعــاده ،ومــن ماهيــة الـ َّـدور

لالنبعــاث والتجــدد عــى املــوت والعقــم.

لــم يكــن مارجرجــس ،يف حقيقتــه الكامنــة يف
مُ خ ِّيلــة مُ بتكــري هُ ويِّتــه مــن البشــر ،إِ َّل ر ـمـزاً مــن

جـاءت املطابقــة بينــه
رمــوز الخصــب ،ومــن هنــا ـ
وبــن «الخضــر» ْ
إذ ر ُِوىَ أنَّ الخضــر «إنمــا ســمي

اخ َ
الخِ ْ
ضــر ألنــه أينمــا صــى ْ
ضـ َّر حولــه»(.)13
ضـاء فــإذا هــي
و»ألنــه جلــس عــى فــروة بي ـ

ضـراء»( .)14إىل ذلــكُ ،ســمِّ َي
تهتــز تحتــه خ ـ
مارجرجــس بـ»جــورج األخضــر»( .)15وإذا كانــت
مهمــة مارجرجــس ،أو الخِ ْ
ضــر ،أو غريهمــا مــن

رمــوز الخصــبَ ،
وص َّناعــه ،وآلهتــهَّ ،إنمــا تتمثــل
ً
ضـاء عــى ال ِّتنــن و َْعـ َـدا باجتثــاث جــذوره،
يف الق ـ
ُ
فــإنَّ مهمَّ ــة اإلنســان الفــدايئ ،املقاتــل ،املناضــل
الحُ ـ ِّر مــن أجــل الحيــاة والحريَّــة والعدالــة
َّ
ضـاء،
تتمثــل يف الق ـ
والكرامــة اإلنســان َّيةِّ ،إنمــا
جســدات ال ِّتنــن
ق ـ
ضـاءً مُربمــاً ،عــى جميــع َت ُّ
ً
ُ
ْ
وتجلياتــه ،أ َّيــا مــا كان نوعهــا أو شــكلها ،ومهمــا
تعـ َّـددت األرديــة التــي يلبســها ،أو تن َّوعــت
األقنعــة التــي ي ُْل ِقيهــا عــى وجهــه إلخ ـفـاء حقيقــة
حقيقتــه.

الصـراع الدائــر  ،اآلن ،يف الواقــع القائــم
ويف ِّ ـ

يف فلســطني ،ويف األعــم األغلــب مــن بــاد
ُّ
عـرب ،بــن َّ
والشــعوب
الشــعب الفلســطيني
ال ـ

العرب َّية من جهة ،وبني قوى القهرين القومي
َّ
والطبقــي واألنظمــة االســتبداديَّة وال َّتابعــة مــن
جهــة أُخــرى ،تتطابــق مهمــة َّ
الثــورات َّ
الشــعبيِّة

ال َّناهضــة يف الواقــع املرفــوض مــع مهمــة
مارجرجس األسطورةْ ،
إذ عىل َّ
الثائر ،يك يكون
ضـاء عــى التنــن
حقيق َّيــاً ،أنْ ينهــض بمهمــة الق ـ
الجديــد.

حــن يَعْ مـ ُـد األدب إىل إقامــة املــوازاة َّ
الدالــة
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القصة
أن
جلي ًا ،اآلنَّ ،
َّ
يبدو ِّ
والروايات َّ
الثالث،
القصيرة،
ِّ
تعرف
التي قاربناها ِل ُّ
كيفيات توظيفها للرموز
َّ
المترادفة :التِّ نين ،والوحش،
والذئاب والغولِ ،إنَّ ما
تنطلق في توظيفها هذه
الرموز من خصوصية الواقع
ُّ
الفلسطيني ،وذلك ألنَّ ها
انطلقت ،على اختالف في
الحيز النَّ
صي والمستوى
ِّ
ِّ
الفني بين رواية وأخرى
وقصة ،من
رواية
أو بين
ٍ
َّ
َّ
يتوخى إعادة
ي إبداعي
َس ْع ٍّ
تشخيص َّ
االجتماعي
الشرط
ِّ
التاريخي الذي يحكم الواقع
الفلسطيني

الجمعيَ ،
ضامَّ ًة ،يف ثناياها،
الالوعي اإلنساين
ِّ
ً
ُك ِّل َّي َة التاريخ ُ
وخالصات دروسه ،وعاكسة ،يف
تشــابك
الصـراع
داليل َثــريٍّ  ،تجليــات جدليــة ِّ ـ
ٍّ

ـوب
املحكــوم بشــروط الواقــع القائــم ليذهــب صـ َ
«العــام» الــذي يكتنـ ُز خالصــات تجــارب اإلنســان
ـس جوهرهــا العميــق؛ فالرمــوز التــي
ويعكـ ُ

املقدس ،العهد الجديد :رؤيا يوحنا الالهويت،

اإلصحــاح التاســع عشــر ،»20 19-« :حيــث
املســيح يحــارب وحشــاً بحريــاً ويقتلــه .وأيضــاً:

ً
مؤكدة،
املفتوح بني قوى املوت وقوى الحياة،
يف ُك ِّل وضـ ٍـع وحــال ،حتميــة انتصــار قــوى
الحيــاة املفتوحــة عــى مــا ال ُيحــى مــن تجليــات
الحيــاة التــي يكتنزهــا الحاضـ ُر املف ـتـوحُ  ،أبــداً،

الكتاب املقدس العهد القديم ،سفر حزقيال،

اإلصحــاح التاســع والعشــرين ،»3« :حيــث
يشبه حزقيال فرعون مصر بوحش نهري كبري

«هأنــذا عليــك يــا فرعــون مصــر التمســاح الكبــر

املســتقبل .وإىل ذلــك ،ال يُمكــن لرمــوز أســاطري
املــوت واالنبعــاث َّإل أنْ تكــون رمــوزاً إنســانية

الرابــض يف وســط أنهــاره».

العساق ،ص .131
( )5رشاد أبو شاور:
َّ

جمع َّيــة وشــاملة ،قديمــة وعميقــة ،بــل موغلـ ًـة
يف َ
القدامــة والعمــق بقــدر أيغالهــا يف أعمــاق

( )6رشــاد أبو شــاور :البكاء عىل صدر الحبيب،

دار العودة ،بريوت ،الطبعة األوىل.1974 ،

( )7صدرت رواية شجرة ُّ
الص ِّب عن دار القضايا،

الوجــدان الجمعـ ِّـي لإلنســان َّية بأســرها.
وليــس مــن شــك يف أنَّ ال َّرمْ ـ َز « ُك َّلمــا كان ...
قديمــاً وأكــر عمقــاً ،بالتــايل فســيولوجيا ،وكان

بــروت ،الطبعــة األوىل ،نيســان (أبريــل) ،1972

وصدرت الطبعة الثانية ،عن دار النشر نفسها
يف حز ـيـران (يونيــو)  ،1975ونعتمــد هنــا َّ
الطبعــة

جماعيــاً وكليــاً ،كان أكــر تجســيداً .وكلمــا كان
مجــرداً ومم ـيـزاً ومحــدداً وكانــت طبيعتــه قريبــة

الثانية.

مــن الوعــي والفرديــة ،ســلخ عــن نفســه طبيعتــه
الكلية ،حتى إذا بلغ أخرياً الوعي التامَ ،تعَ َّرض

السابق ،ص .17
( )9املرجع َّ

عـرض إىل مختلــف محــاوالت التفســر
ويت ـ

( )11توفيــق ف َّيــاض :حبيبتــي ميليشــيا ،االتحــاد
العــام للك ّتــاب والصحافيــن الفلســطينيني،

السابق ،ص .16
( )8املرجع َّ

حـول إىل مجــرد شــكل آليجــوري()16
لخطــر الت ـ
َّ
َ
َ
ال يمكــن أنْ َيتخطــى حــدد اإلدراك الواعــي،

السابق ،ص .17
( )10املرجع َّ

املنطقيــة غــر الوافيــة»( )17وحــن يتجــاوز األدب

الفلســطيني حــدود الخــاص باســتخدامه ملثــل
هــذه الرمــوز التــي تجســد كليــة التاريــخ ،فإنــه
يعــر إىل «العــام» ،مجســداً الطبيعــة اإلنســانية
الشــمولية للمهمــة التــي ينهــض بهــا الفــدايئ

الفلســطيني يف مواجهــة الحركــة الصهيونيــة
َّ
والشــر.
وغريهــا مــن قــوى الهــاك
ويبــدو جل ِّيــاً ،اآلن ،أنَّ
َّ
صـرة،
القصــة الق ـ

وال ِّروايات َّ
الثالث ،التي قاربناها لِتع ُّرف كيف َّيات
توظيفهــا للرمــوز املرتادفــة :ال ِّتنــن ،والوحــش،
والذئاب والغول ،إِ َّنما تنطلق يف توظيفها هذه
ال ُّرمــوز مــن خصوصيــة الواقــع الفلســطيني،
وذلــك َّ
ألنهــا انطلقــت ،عــى اختــاف يف الح ِّيــز

وتنويع تجلياتها؛ فإنه يتجاوز حدود «الخاص»

حازم املالح

الصـراع املا ـئـرة يف الطبيعــة ويف
رمزيَّــاً ،لحركــة ِّ ـ

بــن «التنــن» وقــوى القهــر القومــي والطبقــي
واألنظمــة املُسـ ّت ِب َّدة مــن جهــة ،وبــن

تحتويهــا أســاطري املــوت واالنبعــاث ،والـ َّـدالالت
التــي تــي بهــا هــذه الرمــوزِّ ،إنمــا تكمــن يف

للدراســات والنشــر ،بــروت ،الطبعــة األوىل،
نيســان (أبريــل)  .1978وانظــر أيضــاً :الكتــاب

ـي واملســتوى الفنــي بــن روايــة وأخــرى أو
ال َّنـ ِّ
َّ
َّ
يتوخــى
وقصــة ،مــن َســعْ ٍّي إبداعــي
بــن روايــةٍ
َّ
الشـرط االجتماعـ ِّـي التاريخــي
إعــادة تشــخيص ـ

الــذي يحكــم الواقــع الفلســطيني الــذي تعالجـ ُه
مُ عالجـ ًـة فن َّيــة وجماليــة ،قبــل أنْ تعمــد إىل

بــروت ،آذار (مــارس)  ،1976ص .159 ،158

توظيــف رمــز ال ِّتنــن وردائفــه لتــدل بــه عــى
الشـرط املُهلــك .وفــوق
بعــض معطيــات هــذا َّ ـ

َّ
والقصــة ،تتقاســم
ذلــك ،فــإنَّ الروايــات الثــاث
َّ
مسـ ً
تتعلــق بتقديــم تنويعــات هــذا
ـألة أســلوب َّية

ال َّرمــز عــر هواجــس وتداعيــات شــخصياتها:
دهريــة ،حســن ،وداد ،حمــدان ،فالروايــات

الثــاث تتعامــل مــع هــذا الرمــز األصــي الكامــن

يف الالوعــي اإلنســاين ،وهــي إذ تــرزه مــن خــال
جـرات
هواجــس أبطالهــا ،فإنهــا ُتفصــح عــن املف ـ
التــي أيقظــت هــذا الكامــن مــن غفوتــه ،وليســت
هــذه املُفجِّ ــرات املُوقظـ ِة غــر معطيــات الواقــع
َّ
َّ
والضاغــط ،الــذي تعانيــه شــخصيات
الثقيــل،
القصــة ،فتشـ ُ
َّ
ـرع
الروايــات ،كمــا شــخصيات

يف مكافحتــه فــور توافرهــا عــى وعـ ٍّـي ثــوريٍّ ،
ـتنري ،وموقــظ.
مسـ ٍ

هوامش وإشارات :

( )1ال َّراعــي حمــدان هــي إحــدى قصــص

مجموعــة «الشــارع األصفــر» لتوفيــق ف َّيــاض،
وهــي تســتغرق الصفحــات مــن  3إىل  .51أُ ْنظــر:

السابق ،ص .79 ،78
( )12املرجع َّ

( )13النعلبــي :قصــص األنب ـيـاء املســمى عرائــس

املجالــس ،مطبعــة العلــوم األدبيــة ،القا ـهـرة،
الطبعــة األوىل1344 ،ه ،ص.149

( )14املرجع السابق :ص.149

توفيق ف َّياضَّ :
الشــارع األصفر ، ،دار العودة،
بــروتَّ ،
الطبعــة َّ
الثانيــة ،1970 ،مــن ص  3إىل

وهــذه التســمية شــائعة يف فلســطني ،حيــث

السابق ،ص .43
( )2املرجع َّ
َّ
( )3رشــاد أبــو شــاور :العُ شــاق ، ،منظمــة

( )16آليغــوري  :Allrgoryمصطلــح نقــدي
يعنــي ال َّتــوازي األم ـثـويل الــذي يحمــل داللــة

ص .51

التحريــر الفلســطينية ،دا ـئـرة األعــام والثقافــة،

بــروت ،الطبعــة األوىل ،أيــار (مايــو)  .1977ص

.117

حـول الصيــغ املختلفــة ألســطورة التنــن،
( )4ـ

حـول املطابقــة بــن مارجرجــس والخضــر يف
و ـ
أُ ْن ُظــر :ريتــا عــوض :أســطورة املــوت واالنبعــاث

الســابق ،ص ،59
( )15ريتــا عــوض :املرجــع َّ
تسمى كنيسة مارجرجس بكنيسة «األخضر».

واحــدة ،وليــس هــو رمـ ٌز بــأي حــال.
ً
( )17القول لكارل غوستاف يونع ،نقال عن ريتا
السابق ،ص .93
عوض :املرجع َّ

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسالفا

يف الشــعر العربــي الحديــث ،املؤسســة العربيــة
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

الكاتبة والصحافية الرتكية أرجومنت أكدنيز تقرتب يف روايتها «أجمل أغنية» ّ
الصادرة عن دار «كور

كتاب» ،من مأساة الالجئني السوريني ،فتفسح املجال ملا يواجهونه يف محنتهم ،وتسعى عرب روايتها
إىل أن تكون صوتهم املفقود ونقله إىل اآلخرين .ال تقف الكاتبة عند قضايا السوريني وإنما ّ
توسع املجال
ّ
لكل املعذبني .فترتدد داخل الرواية أصوات جامعي القمامة ،واألطفال بائعي املناديل يف املرتو ،والعمال

الذين يتصببون عرقا يف الورش املعتمة الوسخة ،والسيدات الاليت يحملن عبء الحرب عىل أكتافهن.

فتسرد عن الطفولة املسروقة ممثلة يف رفيق وخالد وكريمة ،الذين لم يكن أحد منهم يتخيّل أنه سيأيت
يوم ويعيش يف تلك األرايض التي ستشهد نضجهم ،بعد أن فروا من أهوال الحرب والقنابل التي ال

يعرفون مصدرها ،فروا من الحرب وأهوالها ،ليعيشوا حياة ال تقل ذال عن الحرب وأهوالها؛ حيث
ّ
سيتبدد بحياة
الشوارع اململوءة بالوجوه غري املعروفة ،والورش واملصانع والنفايات الورقية .كل يشء

سعيدة وسط الرفاق ومشاجراتهم ،دون أن يفارقهم أمل العودة ،ووفقا ألحدهم «ال أريد شيئا آخر!

أستطيع العيش يف كوخ مع أطفايل .يكفي أن تنتهي الحرب».
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برنارد فريبري

الكنز في رؤوسنا

تتنزل

رواية «الس ّر األقصى» للكاتب الفرنسي
المعاصر برنارد فيربير ضمن هذا السياق

ّ
مكنتنا مقاومة األلم من
فيها .كذلك

إيجاد الوسائل الممكنة لتخطيه ،فاألدوية

والمعدات الطب ّية على سبيل المثال ليست

األدبي العلمي ،إذ يستلهم الروائي أفكاره من نظرية في

رواية «السر األقصى» لبرنارد فيربير

العلوم العصب ّية تعرف بنظرية «نظام المكافأة» .ظهر هذا

إيمان الرياحي

للباحثين جيمس أولدز وبيتر ميلنر ،حيث أثبتا وجود وظائف
ّ
تحفزنا على القيام بسلوك مع ّين قصد تحقيق
عصبية

سوى نتاج لرغباتنا في معالجة األوجاع

الجسمانية والنفسية.

التصوّر المعرفي سنة  1954بفضل التجارب المخبرية

باإلضافة إلى ذلك ّ
يعد الغضب باعثا على ر ّد

الفعل وتغيير الحالة المحتقنة التي نكون
عليها أحيانا .تثيرنا الشهوة أيضا وتجعلنا في
ّ
تحفز قصوى لتحقيق غرائزنا ورغباتنا
حالة

مكافأة ما.

يعني ذلك أنّ الدوافع تق ّربنا من موضوع رغبتنا وتضفي عليه

الجنسية التي ال تحقق المتعة فقط بل

المزيد من الجاذبية وتساعدنا في إنجاز ما نصبو إليه .عالوة

تحافظ على النوع اإلنساني برمّ ته.

على الدور الذي تلعبه في اإلثارة وفي التحفيز على الفعل،
تع ّزز الدوافع عادة الشعور اإليجابي بالذات وتقوّي اإلرادة
ّ
ّ
تحقق – حسب تقدير العلماء-
وتحث على المثابرةّ .إنها

ّ
بمقدس ما هو
يعتبر برنارد فيربير أنّ اإليمان
ّ
محفز أيضا للسلوكات البشرية ،ألنّ األعياد
الدينية مثال تؤكد أنّ اإلنسان ّ
يتأثر بمعتقداته

ّ
المترتب عن المتعة
تفاعال عصب ّيا مماثال للوضع الذهني

الفعلية التي تنجم عن العمل المنجز وعن تحصيل المكافأة
في الواقع.

على هذا النحو ،يُحدث السعي لتحقيق هدف ما شكال

ّ
كل ذلك يجعلها فاعلة ومجدية ،ولكن ال

ونيل األماني سلوكا تحضيريا يستبق من خالله اإلنسان

االنفعالت بالنسبة إليه -وعلى عكس اآللة-
دافعا للفعل ولالنتصار ،بل ّإنها ما به يقدر

وفي لحظة حميمية مع المرأة الفاتنة وفائقة

ّ
المحفز قادرا على
بهذا المعنى يكون اإلنسان

سبب موت فشنار ويتساءالن عما إذا كانت

ّ
ويعد العزم على بلوغ المطالب
السعادة،
من أشكال ّ
سلوكات التحقيق والنجاح والنصر ..وتبعا لذلك ستكافئنا
عقولنا ّ
كلما ّ
فكرنا بإلحاح في ما نحب عبر تفعيل مسارات
الدوائر العصبية المسؤولة عن االبتهاج وستتحوّل أفكارنا

وسلوكاتنا المصاحبة لهذه الوضعية إلى معتقدات فكرية

وعادات سلوك ّية.
ّ
يستهل فاربار «الس ّر األقصى» بوصف أحداث مباراة لعبة

شطرنج بين الدكتور صاموال فنشار والكمبيوتر ديب بلو ،4

وهو كمبيوتر فائق الذكاء ومختص في لعب الشطرنج وقع

تطويره في بداية التسعينات من القرن الماضي.
ّ
مغطاة في مدينة كان،
دارت هذه المباراة المشوّقة بقاعة

يسرد أدب الخيال العلمي أحداثا خيالية عن ارتياد الفضاء ،وعن
ّ
تحكم اإلنسان يف الكون ،ويصف أحيانا الكواكب األخرى ،ويجعل

الشخصيات الفاعلة كائنات عجائبيةّ .
إن هذا األدب ال يثري ملكة
الخيال فقط ،بل ّ
إنه يدفع القارئ إىل استشراف املستقبل املعريف عن

مما يجعله ّ
تصور املكتشفات العلمية املمكنة ّ
ّ
يفكر يف فاعلية
طريق
التطور التقني ،ويف جدوى التقدم التكنولوجي من حيث عالقتهما

بالقيم اإلنسانية.

ودامت ّ
ست ساعات وشاهدها جمهور غفير .أمّ ا نتيجتها،
فكانت لصالح الدكتور فنشار الذي شعر بابتهاج شديد

وغمره فرح عارم على إثر فوزه ،والذي افتخر بانتصاره وسط

تصفيق الحاضرين وهو يمسح العرق المتص ّبب من جبينه
قائال «أنا سعيد بهذا الفوز وأنا مدين به لطاقة سريّة كامنة..
ليست للكمبيوتر انفعالت نفسية وال دوافع ..أمّ ا أنا فقد
ّ
متحفزا».
كنت

الجمال التي كان يحبها .في هذا السياق
يتقصى ّ
ّ
كل من الصحافيين لوكراس وإزدور

كل شيء .ال شك أن الدافع الشخصي هو ما

ّ
ويعددان أثناء بحثهما عن
العواطف قاتلة

جعلت الرغبة الذاتية كريستوف كولومبس

البشرية على الفعل وعلى االنفعال.

جعل أوديسيوس يع ّبر البحر المتوسط ،فيما
يجتاز المحيط األطلسي.
ّ
إنّ التحفيز الذاتي هو ما مكن أرمسترونغ من
السفر في الفضاء للسير على سطح القمر.
لذلك يطلب بطل الشطرنج من مشاهديه أن
يبحث ّ
كل واحد منهم في دوافعه الكامنة من

خالل طرح األسئلة التالية على ذاته :ما الذي

يدفعني ألن أختار شيئا ما دون آخر؟ ما الذي
يجبرني على ّاتباع سلوك ما؟ أيّ حافز يعطيني

رغبة في بذل جهد ويحوّلني إلى كائن فاعل؟
ّ
فإنه لن
مهما تطوّر الذكاء االصطناعي

يضاهي قدرات فكر البشر وما من شيء

الحقيقة ،المحفزات التي تحمل الكائنات

العائلة أو األصدقاء أو الوطن أو اإلنسان ّية
ّ
ككل.
أمّ ا ما يجعلنا نتفانى في أعمالنا ،فهو ولعنا
بها كالشغف بالكتابة أو بعزف الموسيقى

أو الرقص أو الرسم ..وفي الكثير من األحيان

المحافظة على الوجود .عالوة على الحاجيات

المعنون «الكنز في رؤوسنا» -في القدرة

جعل اإلنسان يحترف الصيد والفالحة
وخدمة األرض قصد جني خيراتها ومن أجل

البيولوجية األساسية تكون الرغبة في العيش
في رفاهية مح ّركة للوعي اإلنساني من حيث

هي تجعل الناس يعملون على تحسين

ظروفهم قصد إيجاد سبل أفضل للعيش،

فيقبلون على تحصيل المال لشراء متطلباتهم
وإنماء ثرواتهم ويصبح المال في حد ذاته
دافعا للعمل وتحقيق المصالح المادية.

فرحا وال حزنا .ال يمكن أن تكتئب أو أن تصاب بخيبة أمل،

ال شيء يعادل الذكاء العاطفي لدى اإلنسان.

حيث أنّ هلعنا من الكوارث الطبيعة مثال كان
ّ
المتحكمة
وراء اختراعنا للتقنيات واآلالت

لكن يب ّين برنارد فيربير أنّ المشاعر التي

نقوم بإنجازات كثيرة لنيل رضا الوالدين،
وقد نشعر أحيانا ّأننا ّ
مكلفون بواجبات تجاه

يعتبر الجوع المحفز األوّل للحياة الذي

يعوّض الجانب الحيوي لدينا ،أي العواطف
واالنفعاالت والدوافع .بعبارة أخرى أخرى،

يفسر ّ
جل أعمالنا التي تسعى
بنا ،وهذا ما ّ
ّ
ّ
في جوهرها إلى نزع االعتراف منهم حتى أننا

حب المغامرة متم ّيزين ومبدعين.
يجعلنا ّ
ّ
ّ
يتمثل الس ّر الفعلي الذي يمكننا من تحقيق

كما نجد محفزات أخرى للسلوك ومنها

وال هي تفتخر بأيّ شيء وال تطرح استفسارات وال مشكالت..
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ّ
ويتمكن من
حتما على تجاوز الصعوبات
ّ
تخطي الحواجز واختراق الحدود.

توفي في نفس اليوم الذي انتصر فيه
فيشنار
ّ

تبدو اآلالت الذكية -نظريا -أقوى من الذوات البشرية وأقدر
على اإلنجاز منها ،وذلك ّ
ألنها مج ّردة من العواطف التي
ّ
تعكر صفو المزاج اإلنساني ،فال أرواح فيها وال هي تنفعل

aljadeedmagazine.com

يمكن أن تنتصر على اإلنسان الذي تكون

تجعلنا فاعلين قد تكون في نفس الوقت
سببا لشقائنا وليس ّ
أدل على ذلك من أنّ

ويعمل على ترسيخها .كما لم ينس الكاتب
الواجب االجتماعي الذي ّ
يدل على انشغالنا
ّ
ويولد لدينا الحاجة إلى اعترافهم
باآلخرين

الخوف الذي يدفعنا إلى ابتكار أشياء ّ
تبدده،

أهدافنا – كما شرحه الكاتب في الفصل

على التحفيز العصبي الذاتي لمراكز الرغبات
والمشاعر التي تقود اإلنسان للتفكير والتعبير

والحركة .بل توجد في دماغه مسارات ذهنية
عديدة مجهولة سيؤدي اكتشافها الشخصي
حتما إلى بلوغ أفكار طريفة ..إنّ عدد هذه

المسارات كبير ،وهي متفوّقة من حيث
الكمّ على ّ
كل الصالت بالبرمجيات الرقمية

لكمبيوتر ذكي .إنّ فهم اإلنسان لعقله
وتحكمه فيه سيمكنانه من إدراك ما ظ ّنه في
السابق محاال وسيغ ّيران حتما ظروف حياته.

باحثة وأكاديمية من تونس
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فيلسوف أميركي يحاول فهم الموجودات
وتجاوز مفهوم الحقيقة

عمار المأمون
ّ

يعتبرها البعض تجاوزا لكانط وإعادة قراءة لهايدغر،

غراهم هارمان

نظرية تفسر كل شيء

ُعرف

األميركي غراهم هارمان بأنه واحد من
ّ
مؤسسي تيار «الواقعية التشكيك ّية» والتي
ّ

الجديدة أن هذا المجاز ال يكون فعّ اال إال إذا
ّ
تمكن الفرد من فهم العالقات وتب ّنيها ،هذا

التب ّني مرتبط بالمَ س َرحة ،فالمجاز يكشف

عن األدوار التي تؤ ّديها الموجوات ،بوصفها

وذلك في محاولة للتخلص من ما بعد الحداثة وبعض

تكسبها واقعيتها ،وهذا ما يشبه معايشة
ّ
المنظر
المسرحي ،الذي يقترحه
الدور
ّ
الروسي كونستانتين ستاسنالفسكي ،كون
الممثل يحاول تب ّني خصائص الموضوع الذي

تخريفاتها على حد تعبير البعض ،ومؤخرا صدر لهارمن

كتاب «نحو أنطولوجيا األشياء -نظرية جديدة لكل
شيء» عن دار بينغوان ،وفيه نقرأ عن نظرية « »oooأو

« »Object oriented ontologyالتي أسس لها في

يؤ ّديه.

نهاية التسعينات من القرن الماضي ،بوصفها وسيلة

لفهم الواقع على أساس العالقات بين األشياء

حقيقة المجاز

والموضوعات ،إذ يرى هارمن أنه ال يوجد للواقع شكل

ّ
يتمثل
يلعب المجاز دورا جوهريا حين

مثالي ،وهو ليس إال نتاج الوعي البشري
جوهري
ّ

بالعالقات السابقة ،أما الموجودات فليست إال تجليا

الفني ،فهو يكشف عن أسرار الحياة
بالعمل
ّ

ّ
ويقدمها لنا ،أما المتعة المرتبطة به ،فسببها

لهذه العالقات ضمن شروط ما.

يبدأ الكتاب بشرح المقاربة الجديدة عبر مفهوم
المعرفة ،التي احتكرتها المؤسسة الدينية سابقاً ،ثم

قدرته على خلق إحساس لدينا بجوهر

األشياء ،جاعال إياه مفتوحا أمامنا لنكتشفه،

انتقل هذا االحتكار إلى العلوم الطبيع ّية ،التي ّ
تدعي

فالمجاز األدبي في الرواية أو القصيدة يعتبر
موجودا وحقيقيا ،كونه يتب ّنى عالقات بين

أن قوانينها تعكس الوقع بدقة وال مجال للتالعب بها،
ّ
تشكل الحقيقة ،لكن هذه الحقيقة نسبية في
كونها

الواقعي «النار مثال» والمحسوس «الجحيم
ّ
وتتجلى
كمجاز عنها» ،هذه العالقات تظهر

ظل األنطولوجيا الجديدة ،فال أحد يمتلك المعرفة
الكاملة ،وهنا يشير هارمن إلى خطورة المثال ّية،

أمامنا ،كالمسرح ،الذي يعتبره هارمان

واالعتقاد أن هناك شكال واحدا للحقيقة يحوي خالص

جوهر كل الفنون ،كونه يقترح احتماالت
ّ
تشكك في عالقتنا مع الواقع ،ومدى
وأدوارا

الجميع ،وهنا يأتي االنتقاد للفيزياء ،فالمؤلف ال يرى

أنها قوانينها قادرة على تفسير الظواهر البشريّة ،وذلك

صالح ّية المعرفة التي تصلنا منه ،كون

في إشارة إلى نظرية األوتار المهتزة التي ّ
تقدم نفسها

الواقع ذاته شكل من أشكال األداء.

على أنها أحدث ما ّ
توصل لها العلم ،وأشمل النظريات
تفسر كل ما يحدث في الكون ،مشيرا أن الفلسفة
التي ّ
وعلم الجمال ،هما األقدر على تفسير العالم وما فيه.

اختار معجم أوكسفورد للغة اإلنكليّزية كلمة «ما بعد الحقيقة»
لتكون كلمة العام يف  ،2016يف إحالة إىل صعود اليمني املتط ّرف

أوهام الجوهر الصرف

إىل رئاسة الواليات املتحدة ،كون األخري اعتمد عىل وسائل اإلعالم

دوما مختلفا عن النظرية ،بل نراه أحيانا يهشمها،

الناخبني ،فـ»الحقيقة» لم تعد هي معيار السلطة السياسية أو

الفلسفة التقليديّة ،بسبب قدرتها على التفسير ،إذ

وميوعة مفهوم الحقيقة ،وكأن ذلك نبوءة بوصول دونالد ترامب

وتبادل املعلومات والتالعب بها وإثارة العواطف ،للتأثري عىل

يكشف الواقع عن هشاشة الحقيقة المثال ّية ،بوصفه

بسبب استحالة اإلحاطة به ،وهنا تكمن خطورة

النفوذ ،بل مجموعة الحكايات التي يمكن توليدها ،فنحن يف عصر

يمكن لها أن تخدم أهدافها الخاصة ،ال أهداف البشريّة،

الحكايات األشد تأثريا ،قادرا عىل امتالك «الحقيقة» وتكوينها كما

ال ترى في الواقع مُ نتجا يتم بناؤه لغويا وسياسيا أو عبر

تالشت فيه الحقيقة واملعرفة عىل حساب الحكاية ،ليغدو صاحب
يريد.

وهنا تأتي تفاصيل المقاربة األنطولوج ّية الجديدة ،فهي
النشاط البشري الثقافي ،بل تراه موجودا خارج الوعي

والنشاط البشري ،واألهم ،أن وعينا بهذا العالم ،ليس

إال وعيا جزئيا ،تبرز إثره العالقات بين الموضوعات،
كونها نتيجة لتفاعله معها ،هذه العالقات ،يمكن أن
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يوجّ ه الكتاب االنتقادات إلى كل من جاك دريدا
وميشيل فوكو ،بوصفهما من المدافعين عن

تتجلى بين أي نوع من الموجودات ،كونها ال

الواقعية ،بل والوحيدة التي تسمح

التكوين الرمزي للواقع ،بوصفه مُ نتجا ،وال

شروط الواقع ،أما جوهرها الداخلي الذي

ما يسمح به اإلدراك البشري ،كونها مستقلة

إدراكنا له ،فليس إال نتيجة لهذه العالقات

تعكس إال خصائص خارج ّية ونسب ّية ضمن

يكوّنها فال وجود له أو ال يمكن لنا إدراكه،
كونه مستقال ّ عن العالقات الخارجية وعن
وعينا.

بظهورها ،كما أن الموجودات تتجاوز حدود
في وجودها ،وإدراكنا لها ليس إال عارضا لهذا
الوجود وليس جوهره .وهنا تكمُ ن أهمية علم

الجمال بوصفه قادرا على كشف العالقات

بين الموجودات ،سواء كانت موضوعات

أدوار الحقيقة

أو أغراض ،وخصوصا أن هذه العالقات غير

ترى أنطولوجيا األشياء أن كل الموجودات

ّ
ويعد أهم تعبير عنها هو
مباشرة دوما،

فكرة ،واألهم أنها متطابقة الخواص ،لكنها

عالقات جديدة بينها ،وهنا يأتي دور المجاز،

متساوية ،سواء كانت بشرا أو حيوانا أو
تختلف في

الموجودات

العالقات
إما

بينها،

وهذه

واقع ّية وإما حسية،

واألخيرة هي أساس الصالت بين الموجودات

الفنّ  ،كونه ّ
يقدم شكلها «الواقعي» أو يقترح

وجود له خارج عالقات القوة التي تنتجه ،أما
نفسها التي تكوّننا ضمنه ،وكأن الموجودات

ال وجود لها بشكل منفصل عنا ،بل كلها

«أشياء» تخضع لعمليات ثقافية وسياسية
لتصبح موضوعات.

كاتب من سوريا مقيم في باريس

بمعناه األدبي ،كونه ّ
يحدد عالقة بين األشياء

ويجعلها تظهر ،كاشفا عن أشكال تشابكها

وتكوينها في الواقع ،وترى األنطولوجيا
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في البحث النسوي المنهجي
مفيد نجم

لألفكار توضح المترجمة الشروط التي

مياسة محمد

النظري والتطبيقي

ومن

أجل دقة الترجمة وتقديم المعنى الوافي

الفرد والمجتمع.

ويظهر دور الباحث أو الباحثة أثناء مقابلة
التأريخ الشفوي من خالل اإلنصات الفاعل
ّ
والتخلي عن
الذي يستدعيه المنهج البحثي

التزمت بها انطالقا من تخصصها في مجال هذه
الدراسات ،مستعينة بقاموس النظرية النسوية

الرغبة في السيطرة على مسار الحوار ،إضافة

والمصادر النسوية األخرى.

إلى االنتباه لكل ما يحيط بالحديث ،ثم يكون

فلسفة الكتاب

على الباحث /الباحثة العمل على الربط

بين سيرة حياة الفرد والسياقات الثقافية

تؤكد الباحثتان في تقديمهما للكتاب على أنه ليس
من السهل ّ
تعلم البحث النسوي من خالل الشرح

والمؤسسية األشمل بوصفها تمثل خلفية

فيها المعرفي بالنظري والمنهج بصورة وثيقة ،وهو ما

إلى ضرورة انتباه الباحث /الباحثة إلى الشكل

ّ
معقدة يتداخل
المكتوب وقراءة المناهج ،ألنه عملية

لهذه التجارب الفردية .وتنوه الدارسات أيضا
الذي يتم به سرد المضمون ،ألن الناس

أدركتاه عندما وجدتا أن النسوية ليست كيانا واحدا،

يتحدثون بطرق مختلفة.

وهي متعددة األصوات ،ما استدعى تكليف بعض
النسويات بكتابة بعض نصوص هذا الكتاب حول

مقاربات نسوية

القضايا اإلبستمولوجية والمنهجية وحكايات العمل

الميداني ،إضافة إلى تحقيق التفاعل بين مكوّنات
ّ
يطل منها القارئ
البحث المختلفة ومحاولة فتح نافذة
على منظور الباحثة النسوية.

المعرفة النسوية ،من خالل التع ّرف على أوضاع

وتوجهاته ودوافعه .وتخلص النسويات
إلى أن امتالك المرأة لهذا النوع من الوعي

النسويات في هذ المجال في إغناء األدبيات

ما يمنح النساء امتيازا معرف ّيا.

وصوال إلى النقد ما بعد الحداثي لمفهوم

تطبيقات هذا البحث ،ال سيما البحث االستطالعي

يأيت كتاب «مدخل إىل البحث النسوي ممارسة وتطبيقا» للباحثتني

استكماال للمبادرة التي قام بها املركز القومي للرتجمة يف القاهرة

متعددة.

توضح املرتجمة هالة ذلك يف مقدمتها ،فهو من جهة حديث الصدور

التي تشمل طبقات وأعراق وثقافات مختلفة ،وتجارب

ميدانية ،ما يجعل عدد املشاركني يف تأليف هذا الكتاب حوايل

نظرية وافية بمناهج البحث النسوي ،من خالل التناول املفصل

لكيفية دمج املنظور النسوي يف مناهج البحث األخرى وصوال لخلق

ممارسات جديدة يف مجال البحث النسوي.
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ّ
متعددة في البحث
فهما تطالبان باستخدام مناهج

امتياز النساء المعرفي

معرف ّيا إبستمولوج ّيا من مجاله العام إلى

التاريخ الشفاهي النسوي

يعني عند الدارسات في هذا الكتاب موقفا

صفوفهن لم يمنع الحديث عن تطور الفكر ما

بعد الحداثي للنسوية وخلفياته.

ألنها أطول وتتعمق كثيرا في الحوار الذي

قد يستمر شهورا أو سنين .وتشير الباحثات

الشفويات إلى كثرة استخدام هذه الوسيلة

وتتحدث الباحثتان عن البحث االستطالعي

وطريقة تطبيقه عند استكشاف القضايا

النسوية لكنهما قبل كل شيء تقدمان عرضا
عن االختالفات الموجودة بين المناهج
هو شرح البداية التي يجب أن يكون عليها

البحث االستطالعي بدءا من وضع أسئلة

البحث وفرضياته وحتى اختيار أساليب معينة
في هذا البحث بسبب وجود أنواع مختلفة

من االستطالعات.

الشفوي والفكر النسوي يتجاوز معرفة

من منظور نسوي ،إضافة إلى ما يجب

على فكرة موت اإلنسان ،ألن الحداثة التي

النساء وحاالت القهر التي يعشنها إلى طريقة

المجتمعات تعمل على تنمية وعي مزدوج لضمان

بالعلوم االجتماعية والتركيز على علم النفس.

وفي ختام الكتاب توضح الباحثتان أن الهدف

لقد اعتمدت النسويات ما بعد الحداثيات

اعتمدت على تصنيفات ثنائية العقل مقابل

لجنسانية الفتاة المراهقة مع االستعانة

نظرا إلى أنها توفر كمية كبيرة من الناس
ّ
وتشكل وسيلة لمعرفة المسكوت عنه في
حياة النساء .إن االرتباط العضوي بين التاريخ

ال سيما الفرنسيات منهن في بناء المعرفة

خالل منظور نسوي ،حاولتا فيه تقديم صورة

هي التواصل والحكي ،لكن روايات التاريخ

قد فشل في الكشف عن تعقيدات عالقات

ما بعد الحداثة واالنقسامات التي حصلت في

شاالكا مثاال مبتكرا لهذا النوع من البحث من

الكيفية والكمية ومزايا كل منهما ،لكن األهم

الشفوي تختلف عن المقابالت الشخصية

والجندر .لكن النقد الكبير الذي وُجّ ه لنسويات

السياق تقدم الباحثتان ديبورا تولمان ولورا

يعتمد مفهوم التاريخ الشفوي على تراث

دراسات باحثات ما بعد الحداثة النسويات،

القوى التي تحملها مفاهيم الجندر والهوية

تفاوت أوقات جمع المادة البحثية واستخدام

تاريخيا لهذا النوع من البحث ،كما تتحدثان

طويل من االنتقال الشفاهي للمعرفة ،وأداته

يركز البحث في مقاربته لتجارب النساء على أن هذه
ّ
تشكل منظورا قويّا لتقييم المجتمع
التجارب مع القهر

ووضع الحلول المطلوبة لتغييره .فالمرأة في هذه

النسوية بدءا من مفهوم النوع الذي قدمنه

وينتقل مصطلح ما بعد الحداثة الذي

دراسة البنى الفكرية واالجتماعية واأليديولوجيات
القائمة على قهر النساء .وإدراكا من الباحثتين

أهداف النسوية ،وقد ساهمت المشاركات

الذات.

اللواتي يؤكدن أن ما قدمته نسويات الحداثة

بايبر سؤالهما الهامّ ما البحث النسوي؟ لتجيبا بأنه

النسوي.

البحث النسوي وممارساته ،ليك توفر للباحثة والباحث معرفة

يجعل من الممكن توليد معرفة عن العالم،

هنا تطرح الباحثة أبيجيل بروكس وشارلين هيسي

لتعدد التجارب والثقافات التي تنتمي إليها النساء،

عشرين باحثا وباحثة ،لكن الجانب اآلخر الهام يف هذا الكتاب أنه
يجمع بني النظرية والتطبيق من أجل التع ّرف إىل مختلف مجاالت

المعنيات بدراسة موقع المرأة في المجتمع

المجال الخاص بالنسوية ،كما يظهر ذلك في

عن أهم دور النشر األكاديمية واملتخصصة دار نشر سيج األمريكية
 ،2007ومن جهة أخرى ّ
يمثل ثمرة جهود مجموعة من الباحثات
واملساهمات ،اللوايت تنطوي تجاربهن الشخصية عىل خربات
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النسوي .ومنذ البداية نالحظ الفهم الواسع لمسألة

النسويات انطالقا من وعي أوسع لمفهوم النسويات،

ممارسة وتطبيقا .تتجىل أهمية هذا الكتاب يف أكرث من مستوى كما

عليها تسعى إلى معرفة منظور الرجل

باعتبارهن أدنى من الرجل .لذلك ّ
يعد تغيير

اإلبداع واالبتكار في هذا البحث .وفي هذا

منظور للذات ساهم في تشكيل النساء
المرأة لمفهومها عن الذات مدخال لتحقيق

منهجيات البحث النسوي ح ّيزا مهما وكبيرا إلى جانب

لرتجمة أهم الكتب التي تبحث يف قضايا النسوية والفكر النسوي

البقاء وحماية نفسها ،فهي إلى جانب

الجسد والمرأة مقابل الرجل كشفت عن

يتوزع الكتاب على ثالثة أبواب وأحد عشر فصال تتناول

حياة النساء ،وعلى ما بعد البنيوية النسوية .وتحظى

البحث النسوي هناك المناهج المتداخلة
التي تستخدم في دراسة واحدة ،وهنا يالحظ

معرفتها بأدوارها االجتماعية المفروضة

فيها الباحثات النسويات مسألة التح ّيز الجنسي وبناء

شارلني هييس وبايرب باتريشا ليفي (ترجمة وتقديم هالة كمال)

من المناهج األخرى التي تستخدم في

تصوّر الفكر النسوي لهذه التجربة أي بين

من هذا الكتاب تقديم تجربة عملية مباشرة

التفكير فيه عند اكتمال البحث.
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عبداهلل العروي

خصها بالتحليل .فتلك كانت المفاهيمَ التي قامت

يناقش عبداهلل العروي

مفاهيم العروي الحقيقية وآلياته في القراءة والتفكير

مخلص الصغير

«األيديولوجيا» أو «الحرية « أو

ريم يسوف

نقد المفاهيم

مفاهيم

عبدالله

العروي

ليست

هي

«الدولة» أو «العقل»… وسواها من المباحث التي
عليها الحداثة الغربية ،كما أراد أن يقول لنا الرجل.

والتحليل هي التي يقدمها في هذا الكتاب ،وهو يسر

إلينا بها .وأما أول مفاهيم العروي فهو «السجال» .وهنا
يصرح المؤلف في مفتتح الكتاب بأن عالقته بالفلسفة
وعلم الكالم إنما هي عالقة «سجالية».

أما المفهوم الثاني فهو مفهوم «التعددية» .وهنا،

يصارحنا العروي بأن هذه التعددية طافحة في جل

كتاباته ،ومن يتصفح كتاباتي ،يقول العروي «يتأكد
بسهولة أنني مجبر في النهاية على االنتصار للتعددية».

ففي «األيديولوجيا» ،يخاطبنا العروي «تجدون ثالثة

أشكال للوعي» ،وفي كتاب «اإلسالم والتاريخ»،
ينهض ذلك الحوار ما بين الفقيه والمؤرخ ،وفي كتاب

«مفهوم التاريخ» ثمة ثمانية شواهد وثمانية تواريخ ،ال

تاريخ واحد .وأما في كتاب «مفهوم العقل» ،وهو آخر
«المفاهيم» ،ففيه حديث عن منطق القول في مقابل

منطق العقل .وذلك حين حدثنا العروي عن أن الحداثة

فعل وممارسة ،وأنه لكي نتحدث عن الحداثة ينبغي
أن نتحدث ،قبلها ،عن الالحداثة ،وأن نكنسها من

الشوارع والمقاهي.

ويخلص العروي ،وهو يعيد شريط مصنفاته إلى أن
تتجلى فيه» .والحال أن «التوحيد ال يتحقق إال في

المسؤولية «ضرورة أكاديمية وحاجة تربوية

الذهن ،وعبر استحضار الزمن .وأما في كل لحظة ،عند

«نقد املفاهيم» ،عن املركز الثقايف للكتاب .يف هذا اإلصدار الجديد

يحاور العروي نفسه وكتاباته وينتقدها ،وخاصة مشروع املفاهيم،
الذي صدر يف كتب مفردة ناقشت مفاهيم األيديولوجيا والحرية

والدولة والعقل ،والتاريخ يف جزأين ،ما بني  1980و ،1996قبل أن
تصدر هذه الكتب مجتمعة نهاية السنة املاضية .ليأيت اليوم كتاب

«نقد املفاهيم» وهو يقدم قراءة يف هذه املفاهيم ،ويف تراث عبدالله

العروي ،ويف مفاهيم جديدة ،عرب صفحات وتأمالت هذا الكتاب

الذي يحيك لنا حكاية فلسفية شيقة ،ويبني لنا كيف يفكر عبدالله

العروي يف عبدالله العروي وهو يحاوره ويتجاوزه باستمرار.

اإلدراك ،فإننا ال نلمس سوى االختالف» .وهنا يمكن
أن نضيف إلى التعددية مفهوما آخر يتدلى من شجرة

الحداثة ،ومن فكر العروي ،وهو مفهوم «االختالف»،
الذي يؤسس للتفكير وللقول الفلسفي عند هذا المفكر

المغربي.

وإسبارطة اإليرانية األرستقراطية .وذلك

العلوم األخرى ،وبتعاون وتالقح معها .وهذه

ميكيافيللي وهو يقارن بين الجمهورية

ملحة» ،تبعا لنداء العروي.

مثال ،وكيف مهد لقيام الدولة الحديثة .وهذا

اإليطالية والنظام الملكي في فرنسا وإنكلترا،

في هذا السياق ،ومن أجل التأسيس لهذه

مونتسكيو وهو يقارن بين تقدم المجتمع

العربية ،يتحدث العروي عن مفهومين هما

تحت لواء إمبراطورياتها الشاسعة ،من

العلوم وإعادة استنباتها في حقل الثقافة
المقارنة والتأويل ،تم إعمالهما وتشغيلهما
من ِق َب ِل دارسي أي مجتمع من المجتمعات.

اإلنكليزي المسيحي وتخلف األمم اآلسيوية
عثمانية وصفوية ومغولية وصينية… وذلك

ابن خلدون ،مؤسس علم العمران ،عند

يعود بنا العروي إلى سؤال «من هو

يعقد المؤلف فصال للحديث عن «علوم المجتمع»،

اليوناني توقديد أم ميكيافيللي أم مونتسكيو

العرب والبربر ،وانفتاح األتراك .وجب التنبيه

المجتمع هاته االقتصاد ثم االجتماع ثم التاريخ ثم

بل يهمه ما وراءه .فحين ينظر إلى األمر يتبين

المقارنة والتأويل

مثلما يناديها العروي ،وهو يدعو إلى أن تشمل علوم

السياسة ثم الجغرافيا البشرية ثم علم النفس ثم
موزعة عندنا على معاهد مختلفة ،بينما هي مجتمعة
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الجامعي ،في العالم العربي ،كما تأخذ

أطروحته على المقارنة بين أثينا الديمقراطية

ما قرأ عند الرحالة من أمثال المسعودي أو

بنداء يدعو فيه إلى إعادة النظر في الهيكل

علوم المجتمع المكانة التي تستحقها بجانب

«هنالك دائما تعددية تزيد وتنقص ،حسب الحيز الذي

صدر هذه األيام كتاب جديد للمفكر املغربي عبدالله العروي بعنوان

عند غيرنا .ليختم الفصل الثاني من الكتاب

تنتمي اليوم إلى ما نسميه عمال تأسيسيا

علم العمران ،معتمدا على ما الحظه أثناء

السوسيولوجي األول؟» وما إذا كان المؤرخ

على مجتمعات البداوة ،ويقارن بين عصبية

أم ابن خلدون؟ ال يهم العروي هذا السؤال،

ههنا إلى أن العروي قد أصدر كتابا سنة 1990

له أن ما يجمع هؤالء األعالم هو أنهم درسوا

اليوم يخوض مراجعة في هذا الكتاب ،لينبهنا
إلى أن صاحب «المقدمة» إنما أَ ْعمَ َل المقارنة

مجتمعاتهم في مقارنة مع المجتمعات

األخرى ،قبل أن يقوموا بصياغة أطروحة

بعنوان «ابن خلدون وماكيافللي» .وها هو

بين العرب والبربر واألتراك منهجا لتأسيس

تنقالته في مناطق الغرب اإلسالمي ،وعلى

المقدسي أو ابن حوقل ،وعلى ما وقف عليه

من حال األتراك بعد رحلته شرقا وغربا.

المقارنة التي يأخذ بها العروي هي التي ال
تبحث عن التشابه والمماثلة« ،ألنها تؤدي

حتما إلى التلفيق وإن سمي توفيقا» ،يقول
العروي .إنها المقارنة التي تقف عند المفارقة

واالختالف الذي تحدث عنه من قبل .يذكرنا
كالم العروي بالقاعدة األصولية «نسبة إلى

علم أصول الفقه» ،وهي أنه «ال قياس مع
وجود الفارق» .والفارق من المفارقة ،ولذلك
ال يمكن أن ندعو إلى إحياء الميكيافللية أو
الخلدونية ،مثال ،ألن «المقارنة» ال تصح هذه

المرة .وهنا يلتقي العروي مع الجابري ،الذي
ختم مقالين له من كتاب «التراث والحداثة»
بعبارته الشهيرة «إن ما تبقى من الخلدونية

هو ما يجب أن ننجزه وليس ما أنجزته».

ولئن كان الوصف يحمل في طياته منطق
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المقارنة ،أو الموازنة ،بتوصيف العروي،

في إطار ما أسميه بالتاريخية ،سيما وأن

أو المستكشفين ،من طراز شارل دو فوكو،

«حاولت أن أوضح موقفي من هذه المشكلة

كما في خطاب الرحالة ،مثل ابن بطوطة،

فإن الوصف ال يمكن أن يرقى إلى مستوى

التأويل ،ألن التأويل يبدأ حيث يتعذر

الوصف« .في البدء يكون هنالك تفاهم
وتواصل مباشر ،ويكون معه تفاهم تلقائي،

من غير أن يحدث انفصام ما بين المعنى

والشيء .ولسبب طارئ ،ربما يكون عامل

الزمن ،يحدث انقطاع وانفصال يمنعاننا
من الفهم واإلدراك» .هكذا ،يتشكل فراغ
وبياض مع الوقت ،فال يمكن أن يمألهما

سوى التأويل .فتغدو الممارسة التأويلية عند
العروي أشبه ما تكون باستعادة معنى أصلي

غاب عن الذهن مع مرور الزمن .ونحن حين
ننتقل من زمن مضى إلى زمن جديد ،فإن هذا

األخير يغير المعنى ويحرفه ويحوره ،فيصبح

المعنى غامضا.

تلك العالقة تبدو سجالية» .أو حين يقول
في كتاب ‘أوراق›» .وها هو يسمي روايته
كتابا ،قبل أن يضيف «أميل بطبعي إلى

التفلسف ،لكن الفترة التي نشأت فيها،

والبيئة العائلية كذلك ،كانت ال تبدي تفهما
لذلك الميل .كانت تدعو الجميع ،والشباب

بخاصة ،إلى االرتباط بالواقع» ،لتبدأ حكاية
العروي الفكرية منذ ذلك اليوم.

وفي سياق آخر ،يضيف المفكر المغربي «من
يتصفح كتاباتي المختلفة يتأكد بسهولة أني

مجبر في النهاية على االنتصار للتعددية».
وحديث العروي عن كتبه ها هنا يدل على

أن الكتاب الذي بين أيدينا هو «كتاب الكتب»
في مكتبة العروي ،ألنه يناقش كتبه األخرى

ويساجلها.

وبينما يلجأ التقليدي إلى محاولة استعادة

العلم وخياله

من جديد ،يلجأ العقالني إلى تطويع المعنى

في روايته األخيرة «اآلفة» ،ليقول من خالل

المحيط األول حتى يتضح المعنى «األصل»
األول حتى يتطابق مع المحيط الحالي،

فيحصل الفهم من جديد.

حكاية فكرية

كان العروي قد ارتاد عوالم «الخيال العلمي»
الرواية ما لم يستطع قوله من خالل العلم،
والعهدة عليه.

الثنائية التي يقوم عليها كتاب «نقد المفاهيم»

هي ثنائية العلم وغير العلم« ،وهذا هو

مرة قال عبدالله العروي إنه يلجأ إلى

موقفي المعرفي» ،يشدد المؤلف ،ويضع

الحقيقة .وبلغة العروي نفسه ،حين ال يقوى

العلم ال يمكن أن يتقدم إال بالتجاوز ،وبال

كتابة الرواية حين يعجز التفكير عن إدراك

المؤرخ على فهم ما جرى ويجري ،ال بد

من الرواية .وقد افتتح العروي روايته األولى
«الغربة» باستهالل ألندريه جيد يقول فيه

«التاريخ رواية واقع ،والرواية تاريخ متوقع».

سطرا تحت العبارة في هذا الكتاب .وهذا
تجاوز ال يتقدم العلم ،حسب المؤلف.

ليخلص العروي إلى أنه ال يوجد اليوم إال

شغالن جديدان :العلم والخيال العلمي« .إذا

كنت مؤهال ،فعليك بامتهان البحث العلمي،

وإذا كان العروي قد قدم لنا سيرته الذهنية،

وإذا لم تكن ،وكانت لك قدرة على التعبير،

ثالثيته الروائية «الغربة» و»اليتيم» و»أوراق»،

وصية العروي ومفهومه لمستقبل العلم

بمعنى ما ،عبر شخصية إدريس ،ومن خالل
فها هو يقدم لنا سيرته الفكرية ،ورحلته مع

المفاهيم ،عبر محكيات هذا الكتاب.
وبالفعل ،نحن أمام تفكير َ
بنفس سردي،
حيث نجد العروي «يروي» ،وهو يتحدث

فعليك اليوم بكتابة القصص العلمي» ،وتلك

والتفكير واإلبداع في كتاب «نقد المفاهيم».

كاتب من المغرب

بضمير المتكلم ،منذ المقدمة «كثيرا ما

أسأل عن عالقتي بالفلسفة وعلم الكالم،
ريم يسوف
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في الثقافة العربية اإلسالمية
لسيار الجميل
باسم فرات

أو تقسيم الزمن /التاريخ إلى
ووصفي
معرفي
كتل منفصلة ومر َّك َبة ،بهدف
ّ
ّ
تجريديّ ّ
يوفر معالجة مفيدة للتاريخ البشريّ ؛ عندما

قيس سلامن

نظرية األجيال

التحقيب

التاريخي ،هو محاولة لتصنيف

نقرأ أعمال «جيري بنتلي» في تحقيب تاريخ العالم،
ندرك منذ الوهلة األولى أن أفكاره وتطبيقاته فيما

سمّ اه بـ»عبر التفاعل الثقافي» قد استلهم بشكل أكيد
من الثقافة التاريخية العربية ،سواء تلك التي تبلورت

قبل أوانها في الكتابات التاريخية والتي يقف
المسعودي على رأسها؛ أم تلك التي أ ّك َد عليها

الجغرافيون األوائل في الثقافة العربية.

إن جيري بنتلي ّ
يحدد منذ البداية منهجه ،إنه يلتقط

جملة من األفكار التاريخية عن الثقافة التاريخية

القديمة في المعرفة العربية اإلسالمية ،ويقول:

«المؤرخون يعرفون جيدا أن تحديد فترات التاريخ
هو األكثر تماسكا وإتعابا ،ولكنه ال يفصح عمن قصد
بالمؤرخين العارفين جيدا بمسألة التحقيب ،وهو
منهج صعب للغاية ،لكن الدكتور الجميل يفصح

بجرأة بالقول« :إن المسعوديّ ومدرسته ومَ ن جاء
من بعده وينهج نهجه ،هم الذين ّ
قدموا للبشرية

ذلك االكتشاف الذي سبق أصحابه عصرهم بقرون

طوال ليقدموا في البواكير األولى نظرية يؤسسون
ٍ
من خاللها لمنهج كامل في التحقيب؛ كالذي وصفه
بنتلي بـ»واضح المنعطفات في الماضي».

التاريخ الكمي الثقافي

بكتاب يمكن عده من أهم الكتب التي تؤرخ بصدق لثقافتنا

العربية ،وهو كتاب «نظرية األجيال :املجايلة التاريخية ،فلسفة

التكوين التاريخي ،تحقيب الثقافة العربية اإلسالمية» ،الذي يفسر
من خالله عملية السريورة والتواصل التاريخي يف هذه الثقافة ،من
خالل مدخالت أولية؛ أهمها «التحقيب التاريخي» ،وهو لبنة أوىل
تحتاج إىل لبنات أخرى ،من أجل تحقيب تاريخ العالم.

بطليموس ،وأسس الجاحظ أفكار النشوء
والتطور ،وأسس ابن خرداذبة ْ
علمَ البلدان،

وأسس ابن خلدون ِع ْلمَ العمران البشري
(االجتماع) ،وأسس الطبري تدوين الحوليات
التاريخية وفق التسلسل الزمني ،وص َّنف

ابن خلكان في التراجم والمعرفة البلدانية،
ّ
للمحل ّيات (التاريخ
وأسس الخطيب البغدادي

في المسائل الثقافية التي يبحث فيها ويتدارسها

لتفكيك النص الشعري ،وأسس ابن األثير

معرف ّيا على نطاق واسع ،وأن ينتقل من الميثولوجيا

تمسكهم واعتزازهم بـ»األنساب»
تفصح عن
ّ
و»األصالب» و»األرحام» كأحد أبرز المعايير
السوسيولوجية التي مَ َّي َزت العرب عن
غيرهم ،علما بأن ال َّن ّسابين العرب كانوا
(ومازال بعضهم اليوم ُفرادى) يحفظون

طائفة أخرى ال ترى في تاريخنا سوى الخراب

ترسختا
واللعنات للماضي ،وهاتان الرؤيتان ّ
في الوعي والالوعي معا من رواسب ومر ّكبات
ذهنية نتيجة سوء ما ّ
تعلمته أو ما قرأته،
أو ما تربت عليه على امتداد عقود القرن

العشرين.

أدى استبداد األنظمة العربية إلى ردة فعل؛
حتى عند العرب أنفسهم ،الذين بدأ جزء كبير

من «مثقفيهم» النظر إلى عروبتهم باستهجان

واضح ،ويسود منذ عدة عقود أن «تاريخنا
ماض وليس تاريخا بالمعنى الدقيق»
هو
ٍ
و»صحراوية الحضارة العربية» ونسب كل

مدرسة حنين بن إسحاق في الترجمة،

يدعو الباحث في هذا الكتاب المهم؛ إلى

جميل فيها لغير العرب ،هذا ما يقترفه

أبوالفرج األصفهاني في «األغاني» منهجا من

الحياة التاريخية العربية -اإلسالمية :تكوين
ً
متأمل الفصل بين
سياسي وتكوين حضاريّ ،

أدنى شعور بالمسؤولية ،لكن الدكتور سيار
الجميل بعلميته ومنهجيته الصارمة ي ّ
ُوضح

كما يُسمّ يها المستشرق الفرنسي أندريه

كل ما هو حضاريّ تابع لتاريخ المجتمع؛

في اإلنشائ ّيات ،وسجَّ ل

إن التاريخ الثقافي في أساليب بحوثه الحديثة ال

الجغرافية اإلنسانية عند العرب والمسلمين؛

وإحصاءات قديمة تتناثر في كتب تراثية ومخطوطات

ميكال؛ فلقد كانت ينبوعا معرف ّيا للجغرافية

العلوم».

وعليه؛ فإن خصوصية العرب االجتماعية إنما

فنّ الكتابة ،وابن قدامة لنقد الشعر ،وأثرت

أساليب متكاملة كجزء من المنهج التاريخي األوسع.

الثقافي؛ في كتابه «إحصاء
الكمي
النوع من التاريخ
ّ
ّ

اجتماعية قويّة عند العرب هي «القبيلة».

تكوينان :سياسي وحضاري

االعترافات الصريحة للمعاني وغيره ،أمّ ا في

يقتصر على درس بياناته الحديثة ،فثمة معلومات

العرب منذ القدم باإلنسان عضوا في وحدة

الموسوعية للعالم ،وأسس الجرجاني

والقلقشندي

االقتصادي في التطبيق الكمي ،وقد غدت هناك

لم تكن وليدة تطوّر تلك «الثقافة» وثقل

أنساب العرب قاطبة مشافهة ورواية.

العادية إلى المعرفية في العلوم االجتماعية ،على أن
ّ
يوظف ما يمكن استخدامه بشكل خاص في التاريخ

بحسب الباحث سيار الجميل أول مؤسس لهذا
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فهي أقرب إلى الحقيقة من تلك التي كتبها

عناصرها ،بل إن جذورها تعود إلى اهتمام

والدماء ،وال تجيد النقد بل كيل الشتائم

وصحَّ ت أرقام الكندي عن مسافات البحار؛

التاريخ الكمي الثقافي يدعو المؤرخ إلى أن يتعمق

ودواوين شعر ووثائق وموسوعات ،ويُعَ ّد الفارابي

aljadeedmagazine.com

تفوَّق الفارابي في إحصاء العلوم ألول مرة،

اليوم لديه قاصر خانع ،وأضيف إلى قوله؛ إن

المحلي) ،وأسس المسعودي للمعرفة
ّ

كثيرا بعيدا عن أسيجته التقليدية ،ليكون متم ّرسا

أطل علينا املؤرخ العراقي املقيم يف كندا؛ الدكتور سيار الجميل،

ابتكارات الحضارة العربية اإلسالمية

وس َي ِر
وتراجم أعيانها ومستويات طبقاتهاِ ،
زعمائها وقادتها وعباقرتها ،وهي ظاهرة

اإلسالمية هو زاهر رائع ،وأن كل ما هو حاضر

التاريخية التي تطوّرت تطوّرا كبيرا في القرن
العشرين.

ولعل الثقافة العربية اإلسالمية؛ بحسب

الباحث؛ هي أبرز ثقافة اهتمت بحياة أبنائها،

الفصل بين تكوينين أساسيين اثنين في

سياسي تابع لتاريخ الدولة ،وبين
كل ما هو
ّ
ل ُيشير -وهو مُ صيب -إلى أن هذه «الثنائية»
المتباعدة والتي لم يدركها بعد ّإل الندرة

القليلة ،هي السبب في جعل الرأي المثقف،
العام ،في دنيانا العربية واإلسالمية ي ّ
ُفكر أن
ماض في الحياة التاريخية العربية-
كل ما هو
ٍ

ويردده «المثقفون» بال وازع من ضمير وبال

لنا بأن الحضارة العربية -اإلسالمية ،كانت
مَ َدن ّية معرف ّية أكثر مما هي سلطوية سياسية!

ونحن عندما نتحدث عن مَ َد ِنيَّةٍ عظيمة ،فإننا
نعني فوق ِّ
كل شيء ،تراثا بشريّا ناتجا عن

حضار ٍة واعي ٍة تمام الوعي ،ومنتشرة تمام
االنتشار ،وعن دراسة مدنية معينة ،يكون
في أول اهتماماتنا التعرف على خصائص تلك
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الحضارة التي كانت األكثر خصوصية وتمي ًزا؛

روح أو إرادة مع ّي َنة مجتمعية أو وطنية؛ هذه

العنوان عتبة النص ،وعنوان هذا الكتاب،
َ
المعرفية
يكشف نظرية لألجيال الثقافية-

حدودها ،وعندما تهمل هذه الحدود ،فإن

في النزعات ،مثقل بالنخب والطبقات.
خلفت لنا ً
سالسل األجيال هذه َّ
تراثا تدوين ًّيا

شعب آخر» .ويطرح
روحا جديدة تنبعث في
ٍ
ً
سؤال :أين تقف كونية الحضارة
الباحث

على كثافة الوجود السكاني لمجموعة لغوية

بفعل قوة مكتسباتها ومنتجاتها.

العربية على امتداد سبع ٍة وأربعين جيال،

ودور المدن العربية في هذه الثقافة ،إنها كما

قال الباحث ،ثقافة مدن؛ ويمكن التوسع
في كل جيل من األجيال التي تمتد إلى ما

يقرب من ألف وخمسمئة سنة ،مثلما يمكن
التوسع في كل موضوع تناوله الباحث ،وكل
موضوع من هذه المواضيع يمكن أن نخرج
بكتاب ضخم إن لم يكن موسوعة ،لقد وضع

الباحث سيار الجميل لبنة أساسية في عمارة
تستحق أن ُتنجز ،وهو يُعبر عن أمنيته في
َ
مشروع ُه هذا باحثون
متن الكتاب بأن يُكمل

آخرون وأن يتوسعوا فيه ،فهو مشروع ال
يمكن أن ينهض به فرد واحد.

«نظرية األجيال» كتاب يعطيك الكثير
حين قراءته ،ال ّ
بد لك بعد إتمامه أن تعي

أن غالبية السرديات ،ومعظم الخطاب
المتداول في ما يتعلق بالتاريخ فيه استخفاف

كبير؛ بل ووقح؛ بفهم التاريخ ،بوصفه علما
ال يمكن الفتوى فيه حتى في أصغر األمور
وأكثرها هامشية ،كتاب ي ّ
ُعد بحق منهجا ال
ّ
بد أن يمر به كل من يَو ّد الحديث في التاريخ،

العربية -اإلسالمية ،من هذه العملية؟
ّ
شك فإن الحضارة العربية -اإلسالمية
بال

خضعت لهيمنة هذه اإلرادة ،ال سيما في
بواكير مراحلها األولى وأجيالها التأسيسية،

إذ نجد الوالء الجمعي نفس ّيا واجتماع ّيا
لإلرادة الواحدة ،التي ُع َّدت رابطا أساس ّيا
جمع بواسطته عدة حاالت متباينة في حالة

واحدة ضمن أنظمة فكرية متنوعة .وقد تميز
العرب المسلمون عن غيرهم من الشعوب
بالسير والتراجم،
في ميراث ضخم يُعنى
ّ

وهو ما يخدم في بناء المجايلة التاريخية.
ً
و ََف َ
عنوة وبال وجل؛ بأن
ضحَ ت الزاعمين

تاريخ العرب المسلمين الحقيقي ،عهو َد
حُ ّكام وأُ َس ٍر حاكمة وسلطات وتمزقات
سياسية وانقسامات داخلية فقط ،فهذا
الس َي ِر
التراث الضخم من موسوعات ومعاجم ِّ
والتراجم ،ألعالم هذه األمة ،يو ّ
َضح ويُثبت
ُ
تاريخ نم ٍّو حضاريٍّ متراكم في تقاليده
أنه

التاريخ ليس تاريخا سلطويّا دمويّا فقط،

بل هناك تاريخ اجتماعي وثقافي ،تاريخ

في جدلية األستذة والتلمذة

جدلية المجايلة التاريخية ،يذكر الباحث

وجهة نظر لهيغل (1831-1770م)« :إن
التاريخ البشري ّ
يتألف من مراحل مختلفة،
في ّ
كل منها تظهر الروحية الكونية ذاتها في
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حين يكون ميراث تلك المدن والبلدات غالبيته
المطلقة ليس بلغتها ،وبال ّ
شك وبدون أدنى
ً
مواربة ،فإن مزاعم الشفاهيين أكثر إيغال من
جرائم االحتالل واإللغاء واإلقصاء والعنصرية

والتزوير .ألنه ال يمكن لشفاهيين أن يكون
وجودهم في تلك المدن والبلدات ّإل وجو ًدا

هامش ًّيا ّ
وإل لتحولوا إلى الكتابة والتدوين
ً
تراثا يُعطي تلك المدن والبلدات
وأنجزوا

هُ ويتها القومية.

دور المرأة ومجايلة ّ
النسوة المثقفات

اشتهرت الحضارة العربية اإلسالمية بوجود
النساء في فضائها الحضاريّ  ،ولكن الجواري
والمغنيات أخذنَ ح ّيزا واسعا من الوعي

الجمعي العام ،فتمّ ت إزاحة المثقفات

أو فقيها أو مؤرخا أو جغراف ّيا أو نحويّا أو
متفلسفا أو أي صنف من أصناف ُ
الك ّتاب
كان؛ ّإل ولديه أساتذة درس عليهم وتالميذ

الخامس والسادس الهجريين /القرنين

السير
درسوا على يديه ،إذ تخبرنا مئات ّ

وتراجم األعالم وكتب الطبقات ،أن هناك
ً
تأكيدا واضحً ا على جانبين أساسيين:

أولهما :االحتفاظ بنزعة انتماء كبير لكل جيل

سابق من أيّ جيلالحق ،اعترافا بفضله و َدين
أساتذته الذين كانوا ّ
يمثلون حلقة واحدة من
سلسلة حلقات متوارثة ومتواصلة عن أجيال

سابقة من أجل تكوين أجيال الحقة.

ثانيهما :التعبير الخصب والمتنوع عن واقع
متعدد الجنبات ،غني بالتفاعالت ،متباين

النخبة ،وهنا يرينا المؤرخ ومؤلف ِس ْف ِر
عدد النسوة في بغداد وحدها في القرنين
الحادي عشر والثاني عشر الميالديين،

وأن عدد النساء الشاعرات والكاتبات قد

بلغ ( )189امرأة؛ منهن ( )15امرأة عشن

في القرن الخامس الهجري /الحادي عشر
الميالدي ،و( )85امرأة ِع ْشنَ في القرن

السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي،
امتد ْ
ّ
ت حياتهن إلى أوائل القرن
و( )80امرأة

السابع الهجري /الثالث عشر الميالدي ،و()9
ُكنّ من المخضرمات بين َ
القرنين الخامس

قيس سلامن

المكتبات والعلماء والمبدعين ،والمثقفين
ُ
والك ّتاب عموما.

وبالد الشام ومصر ،تصل إلى جريمة االحتالل

نظرية األجيال عمادها «األستذة والتلمذة»

أو مهاجما ،إنه درس يقيك الوقوع في ما وقع

جياشة سلبية أو إيجابية؛ وهم يجهلون أن

وبلدات ما ،في بلدان مثل العراق
في مدن
ٍ

«نظرية األجيال» بجدول إحصائي مهم ،يبين

من العلماء والطلبة (= األستذة والتلمذة) من

أي سالسل األجيال ،إذ ما من «كاتب» شاعرا

غريبة وعجيبة ،مبنية على أوهام وعواطف

سكانية؛ شفاهية كانت أو كتابية؛ بأحقيتها

وحفظه على أيدي سالسل عنقودية متواصلة

ومَ ن يُبدي رأيا في الحضارة العربية اإلسالمية

ويقع فيه كثير من «النخبة» من إطالق آراء

ما ،وهذا يجعل من مزاعم أي مجموعة

العالمات والمحدثات واألديبات نحو رفوف
الكتب التي ال يقرأها إال النخبة بل ُنخبة

جيل إلى آخر.

والعرب وبقية القوميات واإلثنيات ،مدافعا
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الروح (اإلرادة) تسيطر في عصرها ،ولكن لها

ً
وقوة
بوصفه البرهان الحقيقي واألكثر دقة

والسادس الهجريّين /الحادي عشر والثاني
عشر الميالديّين.

كاتب من العراق مقيم في الخرطوم
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المختصر

ممدوح فراج النابي

األخوات الثالث

فالبطالن اللذان كانا قد وعدا بعضهما البعض

ليلى والمجنون

منزال ،سقطا في ظل السعادة عندما غزا

قبل روايتين القتا رواجا على المستوي النقدي ،وأيضا على

يتصببون عرقا في الورش المعتمة الوسخة،

المستوي الجماهيري ،حيث حققتا نسبة توزيع عالية .ترصد

والسيدات الالتي يحملن عبء الحرب على

إجالل أيدن في روايتها األخيرة «األخوات الثالث» حكاية ثالث

أكتافهن .فتسرد عن الطفولة المسروقة

سفينة الحياة بصعوباتها .تكشف عبر هذه العالقات والمصائر

أحد منهم يتخ ّيل أنه سيأتي يوم ويعيش في

فتيات هن :توركان ودونوش وداريا؛ ثالث أخوات ّ
تتبدل بهم
ّ
المتبدلة عن التحوالت التي حدثت على مستوى الواقع .الرواية

ممثلة في رفيق وخالد وكريمة ،الذين لم يكن

تلك األراضي التي ستشهد نضجهم ،بعد أن

بدأت أحداثها في أحد أزقة أيوليك إحدى مقاطعات «بالي

فروا من أهوال الحرب والقنابل التي ال يعرفون

رؤيتها لتكون رواية ذات طابع قومي .الرواية اجتماعية في

حياة ال تقل ذال عن الحرب وأهوالها؛ حيث

بين الجميع ،سواء على مستوى صلة القرابة أو العالقات

والورش والمصانع والنفايات الورقية .كل

ّ
تمتد إلى مدينة إسطنبول وتتسع
كثير» على بحر إيجه ،ثمّ

المقام األول ،تعتني بالعالقات األسرية ،والعالقات المتوترة
الذكورية ،ومن هذه الزواية تتصل بالقضايا النسوية ،ومشاكل

المرأة في المجتمع الذكوري ،وإن كان بسرد سلس مشوّق،

وعالقات عاطفية وأسرية قوية.

وقت الذهاب

مصدرها ،فروا من الحرب وأهوالها ،ليعيشوا

الشوارع المملوءة بالوجوه غير المعروفة،
ّ
سيتبدد بحياة سعيدة وسط الرفاق
شيء

ومشاجراتهم ،دون أن يفارقهم أمل العودة،

ووفقا ألحدهم «ال أريد شيئا آخر! أستطيع

العيش في كوخ مع أطفالي .يكفي أن تنتهي

الحرب».

حيث يريد المؤلف عبر بطله أن يقول؛ ال

المؤلم ،ورائحة الحرب وهي تختلط برائحة

تحت شجرة الصفصاف بأنهما سيصنعان

عن دار نشر كوستورت صدرت رواية «ليلى

النازيون بالدهما ،حتى غدا الحب دون انعدام

المتوسط ،وأحداث الرواية يستنبطها المؤلف
من ّ
الشاهنامة للنظامي .وفي األصل أحداث

الغازي مصطفى كمال أتاتورك

والمجنون» لبوراق أكساك في  272من القطع

الجنسية ،الحب هو القارب الذي يسير بهما.

الرواية مقتبسة من الحكاية الشفاهية العربية

تقترب حكاية «الغازي مصطفى كمال

فارسية عن النظامي .المؤلف ال يستيعد

الذاتية األدبية ،ويتناول فيها المؤلف حياة

ذائعة الصيت ،التي نقلت كثيرا في أعمال

الحكاية المعروفة بأحداثها ،وإنما يصبغ

عليها حكاية عصرية أبطالها األخ إسماعيل،
والبقال أردال ،واألب إسكندر ،والسارق
ياووز ،وكامل .ليلى والمجنون مولودان في

نفس المستشفى وفي نفس اليوم ،ومع

أتاتورك» إليلبر أورطايلي ،من السيرة

القائد الغازي مصطفى كمال أتاتورك من

كل الجوانب ،التاريخية والنفسية وأيضا
االجتماعية .يبدأ بتتبع هذه المسيرة منذ
نشأتها ،ذاكرا األصول العائلية لمصطفى

كمال ،وكذلك يتطرق المؤلف إلى تعليم

الحي إال أنهما لم
أنهما يعيشان في نفس
ّ
يلتقيا حتى ذلك اليوم ،حيث تطلب األم من

الدير ،وعصر النواب ،واالتحاد والترقي،

من قبل في رواياته السابقة ،إلى مواجهة النفس اإلنسانية،

يسرد ميرتش دميراي عن بطله «كهرمان

ومسارات مختلفة تتشابه في قصة الحب

وضياء جوك ألب ،وطرابلس غرب ،وحروب

القلب .عبر بطل الرواية سليم رجل األعمال الناجح وعالقته

من عمره يعيش حياته اليومية وقد قطع

عليه ،واآلن صار الواقع المعاصر الذي وضع

يتعامل «أريت فارتايان» في روايته «وقت الذهاب» مع داخل

النفس اإلنسانية ،فيدعو في هذه الرواية بطريقة لم يعهدها
بحكاية تمزج بين الواقع والخيال ،وإن كان يحكمها منطق

بزوجته التي تخونه ،يلتقي في إحدى رحالت الطبيعة مع فتاة
شابة ناضجة ،ومع المشاعر الجديدة التي راحت تغمره منذ

الموت األحمر

أوداباش»؛ هو ممثل مسلسالت في األربعين
آماله من كل ما يتعلق بالحياة والعالقات.
كهرمان الطفل الذي ولد نتيجة لزواج كانت

أن التقى بهذه الفتاة التي تدعى «زمردة» ،أخذ يفكر في أن
يطلق زوجته ،مع أن زمردة دخلت حياته في وقت متأخرّ ،إل

ماضيه ،لم يكن يقبل عروض تمثيل جديدة.

المشاعر المختلطة التي يعيشها الزواجان ،تنفذ إلى داخل

بها ،لكن لسوء حظه يحضر زوج تلك المرأة،

ّأنها استطاعت أن تغمره بفيضها ،فرأى النور في داخله .حالة

النفس وحيرتها بين ما يحقق السعادة وما يجعلها أسيرة

الحزن ،ومن ثم كانت صعوبة اتخاذ القرار .فالعشق مهما
كانت ضريبته لكن في النهاية يُحرر اإلنسان من ّ
كل المخاوف

وكذلك األوهام.

أجمل أغنية

تقترب الكاتبة والصحافية أرجومنت أكدنيز في روايتها «أجمل

نهايته محزنة ،لم يكن يرغب في رؤية
وفي ليلة قام بقضائها مع امرأة كان معجبا
فال يجد حال للهروب من المأزق إال بأن يلقي

بنفسه من الشرفة .ويجد في الطريق دراجة،
ومع أنه لم يركب دراجة في طفولته ،إال أن

فضوله يدفعه إلى ركوبها ،ويغامر ،لكنه يبدأ

في اإلسراع أكثر وأكثر عندما لمس المكابح،
ويشعر بالثقة حتى وإن استصعب األمر في
البداية .وبينما هو يستمر في رحلته التي بدأت

أغنية» ّ
الصادرة عن دار «كور كتاب» ،من مأساة الالجئين

من إسطنبول على طول ضفاف إيجه ،يكسبه

في محنتهم ،وتسعى عبر روايتها إلى أن تكون صوتهم المفقود

جديدة تصله بماضيه الذي لم يكن يعلمه عن

السوريين ،فتفسح المجال لما يعايشه الالجئون السوريون

ونقله إلى اآلخرين .ال تقف الكاتبة عند قضايا السوريين وإنما
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بائعي المناديل في المترو ،والعمال الذين

يستطيع اإلنسان أن ينفصل عن ماضيه،
ّ
المشكل لحاضرنا.
فالماضي هو

الحب ،دون أن يغفل آثار الحرب والدمار.

ُتعد إجالل أيدن واحدة من كاتبات الجيل الجديد الذي

الرواية أصوات جامعي القمامة ،واألطفال

يخطو بقوة وثقة داخل المشهد اإلبداعي التركي .أصدرت من
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توسع المجال ّ
لكل المعذبين .فتتردد داخل
ّ

رواية المغامرات ،إال أن فلسفتها واضحة،

من الحرب ،كما تكشف الرواية وجه الحرب

كل شخص قابله في تلك المواقف خبرات
نفسه .رواية الموت األحمر رغم أنها تنتمي إلى

ابنها بأن يتعقبها ،ويعرف مَ ن هي .حكايات
المستحيل الذي كانت الصحراء شاهدة

عراقيل ال تقل عن الماضي .كيف تدخل امرأة
في حياة رجل عادي ،لكن مع تشابك األحداث

سيتضح أن الحكاية أكبر من مجرد حب .في

الحقيقة يعود بوراق أكساك بهذه الحكاية
إلى نهاية سلسلة المغامرات التي قدمها من
قبل ،حيث تضم السلسلة التي استمرت 104

حلقات ،وعند كتابتها في كتاب كما يقول كان
األمر شديدا ومكثفا.

القرنفل الذابل

أتاتورك العسكري في «اقابينده» ،وسنوات

والسلطان عبدالحميد الثاني ،وأنور باشا،
البلقان ،وسنوات

صوفيا.

ويستعرض

االتفاقيات التي تمت في الحرب العالمية
األولى في الجبهة بين دول االئتالف الثماني
وبين الجيش التركي ،والنصر في «جاناق

قلعة» ،وكوت العمارة ،ومندروس ،واألمير

األخير وحيدالدين .يستعرض المؤلف عبر

الراوي األنا الذي يسرد على لسان أتاتورك

العديد من األحداث المهمة ،كصراعه مع
«إينونو» ،ومؤتمر «لوزان» وصوال إلى إعالن

الجمهورية .يصف المؤلف أتاتورك بأنه حامي

تركيا الحديثة .ومع المعلومات التاريخية
التي أوردها المؤلف إال أن أسلوبه يقترب من

بعد روايتي «الفيروزة» و»طيور التين» يعود

األدبية التي تقرب النص إلى األعمال الذاتية.

الذابل» التي حققت أعلى مبيعات عند

صرخة خطاف

سنان أك يوز في روايته الجديدة «القرنفل
طرحها مؤخرا في إسطنبول ،ليطرح عبرها

تساؤال مفاده :هل يصعب فقدان التجربة
أو األحالم؟ الرواية ثرية بمشاعر متناقضة

تجمع بين الحزن من العشق ،وكذلك الحزن

أحمد أوميت واحد من األسماء الروائية التركية

التي صارت لها مقروئية كبيرة داخل تركيا،
وكذلك في العالم العربي بعد ترجمة بعض
أعماله مثل :اغتيال السلطان ،وباب األسرار.
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تتمثل في طفولته حيث هو في العاشرة

تتم ّيز أعماله بالحس البوليسي والتشويقي.
وفي روايته الجديدة «صرخة ّ
خطاف» يسود

أكثر ،هو عنوان رواية الكاتب الشاب هاكان

من عمره توفيت والدته .وقد حضر جوتشلو

عن الواقع المتأزم حيث الحروب واللجوء،

الرغم من األحداث االجتماعية ،تبدأ الرواية

بقدر اسمه ،لكنه يؤمن بأنه سوف يعتاد

هنا يتتبع مصير مجرم محترف تسبب في

أن يحكي لي هذه القصة ولما كنت أنا هنا

تتعجبون .يرتبط بتوأمه جونيش أكثر بعد

هذا العالم بكل أجوائه عبر حكاية معاصرة

وهو ما أ ّدى إلى شيوع تجارة خطف األطفال.
قتل  12شخصا ،ومع األسف لم يتم القبض
عليه ،ثمّ تتك ّرر الحوادث مرة ثانية في عام

عاكسا من خاللها مشاهد مؤلمة وواقع مرير

للعديد من الشخصيات الهاربة من جحيم
الحروب .عبر البحث والتنقيب الذي يجيده

أحمد أوميت نكتشف أن هؤالء المجرمين

هم نتاج طفولة بائسة ،وباألحرى نتاج خطايا

اآلخرين.

حالة موت العشق

جونداي ،رواية بوليسية من نوع ما على

هكذا «لو لم يكن أبي قاتال لما استطاع

ألرويها لكم» .الرواية مروية بلسان صبي

في العاشرة من عمره .اسمه غازا ،يعمل
مع والده في تهريب الناس إلى أوروبا.

تتماس الرواية مع الواقع الراهن بعد حاالت
اللجوء والهروب إلى أوروبا من قبل هؤالء

من أفغانستان أو العراق أو سوريا ،وعبر

المهربين الذين يتعامل معهم والد غازا الذي

يستقبل الالجئين في مكان آمن ،هو «خزان
ما» إلى أن تتم عملية تسفيرهم من جديد

جنازة أمه ،ومع أنه لم يستطع أن يكون قويا

على أشياء عجيبة للحياة بطريقة تجعلكم

وفاة والدتهما ،وظلت جونيش هي األمانة
الوحيدة التي بقيت من والدته.

فورايا

البائسين القادمين من بالدهم بال شيء

مع أنّ الرواية تتطرق إلى حياة فورايا التي

في موضوعها وكذلك في لغتها .محور

سوى أكياس من النايلون ،وما يتعرض لهم

تتزوج في سنّ صغير ،وتدخل في حالة

كاد يموت في واحدة من الرحالت .يدين

زوجها السيئة ،ويتحقق لها الزواج مرة

ذابت من أجل كآن منذ النظرة األولى التي

الراوي الجميع ليس فقط من يشاركون في

تعمل بالتدريس ،وبينما هي كانت جالسة

واألفراد بال استثناء.

صارت عشقا .تبدأ الحكاية عندما كانت نهير

على مقعد في حديقة المدرسة التقت بكآن.

التهريب من مافيا ،وإنما كذلك الحكومات

أحبني من داخلك

المتحدة عندما جاءته منحة؛ ألنها ال

داخل قلب نهير .ومع توطد العالقة بينهما،

ترفض نهير أن تذهب مع كآن إلى المملكة
تستطيع أن تترك عائلتها.

aljadeedmagazine.com

مع السيراميك وتفتتح معرضا وتصبح فنانة

سعى فيه المؤلفان كما جاء في المقدمة إلى «الوقوف على أثر األفكار

«جوتشلو وجونيش» وهما توأم .تميزت

إرسالها إلى فرنسا لتلقي العالج تتداخل

إحدى الطالبات .وهو ما أكسب كآن مكانة

تعمق العالقة بينهما ،ومنها حادثة انتحار

من خالتها الرسامة «فخر النساء» .ومع

الكتاب

العنوان األكبر الجامع لكل أعماله السابقة.

فترة تحدث بعض الحوادث داخل المدرسة

والسادسة عشرة.

العالج .ومع بداية تقدم المرض تجلس في

تجد نفسها تهتم بفن السيراميك بتوجيه

شخصية جوتشلو بأن ثقته في نفسه

من أصول عربية مسلمة ترتاوح أعمارهم بني الرابعة عشرة

السل.
إلى المستشفى ،إلصابتها بمرض ّ

كان يعمل كمستشار في مراكز التأهيل.

جيدة ،فيختلق األسباب للتحدث إليها .بعد

التي أخضعها واضعاه للسرب والتحقيق ،وتتألف من مراهقني

ثمّ مرضها الذي على إثره يتمّ ادخالها

المشتركة في رواياته السابقة ،فالعشق هو

فى النهاية الحديث معها .لم يجد مقابلة

من جهة منهجيته فحسب ،وإنما أيضا من جهة الشريحة

تسرد الرواية حكاية فورايا وعالقتها بزوجها،

مستشفى بسويسرا .وبينما تتلقى العالج

تدور أحداث الرواية حول شخصيتين

إشراف املركز الوطني للبحوث العلمية ،أثار جدال كثريا ،ليس

«قيليتش علي» بالرغم من اعتراض عائلتها.

ال تختلف رواية أحمد باطمان الجديدة

بعد النظرات التي يرمق بها كآن نهير يقرر

اجتماع فرنسيني هما أوليفي غاالن ،وآن موكسيل تحت

ثانية من أحد أصدقاء أتاتورك المقربين جدا

وتبقى في المنزل لما يقارب العام بهدف

استمراره في المدرسة كمدرس نفسي .كآن

الشهر املايض كتاب بعنوان «الغواية الراديكالية» لعاملَي

اكتئاب خاسرة طفولتها بسبب تصرفات

من بعد ذلك اليوم ال يتخلى كآن عن النظر
ّ
يتخلى عن التفكير فيها .إلى جانب
إليها أو

«أحبني من داخلك» عن التيمة األساسية

صغار
واإلسالم» لدوغالس موراي ،و»املسلمون ليسوا ِ
ُفقمة» ألندري فرساي ،و»تقسيم» أللكسندر مانديل ،صدر

الحرب تشتد كان أتاتورك يعقد االجتماعات

«حالة موت العشق» رواية للكاتبة بنار

العاشق في معشوقه عبر حكاية نهير التي

لجورج بنسوسان ،و»انتحار أوروبا الغريب :الهجرة والهوية

تأسيس الجمهورية ،حيث عندما بدأت

شاحنات الخضار .ويصف الراوي حال هؤالء

الرواية األساسي الحب ،وكيفية فناء

فبعد «عنصرية خيالية» لباسكال بروكرن ،و»فرنسا خاضعة»

شخصية حقيقية لعبت دورا مهما في فترة

إلى اليونان أوال ثم إلى أوروبا .يسرد الراوي

هؤالء من أخطار كما شرح األب لهم عندما

لتوجيه الظنون إىل املهاجرين وأبنائهم من زاوية معتقدهم.

مرجعية بطلة لروايتها فورايا .فالبطلة هي

مدة من السيدة لطيفة صديقتها المقربة،

شاغاليان ،وهي رواية رومانسية ،بسيطة

ال يكاد يمر شهر دون أن يصدر يف فرنسا كتاب يتسرت بالعلم

تتخذ الكاتبة عائشة كولين من شخصية

السرية في منزل والدها ،وهناك يتع ّرف
عليها ،ثمّ ّ
يتولى قيادة الجيش ،ويتزوّج بعد

طرائق اإليواء حتى تتم عملية التهريب عبر

أبو بكر العيادي
فاضاليب
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أكثر أو المزيد

الراديكالية المزعومة
للمراهقين المسلمين

عبارة عن تحقيق ميداني استغرق إنجازه سنتين،

باستجواب سبعة آالف تلميذ في الثانوية ينتمون إلى

األحياء الفقيرة بمدن ليل ،وكريتاي ،وآكس مرسيليا ،وديجون .وقد

أعطاه له والده بمعنى القوي ،ودائم التوتر
حتى ّأنه ال يتحدث إذا توتر .ومع حالته

سيراميك مشهورة ،وتصبح أول سيدة فنانة

الراديكالية ،الدينية في المقام األول ،ثم السياسية والثقافية ،في

تلقيها العالج كانت تنشغل بمرضها وأيضا

اإلرهاب ،كأعلى درجة للراديكالية ،ويهدف إلى قياس العامل الديني،

بإيجاده للعشق ،هو مؤمن بالتغير الدائم

حياتها المتبقية موجهة للفن والسراميك،

محدودة ،وهي صفة تنافي اسمه الذي

النفسية إال أنه مفعم باألمل في ما يتعلق
والمؤثر في الحياة وفي البيئة المحيطة سواء

بطريقة إيجابية أو سلبية .أزمته الحقيقية

للسيراميك في الجمهورية التركية .وخالل
بالسيراميك وتتلقى المنح والجوائز .أصبحت
ثمّ تتوفى وهي في عمر السابعة والثمانين.

الشباب عقب أحداث  .»2015وهو تحقيق «يندرج ضمن الصيانة من
مع عوامل أخرى ممكنة كالميز العنصري ،والتعليم ،والظرف االجتماعي
واالقتصادي» ،وقد اختار المؤلفان عمدا ،كما ب ّينا في المقدمة ،التركيز
على المؤسسات التعليمية التي يوجد فيها شبان من أصول

إسالمية بكثافة ،ألن االعتداءات التي دفعت إلى هذا التحقيق تمت باسم

اإلسالم ،حسب رأيهما.

تلقفت صحف اليمين -أمثال لوفيغارو ،ولوبوان ،وفالور أكتويل-

ّ
وعدته إضافة هامة إلى البحث السوسيولوجي،
الكتاب بحماس،

وهللت للنتائج التي انتهى إليها ،وتكاد تتلخص في أن «تصاعد التدين
لدى الشبان المسلمين ظاهرة تجري على نطاق واسع» ،وأن «راديكالية

المستجوبين مشفوعة بجملة من القيم المنفصلة تماما عن القيم التي
تسود المجتمع الفرنسي» ،وأن «خطابهم الراديكالي ينذر بالعنف»
ألنهم «ال يرون غضاضة في استعماله دفاعا عن دينهم ورموزه ،ما

يفسر عدم إدانتهم لعملية شارلي هبدو بنسبة كبيرة» .وقد أكد غاالن

إسالم متفوّق يدفع
ذلك في حديث لجريدة لوموند قائال «يوجد تأثير
ٍ
َ
إلى االنخراط في الراديكالية الدينية ،ويمكن أن يُشفع بالجنوح للعنف».
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أوليفيي غاالن

وجاء أول انتقاد على أعمدة جريدة لوموند من

أن أول مأخذ على مسعى المؤلفين هو منطق

السوية في رأيهما هي المجتمع العلماني

للدراسات الديموغرافية ،متهما المؤلفين

عن وجود عالقة بين الراديكالية واإلسالم

(بالمعنى الحصري ألصل الكلمة )racine

محاولة الفصل بين الدين والظروف االجتماعية

التحقيقات الكمية عن طريق االستجواب عادة

والكاتبان يب ّينان أن أنصار «األحادية الدينية

باتريك سيمون ،الباحث في المعهد الوطني

صراحة بـ»بناء ملف إدانة لإلسالم ،عن طريق
العتناقه وتجلياته» ،وانتقد بشدة مؤشر
األحادية الدينية المطلقة التي ال تسلط إال على

المسلمين .أما سيبستيان روشي الباحث في

العلوم االجتماعية ،فقد أيّد وجود نزاع هوية

ثم أكدا أنها فعال موجودة .وثاني المآخذ أن

ما تصطدم بحاجزين :أولهما عدم حياد الظرف

الذي يتم فيه تسلم المعطيات ،وثانيهما

الفرضيات الضمنية ،وحتى المكشوفة ،التي

توجه األسئلة وتحدد تأويل األجوبة .بالنسبة

الفرضيات الضمنية (فاإلجابة الصحيحة عن

بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة أن يطوّروا

وكأن المرء ال يمكن أن يكون راديكاليا دون

داروين والقرآن؟ ذلك ممكن ،ولكن ال يمكن أن

األصولية اإلسالمية.

في معظمهم أم ّيون دينيا) .فالتأكيد بأن الدين

الدينية المطلقة» ،ولكنهما يرسمان تواصال،

أوال ،ال أحد من المستجوَبين انتقل إلى طور

أيها األحمق؟») وفي رأيه أننا إذا رمنا فهم ما

تشريع الدولة) أقرب إلى الدقة .أما عن قياس

ال أن نطلب منهم وضع عالمة في مربعات.

عنف سياسي ،فال أحد يقدر عليه مهما توسل

التي يقارب بها المؤلفان المعتقد ،فهما يميزان

الراديكالية ،بمعنى التنبؤ بما قد يحدث من

أما النقطة الثانية ،وهي األهم ،فهي الطريقة

باألدوات العلمية ،ال علماء االجتماع ،وال

بين الديانة التقليدية ،المعتدلة وجوبا في

غير أن القراءة األعمق كانت ألوليفييي روا،

المطلقة» ،التي يعتبرانها أيديولوج ّيا .ففي

ّ
والمتخصص في الشؤون اإلسالمية.
بفلورنسا،

الدين هو الحقيقة المطلقة وأنه ال يستطيع أن

المخابرات.

أستاذ العلوم السياسية بالمعهد األوروبي
ففي مقالة نشرتها مجلة «نوفيل أوبس» ،ب ّين

aljadeedmagazine.com

تصورهما ،وبين ما يسميانه «األحادية الدينية

نظرهما أن تلك األحادية تتحدد حين ّ
ندعي أن
يرضى بالقيم الليبرالية للمجتمع ،أي أن الحالة

حق هو أول فعل يقوم به المؤمن.

ذكر الحقائق العلمية ،ما يعني إعجازه .ويضيف
أنها ال تقبل التفاوض ،بيد أن تقدم المجتمعات
المسيحية أظهر تزايد اقتناع شبانها بالنسبية

الدينية ،بينما لم يعرف الشبان المسلمون هذا

التطور.

أن ينتج «معطيات» موضوعية فعال ،بسبب

ّ
نصت عليه كتبهم السماوية .ثم إن استعمال

المعنى الذي يختلف تأويله بين السائل

العنف دون أن نملك دليال مبن ّيا على المالحظة
واالختبار؟ وإذا كان المؤلفان يجعالن «تف ُّهم

يستند إلى أهم البحوث العالمية في هذا

يدعيه غاالن فهو مفقود ألن الشريحة المختارة

الشبان يرفضون شعار «أنا شارلي» ،فالبابا

النسبية الدينية ،وثانيهما عن هيمنة الدين على

ثانيا ،المؤلفان ال يفقهان من الدين شيئا،

لم يسعيا قط إلى إيجاد تواصل بين األفكار

مقابل الدين المعتدل) بأولوية الحقيقة الدينية

على خطاب الشبان عن اإلسالم ،الدين الوحيد

فهما يحددان «األحادية الدينية المطلقة» (في

على الحقائق األخرى ،والحال أن الدين في

جوهره ،على األقل ديانات التوحيد الكبرى،

الراديكالية والمرور إلى العنف اإلرهابي ،بل ركزا
الذي يملك الحقيقة بوصفه خاتم األديان ،وعن

واليهودية ال يقبلون التفاوض بشأن دينهم،
وال يزالون هم أيضا يعتقدون أن ديانتهم

بشكل ال يسمح بإجابة تناسب ديانة واحدة،

فرنسيسكو األول نفسه قال إنه «ليس شارلي».

هو وحده الذي يستطيع أن يقودهم تماما

من حيث المنهج :يص ّر علم االجتماع اليوم
على االنطالق من «معطيات» يتم تحليلها

على وضع أسئلة محايدة دينيا ،أي قابلة ألن

المجتمع العلماني والعلم .وفي رأيه أنه وزميلته

المسيحيين ،على يقين بأن الديانات األخرى

شابت التحقيق.

والمجيب ،وهو ما يعترف به المؤلفان دون أن

أعمال العنف» معيارا للراديكالية ،لمجرد أن

النسبية الدينية هو مجرد لغو ،وحسبنا أن
نذ ّكر بما قاله بنديكت السادس عشر «نحن،

إلى حقيقتهم» .فاألرثودوكس في المسيحية

ّ
يخص الفرضيات المسبقة منهجيا وقيم ّيا ،التي

صياغة األسئلة التي توجه األجوبة ،وكذلك

المجال ،بني على سؤالين :أحدهما عن مناهضة

من حيث القيم :الحديث عن قبول المسيحيين

وفي تعقيب روا على هذا الر ّد ب ّين أن المشكل

وفي ر ّد غاالن على منتقديه ،وخاصة أوليفيي

وأن مؤشر «األحادية الدينية المطلقة» ،الذي

في معهد ديني مسيحي أو يهودي لتبين ما إذا

تنتظر لقاء المسيح ،والنور الذي يأتي منه،

بموضوعية ،غير أن االستجواب ال يمكن أبدا

التواصل المزعوم .فكيف يمكن أن نستخلص

إذن أن أولئك الشبان يمكن أن يمروا إلى

للنص القرآني ،وعلوية التشريع الديني على

يجدوا اإلجابة لدى اإلمام أو األولياء (الذين هم

تط ّبق على شبان من كل المعتقدات ،ومتكاملة

المطلقة» ،ورأى أن «األصولية» (كعودة إلى
األصول ،ويقين بأالّ وجود إال لتأويل واحد

يقول أولئك الشبان ،فالواجب أن نناقشهم

منظومة تفكير تجعلهم قادرين على قبول

اإلرهاب ،ولو فرضنا أن من بينهم اثنين أو ثالثة

السؤال «هل تشعر أنك فرنسي؟» ليس «نعم»

أو «ال» ،بل «وكيف تريد أن أشعر أني فرنسي

يخص الدين .فهل يعقل أن نطلب من مراهقين

روا ،أوضح أنه هو وفريقه حرصوا حرصا كبيرا

من عدة آالف ،فذلك ال يكفي إحصائيا إلقامة

ولكنه اعترض على مصطلح «األحادية الدينية

بيد أن التسامح في الدين يخص اآلخر ،وال

المطلقة» أقلية لدى المسلمين المؤمنين
وأن «العُ ُن َ
ف» أقلية لدى أنصار «األحادية

واألجوبة في هذه الحالة ال تكون إال مرآة

أحداث  11سبتمبر ،ليب ّين أن من أيّدوا بن

الدن ال يفكرون بالضرورة في تفجير قنابل،

يعتبر بداية مسعى يمكن أن يؤدي إلى العنف.

على حق ،وأن المرء يمكن أن يكون متسامحا،

وهذا يطرح في رأي روا مشكلين كبيرين:

المعني ،فقد تكون اعتراضا على
ألفكار الشاب
ّ

الئحة بيانات ليشرحوا أن العلم يمكن أن يكون

غاالن أن أديان التوحيد جميعا تدعي في البداية

كانت الحالة اإلسالمية استثناء وإلى أي ّ
حد.

الليبرالي الفرنسي ،وكل اعتراض راديكالي

إلى النقطة األولى ،تم ملء االستجوابات
داخل قاعات الدرس بموافقة األسرة التربوية،

يقول بوجود حقيقة ،وأن تلك الحقيقة ال يقبل

علوية القرآن على العلم ،لكونه سبق العلم في

فعال إسالمية .وكان عليهما إجراء تحقيق مماثل

التفاوض بشأنها .صحيح أن الفقهاء طوّرواالحقا

أن يم ّر بخانة «األحادية الدينية المطلقة» ،أي

اجتماعية بين الشبان المسلمين والمجتمع
الفرنسي ،دون أن ّ
يمثل ذلك النزاع جنوحا

للعنف ،ويضرب مثال على موقف الشبان من
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تحصيل الحاصل إذ انطلقا من حكم مسبق

آن موكسيل

أوليفيي روا

يعمال على تداركه .أما عن الحياد الديني الذي
هي «المسلمون» ،وهو ما لم ينكره المؤلفان،

حيث ورد في الكتاب قولهما «كان علينا أن نبني
شريحة محرفة عمدا على نحو يجعلنا نضمن
الحصول على تشكيلة كافية من الشبان تمثل

الخصائص التي تجعلنا نفترض أن لها عالقة
بالراديكالية» .أي أنهما انطلقا من افتراض أن

الراديكالية إسالمية ليستخلصا أن الراديكالية

هي الحق ،وأن خلق اإلنسان والكون هو ما

اآلخرين لمصطلح «األحادية الدينية المطلقة»
أو لمصطلحات أخرى تحوم حول الفكرة

نفسها ليس عذرا .والمشكل في رأي روا أن علم
االجتماع ال يستطيع أن يفهم الديني ألنه ينطلق

من معيار «الئكي» كتحديد للحالة السوية .وهذا

حكم قيمي ،وليس مقاربة علمية.

ويختم أوليفيي روا بقوله «من حق المواطن أن

يناضل من أجل احترام العلمانية ،ولكن من
واجب عالم االجتماع أن يحترم الحياد القيمي

العزيز على ماكس فيبر .على األقل عند إجراء

تحقيق».
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المراهقة معنا لتبقى
هيثم الزبيدي

تقف

الثقافة ،بكل تبويباتها ،متحيرة أمام تعاملها مع المراهق.

والمثقف محتار في طريقة التعبير عن حال المراهقة وأوصافها.

البراءة ،ويتم الحديث معه من خالل لغة بصرية .حكايات وأفالم

الفكرية .حتى المثقف المتسلح بالتدريب األكاديمي والمعرفي بحكم

فإلى ّ
حد عمر  12عاما ،ال يزال المعني طفال يجلس في خانة

كرتون ومجالت مصورة .مفردات الحديث أساسها التربية والتوجيه.

يقيم األبوان عالقة تكاملية مع المدرسة ،وعادة ما تم ّر هذه المرحلة
بال مشاكل تذكر .حتى الشارع والجيران لديهما ما يقدمانه للطفل من
تسامح وتق ّبل وألفة وعين تتجاوز األخطاء.

المثقف العربي الذي تعوّد الجزم واإلفتاء ،يتجنب هذه المصيدة
اضطالعه بشؤون علم االجتماع وعلوم النفس ،تراه يتحدث عن

نمطيات مستوردة من واقع غربي ودراسات تبدو بعيدة كل البعد عن
واقعنا العربي.

المراهق غائب أدبيا ألن األدباء يتعثرون في صنع الصورة التي يريدون

إذا تجاوز المراهق عمر  18سنة ،يتعامل المجتمع مع بالغ .ربما

أن يبرزوا من خاللها فهمهم لتلك المرحلة العمرية .في أغلب األحيان

الشباب .وصمة “مراهق متمرد” صارت خلفه.

الغريزية .وفي مجتمعات يطاردها اإلحساس بالذنب ويقلقها االبتعاد

يستم ّر المعني مراهقا في سلوكه ،لكن اندفاعه يبقى ضمن مسميات

يتم االستسهال ويختزل التعبير بالمحركات الجنسية ودوافعها

السنوات الست الفاصلة بين العمرين سنوات حرجة وصعبة .قصيرة

عن الورع الديني ،يصير من السهل لوم المراهق أو لوم التربية التي
ّ
وفرها األب واألم البنهما وابنتهما .صورة المراهق المتهتك بين الجنس

التعامل معهما ،وثمة القليل من التجربة والكثير من األخطاء .في

السينما عن حياة المراهقين .ال شك أن المراهقين الذين يتفرجون

جدا ومؤثرة جدا .متقلبة ال يستق ّر فيها المراهق على سلوك أو حال.
تعصف به الهرمونات فتشكل مزاجه بشكل يومي .ويزداد الوضع
َ
َ
سوءا إذا كان االبنَ
البنت األولى .األبوان بال خبرة تقريبا في
األول أو
مجتمعات عربية ال يزال فيها اآلباء البالغون ومَ ن ّ
تقدم بهم العمر
يسألون المشورة في أغلب جوانب حياتهم ،ماذا يمكن لمثل هؤالء
اآلباء أن يقدموا ألبنائهم؟

والمخدرات والعبث البريء أو الخبيث مع األصدقاء هي الصورة
تجسدها
النمطية التي ُتنقل إلينا في تلك المشاهد القليلة التي
ّ
على هذه األفالم يضحكون في سرهم على سذاجة التركيبة السينمائية

التي تقدمهم أو التي تخاطبهم“ .ال أحد يفهمنا” تقال مرة أخرى.

في فراغ االهتمام من جهة والتقصير في التقديم من جهة أخرى،

حيرة األبوين هي نفسها حيرة الثقافة مع المراهق .يمكن القول بكل

جاء من يصطاد في سنوات المراهقة هذه ليقوم بالتأسيس للتطرف

في المنتوج الثقافي من سينما ومسرح وتلفزيون أو كتابة وأدب.

إلى مشروع سياسي أو قنبلة طائفية أو اجتماعية تخدم مصلحته.

ثقة إن الثقافة تكاد تهمله .ال ّ
تقدم له الكثير مما يقرأه وال تجده حاضرا
يريد الكاتب أن يمدد ما يقدمه لألطفال لكي يشمل المراهق على

أنه طفل صار يحلق ذقنه وفتاة مدللة تلحظ التغييرات في جسدها.

ويريد السينمائي أن يستسهل األمر فيتحدث عن الشباب ليشمل فئة
المراهقة وهو يعرف في قرارة نفسه الفرق الهائل بين المرحلتين
العمريتين .هل ينتج فيلما للمراهق أم عن المراهق؟ هل المراهق سوق

مجدية للعمل الفني ،أم أن ألعاب الفيديو أهمّ بالنسبة إليه؟ كم كتابا
سيقرأ هذا “الطائش” أو تلك “النزقة” وهما محكومان باستكشاف
نفسيهما واستطالع عالقتهما مع الجنس اآلخر؟

المراهق يعيش غربة ثقافية .يقول “ال أحد يفهمني” .وهو محق .فلهذا
تراه متمردا .ال يوجد إطار واضح لتوصيف هذا التم ّرد أو الحتوائه.

السيرة الذاتية لحياة مراهق هي لمحة زمنية يبدو أن الجميع يريد أن
ينساها .المراهق نفسه ال يريد أن يتذكرها ألنها ليست المرحلة األزهى
في حياته ،واآلباء بدورهم يتناسونها ألنها تذكرهم بمرحلة العجز.

الديني أو الغوغائية االجتماعية وليختطف روح المراهقين ويحوّلها

إنه مشهد أشبه بربط عيني المراهق والطلب منه الضغط على الزناد
ليجد بعد رفع غمامة العين أنه أصبح متورطا في تصفية جسدية أو

جريمة ،فما يعود له من خيار إال االستمرار فيها.

االهتمام بصورة المراهق أمام نفسه وأمام المجتمع ضرورة ملحة
ال يمكن أن تترك لالعتباطية السائدة اليوم ،أو على طريقة نسيانها،
فالزمان يتكفل بها طالما أنها عابرة .ليس من المبالغة القول بأن جانبا
كبيرا من أزمة المجتمع العربي ،سياسيا وثقافيا وفكريا ،إنما ابتدأت
في سنوات المراهقة الغضة تلك.

ال شيء عابرا في حياتنا ،فكل شيء يترك أثرا ال يمحى أبدا
كاتب من العراق مقيم في لندن
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