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هذا العدد
ســنة 2019 بعــدد يحتــوي علــى ملــف أدبــي يكشــف عــن بعــض مالمــح كتابــة  نفتتح
وشــهادات  ومقــاالت  دراســات  علــى  الملــف  يحتــوي  الســودان.  فــي  الـمـرأة 

ونصــوص قصصيــة وشــعرية مــن جغرافيــا أدبيــة تبــدو اليــوم بعيــدة جــدا عــن مركــز الضــوء 

فــي الثقافــة العربيــة، وهــو بمثابــة محاولــة أولــى مــن قبــل “الجديــد” الستكشــاف خارطــة 

مكوناتــه  فــي  متعــدد  تاريخــه،  فــي  عريــق  مســاحته،  فــي  شاســع  بلــد  فــي  الـمـرأة  كتابــة 

الثقافية والدينية.

للتـعـّرف علــى مالمحهــا الفنيــة  للـقـراء  مقــاالت الملــف وقصصــه وقصائــده تعطــي فرصــة 

عــن  اإلجابــة  خصوصــا  النقديــة  المقــاالت  وتحــاول  كاتباتهــا،  واهتمامــات  وموضوعاتهــا 

كانــت  إذا  ومــا  ــودانية  السُّ الّنســوية  الكتابــة  تطرحهــا  التــي  بالقضايــا  المتعلقــة  األســئلة 

تتطلــع إلــى امــرأة جديــدة، ذات حضــور فاعــل فــي المجتمــع، أم أن رهانهــا دون ذلــك بفعــل 

الزمنــي  بمفهومهــا  الســلطة  ووقــوف  الســوداني،  المجتمــع  بنيــة  فــي  الذكوريــة  تغلغــل 

وآمالهــا؟ الـمـرأة  تطلعــات  ضــد  األيديولوجــي كحاجزيــن  بمعناهــا  وأيضــا 

بعــض مــا فــي هــذا الملــف النقــدي يجيــب عــن أهــم هــذه األســئلة مــن خــالل رحلــة بانوراميــة 

بــرزت فــي كتابــة الـمـرأة فــي الســودان، ال ســيما فــي حقــل  أبــرز األســماء واآلثــار التــي  مــع 

كتابــة الروايــة.

مــن فضائــل الكتابــة الســردية، كمــا تكشــف النمــاذج المنشــورة فــي الملــف، أنهــا لــم تقــّدم 

لنــا صــورة لرجــل مشــّوٍه، أو حتــى صــورة ســلبية لــه مقابــل صــورة مثاليــة للـمـرأة. بــل علــى 

العكــس تمامــا جــاءت صــورة الرجــل وفقــا لســياق ثقافــي ســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تشــكيله. 

ومــن ثــم كانــت شــخصيته حاملــة ألنســاق البيئــة والجماعــة التــي ينتمــي إليهــا.

فــي الشــعر ال بــد أن نشــير إلــى ذلــك البعــد الرومانطيقــي وإلــى شــيء مــن الرمزيــة الخفيفــة 

يخيمان على قصيدة المرأة السودانية، وبخالف أصوات قليلة جدا، لجأت إلى التجريب 

والتعبيريــة  الفنيــة  والتطلعــات  االنشــغاالت  ـفـإن  التــوم،  عثـمـان  كنجــالء  الشــعري، 

للشاعرة السودانية الحديثة ال تخرج عن نظائرها لدى شاعرات العربية األخريات، وإن 

بــدت أكثــر ميــال ونزوعــا إلــى توليــد الغنائيــة فــي القصيــدة.

إلى جانب الملف نشرت “الجديد” مقاالت فكرية ونقدية ونصوصا أدبية من جغرافيات 

المغربــي  الكاتــب  مــع  ضافيــا  وـحـوارا  ثقافيــة  ورســائل  للكتــب  ومراجعــات  أخــرى،  عربيــة 

الطاهــر بــن جلــون تحــت عـنـوان “الكتابــة ضــد القــدر”.

بهذا العدد االفتتاحي للسنة الجديدة تواصل “الجديد” خطتها في الكشف عن األقالم 

الجديــدة، ونشــر ثمــرات المغامــرة الفكريــة والجماليــة للمبدعيــن العــرب مشــرقا ومغربــا، 

وفــي المهاجــر والمنافــي واألوطــان، مترجمــة الشــعار الــذي رفعتــه منــذ عددهــا األول: فكــر 

حــّر وإبــداع جديــد صفحــات مــن النصــوص المبدعــة واألفــكار الجريئــة 
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قصيــدة  كل  ومــع  مولــد،  لــه  قصيــدة  كل  فــي  ـمـراراً.  يولد الشــاعر 
هنــاك خـبـرة فنيــة جديــدة تصــدر عــن خـبـرة شــعورية مختلفــة. 

هــذا االختــاف مــن قصيــدة إلــى أخــرى ال يســمح لنــا بــأن نصــدر أحكامــاً 

نقديــة نجــازف بتعميمهــا علــى قصائــد الشــاعر. هنــاك بالضــرورة قامــوس 

ومـيـزات  ســمات  الشــاعر، وكذلــك  بيــن قصائــد  يجمــع  لغــوي مشــترك 

خاصــة فــي عاقــة الشــاعر مــع اللغــة وفــي تراكيبــه الشــعرية. لكــن هــذا ال 

الـقـراءة  تقولهــا  قطعيــة  جملــة  فــي  وتحديــده  وصفــه  إجمــال  يمكــن 

ويقولها النقد. الشعر سؤال. والقراءة البد أن تكون سؤاالً.

***

فــي  تبلــغ  عندمــا  حتــى  وهــي  خــاص،  جمالــي  اقـتـراح  الشــاعر  قصيــدة 

أن  لهــا  ـشـرطاً  ليــس  شــاعرها،  إلــى  بالنســبة  الضــرورة  درجــَة  كتابتهــا 

ويمكــن  تؤخــذ  أن  يمكــن  قــارئ.  كل  إلــى  بالنســبة  ضــرورة  إلــى  تتـحـول 

أن تـتـرك. لعــل قــدر القصيــدة كامــن فــي مــدى قدرتهــا علــى خلــق زمنهــا 

الكلــي. الزمــن  مــن  المجتــرح  الشــعري 

*** 

تتحــرر  أن  ليمكنهــا  شــاعرها،  الفانــي؛  عــن  تنفصــل  أن  القصيــدة  قــدر 

مــن مصـيـره المحتــوم. ليمكنهــا أن تكــون معـجـزة الفراشــة التــي حــررت 

المنطفئــة. اليرقــة  مــن  جناحهــا 

*** 

بفـكـرة  مهجوســاً  العربــي  الشــاعر  يجعــل  الــذي  الجوهــري  الســبب   مــا 

مــن  كثرتهــم  خائــق  فيــه  الشــهرة  فـضـاء احتـكـرت  فــي  نجمــاً  يكــون  أن 

المســوخ؟ أهــو الجهــل بحقيقــة الشــعر، أم الشــك فــي قيمــة مــا ال يظهــر 

الضــوء؟ فــي 

II
محلــه  الجمــال، وحــل  عاشــق  الذّواقــة  الناقــد  أن اختفــى  حــدث  كيــف 

النــص  الناقــد النرجســي المتعالــي، المعتــّد بأدواتــه، فتــارة يثنــي علــى 

ثنــاء العــارف المحيــط بأســرار الشــعر، وال وجــود لهــا مــن دون وجــوده، 

وتــارة أخــرى يــؤدب النــص بمســطرة المنهــج.

وفــي الحالتيــن، نحــن بــإزاء الناقــد المتســلط علــى حريــة الجمــال بأغــال 

األحــكام، وقــد ملَّكــه مجتمــع الثقافــة المأزومــة، وصحافتهــا الســّيارة، 

ســلطة المعرفــة وســلطة الــكام.

***  

 نــام الشــعراء فــي بــاد واســيقظوا فــي بــاد أيــن منهــا بــاد أليــس ذات 

صــور  مــن  يرونــه  فمــا  مشــدوهة،  بأبصــار  حولهــم  يتلفتــون  العجائــب. 

تبتـكـره مخياتهــم. أن  يمكــن  مــا  مــن كل  أقــوى  صادمــة 

تحدثــوا عــن انتمائهــم إلــى المســتقبل فــإذا بالحاضــر أكثــر غرابــة مــن كل 

مــاٍض، وال يمكــن لمخيلــة، مهمــا شــطحت فــي الغرابــة، أن تتصــوره. 

التــي  الماضــي  نحــو حدائــق  يتقهقــروا  أن  غيــر  الشــعراء  أمــام  يبــق  ولــم 

أبهجــت أســافهم، هربــاً مــن حاضــر ال يعدهــم بمــا هــو أقــل مــن الشــرور.

*** 

 يتحســر الشــعراء علــى ذلــك النــوع مــن النقــاد الــذي وصفــه أنســي الحــاج 

األقــّل  علــى  الـمـاء«..  فــي  الســمكة  تســبح  كمــا  الـكـره  فــي  »يســبح  بأنــه 

هــو  اليــوم  الرائــج  الناقــد األدبــي  بينمــا  الـكـره..  عاطفــة  يملــك  ذاك  كان 

ذاك الــذي يكتــب الرطانــة مــن دونمــا عاطفــة، فهــو »موضوعــي«، مــّداح 

ومديحــه بــارد، وهّجــاء وهجــاؤه بــارد، وفــي الحالتيــن نقــده يفتقــر إلــى 

حّجــة. نجــم صحائــف تشــبه األغــال ويقينــه أنــاه المتعملقــة.

*** 

ذّكرتــك  شــاعر  عــن  مقالتــه  فــي  النظــر  أمعنــت  مــا  إذا  مدلــل   وناقــد 

المقالتيــن، وجدتهمــا  بيــن  قارنــت  مــا  وإذا  شــاعر آخــر،  عــن  بســابقتها 

آخــر. شــاعر  فــي  قيلــت  عليهــا  أســبق  غيرهــا  ذاكرتــك  إلــى  أعــادت  ثالثــة 

مأثرة هذا الناقد في قدرته على أن يجد في شــعر شــاعر ما ال تســتطيع 

حتــى الجــّن أن تجــده فــي هــذا الشــعر.

  

III
أن  يســبق  لــم  الزمــن  مــن  عقــداً  وراءهــم  الـعـرب  ويطــوي  أخــرى   ســنة 

عرفــوا لــه مثيــا. عقــد عاصــف وأيــام مروعــة؛ ال تكفــي لغتهــم وال غيرهــا 

من لغات االرض لوصف ما أنزل الطغيان ومعه حلفه الخارجي بأهل 

العربيــة مــن كــوارث وآالم، ومــا شــهدوه مــن فظائــع مهولــة، مــن فتــك 

مــن  ومســح  للبنيــان،  للحيــوان، وتهديــم  وقتــل  للــزرع  وإتــاف  بالبشــر 

الوجــود آلثــار الحضــارة التــي تركهــا األســاف.

 

تحيــل الوقائــع الفاجعــة أيــام الـعـرب إلــى قـطـرات هاربــة فــي نهــر هــارب 

الزمــن. يســمونه 

األيــام  توالــي  وفــي  البــاب،  يطــرق  ويــوم  مضــى  يــوم  بيــن  الجديــد  فمــا 

بيارقهمــا  ينـشـران  والجريمــة  الجشــع  وبينمــا  الحــوادث،  وتعاقــب 

الجشــع  ســوى  الشــمس،  تحــت  الجديــد  مــا  األرض،  جهــات  أربــع  فــي 

والجريمــة؟

مدنــاً  تمســح  أن  الدمــار  يمكــن آلالت  كيــف  أجمــع  العالــم  ورأى   رأينــا 

مباـشـرة،  الهــواء  علــى  البشــر،  تدفــن  وأن  األرض،  عــن وجــه  بأكملهــا 

الحيــاة حتــى األثــر بعــد  تبقــي مــن أشــكال  أنقــاض بيوتهــم، وأن ال  فــي 

العيــن. ومــن يفعــل هــذا؟ الُحمــاة أنفســهم! مــن قدمــوا أنفســهم علــى 

أنهــم ُحمــاة الديــار، فــإذا بهــم أبالســة أقســى علــى أهلهــا مــن عــدّو مبيــن.

الكلمــات  فــي  بقــي  وهــل  الوصــف؟  هــذا  بمثــل  الــورق  ســنمأل  ـمـرة  كــم 

معنى وفي الصرخة جدوى، أم هي دموع قوم ال مصير آخر ينتظرهم 

الهــاك؟ ســوى 

*** 

مــا  تبتلــع  جديــدة  هاويــة  المشــهد  إلــى  االنهيــار  ويضيــف  أخــرى،  ســنة 

فــي  ليكــون  قــدر ماحــق،  مــن  تحــت ضربــات ماحقــة  تهــدم  ومــا  تداعــى 

وسع الطغيان أن يعدد مآثره، بينما تكمل الفاجعة فينا صورتها، فا 

عودة لمن تركوا مفاتيح البيوت في عهدة جيران ُجرفوا هم وبيوتهم، 

وباتــو طعامــا للنســيان. وال نهايــة للحكايــة لمــن انتظــروا نهايــة الحكايــة.

***  

 نحــن فــي ألــف ليلــة وليلــة مــن الجحيــم، كل ليلــة تفضــي إلــى أخــرى، 

ظلمــة تترعــرع فــي كنــف ظلمــة، وجحيــم يتشــقق عــن جحيــم. 

 

ويحدثونك عن األمل..

تترجــم  طاقــة  الوجــدان  وفــي  ســؤاالً  العقــل  فــي  يفّجــر  يأســاً  إن   قــل 

كاذب. أمــل  مــن  ـمـرة  ألــف  خيــر  َلهــو  ـحـّرة،  إرادة  إلــى  الســؤال 

فليبتكــر كل منــا صيغــة لألمــل، وألَهــب أنــه أفــق لعابــر، وضــوء فــي آخــر 

النفــق ألســير 

نوري الجراح
لندن في يناير 2019
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يحّدثونك عن األمل
قطرات هاربة في نهر هارب يسمونه الزمن
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عندما يبطش االستبداد بالفلسفة
ا سؤال الحرية عربيًّ

حسن العاصي

أهميــة الفلســفة تظهــر أكــر لــكل باحــث يف مســببات تقــدم وتطــور األمــم وعوامــل حضارتهــا، إذ ســنجد خلــف هــذه اإلنجــازات فلســفة 

وتفـكـرا ـحـرا ومســتقال. وهــو تمامــاً مــا يفســر أن ِكال الحضارتــني الرومانيــة واليونانيــة كانتــا مســبوقتني بالفكــر الفلســفي املهــم، والحقــًا 

أدى تراجــع الفلســفة والتفكــر العقــي والفكــر الحــر إىل ســقوطهما يف القــرن الخامــس للميــالد.

مقال

ساهمت كذلك بفعالية يف  الفلسفة 
بــروز الحضــارة اإلســامية، 

التــي  العباســية  الخافــة  مرحلــة  يف  خاصــة 

شــكلت شــعاعاً علميــاً وفكريــاً لكافــة البشــرية. 

الــوزراء  مــن  وعــدد  واـلـوالة  للخلـفـاء  وكان 

ورعايــة  توجيــه  يف  هــام  دور  القــوم  وخــواص 

الفكــر والعلــوم واآلداب وتنشــيطها وتطويرهــا. 

إذ كانــت تعقــد مجالــس فكريــة وأدبيــة وعلميــة 

التــداول  خالهــا  يتــم  واألواويــن،  القصــور  يف 

بــاألدب والنقــاش بالعلــوم والســجال باألفــكار. 

األمــوال  يغدقــون  والــوزراء  األـمـراء  وكان 

الشــعراء والعلـمـاء والفاســفة.  عــى  والهبــات 

وقــد اشــتهر كثــر مــن هــذه املجالــس لعــل أبرزهــا 

مجلــس الوزيــر يحيــى بــن خالــد الربمــي حيــث 

شــهد ســجاالت وحــوارات ـحـول قضايــا فقهيــة 

فيهــا  شــارك  واجتماعيــة،  وعلميــة  وسياســية 

مفكرون وأدباء وأئمة.

مــن أبــرز القضايــا التــي تــم نقاشــها يف مجالــس 

العلــم قضيــة “خلــق القــرآن”، وكانــت ســبباً يف 

كانــوا  الذيــن  املتحاوريــن  بــن  الخــاف  اشــتداد 

همــا  متعارضــن،  اتجاهــن  إىل  منقســمن 

املعتزلــة وأهــل الســنة واملحدثــن. احتــد الشــقاق 

الجــدل واملناـظـرة  الجانبــن وتجــاوز معيــار  بــن 

القهــر  اســتعمال  فيــه  تــم  وضــع  إىل  والنقــاش 

الجســدية. والتصفيــة  والســجن  والقمــع 

السياســية  املؤسســة  ـشـرعت  إن  ومــا 

والســلطة الدينيــة يف التضييــق عــى الفاســفة 

واضطهادهــم، حتــى انزلقــت الدولــة اإلســامية 

انهيارهــا،  إىل  أدت  التــي  الصراعــات  ـقـاع  نحــو 

ومــا تــا هــذا االنهيــار مــن تراجــع وارتــداد فكــري 

فلســفي علمــي مرعــب، حيــث غــاب نــور العقــل 

وانتشــر  والجهالــة  العتمــة  وســادت  والفكــر 

اللحظــة. غايــة  إىل  الـهـراء 

الفلسفة بثياب عربية

واإلجحــاف  للفلســفة  عربيــاً  املتعمــد  اإلهمــال 

التفكــر  أصابــا  وبتفاعاتهــا،  بهــا  لحــق  الــذي 

قاضيــة  بضربــة  العربــي  الراهــن  يف  الفلســفي 

عربيــة  حالــة  يف  الدماغــي،  املــوت  إىل  بــه  أّدت 

يف  وتـعـراً  وفشــاً  انكســاراً  مجملهــا  يف  تشــهد 

كافــة املياديــن واملســتويات، ممــا أوجــد جدرانــاً 

تتلمــس  زالــت  مــا  كأمــة  بيننــا  تـحـول  مرتفعــة 

وتبحــث عــن مشــروعها النهضــوي، وبرنامجهــا 

االـسـراتيجية  رؤيتهــا  وتحديــد  اإلصاحــي، 

والتقــدم  والتطــور  التحديــث  وبــن  جهــة،  مــن 

العلمــي والصناعــي واإلنســاين مــن جهــة أخــرى، 

وتحولنــا بالكامــل إىل قطعــان تســتهلك اإلنـتـاج 

بــدًءا مــن أبســط األشــياء  الحضــاري لآلخريــن، 

تعقيــداً. أكرهــا  إىل 

فالعــرب يتعاملــون مــع الفلســفة عــى أنهــا تــرف 

التنميــة،  فكــري ال يمكنهــا معالجــة مشــكات 

عــى  تقــي  وال  الفارغــة،  البطــون  تطعــم  وال 

ويقولــون  ملتشــرد.  توفــر مســكناً  األـمـراض، وال 

أنفســهم  الفاســفة  كان  إذا  باســتهجان 

تعريــف  بشــأن  بينهــم  فيمــا  بشــدة  مختلفــن 

مذاهبهــا،  يف  ومختلفــن  للفلســفة  موحــد 

فكيف يستطيعون مساعدة الناس يف مواجهة 

الحيــاة؟ متاعــب 

مفزعــة  بســطحية  متســائلن  آخــرون  ويضيــف 

عــى  املعاصــر  اإلنســان  يطلــع  أن  أهميــة  عــن 

ومــاذا  وأرســطو؟  وأفاطــون  ســقراط  نظريــات 

يحقــق إن ـقـرأ أعمــال هيغــل وكانــط وديــكارت؟

قديما كان ينظر للفلسفة عى أنها أم العلوم، 

الوقائــع  بدراســة  االهتمــام  زيــادة  أدت  ثــم 

وضــرورات  املعلومــات  تراكــم  نتيجــة  املاديــة 

التجريبــي  املنـهـاج  ظهــور  البحــوث، إىل  تعمــق 

وهــذا  الــكل،  إىل  وـصـوالً  يــدرس األـجـزاء  الــذي 

الفلســفي،  املنـهـاج  يناقــض  الحــال  بطبيعــة 

ولكــن  الفلســفة.  عــن  العلــوم  اســتقلت  لذلــك 

الحضــاري  والتطــور  الكبــر  العلمــي  التقــدم 

العالــم،  حققهــا  التــي  التقنيــة  والقـفـزات 

أخــرى  ـمـرة  الفلســفة  إىل  الحاجــة  كشــفت 

مــن  للعقــل وتنقيتــه  محرضــاً  عامــاً  باعتبارهــا 

العلــوم  حاجــة  وكذلــك  والخرافــات،  األوهــام 

أخاقيــة  مقاربــات  إلـجـراء  الفلســفة  دور  إىل 

لاكتشــافات العلميــة، واألهــم ترشــيد التطــور 

العلمي وتوظيفه لخدمة املجتمعات البشرية.

بهــذا املعنــى هــل يوجــد مشــروع فلســفي عربــي 

عربيــة  فلســفة  األصــل  يف  توجــد  هــل  فاعــل؟ 

فلســفي؟ وإنـتـاج 

الجواب بظني ال كبرة، فما دامت الفلسفة يف 

الواقــع العربــي كاصـطـاح نظــري أو كمنـهـاج أو 

كقيمــة، معزولــة عــن بقيــة املكونــات التفاعليــة 

السياســية  الســلطة  دامــت  ومــا  املجتمعيــة، 

والدينيــة واالجتماعيــة والثقافيــة تحظــر التفكــر 

العقــل،  حريــة  وتعتقــل  املســتقل،  الفلســفي 

وتحجــر عليــه ملنعــه مــن ممارســة نقــد فلســفي، 

فــا يمكــن الحديــث عــن إنتــاج فلســفي عربــي وال 

عــن أي مشــروع فلســفي. األدهــى انتشــار ثقافــة 

ممارســة  هــي  الفلســفة  أن  تعتقــد  ســطحية 

قديمــة ال يحـتـاج إليهــا عصــر التقنيــات، إضافــة 

يشــوبها  والتــي  للفلســفة  البعــض  نـظـرة  إىل 

أصحــاب  إنهــم  والتهكــم.  الســخرية  بعــض 

مفاهيــم مبتذلــة ال تـكـرث بالفكــر العلمــي، وال 

تجــد نفســها معنيــة بحالــة التخلــف الحضــاري 

األنظمــة  لبعــض  أن  شــك  وال  العربيــة.  لألمــة 

تعميــم  يف  كــربى  مصلحــة  القــوى  وبعــض 

الواقــع العربــي لتواصــل  الظاـهـرة الظاميــة يف 

والــروة. الســلطة  مــن احتــكار  انتفاعهــا 

العربــي ســلطة كهنوتيــة معطوبــة  العالــم  ويف 

العصمــة  تّدعــي  ثيوقراطيــاً،  شــكاً  تأخــذ 

الحقيقــة  بامتــاك  والتفــرد  والتوكيليــة، 

واملعرفة، وهي األخرى لها مصلحة يف املحافظة 

والســطحي  الســقيم  الثقــايف  الوضــع  عــى 

القائم، خاصة فيما يرتبط بالفلسفة باعتبارها 

ضربــاً مــن ديباجــات تنظريــة ضالــة، وقــد يصــل 

البعــض إىل إطــاق اتهامــات بالجنــون والزندقــة 

والفاســفة. الفلســفة  عــى 

ا سؤال الحرية فلسفيًّ
للحريــة  هــل  ونهايــة؟  بدايــة  مــن  للحريــة  هــل 

للحريــة  هــل  ذاتهــا؟  الحريــة  خــارج  معنــى  مــن 

يمكــن  هــل  محــددة؟  وجهــة  معــن،  معنــى 

مواجهــة  تحــدي  دون  الحريــة  عــن  الكتابــة 

ومقاربــة هــذه األســئلة وغرهــا؟ هــل هــي أســئلة 

تخــص الفلســفة أم الفكــر؟ مــن يصنــع الحريــة 

ومــن ينتــج بذارهــا؟ هــل يمكــن للفكــر الفلســفي 

مقاربــة هــذه األســئلة ومــا شــاكلها دون التعمــق 

األســئلة  هــذه  كل  ذاتهــا؟  الحريــة  مفهــوم  يف 

تضــع نفســها أمــام الفيلســوف واملفكــر واملثقــف 

تحــد  يف  جميعــاً  وتضعهــم  ســواء،  حــد  عــى 

بهــذه  القيــام  عــن  عجــزوا  فــإن  اســتفزازي، 

معنــى. للحريــة  يكــون  لــن  املواجهــة، 

هــل تختلــف فعــاً الحريــة التــي ينشــدها املواطــن 

بهــا  يفاخــر  التــي  الحريــة  عــن  البســيط  العربــي 

اإلنســان يف الـغـرب؟ بالطبــع ال، لكــن مــا يريــده 

ويتســبب  إشــكاليا متعبــاً  الـعـرب أصبــح ســؤاالً 

باإلرباك واالختاط لدى الباحثن؛ إذ ال إجماع 

عنــد الـعـرب عــى تعريــف مصطلــح “الحريــة”.

وألن الـعـرب أهملــوا الفلســفة وأســقطوها مــن 

منهــم  أحــد  اآلن  إىل  يتمكــن  لــم  حســاباتهم، 

شــعوباً وأنظمــة، مــن إـجـراء مقاربــات حقيقيــة 

فلســفية ألهــم أســئلة الحريــة: ملــاذا ينبغــي عــى 

إنســانا  يطيــع  أن  اإلنســان-  -مطلــق  اإلنســان 

آخــر؟ ملــاذا ال يعيــش النــاس كمــا يريــدون؟ هــل 

يل
كيا

ي 
لؤ
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يطيعــون وكيــف؟  مــن  عليهــم؟  الطاعــة واجبــة 

ما الغاية من الطاعة؟ هل يستطيع أحد ما أن 

يفــرض الطاعــة عــى أحــد آخــر؟ كيــف يتــم فــرض 

الطاعــة، بــأي وجــه، ألي هــدف، إىل أي درجــة؟

تتطلبــه  الــذي  مــا  ـحـراً؟  أكــون  أن  يعنــي  مــاذا 

مــن  وبينهــا؟  بينــي  يـحـول  الــذي  مــا  حريتــي؟ 

يحــدد تصرفــايت؟ هــل أتصــرف وأفعــل مــا أـشـاء 

بالطريقة التي أختارها أنا، أم أنا خاضع لجهة 

مــا أو شــخص مــا يشــكل مصــدر الســيطرة عــي 

والتحكــم بأفعــايل؟ مــن يقــرر كيــف أفكــر ومــاذا 

أفعــل، هــل هــو أســريت، أم مدرســتي، أم رجــال 

الديــن، أم األجـهـزة البوليســية؟ هــل أنــا أخضــع 

لنظــام  أم  دولــة مؤسســات،  وقوانــن  ألنظمــة 

استبدادي، نظام رأسمايل، اشرايك، ليربايل، 

أقــرر  أنــا  هــل  جمهــوري؟  ملــي،  ديمقراطــي، 

أم أحــد  ومســتقبي  وواقعــي  وقــدري  مصــري 

آخــر؟ مــن يمنعنــي مــن تحديــد خيــاري ومــا أريــد 

ومــا ال أريــد؟ هــل يمتلــك قــوة زجــر يســتخدمها 

ضــدي، ومــا مقــدار هــذه القــوة؟

سؤال الحرية العربي
يكــون  حالــة  هــي  الحريــة  اللغــة  قواميــس  يف 

لقهــر  يخضــع  ال  الــذي  الحــي  الكائــن  عليهــا 

وطبيعتــه،  إلرادتــه  طبقــاً  ويتصــرف  غلبــة،  أو 

التصــرف  عــى  القــدرة  وهــي  لعبوديتــه.  خافــاً 

بملء اإلرادة واالختيار، وهي حرية الَتعليم أو 

طلــب العلــم أو مناقشــة بصراحــة دون قيــود أو 

تدخــل.

لقــد اتخــذ جيــل الــرواد املفكريــن واإلصاحيــن 

والعلمانيــة  الليرباليــة  تياراتهــم  بكافــة  الـعـرب 

والســلفية مواقــف مــن الفكــر الغربــي وحداثتــه 

أو  املطلــق  القـبـول  بــن  تراوحــت  وحريتــه، 

الرفض املطلق وبروز تيار توفيقي. وأجرى عدد 

مــن املفكريــن مقاربــات مطابقــة بــن مصطلحــي 

اإلســامي،  والشــورى  الغربــي  الديمقراطيــة 

وبــن نــواب الشــعب يف الربملــان ومجلــس العقــد 

والحل، وبن املساواة الغربية والعدل القرآين.

ما يعنينا هنا هو املوقف من الحرية كمصطلح 

ومفهــوم، لهــا ســياقها التاريخــي والفلســفي يف 

املســارين الغربــي والعربــي اإلســامي.

الحريــة  عــارض  األفغــاين  الديــن  جمــال  إن 

الغربــي للحريــة،  كمصطلــح، ورفــض املفهــوم 

حيــث اعتــربه كمفهــوم ليــربايل يدعــو إىل الحريــة 

يســعى  وشــعاراً  مصطلحــاً  والفرديــة،  الدينيــة 

مــن وحــدة األمــة  النيــل  إىل  مــن خلفــه  الـغـرب 

الوحــدة  تقــوض  الحريــة  أن  اإلســامية. واعتــرب 

السياســية،  الوحــدة  أســاس  هــي  التــي  الدينيــة 

واألطـمـاع  التهديــد  مقاومــة  شــأنها  مــن  التــي 

الغربيــة.

الـتـزم  قــد  كان  وإن  عبــده  تلميــذه محمــد  لكــن 

بموقــف أســتاذه، إال أنــه ســار يف درب مختلــف، 

الحريــة  مكانــة  عــن  كتاباتــه  يف  دافــع  حيــث 

اإلســام  بتســامح  واستشــهد  اإلســام،  يف 

الديانــات  أهــل  مــن  غرهــم  مــع  واملســلمن 

غرهــم  مــع  املســلمن  وتعايــش  األخــرى، 

املراحــل  مختلــف  يف  واملســيحين  اليهــود  مــن 

وأن  اإلســامي.  الديــن  نشــأة  منــذ  التاريخيــة 

اإلســام قــد منــح غــر املســلمن حريــة ممارســة 

الشــعائر الدينيــة. وكان محمــد عبــده يعتــرب أن 

اإلســام قــدر الفاســفة أكــر مــن بقيــة األديــان، 

الربوتســتانتي  مؤســس املذهــب  أن  ذكــر  حيــث 

اليونــاين  الفيلســوف  يعتــرب  كان  لوثــر  مارتــن 

علـمـاء  كان  بينمــا  وكاذبــاً،  دنســاً  أرســطو 

باملعلــم  الفيلســوف  هــذا  يلقبــون  املســلمن 

األول، كيــف ال وهــو تلميــذ الفيلســوف الشــهر 

وهــذه  األكــرب.  االســكندر  ومعلــم  أفاطــون 

اإلصاحيــن  الســلفين  معظــم  تبناهــا  الرؤيــة 

اتســم  إذ  عبــده،  محمــد  جيــل  مــن  التنويريــن 

اإلســامية،  الهويــة  عــى  بحرصــه  الجيــل  هــذا 

وعــدم القطيعــة مــع الـغـرب وتنوـيـره، وهــذا مــا 

حــاول بعضهــم فعلــه مــن خــال مــد جســور بــن 

واملرجعيتــن  والهويتــن  والثقافتــن  الفكريــن 

والغربيــة. اإلســامية  العربيــة 

أبرز من حاول وصل الضفتن هو الشيخ املعلم 

الفقيه رفاعة الطهطاوي أحد رموز الحداثة يف 

الــذي وظــف مفهــوم االجتهــاد  النهضــة،  عصــر 

التفكــر،  حريــة  لتطويــر  اإلســامي  الديــن  يف 

انفتاحــه  عــرب  الحريــة  مفهــوم  بتجســيد  وقــام 

إىل  يدعــو  وثقافتــه، وكان  الغربــي  الفكــر  عــى 

االقتباس من الفكر الليربايل، حيث اعترب أن ال 

تعــارض بينهمــا يف املفاهيــم األساســية.

وفيمــا يرتبــط باملفكريــن الليرباليــن الـعـرب مــن 

عصــر النهضــة ورؤيتهــم للحريــات، فقــد جاهــر 

فــرح أنطــون بدعوتــه إىل فصــل  اللبنــاين  املفكــر 

الديــن عــن الدنيــا، حيــث اعتــرب أن ذاك العصــر 

كل  عــى  ويجــب  والفلســفة،  العلــم  زمــن  هــو 

طــرف اـحـرام مواقــف وآراء ومعتقــدات الطــرف 

األديــان  بــأن  مؤمنــاً  أنطــون  فــرح  وكان  اآلخــر. 

بصفــة عامــة ال تقبــل بالحريــة وال تعــرف بهــا، 

باعتبار أن األديان تمتلك الحقيقة، وما سواها 

ال يتعــدى كونــه ضــاالً وكـفـراً. مــن املاحــظ أن 

انتشــار هــذه املفاهيــم كان يف أوســاط املســيحين 

الـعـرب، الذيــن اعتــربوا أن الحريــات واحرامهــا 

الشــؤون  مــن  الديــن  اســتثنينا  إذا  إال  يتمــان  ال 

الدنيويــة والسياســية، كمــا فعلــت أوروبــا.

الـعـرب  الســلفين  املفكريــن  إن  الـقـول  يمكننــا 

وتأثــروا  مجتهديــن  كانــوا  النهضــة،  عصــر  مــن 

بعــض الــيء باملفاهيــم الليرباليــة، لكنهــم لــم 

يهتمــوا باملصطلحــات الفلســفية، ولــم يقومــوا 

بــل  الحريــة،  لقيــم  فلســفية  مقاربــات  بإـجـراء 

القيــم  هــذه  تعــارض  عــدم  حــدود  عنــد  توقفــوا 

أيــة  رفضــوا  لكنهــم  اإلســام،  مــع  الليرباليــة 

مقاربــة للحريــات مــع الديــن، إذ ظلــت الحريــة 

بالنســبة لهــم خــارج الديــن، فــإن كانــت الحريــة 

مرفوضــة. فهــي  اإلســام  عــن  االنـسـاخ  تعنــي 

ـجـرأة  أكــر  كان  العربــي  اللـيـربايل  التيــار  لكــن 

يف  الفــرد  حريــة  فيهــا  بمــا  الحريــة  معالجــة  يف 

عــدم  يف  وحريتــه  يريــد،  ديــن  بــأي  االعتقــاد 

ديــن. أي  إىل  االنتســاب 

فهل أســهم هؤالء الرواد وأفكارهم اإلصاحية 

العربــي  الفكــر  يف  الحريــة  مفهــوم  تأســيس  يف 

العقيــدة  قضايــا  مــع  عاقاتــه  يف  اإلســامي  أو 

األديــان  بــن  والتعايــش  الدينــي  والتعــدد 

واملذاهــب واأليديولوجيــات يف العالــم العربــي؟ 

الـعـرب  تســاعد  أن  الفلســفة  اســتطاعت  هــل 

يقبــل  ديمقراطــي  مــدين  مجتمــع  بـنـاء  عــى 

الدينــي  والتـنـوع  التعــدد  ويـحـرم  باالختافــات 

ال. بظنــي  اإلجابــة  والســيايس؟  والثقــايف 

 الحرية عند العرب المعاصرين
بالحريــة،  الـعـرب  واملثقفــون  املفكــرون  اهتــم 

وانشغلوا كتابًة وبحثاً يف أصلها وكيف نشأت، 

مكانتهــا يف  هــي  ومــا  بالفلســفة،  ومــا عاقتهــا 

القيم الفلسفية الحضارية. ويف سياق املقاربات 

النظريــة انقســم املفكــرون الـعـرب، حيــث انحــاز 

قسم منهم إىل الفكر الغربي والثقافة الغربية 

والتقــدم،  الرقــي  طريــق  باعتبارهــا  وقيمهــا 

فيمــا رفضهــا القســم اآلخــر مــن املفكريــن الذيــن 

اعتــربوا الحريــة الغربيــة مــا هــي إال نــزوع الفــرد 

تجــاه غراـئـزه التــي تتســبب يف انحــداره وبالتــايل 

انحــدار املجتمــع برمتــه. وانــربى بعــض املفكريــن 

التوفيقيــن ليجتهــدوا يف مزاوجــة بــن الفكريــن 

العربــي اإلســامي. الغربــي والشــرقي 

املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد تطرق كثراً يف 

كتبــه إىل قضيــة الحريــة ومفاعيلهــا الفلســفية، 

عــن  كتــب  الذيــن  واملثقفــن  بالثقافــة  وعاقتهــا 

الفكــر  إىل  االنحيــاز  أن  واعتــرب  الكثــر،  دورهــم 

إىل  منحــازاً  تكــون  أن  فقــط  يعنــي  ال  التنويــري 

القيــم واألفــكار الفلســفية التنويريــة، بــل يعنــي 

حريــة  إىل  منتميــاً  تكــون  أن  األهــم  وهــو  أيضــاً 

اإلنســان  مــن  تتخــذ  ال  النظريــات  فــكل  الفــرد، 

الفــرد  خدمــة  بهــدف  إال  لهــا  دراســياً  موضوعــاً 

وحريتــه. وقضايــاه 

أمــا بالنســبة للمــؤرخ املغربــي عبداللــه العــروي 

فإن مفهوم الحرية قد غاب عن الفكر العربي، 

وـجـاء يف كتابــه “مفهــوم الحريــة” الصــادر عــام 

الفــرد  هــو  الغربيــة  الحريــة  محــور  أن   1983

غــر موجــود  املشــارك اجتماعيــاً، وهــو مفهــوم 

العــروي  عبداللــه  ويميــز  اإلســامي.  الفكــر  يف 

بــن حريــة الــروح والنفــس يف الفكــر اإلســامي، 

وبــن الحريــة السياســية واالجتماعيــة يف الفكــر 

غيــاب  رغــم  أنــه  ويضيــف  الغربــي.  اللـيـربايل 

مفهــوم الحريــة فلســفياً يف الفكــر العربــي، إال 

أنــه موجــود يف وعــي اإلنســان العربــي وإدراكــه. 

ثــم أجــرى العــروي مقارنــة بــن أقــوال الفاســفة 

الغربين مثل جون ستيوارت ميل وجون جاك 

روســو والفاســفة اإلســامين مثــل الطهطــاوي 

والغزايل، حيث توقف أمام ما قاله الفيلسوف 

الربيطــاين جــون ســتيوارت ميــل، الــذي اعتــرب أن 

املجتمعــات اإلســامية غــر ليرباليــة، ألن نظــام 

الحكــم فيهــا فــردي واســتبدادي، وألنهــا تـحـرم 

النقــد والنقــاش الحــر.

أهميــة  إىل  دعــا  نصــار  ناصيــف  اللبنــاين  املفكــر 

اســتئناف مشــروع النهضــة العربيــة، واعتــرب أن 

الحريــة هــي املدخــل األســايس للنهضــة، ويميــز 

الحريــة  وبــن  والعوملــة،  الليرباليــة  بــن  نصــار 

واألمركــة، ألن ســؤال الحريــة ســؤال كــوين يهــم 

اإلنســانية.

كتابــه  يف  حــذر  عمــارة  محمــد  املصــري  واملفكــر 

“املعتزلــة ومشــكلة الحريــة اإلنســانية” الصــادر 

عام 1988 من السلفية وما أسماه النصوصية 

وتقــدس  العقــي  والتفكــر  العقــل  تنكــر  التــي 

التخلــف  ينتــج  ذلــك  أن  واعتــرب  النصــوص، 

األمــة. تطلعــات  ويوهــن 

الحركــة  الفــايس أحــد أعــام  عــال  أمــا املغربــي 

بــن املســؤولية  اإلســامية الحديثــة، فقــد ربــط 

والحرية وبينها وبن حرية التفكر التي تتعلق 

بمقــدار قيمــة النقــد، ومــدى اإليمــان باالختــاف 

والتعــدد.

للعاقــة  نّظــر  أركــون  محمــد  الجزائــري  املفكــر 

بــن الحريــة والعلمانيــة التــي باعتقــاده ال تقــي 

عــى الديــن، إنمــا العلمانيــة تقــي عــى األفــكار 

العقائديــة يف املجتمــع.

هل يمكن الكتابة عن 
الحرية دون تحدي مواجهة 

ومقاربة هذه األسئلة 
وغيرها؟ هل هي أسئلة 

تخص الفلسفة أم الفكر؟ 
من يصنع الحرية ومن 

ينتج بذارها؟ هل يمكن 
للفكر الفلسفي مقاربة 

هذه األسئلة وما شاكلها 
دون التعمق في مفهوم 

الحرية ذاتها؟ كل هذه 
األسئلة تضع نفسها أمام 

الفيلسوف والمفكر 
والمثقف على حد سواء، 
وتضعهم جميعًا في تحد 
استفزازي، فإن عجزوا عن 

القيام بهذه المواجهة

ماذا يعني أن أكون حرًا؟ 
ما الذي تتطلبه حريتي؟ ما 
الذي يحول بيني وبينها؟ 
من يحدد تصرفاتي؟ هل 
أتصرف وأفعل ما أشاء 

بالطريقة التي أختارها أنا، أم 
أنا خاضع لجهة ما أو شخص 

ما يشكل مصدر السيطرة 
علي والتحكم بأفعالي؟ 
من يقرر كيف أفكر وماذا 
أفعل، هل هو أسرتي، أم 
مدرستي، أم رجال الدين، 
أم األجهزة البوليسية؟ 
هل أنا أخضع ألنظمة 

وقوانين دولة مؤسسات، 
أم لنظام استبدادي، 

نظام رأسمالي، اشتراكي، 
ليبرالي، ديمقراطي، ملكي، 

جمهوري؟ هل أنا أقرر 
مصيري وقدري وواقعي 

ومستقبلي

مقال
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إن  الجابــري  عابــد  وقــال املفكــر املغربــي محمــد 

يكــون  أن  وجــوده،  خــارج  لإلنســان  حريــة  ال 

لــم  وإذا  يختــار،  أن  يعنــي  هــذا  ـحـرا  اإلنســان 

حــر. غــر  فهــو  قصــور  أو  لخــوف  يفعــل 

 في تخطي األزمة

فشــلت الفلســفة بثوبهــا العربــي يف مواجهتهــا 

فراجعــت  الظاميــة،  األفــكار  مــع  التاريخيــة 

الحقيقــة،  وقتلــت  الفلســفي،  التفكــر  حريــة 

وحــل  الوهــم،  وـشـاع  االســتبداد،  وانتشــر 

التقليــد مــكان الخلــق واإلبــداع. إن تاريــخ العلــم 

والاعقــل،  العقــل  بــن  مواجهــة  هــو  والحريــة 

العلــم  منهــج  بــن  والعلــوم،  الاهــوت  بــن 

وأدواتــه النقديــة ومنهــج األجوبــة النهائيــة. وألن 

الفلسفة بنكهتها العربية لم تتحرر من وصاية 

النتيجــة  كانــت  عليهــا،  حـجـرت  التــي  الســلطة 

ابتعاد الفكر العربي عن مسرة الفكر اإلنساين 

وتطــوره.

يعيــش  ال  مجتمعــات  يف  منفعــة  ال  وألنــه 

هــذه  شــأن  بلــغ  مهمــا  أـحـراراً،  النــاس  فيهــا 

العالــم  يف  الحريــة  معركــة  فــإن  املجتمعــات، 

منتصــف  منــذ  توقــف  دون  محتدمــة  العربــي 

القرن الثامن عشــر، ولم تكن معركة سياســية 

بــل امتــدت جبهاتهــا إىل كافــة مفاصــل  فقــط، 

والثقافيــة  واالجتماعيــة  الفكريــة  الحيــاة 

والدينيــة واألكاديميــة. املفــزع يف األمــر أنــه رغــم 

ـيـزال  -وال  قدمهــا  التــي  والتضحيــات  الجهــود 

يقدمها- املفكرون واملثقفون، واألهم تضحيات 

الشــعوب العربيــة، فــإن األزمــة ال ـتـزال جاثمــة 

تفاقــم  يف  أنهــا  وأرى  البشــر،  تطلعــات  فــوق 

كعربــي  حولــك  اُنظــر  فقــط  والدليــل  مســتمر، 

أينمــا كنــت تعيــش، يف مشــرق املنطقــة العربيــة 

بالبــؤس  مثقلــة  بادنــا  أن  لــرى  مغربهــا،  أو 

للـعـرب  يمكــن  الحريــة. وال  وانعــدام  والشــقاء 

تجــاوز هــذه األزمــة دون معالجــة أســبابها مــن 

وهــز  الســائدة،  األيديولوجيــات  تفكيــك  خــال 

ليــس  األفــكار املعرفيــة وشــحذ اإلرادة، نحـتـاج 

فقط إىل فكر تنويري بل إىل ثورة فكرية تنقلب 

عــى مــا هــو ســائد ونمطــي يف الراهــن العربــي، 

تبــدأ يف االنتقــال بالخطــاب الفكــري والســيايس 

والديني واالجتماعي والثقايف من ثوبه الحايل، 

نحو خطاب أكر تحديداً ووضوحاً، وال يخىش 

املغامرة وال تنقصه الجرأة يف الطرق عى كافة 

مفاصل املجتمع، خطاب ال يقفز فوق األسئلة 

الكامنة واألفكار املكبوتة وال يتجاهلها، خطاب 

إىل  القمــع والتحريــم  ـقـاع  مــن  يجلــب األســئلة 

عنهــا،  واإلفصــاح  والعلنيــة  التعبــر  ســطح 

ووضعها تحت ضوء النقاش والتحليل. نحتاج 

تســتبدل  التــي  الخطابــات  مــن  الـنـوع  ذاك  إىل 

أدوات التحريم والتجريم واالتهامات، بأدوات 

عــن أدوات  بــدالً  النــور  الفكــر واملعرفــة، أدوات 

الظــام، العلــم بــدل الجهــل، اســتخدام العقــل 

عــن  بــدالً  واإلبــداع  الخلــق  األوهــام،  عــن  بــدالً 

النقــل واالســتكانة والتقليــد، نحتــاج إىل خطــاب 

عقــاً  منــه  ليجعــل  العقــل  ويســتفز  يـحـرض 

مذعنــاً  عقــاً  ال  متســائاً،  مســتقاً  ـحـراً  مفـكـراً 

واإلنـتـاج  االبتــكار  عــى  قــادراً  عقــاً  خاضعــاً، 

يســتهلك  الــذي  العقــل  ال  واملعــريف،  الفكــري 

ويــردد.

العربيــة  ثوريــة يف املجتمعــات  روح  إىل  نحـتـاج 

القائمــة، وتدفعهــا  السياســية  النظــم  تناهــض 

إىل  نحـتـاج  الديمقراطيــة.  درب  يف  للســر 

ديــن  ورجــال  وسياســين  ومثقفــن  مفكريــن 

تســتحدث أدوات  لديهــم روح خّاقــة  وشــباب 

نظــم  فيهــا  عربيــة  مجتمعــات  مــع  للتعامــل 

معقــدة للغايــة بطبيعتهــا، نظــم تضــع ســامة 

املجتمــع ووحدتــه واســتقراره فــوق كل اعتبــار، 

مــن  املزيــد  ويضــع  التغيــر،  مهمــة  يعقــد  ممــا 

التــي  القــوى  طريــق  يف  والصعوبــات  العراقيــل 

تسعى للتحديث، خاصة يف دول تبدي حرصاً 

يف املحافظــة عــى كيــان الدولــة بصفتهــا حاضنــة 

مســار  يف  إال  إيجــاده  يمكــن  ال  الــذي  للنظــام 

دولــة كتعبــر ســيايس عــن مجتمــع عربــي مكتــظ 

املتعــددة. بالتعقيــدات 

تتطلبــه،  فيمــا  أيضــاً  تتطلــب  الحريــة  معركــة 

تدعــو  التــي  االجتماعيــة  القيــم  بعــض  يف  ثــورة 

واســتبدالها  والطاعــة،  االمتثــال  إىل  أطفالنــا 

بقيــم تدفعهــم إىل التشــكيك وطــرح األســئلة، 

وتعليمهــم النقــاش والحــوار واحــرام قناعاتهــم 

منذ الصغر؛ استبدال مناهج ووسائل وأدوات 

التعليــم التــي تعتمــد الحفــظ والتلقــن الغبــي، 

بمناهج تستخدم البحث والحض عى املعرفة.

ولــي نبنــي مجتمعــاً حــراً ال بــد مــن إنشــاء املزيــد 

أقــى  وتوفــر  العلمــي،  البحــث  مراكــز  مــن 

درجــات الحريــة اإلبداعيــة يف هــذه املراكــز، حتــى 

مــن  واملثقــف  واملفكــر  والباحــث  املـبـدع  يتمكــن 

التفكــر باســتقالية، دون الخشــية مــن عقــاب 

الدينيــة. أو  السياســية  الســلطة 

ســهلة  ليســت  الحريــة  معركــة  أن  شــك  ال 

حــن يكــون ميدانهــا مجتمعــات ال ـيـزال بعــض 

الشــعوب،  ضــد  الطغــاة  مــع  يقفــون  مثقفيهــا 

وبعض رجال الدين فيها يقدسون الزعيم أكر 

مــن النــص الدينــي، مجتمعــات مثقلــة باألميــة 

والفقر والبطالة، منقســمة إىل طوائف وقبائل 

متناحرة متصارعة، تحارب مبدعيها ومفكريها 

وتقتلهــم، تصــدر أدمغتهــا وتســتورد طعامهــا، 

مجتمعــات ال تنتــج ســوى البــؤس والشــقاء.

وأنت ماذا تفعل
يف القــرن الحــادي والعشــرين، عــادت معركــة 

الحريــات بقــوة إىل الواجهــة يف املنطقــة العربيــة. 

حيث مالت الشعوب العربية -األكر واألسبق 

وعياً من نخبها- إىل فطرتها، وسعت لانعتاق 

معركــة  عــرب  السياســية،  النظــم  اســتبداد  مــن 

ليســت  لكنهــا  األنظمــة،  تخشــاها  صعبــة 

يف  حصــل  كمــا  بظنــي  تتأخــر  مســتحيلة، ولــن 

أوروبــا، هــذا ألن التقــدم الــذي حصــل يف قـطـاع 

ظهــور  إىل  أدى  املعلومــات،  وثــورة  االتصــاالت 

جيــل عربــي بمهــارات معرفيــة متعــددة، حيــث 

بــن  املعرفــة  ومصــادر  العلــوم  كافــة  أصبحــت 

كافــة  مــن  التملــص  يف  آخــذ  جيــل  وهــو  يديــه، 

الســلطة. أشــكال 

الحريــة،  تخــىش  ربمــا  القــارئ  أيهــا  أيضــاً  أنــت 

الضــوء، وتجعــل اآلخريــن  ســتضعك يف  ألنهــا 

ســوف  الحريــة  ويقّيـمـوك.  ويســمعوك  يــروك 

لــك ولجميــع املثقفــن،  تكــون امتحانــاً حقيقيــاً 

أنــك  أم  ومعتقداتكــم.  ومواقفكــم  ألفكاركــم 

حريتــك؟  معركــة  ـغـرك  يخــوض  أن  تريــد 

الحريــة  ثمــن  تجعــل  فعــل يشء  عــن  بتأـخـرك 

مرتفعــاً 

 

كاتب من فلسطين مقيم في الدانمرك

مقال

ميو
بر

م 
هي

برا
ا



15 العدد 48 - يناير/  كانون الثاني 142019 aljadeedmagazine.com

دائرة الخطاب ودائرة السلطة
محمد يطاوي

كلمــا ُذـكـرت الســلطة ُيفهــم أن األمــر يتعلــق بســلطة الُحــكام. غــر أن الســلطة ال تحتــاج فقــط إىل األنظمــة واملؤسســات واألوامــر مــن 

الساســة حتــى ُتخلــق بوصفهــا ممارســة واقعيــة ونشــاطا إنســانيا. إنهــا مفـعـول ِقيمــي مجــرد متــاح لــكل ذات واعيــة، ويتجــه إىل نوعــني 

مــن األهــداف: إخـضـاع الوعــي والتحكــم يف الوجــدان. وليــس مــن الضــروري أن ُتنتــج يف نطــاق رفيــع املســتوى، بــل يف كل نطــاق يحتضــن 

تواصــال إنســانيا هنــاك ممارســة ســلطوية. إن الســلطة التــي نســائلها هنــا ال تقتصــر عــى الســيطرة السياســية، بــل هــي ســلطة اللغــة 

املتاحــة للفاعــل الســيايس، والداعيــة، واألب أو األم يف األـسـرة، واملديــر يف املـصـرف، والـصـوت اإلعالمــي..؛ إنهــا ســلطة كل الســلط. بيــد 

أن مــا نقصــده باللغــة اآلن ال يعنــي الفهــوم املتوارثــة منــذ بنيويــة سوســر وحتــى لحظــة تخطــي حــدود الجملــة مــع دراســات علــم اللغــة 

النــي وتحليــل الخطــاب، حيــث ُعرفــت بأنهــا ملكــة لغويــة أو املــادُة الخــام التــي يقتطــع منهــا كل لســان مــا يؤســس نظامــه مــن العالمــات 

والرمــوز الكفيلــة بإنجــاح عمليــة الــكالم.

مقال

اللغــة  عــن  الحديــث  يف  هنــا  نخوض 
أي  شــمولية،  أكــر  بمنظــور 

واألبنيــة  تنـخـرط  التــي  الِخطابيــة  املمارســة 

االجتماعيــة يف عاقــة جدليــة ِقوامهــا التحكــم؛ 

سواء أكانت هذه املمارسة يف صيغة خطاب أم 

تخاطــب أم خطابــة. إن للغــة عاقــاٍت ممتــدة  

البنيويــة  النمــاذج  لــدى  مفاهيَمهــا  تتخطــى 

أن  مــن  أوســع  عاقــات  وهــي  والتوليديــة، 

ُتَصْوَرَن بإجراءات وأدوات رياضية أو منطقية، 

ومرتبطــة بـخـربة اإلنســان، والزمــن، والثقافــة، 

هــذه  ترســم  إذ  املـشـرك.  االجتماعــي  واإلدراك 

مرـكـزا،  الخطــاب  فيهــا  يكــون  داـئـرة  العناصــر 

ووظائفهــا  مســتخدميها  أـغـراض  وتحققــاُت 

ألطـمـاع  الفعــيُّ  املُْنِجــُز  هــي  فاللغــة  محيطــاً. 

السلطة، وبوساطتها ُتفرض الهيمنة يف ساحة 

لدائرتــن:  الرئيــس  املـحـرَك  فتكــون  الخطــاب. 

دائرة الخطاب ودائرة السلطة.

دائرة الخطاب
الخطــاب والســلطة أوســع مــن أن نســند إليهمــا 

وصَف “البنية”، ألن البنية تضم عناصَر أو أجزاًء 

والســلطة  الخطــاب  أمــا  متجانســا.  كاّ  تشــكل 

بعناصرهــا،  عديــدة  بنــى  منهمــا  كل  فيضــم 

وليس بنية واحدة منعزلة. لذلك، حري بنا أن 

نقول: “بنى الخطاب” و”بنى السلطة”. فلماذا 

“بنى الخطاب” و”بنى السلطة” بالجمع؟ نُؤثر 

إطــاق مصطلــح “البنــى” بالجمــع ألن الخطــاب 

والســلطة معــا منطقتــان مختلفتــان مــن جهــة 

كــون األوىل وجــودا ماديــا، وكــون الثانيــة وجــودا 

أو  -ماديــا  منطقتــان  فهمــا  وعمومــا،  مجــردا. 

مــن  واحــد  بنمــط  محددتــن  ليســتا  تجريــدا- 

املستويات. فالخطاب تضام من البنى املختلفة 

الفحــوى،  لترجــم  تصطــف  التــي  واملتضاـفـرة 

قــد يكــون مخادعــا أو بريئــا؛  والفحــوى نفســه 

فرباءتــه أو تاعبــه يصُعــب عــى التلقــي العامــي 

أن يفصــل بينهمــا عــرب التواصــل الســطحي. إن 

حقيقتــه  ُتضِمــر  للخطــاب  اللغويــة  املســتويات 

املصطفــة،  البنــى  وراء  مــن  صانعــه  وقصــَد 

وحتى املتخصص يف تحليل الخطاب عاجز عن 

يــدرك  لــم  إن  الفصــل كذلــك،  الحســم يف هــذا 

نســق التداخــل الــذي يحكمــه.

البـنـاء  هــو  أعــاه  عنــه  املتحــدث  االصطفــاف 

غــر  عــدد  عــى  والقائــم  للخطــاب،  الداخــي 

يســتدعيها  التــي  املوظفــة  البنــى  مــن  معلــن 

أن يصــل  بمقــدور أي تحليــل  فليــس  منشــئه؛ 

إىل حقيقــة الخطــاب ونيــة صانعــه الفعليــة مــن 

الطريــق الضيــق املقتصــر عــى التفكيــك البنيــوي 

العاقــات  وشــبكة  اللســانية  للمســتويات 

النحويــة للنصــوص )فــان دايــك تويــن، الخطــاب 

مــا  أـحـوج  الخطــاب  ففضــح   .)57 والســلطة: 

يكــون إىل الوعــي بقيامــه – باإلضافــة إىل الوعــي 

أخــرى  بنــى  عــى  النــص-  وبنيــة  اللغــة  ببنيــة 

الخطــاب؛  يف  منصـهـرة  ولكنهــا  لغويــة،  غــر 

وبنيــة املعرفــة  التاريخــي،  الســياق  بنيــة  نقصــد 

)الجماعية والفردية(، فبنية املجتمع، ثم بنية 

الثقافــة )يطــاوي محمــد، املرجعيــة اللســانية يف 

.)357 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 

إن اصطفــاف هــذه البنــى األربــع مــع بنيــة اللغــة 

)لسانيا( وبنية النص )تبعا لعلم اللغة النيص( 

بالتفاعــل والتــآزر يشــكل مــا نطلــق عليــه: داـئـرة 

الخطــاب. كمــا أن هــذا التفاعــل بــن هــذه البنــى  

مــا  هــو  املتباينــة،  الطبائــع  ذات  بعناصرهــا 

مراجعهــم  أفــكار  نــر  الخطــاب  لصـنـاع  يضمــن 

األيديولوجيــة واســتهداف الجمهــور بأطماعهــم 

والتاعــب  املواربــة  عــرب  ذلــك  كل  الســلطوية؛ 

اإلضمــار  اـسـراتيجيات  ونهــج  والتوريــة، 

املقصــود.

اللغويــة  وغــر  اللغويــة  البنــى  هــذه  تشــكل 

وتـفـرض  الخطــاب،  عــى  الســيطرة  مداخــل 

األحــداث  بـنـاء  وتعيــد  فيــه،  الحديــث  أنمــاط 

لكــن  منتخبــة.  مقاســات  وفــق  االجتماعيــة 

الســؤال امللــح هنــا، هــو: كيــف تتــم عمليــة إعــادة 

بـنـاء األحــداث االجتماعيــة يف الخطــاب؟ يجيــب 

بــأن   )Theo Van Leeven( لوفــن  فــان  ِثيــو 

املمارســة اللســانية )النصيــة والخطابيــة( تتكفــل 

بإعــادة صياغــة ســياق املمارســة االجتماعــي، أو 

 Recontextualization“( التســييق  عمليــة 

 ”Theo Van Leeven, discourse and

practice: 05( ؛ ومعناهــا أن صـنـاع الخطــاب 

مــن  تتيحــه  ومــا  الطبيعيــة  اللغــة  يوظفــون 

إمكانات نحوية وأسلوبية ونظمية يف التحويل 

موـضـوع  االجتماعيــة  للممارســة  الــداليل 

الخطــاب، وتكييفهــا حســب مقاصــد مرجعهــم 

األيديولوجي. إن أول ما يستهدفه الخطاب هو 

التمثيــات العقليــة بخصــوص موضــوع الحــدث 

لــدى  املـشـرك  االجتماعــي  فالوعــي  التواصــي، 

أـفـراد املجتمــع الواحــد يختــزن مواقــف مســبقة 

وجاـهـزة، ولكــن الخطابــات تســتهدف تعديلهــا 

أو إثباتها أو هدمها حسب عاقتها مع وجهات 

نظــر الُصنَّــاع؛ هنــا تتدخــل عمليــة إعــادة صياغــة 

الســياق للتصــرف يف هــذه التمثيــات العقليــة، 

وتغيــر معالــم املمارســة االجتماعيــة لغويــا عــى 

اإلدرايك. التلقــي  مســتوى 

اللغــة  يعتمــد  خطــاب  أي  إليــه  يتــوق  مــا  أبــرز 

هــو  االجتماعيــة  الهيمنــة  لـفـرض  الطبيعيــة 

ترســيخ أفــكار مرجعــه األيديولوجــي الســيايس، 

أو  االقتصــادي،  أو  الربــوي،  أو  العقــدي،  أو 

اإلعامــي، يف عـقـول النمــاذج اإلدراكيــة لألـفـراد 

خطــاب  كل  أن  ذلــك  ومــؤدى  والجمهــور. 

املعــارف  مــن  العـقـول  تختزنــه  مــا  يســتهدف 

الوعــي  إىل  إخضاعهــا  بـغـرض  االجتماعيــة، 

يف  املتحكمــة  لأليديولوجيــا  والخــادم  الجديــد 

اإلخـضـاع  ـغـرض  ولتحقيــق  التواصــل.  عمليــة 

ســياقيا  الخطابــات  ــق  ُتنسَّ وجــه،  أكمــل  عــى 

ـفـرض  بهــدف  وثقافيــا،  واجتماعيــا  ومعرفيــا 

معرفــة اجتماعيــة بديلــة وتبويئهــا منزلــة الحــق 

فركلــف  نورمــان  يســميها  كمــا  أو  والصــواب، 

الســليم  باملنطــق   )Norman Fairclough(

 .)111 والســلطة:  اللغــة  نورمــان،  )فركلــف 

البديلــة  االجتماعيــة  املعرفــة  هــذه  فتضمــن 

إخراجــا جديــدا ملسلســل عاقــات الســلطة بــن 

منئش الخطاب والجمهور املستهدف، جوهرها 

الجديــد، أو  بالوضــع االجتماعــي  التســليم  هــو 

امتــاك إدراك اجتماعــي ُمَعــدٍّ ومنســق؛ أو كمــا 

 )Philippe Breton( بروطــون  فيليــب  يـقـول 

تفويــض املعرفــة )بروطــون فيليــب، الحجــاج يف 

.)83 التواصــل: 

عــى  بـنـاء  الخطــاب  داـئـرة  -إذن-  تتشــكل 

والســياق  والنــص،  اللغــة،  بنــى  اصطفــاف 

والثقافــة،  االجتماعــي،  واإلدراك  التاريخــي، 

بالتضافــر والتــآزر. وال يمكــن الحديــث عــن فهــم 

لغويــة  بنيــة  ه  بعــدِّ للخطــاب  الدقــة  إىل  أـقـرب 

بأـغـراض  يفــي  ال  كهــذا  فهمــا  إن  بــل  منعزلــة، 

وأطـمـاع  الســلطة  كشــف  إىل  التــواق  التحليــل 

الهيمنــة. كمــا ال يمكــن ألي تحليــل أن يفلــح يف 

مسعاه إال إذا انطلق من إدراك واٍع بهذه البنى 

التفســر. لعمليــة  أساســية  مداخــل  واتخاذهــا 

دائرة السلطة

الحــق أن الحديــث عــن الســلطة دون اســتحضار 

فالســلطة  مســتعٍص،  أمــر  الخطــاب  داـئـرة 

فقــط-  الســيايس  -وليــس  العــام  بمفهومهــا 

ُتمــارس باللغــة املمهــدة للهيمنــة عــى الجماهــر 

بوصفهــا نمــاذج إدراكيــة اجتماعيــة تتقاطــع يف 

الحــد األقــى مــن الســمات الفكريــة والثقافيــة 

واالجتماعيــة. إن الهيمنــة عــى العـقـول ال تتــأىت 

الخطــاب  مداخــل  يف  التحكــم  خــال  مــن  إال 

وتلــك  املخاتــل،  وتصميمــه  نمطــه  وـفـرض 

إال  مطيعــة  تكــون  ال  ِخطابيــة  اـسـراتيجيات 
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إىل  وبالنســبة  املخــادع.  اللغــوي  باالســتعمال 

داـئـرة الســلطة، فبناهــا هــي كذلــك عديــدة، بــل 

عليهــا. تقــوم  “دعامــات”  بناهــا  إن 

داـئـرة  الخطــاب يف  صـنـاع  عليــه  يراهــن  مــا  أول 

الرمزيــة، ويطلــق عليهــا  الدعامــة  هــو  الســلطة 

“النخــب  مســّمى   )Van Dijk( دايــك  فــان 

الرمزيــة”؛ إذ يقــول “ال تقتصــر ســلطة النخــب.. 

عــى صيــغ التعبــر فحســب، بــل تمتــد -أيضــا- 

قــد  أي  العــام،  الخطــاب  عــى  الســيطرة  إىل 

أهميــة  ترتيــب  يف  الرمزيــة  النخــب  تتحكــم 

العامــة  للمناقشــة  الخاضعــة  املوضوعــات 

وموضوعــات الســلطة، وتنظيــم كــم معلومــات 

ر للجمهور..”  الخطاب ونوعه، ال سيما ما ُيصوَّ

 .)87 والســلطة:  الخطــاب  تويــن،  دايــك  )فــان 

خصوصــا  الجماهــر  عـقـول  -إذن-  ُتجتــذب 

اعتقاديــة  قيمــة  لهــا  ألن  الرمزيــة،  بالــذوات 

لــدى  متأصلــة يف املعرفــة االجتماعيــة املـشـركة 

الجماعــة البشــرية الواحــدة، فُرغــم الجمهــور 

بهــا  يُرفــق  بمــا  التســليم  عــى  للخطــاب  املتلقــي 

مــن معلومــات، أو مــا اسُتشــهد ألجلــه بهــا. عــى 

ســبيل املثال اليســر، فاملكانة االعتبارية لرئيس 

الجامعيــة،  أو رئيــس املؤسســة  مثــا،  الـحـزب 

شــهرة،  األكــر  املمثــل  أو   الداعيــة،  الشــيخ  أو 

أو املاكــم كثــر األلقــاب، يف مجتمــع واحــد أو 

ثقافيــا  أو  دينيــا  أو  مكانيــا  متصلــة  مجتمعــات 

الــذي  الخطــاب  أســهم  مــن  ترفــع  إعاميــا،  أو 

يستثمر قيمة تلك الذات الرمزية بشكل مباشر 

أو غــر مباشــر، وتضفــي عليــه طابــع املصداقيــة، 

البنــى  عــى  قبضَتــه  وُمْحكمــا  وتجعلــه حاســما 

تتلقــى األيديولوجيــة باطمئنــان  التــي  اإلدراكيــة 

وتفويــض. لــذا، فالنخــب الرمزيــة تمثــل وحدهــا 

الســلطة. داـئـرة  بنــى  إحــدى 

مــن جهــة أخــرى، يجــب أال نقُصــر بنيــة النخــب 

الرمزيــة عــى الــذات أو الفــرد األكــر تأثــرا فقــط، 

بل إن مفهوم الرمز هنا يشمل املوضوع كذلك. 

هنــا نخالــف فــان دايــك يف اقتصــاره -عنــد حديثــه 

املثقفــة؛  النخــب  عــى   – الرمزيــة  النخــب  عــن 

فنذهــب إىل أن الرمــز املنتخــب قــد يكــون مكانــا، 

أو ملحمة تاريخية، أو طقسا محليا، أو عرفا، 

أو خرافــة شــائعة. وعمومــا، فــإن أي مــا تتحلــق 

للجمهــور،  املكونــة  اإلدراكيــة  النمــاذج  حولــه 

يســتحق أن يســمى رـمـزا منتخبــا، وواحــدا مــن 

عناصــر بنيــة الدعامــة الرمزيــة.

ثانيــُة الدعامــاِت التــي يحتاجهــا ُصنَّــاع الخطــاب 

إن  األيديولوجــي.  املرجــع  هــي  الســلطوي، 

التحكــم والهيمنــة  هــة ملســاعي  الخطابــات املوجَّ

 ideolgic( أيديولوجيــة  بخلفيــات  ــر  ُتؤطَّ

backgrounds( غــر صريحــة. فقيــام الفعــل 

الــذي  األيديولوجــي  باملنطلــق  رهــن  الســلطوي 

يســتهدف البنــى اإلدراكيــة لفئــات املجتمــع عــرب 

ــم عــى  املمارســة الِخطابيــة؛ وإن الخطــاب ُيصمَّ

يحقــق  ومــا  األيديولوجيــة  املرجعيــة  أســاس 

املعرفيــة  البنيــة  -يف  فيهــدم  الهيمنــة،  أطـمـاع 

ينقــل  ثــم  املعارضــة،  اإلدراكات  للمـشـركن- 

ــٍة إىل أـغـراض  االهتمــام بحاجــات وأـغـراض ُمِلحَّ

مــن  اعتباراتهــم  يف  وجــود  لهــا  يكــن  لــم  بديلــة 

ذي قبــل، كمطالبــة العمــال بإســقاط األنظمــة 

ظروفهــم  بتحســن  املطالبــة  بــدل  السياســية 

بإســقاط  الطلبــة  مطالبــة  أو  االجتماعيــة، 

العميــد بــدل الرفــع مــن قيمــة املنــح الجامعيــة. 

عــى  الســلطة  بنــى  تتوافــق  أن  الطبيعــي  ومــن 

مراحــل  تثبيــت املرجــع األيديولوجــي يف جميــع 

اعتقــادا  إـقـراره  عــى  أو  الِخطابيــة،  املمارســة 

جديــدا ووحيــدا لــدى الفئــات املقصــودة. ومنــه، 

فاملرجــع األيديولوجــي هــو الجســر الواصــل بــن 

الخطــاب. داـئـرة  وبنــى  الســلطة،  داـئـرة  بنــى 

ثالثُة دعاماِت دائرة السلطة مجردٌة تكاد تظهر 

منعدمًة عى مستوى الخطاب، غر أنها ُتَنزَّل 

فعليــا عــى مســتوى تلقيــه وليــس عــى مســتوى 

ســية.  له؛ نقصد هنا البنيَة املؤسَّ تداوله أو تَشــكُّ

ســواء تعلــق األمــر بمؤسســة سياســية أو إداريــة 

أو أخاقيــة أو اجتماعيــة. إن أول ـشـرط يفرضــه 

الشــبكة  أو  الـشـركة،  -يف  املؤســي  النظــام 

أو  الدينيــة،  املؤسســة  أو  املســتقلة،  اإلعاميــة 

الحزب مثا- هو االمتثال للمساطر القانونية أو  

األـعـراف أو املنظومــات األخاقيــة أو النصــوص. 

إذ  “الراتبيــة”،  اـحـرام  هــو  الشــروط  وثــاين 

يســتحيل الحديــث عــن التكافــؤ أو االســتقرار يف 

جميع أنماط الخطاب، لعلة واحدة: املؤسسة 

املراتــب  اختــاف  معطــى  عــى  باألســاس  تنبنــي 

بــن  فالنقــاش  املســؤولية؛  تحّمــل  حيــث  مــن 

الطبيــب واملـمـرض، أو بــن الضابــط والعريــف، 

بــن األب  بــن رئيــس الحكومــة والوزيــر، أو  أو 

وأبنائــه، ينتظــم وفــق الســلطة املؤسســية التــي 

يســُع  فــا  املرتبــة.  حســب  األدوار  فيهــا  تــوزَّع 

أصحــاب املوقــع الضعيــف إال الخضــوع ملضامــن 

القــوة،  مواقــع  ذوي  مــن  الفاعلــن  خطابــات 

دايــك:  لفــان  بتصريــح  اـلـرأي  هــذا  نعــزز  هنــا 

“الضعـفـاء ال يقولــون شــيئا يف الخطــاب” )فــان 

.)84 والســلطة:  الخطــاب  دايــك، 

عــى  يكونــوا  أن  الخطــاب  محلــي  عــى  يجــب 

والقوانــن  الدينيــة  املعتقــدات  بــأن  تــام  وعــي 

والعرفيــة والتنظيميــة واللوائــح يف إطــار البنيــة 

أخطــر  مــن  الراتبيــة،  ومعطــى  املؤسســية، 

مداخــل التحكــم يف الخطــاب؛ فموقــُع صاحــب 

الخطــاب وذاُتــه القويــان يســعفانه يف الهيمنــة 

عــى زمــام املمارســة الخطابيــة بتنســيق مجرياتــه 

ونمطه وأسلوبه وتغراته، وحتى نربة الصوت 

يف  املشــارك  يجــد  ال  ذلــك،  خــاف  وعــى  فيــه. 

الخطــاب ذي املوقــع والــذات الضعيفــن ســبيا 

إال الخـضـوع ملنطــق القــوة وتفويــض الســلطة؛ 

داـئـرة  يف  والحســم  الحظــوة  أن  هــذا  ويعنــي 

الخطاب مكفوالن للمشارك ذي املوقع والذات 

مؤسســيا. القويــن 

يســعفنا هــذا التشــريح لداـئـرة الخطــاب وداـئـرة 

إىل  املنــوط  الــدور  نســتخلص  أن  يف  الســلطة، 

)املعجميــة  اللســانية  أن االختيــارات  إذ  اللغــة، 

والباغيــة(  والدالليــة  واألســلوبية  والركيبيــة 

صياغــة  بإعــادة  الكفيلــة  املاديــة  اآلليــات  هــي 

املمارســة االجتماعيــة للحــدث موضــوع العمليــة 

خصائــص  مــن  بهــا  تعلــق  مــا  االتصاليــة، وكل 

ثقافية وإدراكات اجتماعية وسياقات تاريخية. 

كمــا أن اللغــة هــي الحجــاب الــذي تتــوارى خلفــه 

دعامــات الســلطة املجــردة يف مجملهــا: الــذوات 

واملوضوعــات الرمزيــة، واملرجــع األيديولوجــي، 

أن  نــرى  وبذلــك،  املؤسســية.  والعاقــات 

املمارســة الخطابيــة تعالــق بــن داـئـرة الخطــاب 

وداـئـرة الســلطة، وأن مــا يضمــن االنصهــار بــن 

بناهمــا هــو االســتعمال املخاتــل لطاقــات اللغــة 

الطبيعية عى مقاسات دقيقة ومخصوصة 

باحث من المغرب

مقال
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الهويات المجروحة
هل اللغة مجرد كلب حراسة

أمين الزاوي

جميــع الهويــات راحلــة، متنقلــة، ال توجــد هويــة مقفلــة، مشــّمعة األبــواب، والهويــات القويــة هــي تلــك التــي تمــارس الرتحــال يف مغامــرة 

املســتقبل دون أن تقطــع مــع املــايض، الرحلــة ال تخيــف الهويــات، الــذي يخيــف الهويــات هــو التقوقــع، هــو التحجــر تــوأم املــوت.

مقال

هناك ســفر شــقاء الهويــة، ألن كل هويــة 
هــي عــى ســفر ويف الحــل والرحــال 

تتقاطــع  أخــرى،  هويــات  مــع  موعــد  عــى  هــي 

تتعانــق  معهــا،  تتصــارع  تقاطعهــا،  معهــا، 

بعــض  تتــم زحزحــة  الـحـراك  هــذا  ويف  معهــا، 

آخــر  ريــش  ينبــت  أيضــا  وفيــه  الهويــة  ريــش 

لتحليق آخر.

“كلــب”  وهــي  الهويــة  موطــن  هــي  واللغــات 

الحراســة عليهــا، يف اللغــة تنمــو الهويــة، فيهــا 

معرضــة  نفســها  هــي  واللغــات  تنــام وتصحــو، 

وسياســية،  سوســيو-ثقافية  الخراقــات 

وللغــات ســلطات ولهــا ســلطان، قــد يتجــى يف 

السياســة أو يف األدب أو يف العلــوم، وال تكــون 

كانــت  إذا  إال  للهويــة  حراســة  “كلــب”  اللغــة 

قويــة ومتجــددة، قويــة عــى املســتوى العلمــي 

اللغــة  تصبــح  ذلــك  غــر  والفلســفي،  والثقــايف 

“كصخرة” ســيزيف يرفعها شــعب حتى األعى 

وأخــرى  وثالثــة  ثانيــة  الـكـرة  فيعيــد  تســقط  ثــم 

خــاص. ودون  أفــق  دون 

صــورة  نقــدم  أن  ســنحاول  املقاربــة  هــذه  ويف 

للهويــة املجروحــة يف بلــدان الشــمال األفريقــي، 

املتصارعــة  اللغــات  واقــع  خــال  مــن  ذلــك  كل 

واملتعايشــة واملتنافســة، محاولــن الوقــوف عــى 

التــي  الصــورة  هــي  ومــا  لغــة  كل  ســلطة  مــدى 

 ( أفريقــي عمومــا  الشــمال  يشــكلها املخيــال يف 

بالتدقيق بلدان املغرب الكبر( عن كل واحدة، 

ويف كل ذلك سنحلل مسألة تقاسم السلطات 

واإلداريــة  والدينيــة  والثقافيــة  السياســية 

التقاســم  هــذه  خــال  ومــن  اللغــات  هــذه  بــن 

املعلــن تــارة واملســتر تــارة أخــرى يتجــى لنــا قلــق 

الهويــة وأيضــا “ســفرها” املتواصــل بشــقاء نحــو 

املســتقبل تــارة ونحــو أقاليــم املــايض الغاـبـرة تــارة 

النخــب  تتأســس  هــذا املخــاض  ظــل  ثانيــة، ويف 

وتتعسكر يف مجموعات للدفاع عن هذا املوقع 

أو ذاك، وتراجع أولويات يف خطاباتها وتتقدم 

أخــرى. أولويــات 

أ_ اللغة العربية وسفر الهوية نحو املقدس: ال 

أحد يستطيع أن ينفي أو يشكك يف وجود هذه 

اللغــة منــذ وـصـول الـعـرب إىل شــمال أفريقيــا، 

يكــون هــذا قبــل أربعــة عشــر قرنــا، مــع اهتــزازات 

يمكنــه  أحــد  والتمكــن، وال  الوجــود  يف  كـبـرة 

أيضــا أن ينكــر بــأن مصــر هــذه اللغــة ارتبــط منــذ 

وصولها إىل أفريقيا الشــمالية باإلســام، لذلك 

األمازيغــي،  املغاربــي  ذهنيــة  يف  مرتبطــة  ظلــت 

وهــم الســكان األصليــون األتوكتــون، منــذ البــدء 

جعلهــا  مــا  وهــو  اإلســامي،  الدينــي  باملقــدس 

تســتحوذ عــى بعــض ســلطات رمزيــة وثقافيــة 

لغــة  األمازيغيــة  اللغــة  نخــب  بحــوزة  كانــت 

الـصـراع  مــن  الرغــم  وعــى  األصليــة،  الـسـاكنة 

وـصـول  عقــب  الــذي  والعســكري  الســيايس 

الشــمال األفريقــي ومــع  إىل  اإلســام والعربيــة 

للغــة  األخــر  يف  كانــت  السياســية  الغلبــة  أن 

الــذي حملهــا، إال أن  العربيــة وللديــن الجديــد 

الشــأن  وتديــر  ُتســّر  ظلــت  األمازيغيــة  اللغــة 

اليومــي املُنِتــج، الفاحــي والتجــاري واملعامــايت 

والثقايف، أي الهامي غر الرسمي، يقل وزنها 

تشــكل  ومــع  أخــرى،  إىل  منطقــة  مــن  يزيــد  أو 

الغربــي،  أي  املعاصــر،  بمفهومهــا  الوطنيــة 

ســاهمت النخــب اإلصاحيــة الدينيــة املعربــة يف 

التقليديــة. الهوياتيــة  الثقافيــة  املقاومــة 

أنتجت اللغة العربية يف شمال أفريقيا، ومنذ 

يف  ومؤـثـرة  كـثـرة  أســماء  الوســطى،  القــرون 

الحيــاة الثقافيــة واألدبيــة العربيــة عــى اختــاف 

حساســياتها السياســية والجمالية وشــاركت يف 

الحديثــة واملعاـصـرة  العربيــة  الحضــارة  صناعــة 

ابــن  خلــدون،  ابــن  عبدالرحمــن  عربــي،  )ابــن 

الحــداد،  الطاهــر  عبدالقــادر،  األمــر  بطوطــة، 

وغرهــم(  التونــي  ـبـرم  الجزائــري،  الطاهــر 

يف  مرتبطــة  األســماء  هــذه  ظلــت  ذلــك  مــع 

اإلســامي  بالديــن  املعاصــر  املغاربــي  مخيــال 

حتــى وإن كانــت “عقانيــة”، ال لــيء إال ألنهــا 

تســتعمل لغــة ارتبطــت منــذ خمســة عشــر قرنــا 

باملقــدس، وبالتــايل ينظــر إىل العربيــة يف بلــدان 

العامــة  )النـظـرة  الجزائــر  ويف  الكبــر  املـغـرب 

الدينــي،  اإلـصـاح  لغــة  أنهــا  عــى  والغالبــة( 

الجنــة  لغــة  لغــة األخــاق والفقــه، وهــي  وهــي 

يتصــور  ال  وقــد  الجمعــة،  والجنــازات وخطــب 

أدـبـاء  مــن  بــأن كـثـرا  أفريقــي  الشــمال  املغاربــي 

الـعـرب،  املســيحين  مــن  هــم  الكبــار  العربيــة 

فالعربــي يف املخيــال املغاربــي ـمـرادف للمســلم، 

الحقــا تكرســت صــورة ارتبــاط العربيــة ونخبهــا 

باملقدس اإلسامي باستعماالتها األيديولوجية 

تيــارات اإلســام  واإلعاميــة الجديــدة مــن قبــل 

حساســياته،  بمختلــف  املغاربــي  الســيايس 

والرمــزي  الســيايس  الواقــع  هــذا  وبمثــل 

عــن  العربيــة  اللغــة  تراجعــت  واأليديولوجــي 

واإلعامــي  واالقتصــادي  االجتماعــي  وجودهــا 

البعــد  يف  ومحاصرتهــا  ليتــم حصرهــا  والثقــايف 

لقــد  املاضويــة.  التقليديــة  الرؤيــة  ويف  الدينــي 

اســتغلت تيــارات اإلســام الســيايس هــذا املخيــال 

اللغوي واشتغلوا عليه فصادروا اللغة العربية 

اســتعمالها  وحاولــوا  الخــاص،  لحســابهم 

خصومهــم  لـضـرب  املقــدس  يعتمــد  كـسـاح 

السياســين مــن التيــارات العلمانيــة والليرباليــة 

بالتغريبيــن  تــارة  باتهامهــم  وذلــك  والوطنيــة 

الرابــع  الطابــور  أو  االســتعمار  ببقايــا  وأخــرى 

لفرنســا.

الدائــم:  الهويــة  ونزيــف  األمازيغيــة  اللغــة  ب_ 

البلــد  ألبـنـاء  األصليــة  اللغــة  هــي  األمازيغيــة 

الكثــر  قّدمــوا  الذيــن  الرباـبـرة  مــن  األصليــن 

الفتــح  قبــل  العامليــة  األدبيــة  للحضــارة 

البشــرية  روايــة عرفتهــا  اإلســامي، ولعــل أول 

كتبهــا  التــي  الذهبــي”  “الحمــار  روايــة  هــي 

 170-123( الجزائــري  األمازيغــي  أبوليــوس 

ميــادي(، وهــو ابــن مدينــة مــداوروش التابعــة 

ولــد  بالجزائــر،  أـهـراس  ســوق  واليــة  إلقليــم 

وقــد  بتونــس،  ومــات  بليبيــا  وعــاش  بالجزائــر 

كتبها بالاتينية، وهي األرض التي أعطت أيضا 

-354( أوغســتن  ســان  والقديــس  الفيلســوف 

430 مياديــة وهــو ابــن مدينــة طاغاســت ســوق 

أهــراس( صاحــب التيــار املســيحي املتميــز ومؤلــف 

كتــب كـثـرة مــن أهمهــا “مدينــة اللــه”، واللغــة 

والشــاوية  القبائليــة  لهجاتهــا  بــكل  األمازيغيــة 

اللغــة  هــي  واملزابيــة..  والشــلحية  والطوارقيــة 

التــي قاومــت وثبتــت أمــام جميــع اللغــات التــي 

مرت عى شمال أفريقيا عى الرغم من القمع 

املتعاقبــة،  الســلطات  ضدهــا  مارســته  الــذي 

وظلــت تحتفــظ حتــى يومنــا هــذا بوجــود ثقــايف 

وأدبــي وســيايس متميــز يف الخارطــة السياســية 

ظلــت  التــي  اللغــة  وهــي  املغاربيــة،  والثقافيــة 

منــذ  بيداغوجيــا  ومحاَربــة  سياســيا  مهمشــة 

بلــدان الشــمال األفريقــي  مطلــع االســتقال يف 

السياســية  األنظمــة  حاولــت  وقــد  برمتهــا، 

الغنــايئ، وخنقهــا  بالفلكلــور  ربطهــا  املتاحقــة 

مناطــق  يف  ومحاصرتهــا  الشــفوي،  داخــل 

محــددة جغرافيــا وســكانيا، وظلــت األمازيغيــة 

الحــال  التدريــس، ويف مثــل هــذا  ممنوعــة مــن 

والثقافــة  اللغــة  تحولــت  والثقــايف  الســيايس 

بــن  ســيايس  ـصـراع  حلبــة  إىل  األمازيغيتــن 

العــام  الرببــري  الظهــر  منــذ  الوطنيــن  الفرـقـاء 

العــام  بأزمــة  ومــرورا  األقــى  باملـغـرب   1930

ليســتمر  الجزائريــة  الوطنيــة  الحركــة  1948 يف 

حتــى اآلن بأشــكال وبأســاليب مختلفــة، ومنــذ 

الـحـراك  وحتــى  لاســتقال  األوىل  الســاعات 

سياســية  جبهــة  ستتشــكل  باملـغـرب  الريفــي 

املتاحقــة  املغاربيــة  األجيــال  تتوارثهــا  ثقافيــة 

ترقيــة  خــال  مــن  الهويــة  عــن  الدـفـاع  مهمتهــا 

اللغــة والثقافــة األمازيغيتــن متخــذة مــن ذلــك 

جوهر مشروعها السيايس، وقد وصل الصراع 

قمتــه مــا بــن الســلطة واملعارضــة األمازيغيــة يف 

بـ”الربيــع  تاريخيــا  مــا ســمي  الجزائــر يف أحــداث 

كان  والــذي   1980 مــارس  يف  األمازيغــي”، 

بمدينــة  مربمجــة  كانــت  محاـضـرة  منــع  ســببه 

 )1989 العــام  )تــويف  ملولــود معمــري  تيــزي وزو 

يكتبــون  الذيــن  الجزائريــن  الكتــاب  أشــهر  أحــد 

وكاتــب  ديــب  محمــد  جيــل  مــن  بالفرنســية 

أهــم  وأحــد  جبــار  وآســيا  حــداد  ومالــك  ياســن 

الثقافــة  تاريــخ  يف  األنروبولوجيــن  الباحثــن 

واللغــة األمازيغيــة، لقــد كان الربيــع األمازيغــي 

الطــرح  تأســس  عليــه  الــذي  الثقــايف  املنعطــف 
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الجديد مع جيل من النخب الجديدة املدافعة 

عــن بعــد للهويــة مــن خــال اللغــة األمازيغيــة، 

وهــو املطالبــة برفــع مرتبــة اللغــة األمازيغيــة إىل 

وإداريــا  العربيــة سياســيا وتربويــا  اللغــة  مرتبــة 

ودستوريا، وباملوازاة مع هذا الحراك السيايس 

وروايئ  وقصــيص  شــعري  أدب  إنـتـاج  ظهــر 

خاصــة  األمازيغيــة  باللغــة  متميــز  ومـسـرحي 

الرجمــة  نشــطت  كمــا  واملـغـرب،  الجزائــر  يف 

هــذه  إىل  العامليــة  األدبيــة  األعمــال  مــن  لكثــر 

لهيمنغــواي  والبحــر”  “العجــوز  كروايــة  اللغــة 

و”هاملــت”  ـجـربان  خليــل  لـجـربان  و”النبــي” 

لشكسبر و”األمر الصغر” لسانت إيكزوبري 

و”ابــن الفقــر” ملولــود فرعــون و”الغريــب” أللبــر 

كامــو كمــا تمــت ترجمــة القــرآن أيضــا إىل اللغــة 

وأنتجــت  عديــدة،  ترجمــات  وهــي  األمازيغيــة 

أولهــا  كان  األمازيغيــة  باللغــة  كـثـرة  أفــام 

فيلــم “الربــوة املنســية” وهــو فيلــم روايئ طويــل 

للمخــرج عبدالرحمــن بوقرـمـوح واملقتبــس عــن 

رواية مولود معمري التي تحمل ذات العنوان 

النشــر  حركــة  أيضــا  ونشــطت  املســرح  ونشــط 

األمازيغيــة. باللغــة 

ودـخـول  وتصارعهــا  األحــداث  تطــور  ومــع 

املجتمعات املغاربية يف ما يسمى سوسيولوجيا 

وفلســفيا بمرحلــة “الفــوىض الخاّقــة” زحفــت 

الهويــة إىل مربــع جديــد آخــر، ليعــرف املـغـرب 

بدســتورية اللغــة األمازيغيــة يف دســتوره لعــام 

2011 وتليــه الجزائــر لتقــر بدســتورية األمازيغيــة 

لغــة وطنيــة ورســمية يف دســتور 2016.

بذلك دخلت الهوية يف الجزائر واملغرب مرحلة 

جديدة من ترحالها وأسئلتها.

املغاربيــة:  والهويــة  الفرانكفونيــة  مـشـرط  ج_ 

بعــد  األول  الفرانكـفـوين  البلــد  الجزائــر  تعــد 

عضــوا  ليســت  أنهــا  مــن  الرغــم  عــى  فرنســا، 

للفرانكوفونيــة،  الدوليــة  املنظمــة  يف  رســميا 

فاللغــة الفرنســية لهــا حضــور يشــرف اآلن عــى 

الشــمال األفريقــي  بلــدان  الزمــن يف  مــن  قرنــن 

الجزائــر  االســتعمارية  فرنســا  جيــوش  )دخلــت 

العام 1830(، وإذا كانت هذه اللغة قد جاءت 

مع جحافل االستعمار االستيطاين أو استعمار 

الحماية، جاءت يف رائحة بارود املدافع وصراخ 

العســكرين، إال أنهــا تحولــت الحقــا إىل بندقيــة 

مــن  والسياســيون  اســتعملها املثقفــون  وطنيــة 

ملحاربــة  ووظفوهــا  باالســتقال،  املطالبــة  أجــل 

كاتــب  الــروايئ  مقولــة  ولعــل  نفســها،  فرنســا 

هــذا  عــن  جيــد  بشــكل  تعــرب  الشــهرة  ياســن 

بالفرنســية  عاقتــه  عــن  ســئل  حــن  الحــال 

وموقفه منها فأجاب: “اللغة الفرنسية غنيمة 

الوطنــي  التحريــر  جبهــة  تــردد  ولــم  ـحـرب”، 

تصــدر  بــأن  التحريريــة  الثــورة  عــّز  الجزائريــة يف 

الثــورة  حــال  لســان  وهــي  “املجاهــد”  صحيفتهــا 

)صدرت يف يونيو/ حزيران العام 1956( باللغة 

بالعربيــة الحقــا. ثــم  أوال،  الفرنســية 

البلــدان املغاربيــة  الفرنســية يف  اللغــة  واقــع  إن 

متفــاوت الحضــور إال أنــه وجــود يدخــل الهويــة 

بأســئلة  أخــرى  يف رحلــة  آخــر،  شــقي  ســفر  يف 

أخــرى تطــرح عــى األنــا وعــى اآلخــر، وقــد شــّرع 

املغاربــي املعاصــر معركــة جديــدة يف “امتــاك” 

النخــب  )عنــد  بـ”جزأرتهــا”  وذلــك  اللغــة،  هــذه 

الجزائرية( وبـ”تونستها” )لدى النخب التونسية( 

وبـ”مغربتهــا” )يف املـغـرب األقــى(، أي إخـضـاع 

هــذه اللغــة الغنيمــة إىل تكســر إبداعــي، وعنــف 

الراكيــب  مــن  الكثــر  يف  يتضــح  محــي  لغــوي 

واألساليب املحلية التي دخلت اإلعام ودخلت 

األدب وبشــكل خــاص مــع تجربــة الكتابــة لــدى 

الجيــل الجديــد مــن الكتــاب باللغــة الفرنســية، 

جيــل تكــّون يف مدرســة االســتقال املعّربــة وربمــا 

هــذه  أصــا، ولعــل أحــد  فرنســا  إىل  يســافر  لــم 

الــروايئ كمــال داود  البــارزة هــو  األمثلــة األدبيــة 

)من مواليد 1970( الذي يعيش يف الجزائر وهو 

خريــج املدرســة الجزائريــة والجامعــة الجزائريــة 

والذي تمكن من افتكاك جائزة الغونكور 2015 

الصــادرة  مضــاد”  تحقيــق  روايتــه “مرصــو  عــن 

عن منشورات برزخ الجزائر وآكت سود فرنسا.

عــى  األمــن  الحراســة  كلــب  هــي  اللغــة  هــل 

لهويــة؟ ا

املغاربــي  مخيــال  يف  العربيــة  اللغــة  كانــت  إذا 

الجمعــة  وخطــب  الديــن  ســلطة  صاحبــة  هــي 

والجنــة وحارســة املقــدس، وأن األمازيغيــة هــي 

فاللغــة  الســيايس،  والنضــال  االحتـجـاج  لغــة 

 La( “الحكامــة”  لغــة  هــي  تظــل  الفرنســية 

واالقتصاديــة  السياســية   )Gouvernance

واإلداريــة، لغــة الحكــم والحاكــم، فهكــذا إذن 

البلــدان  يف  الهويــة  حراســة  اللغــات  تتقاســم 

املغاربيــة، يف ـصـراع مســتمر بــن النخــب يأخــذ 

بــكل  املنوطــة  األدوار  حســب  مختلفــة  أشــكاال 

مرحلــة  كل  ويف  لغــة 

روائي وأكاديمي من الجزائر

واقع اللغة الفرنسية في 
البلدان المغاربية متفاوت 
الحضور إال أنه وجود يدخل 

الهوية في سفر شقي 
آخر، في رحلة أخرى بأسئلة 
أخرى تطرح على األنا وعلى 

اآلخر، وقد شّرع المغاربي 
المعاصر معركة جديدة في 
“امتالك” هذه اللغة، وذلك 

بـ”جزأرتها” )عند النخب 
الجزائرية( وبـ”تونستها” 
)لدى النخب التونسية( 

وبـ”مغربتها” )في المغرب 
األقصى(، أي إخضاع هذه 
اللغة الغنيمة إلى تكسير 

إبداعي، وعنف لغوي 
محلي يتضح في الكثير 
من التراكيب واألساليب 

المحلية التي دخلت اإلعالم 
ودخلت األدب وبشكل 

خاص مع تجربة الكتابة لدى 
الجيل الجديد من الكتاب 

باللغة الفرنسية
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نقد الحركة النسوية اليهودية للتوراة
جعفر هادي حسن

ظـهـرت الحركــة النســوية اليهوديــة يف منتصــف القــرن املــايض يف الواليــات املتحــدة األمركيــة عقــب ظهــور الحركــة النســوية األمركيــة يف 

موجتها الثانية، عى إثر نشر كتاب بتي فريدن الشهر Feminine Mystique الذي أحدث ثورة نسوية بني األمركيات ثم األوربيات. 

ولكــن أســباب ظهــور الحركــة اليهوديــة كانــت مختلفــة عــن مثيلتهــا األمركيــة.

 إذ أن الحركــة األمركيــة رـكـزت عــى قضايــا إجتماعيــة يف الغالــب، بينمــا رـكـزت امـلـرأة اليهوديــة عــى رفــض تهميشــها وعزلهــا يف القضايــا 

الدينيــة وعــى املطالبــة بمســاواتها بالرجــل يف هــذه القضايــا، كأن تكــون حاخامــة وإمامــا ومنشــدة وغــر ذلــك مــن األمــور التــي اقتـصـرت يف 

اليهوديــة عــى الرجــال، وكذلــك طالبــت بالتخلــص مــن العبــارات التــي تحّقــر املــرأة وتــيء إليهــا، كالعبــارة التــي يقولهــا اليهــودي كل يــوم يف 

الصبــاح “بوركــت يــا رب يــا ملــك الكــون الــذي لــم يخلقنــي امــرأة…” ووصــف املــرأة يف التلمــود عــى أنهــا كيــس وســاخة، وأمثــال هــذه العبــارات 

التــي تنتشــر يف  ثنايــا املصــادر اليهوديــة ككتــاب الزهــر.

مقال

تطــورت  الاحقــة،  العقــود  خالل
وأصبحــت  الحركــة  مطالــب 

اليهوديــة  الشــريعة  يف  الرئيــس  املصــدر  تطــال 

وهــو التــوراة. وســيقتصر الحديــث يف هــذا املقــال 

عــى نقــد الحركــة لهــا وعــى بعــض مــا ورد فيهــا 

مــن أحــكام، بخاصــة تلــك التــي تتعلــق بامـلـرأة، 

ورأي الحركة فيما يجب أن تكون عليه. وتقول 

النســويات  إحــدى  -وهــي  باســكو  جــودث 

تطالــب  الحركــة  “إن  املعروفــات-  اليهوديــات 

يعنــي  الجديــد  والفهــم  للتــوراة،  جديــد  بفهــم 

االعراف بظلم التوراة العميق )للمرأة(”.

وأول مــا تنتقــده الحركــة يف التــوراة هــو ظاـهـرة 

الذكوريــة فيهــا. ففــي اـلـراث اليهــودي أن اـلـرب 

يـفـرض  إذ  متازمــان،  والتــوراة  ذكــر(  )وهــو 

أنــه هــو الــذي أعطــى التــوراة لليهــود، وهــذا مــا 

يعطيهــا مصداقيــة وتصديقــا وأهميــة عندهــم. 

ـحـول  اســتفهام  عامــات  يضــع  هــذا  ولكــن 

انعكســت  التــي  الذكوريــة  هــذه  بســبب  التــوراة 

يف نصــوص التــوراة عمومــا، كمــا تـقـول الحركــة 

عــى  انعكســت  أنهــا  ذلــك  نتيجــة  مــن  وكان 

املجتمــع اليهــودي. فالتــوراة قــد جعلــت الرجــل 

هــو املقصــود مــن هــذه التعاليــم، وأن امـلـرأة هــي 

اآلخــر بالنســبة إىل الرجــل. وتــرى الحركــة أيضــا 

مــن  فقــط  ليــس  نصــوص ذكوريــة،  التــوراة  أن 

حيــث أن مؤلفيهــا هــم الرجــال، بــل مــن حيــث  

اهتمامهــا ومضمونهــا الــذي هــو بنصوصــه مــن 

منظور ذكوري. وكثرا ما تكون النساء غائبات، 

التجــارب  كل  وأن  األســماء،  مجـهـوالت  أو 

الدينية للنساء تجوهلت وظلت مسكوتا عنها. 

تخلــق  التــوراة  أن  مــن  الرغــم  عــى  إنــه  ويقلــن 

عاملــا فيــه معنــى للتجربــة اليهوديــة، لكــن هــذا 

العالــم الــذي تخلقــه يجعــل الرجــال يف املركــز، 

أيضــا  وهــي  بأعمالهــم.  ويشــيد  أدوارهــم  ويــربز 

وإن كانــت تخلــق رؤيــة معينــة لواقــع  مشــهود، 

آخــر،  واقعــا  تخفــي  نفســه  الوقــت  يف  فإنهــا 

فيهــا.  املذكــور  الواقــع  مــع  تزامــن  أنــه  يعتقــد 

فالتــوراة صــورت حالــة حيــاة اليهــود مــن وجهــة 

نظــر أولئــك الذيــن هــم يف املركــز، مثــل األنبـيـاء 

والحاخامــن، الذيــن أعطــوا الســلطة ألنفســهم 

 Judith Plaskow, The Coming of(.

)Lilith, p.77

وهكذا بدأت نظرة النسوية سلبية نحو التوراة 

وناقدة لها. كما أنها –وهو يشء مهم- ترفض  

كونهــا منزلــة بوحــي.

كاملــة،  غــر  تعتــرب  التــوراة  أن  النســوية  وتــرى 

ألنهــا تتكلــم  بصــوت نصــف الشــعب )الرجــال(. 

ولذلــك هــي ليســت ســجا لــكل اليهــود، وإنمــا 

لبعــض اليهــود، “ألننــا ال نعــرف كيــف واجهــت 

منهــا  الصـغـرة  اليهــود  تاريــخ  أحــداث  النـسـاء 

والكـبـرة، فهــي غــر مســجلة. ونحــن ال نعــرف 

كيــف كانــت نظرتهــن إىل مــا حــدث يف ســيناء، 

وال عن عبوديتهن املضاعفة وال عن رحلتهن يف 

الصـحـراء. ونحــن وإن كان عندنــا بعــض أســماء 

النبيــات، ولكــن ليــس عندنــا نبوءاتهــن”.

يف  والتمحيــص  الدقيــق  البحــث  املمكــن   ومــن 

تتعلــق  أكــر  معلومــات  عــى  للعثــور  التــوراة 

نســوية،  بعيــون  التــوراة  قرئــت  ولــو  بالنـسـاء. 

بعــض املعلومــات املتناـثـرة  عــى  العثــور  ألمكــن 

وعاقتهــا  امـلـرأة  بقيــادة  تتعلــق  وهنــاك  هنــا 

بالرجــل.

مــن  قــد وضعــت أسســها  اليهوديــة  كانــت  ولــو 

تــوراة  ســنجد  فإننــا  معــا،  والرجــل  امـلـرأة  قبــل 

تختلــف كثــرا عــن التــوراة الحاليــة املعروفــة. ألن 

تخالــف  والتــي  عليهــا  عــر  التــي  اآلثاريــة  األدلــة 

اـلـراث املكتــوب، وكذلــك مــا وصلنــا مــن أخبــار 

لــم تكــن خاضعــة  التــي  املجموعــات اليهوديــة، 

لســلطة الحاخاميــة -كفرقــة قـمـران مثــا- ومــا 

عرنــا عليــه مــن كتابــات يف موضوعــات دينيــة، 

أن  يمكــن  هــذه  كل  النـسـاء،  بعــض  خلفتهــا 
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تكون جزءا من التوراة، كونها جزءا من سجل 

نفســه  )املصــدر  اليهوديــة.  الدينيــة  التجربــة 
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الرســمية  غــر  الصلــوات  بعــض  كانــت  وإذا 

مثــل تلــك التــي يطلــق عليهــا “تخــن” ) تضــرع/

اليهوديــات  بعــض  تؤلفهــا  كانــت  التــي  ابتهــال( 

إىل  وتقرأهــا  الوســطى،  القــرون  يف  أوروبــا  يف 

مــن  ـجـزءا  تصبــح  الرســمية،  الصلــوات  جانــب 

كتــاب  اعتــرب  إذا  وكذلــك  اليهوديــة،  التجربــة 

الطــاق الــذي كانــت تكتبــه امـلـرأة يف زمــن ســابق 

كل  يســتعمل  أن  املمكــن  مــن  فإنــه  مقـبـوال، 

هــذا كســابقة يبنــى عليهــا يف الوقــت الحاضــر، 

معنــى  يتســع  حيــث  اســتعماله  يف  ويتوســع 

التــوراة. وكمــا اســتعمل الحاخامون املدراشــيم) 

تفـسـرات وتعليقــات الحاخامــن عــى التــوراة( 

فــإن  وتفســرها،  التــوراة  معنــى  لتوســعة 

النســوية أيضــا بإمكانهــا أن تقــوم بذلــك وتمــأل 

الفراغــات، وتظهــر دور املــرأة اليهوديــة. وتعطــي 

الحركــة مثــاال عــى ذلــك، بطبيعــة الــدور الــذي 

قامــت بــه مريــم أخــت مــوىس، حيــث ال يوجــد 

مــن املمكــن  لكــن  الدينــي،  دورهــا  عــن  تفصيــل 

عــن  مــن املدراشــيم، وكذلــك  الـفـراغ  هــذا  مــلء 

هــذه املدراشــيم  ومثــل  ســيناء،  النـسـاء يف  دور 

التــي تســتعمل يف مثــل هــذه الحــاالت يمكــن أن 

تصبــح ـجـزءا مــن توســعة التــوراة، وأهميــة هــذا 

من ناحية “الثيولوجي”، هو أن توسعة التوراة 

للنقــاش  والنصيــة  التاريخيــة  القاعــدة  توســع 

ســيضيف  ذلــك  أن  كمــا  اليهــودي،  الثيولوجــي 

ويغنيهــا. لليهوديــة  شــيئا 

وتـقـول الحركــة إن اـلـرب ليــس ربــا لشــيوخ بنــي 

إـسـرائيل والحاخامــن فقــط، بــل هــو أيضــا رب 

التــوراة  يفســرن  الــايئ  إـسـرائيل،  بنــي  أمهــات 

اليــوم. ويبدعنهــا 

 وممــا ـتـراه الحركــة أيضــا أن مــا حــدث تاريخيــا 

أن  يــردن  ولذلــك  ـغـره،  جنبــه  إىل  هنــاك 

يســرجعن مــا يســمينه توراتهــن. ويقلــن إن هــذا 

اليهــودي  التاريــخ  النـسـاء يف  يتمثــل يف حضــور 

ألغتهــا  التــي  وأعمالهــن،  تجاربهــن  وإظهــار 

نظهــر  أن  أيضــا  وعلينــا  اليهوديــة،  املصــادر 

طبيعــة  وتحديــد  اـلـرب  مــع  النـسـاء  مواجهــة 

تجربتهــن الدينيــة. وإذا اكتشــفنا تجربــة النســاء 

تاريخهــن  نـسـرجع  أن  مــن  وتمكنــا  اـلـرب  مــع 

ورؤيتهــن، فســتكون لدينــا تــوراة أصليــة وإلهيــة 

بالكامــل وتصبــح التــوراة التــي بــن أيدينــا بقايــا 

. منهــا
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تكــون شــاملة  أن  التــوراة يجــب  هــذه   وطبيعــة 

ليــس فقــط  لألســفار الخمســة وبقيــة التعاليــم 

مــا نعــر  بــل يجــب أن تحتــوي عــى  اليهوديــة، 

عليــه مــن كام النســاء، ومــن تعليمهــن وغــره. 

كمــا أن توســعة معنــى التــوراة بمــا ذكــر تقتــي 

منــا أن نعيــد تركيــب التاريــخ اليهــودي لندخــل 

فيه تاريخ النساء، وبهذا نعيد تشكيل الذاكرة 

يريــن  عصرنــا  يف  منهــن  والبعــض  اليهوديــة. 

كـجـزء  الحديــث  العــربي  األدب  بعــض  إدخــال 

 Elyse Gold روحيــة  وتــوراة  املدراشــيم  مــن 

 stein,ed., New Jewish Faminism,
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الكثــر  ترفــض  الحركــة  فــإن  آخــر  جانــب  ومــن 

التــوراة  يف  وردت  التــي  األحــكام  مضمــون  مــن 

التــي  كتلــك  بامـلـرأة،  يتعلــق  فيمــا  )وغرهــا( 

تتعلــق بالدراســة والتعلــم. فالتعليــم والتعلــم 

حــق للذكــر وليــس لألنثــى نصيــب فيهمــا طبقــا 

الــذي  التــورايت،  للنــص  الحاخامــن  لتفســر 

يــا  اســمع   4″/6 التثنيــة  ســفر  يف  عنــه  ـجـاء 

التعليــم  فجعلــوا  ألبنائــك”،  تعلمهــا  إـسـرائيل 

)الذكــور(،  األبـنـاء  عــى  مقصــورا  والتعلــم 

القــرون  طيلــة  اليهوديــة  امـلـرأة  حرمــت  ولذلــك 

ضمنــه  ومــن  والتعلــم  التعليــم  مــن  املاضيــة 

بينهــن  األميــة  انتـشـرت  حيــث  التــوراة،  تعلــم 

قبل العصر الحديث بسبب تفسر الحاخامن 

للنــص التــورايت املذكــور. وللحاخــام والفيلســوف 

)القــرن  )رامبــام(  ميمــون  بــن  مــوىس  املشــهور 

النــص  تأكيــد  يف  صريــح  كام  عشــر(  الثــاين 

التعليــم  امـلـرأة  مــن  يســلب  حيــث  التــورايت، 

والتعلــم. فهــو يقــول”إن الحاخامــن أمــروا األب 

لــم  أكرهــن  ألن  التــوراة،  البنــات  يعلــم  ال  أن 

يقصــدن أن يتعلمــن أي يشء، وبســبب ضعــف 

فهمهن فإنهن سيحولن كام التوراة إىل أشياء 

ال معنــى لهــا”. ويضيــف “إن علماءنــا قالــوا أيضــا 

الــذي  مثــل  فإنــه  التــوراة  ابنتــه  يعلــم  مــن  إن 

 Talmud Torah(”التافهــة األشــياء  يعلمهــا 

 ],Law, Chapter one,rule13[i][ii] . [1

وهــو يفســر قــول املشــناة بــأن الرجــل لــه األولويــة 

عى املرأة يف الحفاظ عليه، أنه إذا كان كاهما 

الرجــل  إنقــاذ  فيجــب  مثــا  كالغــرق  خطــر  يف 

)يف  األولويــة  هــذه  ميمــون  ابــن  ويعلــل  أوال. 

ـشـرحه عــى التــوراة( بقولــه إن الرجــل مطلــوب 

منــه أن يــؤدي واجبــات ـشـرعية أكــر مــن امـلـرأة، 

ولذلــك تكــون حياتــه أكــر قدســية مــن حياتهــا. 

البيــت وال  يف  تجلــس  أن  للـمـرأة  يفضــل  وهــو 

غــر  مــن  “إنــه  يـقـول  فهــو  للضــرورة.  إال  تخــرج 

هنــا  البيــت وتذهــب  تغــادر  أن  للـمـرأة  املناســب 

ذلــك،  مــن  يمنعهــا  أن  الــزوج  وعــى  وهنــاك، 

وال يســمح لهــا أن تخــرج مــن البيــت إال ـمـرة أو 

مرتــن يف الشــهر، وذلــك للضــرورة فإنــه ليــس 

يف  جلوســها  مــن  للـمـرأة  أفضــل  يشء  هنــاك 

 Amos Oz ,and Fania Oz- ( زاويــة البيــت

)Salzberger, Jews and Words ,p.60

]1]

ومــن هــذه األحــكام اســتثناء امـلـرأة مــن الفرائــض 

الشــريعة  تأمــر  التــي  الصــاة-  -مثــل  اإليجابيــة 

معينــة،  أوقــات  يف  أدائهــا  بوجــوب  اليهوديــة 

فهــي ليســت واجبــة عــى امـلـرأة، عــدا عــن أوامــر 

عليهــا  وكذلــك  امـلـرأة.  تؤديهــا  أن  يجــب  قليلــة 

ال  مثــل  الســلبية  فقــط،  الواجبــات  تــؤدي  أن 

إلــخ، حتــى ال تزاحــم حيــاة  تقتــل وال تســرق… 

أن  عليــه  )فالرجــل  الحركــة  تـقـول  كمــا  الرجــل 

يقــوم بالواجبــات اإليجابيــة كلهــا مثــل االصــاة(. 

وطبقــا للشــريعة فــإن الــذي ال يجــب عليــه أداء 

الفرائــض ليــس لــه الوضــع نفســه للــذي يــؤدي 

الفرائــض.

كمــا أن النـسـاء الــايئ يحضــرن إىل الكنيــس ال 

العــدد الواجــب تحققــه يف صــاة  يحســن مــن 

الجماعــة )املنيــان، وهــو عـشـرة أشــخاص(، وال 

يجــوز لهــن أن يـقـرأن التــوراة يف الكنيــس أيضــا 

كمــا يفعــل الرجــل. وملــا كانــت الصــاة والدراســة 

التقليديــة  لليهوديــة  والــروح  القلــب  همــا 

امـلـرأة  أن  تكــون  فالنتيجــة  الحركــة  تـقـول  كمــا 

ـجـزءا  اليهوديــة وليســت  الحيــاة  عــى  هامشــية 

التــي  األحــكام  ومــن  الجماعــة.  مــن  أساســيا 

تلــك  الحركــة  عليهــا  وتـعـرض  بامـلـرأة،  تتعلــق 

أعطــى  وقــد  الشــهرية  بدورتهــا  تتعلــق  التــي 

الحاخامــون هــذه القضيــة الكثــر مــن النقــاش، 

حتــى أن التلمــود خصــص لهــا رســالة مســتقلة 

التــي  للـمـرأة  بالعربيــة “نــده” )وهــو اســم  وهــي 

ممــا  الكثــر  وناقــش  الشــهرية(،  دورتهــا  يف 

يتعلق بها اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا. وتنظر 

الحركة النسوية إىل األحكام التي تتعلق باملرأة 

شــديدة  أحــكام  أنهــا  عــى  )الحائــض(  الطامــث 

التقييــد لهــا ســواء منهــا يف النصــوص املكتوبــة، 

هــذه  إن  الحركــة  وتـقـول  شــفاهّيا.  نقــل  مــا  أو 

األحــكام تضطهــد املــرأة، وتحقــر جســمها )حيــث 

لـفـرة مــن  تصبــح امـلـرأة نجســة وكل مــا تمســه 

هــي  وهــذه  التــوراة(  نــص  يف  ورد  كمــا  الزمــن 

طريقة الحاخامن إلســكات املرأة، ألن األحكام 

للتلــوث  مصــدر  امـلـرأة  أن  تعنــي  للـمـرأة  املقيــدة 

والفــوىض، ولذلــك فــإن حيــاة املــرأة وتأثرهــا عــى 

للتنظيــم. يخضعــا  أن  يجــب  الرجــل 

جامعيــة  أســتاذة  -وهــي  هيمــن  ـبـوال  وتـقـول 

الحركــة  يف  وناشــطة  كتــاب  مــن  أكــر  ومؤلفــة 

التنظيــم  مجــال  يف  إنــه  اليهوديــة-  النســوية 

الجني للمرأة فإن اعتبارها من الدرجة الثانية 

 Tova Hartman,( قــد أكــدت عليــه اليهوديــة

 Faminism encounters Traditioal

أقــوال  اليهوديــة  ويف   .)Judaism,p.82

مشــهورة تؤكد هذا، بخاصة عندما تكون املرأة 

يف حالــة الطمــث. ومنهــا مــا جــاء يف كتــاب الُزَهــر 

القبــاه(: يف  كتــاب  أهــم  )وهــو 

الحضــور  يبعــد  الطامــث  مــع  ينــام  مــن  “إن 

اإللهــي مــن العالــم، إذ ليــس هنــاك نجاســة يف 

العالــم أشــد مــن نجاســة املــرأة الطامــث، وأينمــا 

يغــادر  الحضــور اإللهــي  فــإن  هــذه امـلـرأة  تذهــب 

مــن أمامهــا. وأكــر مــن هــذا فــإن مــن ينــام معهــا 

بــل حتــى  عــى نفســه،  أـضـرار األـمـراض  يجلــب 

يـقـرب  الذيــن يولــدون، وعندمــا  عــى األطفــال 

تنتقــل  نجاســتها  فــإن  الطامــث  مــن  الشــخص 

إليــه، وتســتقر يف كل أعضائــه، ملــا ـجـاء يف ســفر 

24 “وإن اضطجــع معهــا   /15 الاوين/األحبــار 

رجل فصارت عليه نجاسة طمثها يكون نجسا 

عليــه  يضطجــع  مضجــع  وكل  أيــام،  ســبعة 

هــذا  يف  منــه،  ينتــج  نســل  وكل  نجســا.  يكــون 

الوقــت فإنــه يحمــل روح النجاســة، ويبقــى يف 

حالة النجاسة ما دام حيا، ألن خلقه وأساسه 

هــي  التــي  العميقــة،  النجاســة  هــذه  مــن  نابــع 

 Blu Greenberg: On(.مــن أشــد النجاســات

)Women and Judaism,P.115

ويف الزهر الكثر من األقوال السلبية نحو املرأة 

إذ يعتربهــا تمثــل الشــر، والشــيطان خلــق مــن 

)رمبــان(  نحمانيــد  خلقهــا. وللحاخــام املعــروف 

نجاســة  وصــف  يف  ـقـول  عشــر(  الثالــث  )القــرن 

املرأة الطامث اشتهر عنه حيث يقول “إن نظرة 

املــرأة الطامــث تســمم الجــو… إنهــا مثــل األفعــى 

الــذي  الضــرر  هــو  فكــم  بنظرتهــا،  تقتــل  التــي 

تجلبــه للشــخص الــذي ينــام معهــا. إنهــا منبــوذة 

وعــى الرجــال والنـسـاء االبتعــاد عنهــا، ويجــب 

أن تعــزل وتكــون وحدهــا وال تكلــم أحــدا… بــل 

إنهــا تنجــس الــراب الــذي تمــي عليــه، ويصبــح 

كما لو أنه تراب مسته عظام األموات”) املصدر 

نفســه والصفحــة نفســها(.

 ومــن األمــور التــي تحــاول الحركــة معالجتهــا يف 

مسألة األحكام املتعلقة باملرأة موضوع الطاق 

التثنيــة  ســفر  يف  التــوراة  نــص  أن  .فاملعــروف 

مراجعــة  -ودون  للــزوج  الكامــل  الحــق  يعطــي 

كتــاب  بإعطائهــا  زوجتــه  يطلــق  أن  الزوجــة- 

طــاق بنفســه، الــذي يســمى بالعربيــة “غــت”، 

وإذا لــم يعطهــا الكتــاب بنفســه فإنهــا ال تعتــرب 

مطلقــة، ولذلــك بقــي الطــاق مجــاال الســتغال 

الرجــل الــذي يريــد أن يعاقــب زوجتــه أو يحصــل 

برفضــه  معينــة  تنــازالت  أو  منهــا  مــال  عــى 

إعطاءها كتاب الطاق. وبسبب ضغط الحركة 

أخــذ  إـسـرائيل،  يف  بخاصــة  الحاخامــن  عــى 

الحاخامون يشددون األحكام عى الزوج الذي 

معـقـول،  ســبب  دون  طــاق  كتــاب  يعطــي  ال 

وأفتــوا بالحكــم عليــه بالســجن يف إســرائيل. ومــا 

زالت هذه القضية تعترب مشكلة للحركة وهي 

تريــد معالجتهــا معالجــة جذريــة ال جزئيــة.

مــن  الكثــر  هنــاك  إن  باســكو  جــودث  وتـقـول 

عضــوات الحركــة يــردن أن يأخــذن زمــام األمــور 

بأيديهــن، ويكــن صاحبــات ســلطة ومســؤوالت 

تتعلــق  التــي  تلــك  بخاصــة  األحــكام،  عــن 

النـسـاء  بحاجــة  يفــي  بمــا  بالنـسـاء،ويقمن 

)الشــريعة(  الهلخــا  إىل  الرـجـوع  دون  الدينيــة، 

 Judith Plaskow,Standing(.وأحكامهــا

again at Snai,p.28(، وأخريات منهن دعون 

تعــرب  )هلخــوت(،  جديــدة  أحــكام  ابتــداع  إىل 

تعبرا حقيقيا عن التساوي بن الرجل واملرأة، 

وأخــذ  خارجــه.  اليهــودي وليــس  اـلـراث  ضمــن 

للتــوراة  تفاســر  يؤلفــن  ســنوات  منــذ  بعضهــن 

 Torah :مــن وجهــة نظــر نســوية ويحررنهــا مثــل

 of the Mothers Contemprary

 Jewish Women Read Clasical

هــذه  أشــهر  كان  JewishTexts  وربمــا 

 TheTorah :A كتــاب اليــوم  التفاســر 

Women’s Commentry وهو كتاب ضخم 

وقــد  مئــة،  وثــاث  األلــف  صفحاتــه  تجــاوزت 

النـسـاء  مــن  العـشـرات  الكتابــن  يف  شــاركت 

اقرحــت  كمــا  االختصاصــات.  مختلــف  يف 

نســوية  وهــي  تكــن،  إيســر  -مثــل   بعضهــن 

الصــاة يف  بعــدم  اليهــود  يتعهــد  أن  معروفــة- 

الكنيــس الــذي يضــع محيصــاه )حاـجـزا( يفصــل 

كذلــك  يرفضــوا  وأن  والرجــال،  النـسـاء  بــن 

منــه  تـقـرأ  الــذي  )املــكان  البيمــا  إىل  الذهــاب 

التــوراة يف الكنيــس( لـقـراءة التــوراة للمصلــن، 

نفســه.  بالعمــل  للنـسـاء كذلــك  يســمح  لــم  إذا 

 Judith Plaskow, Standing again at(

 )Sinai,p.237

باحث وأكاديمي من العراق مقيم في لندن

لو كانت اليهودية قد 
وضعت أسسها من قبل 
المرأة والرجل معا، فإننا 

سنجد توراة تختلف كثيرا عن 
التوراة الحالية المعروفة. 
ألن األدلة اآلثارية التي 
عثر عليها والتي تخالف 

التراث المكتوب، وكذلك ما 
وصلنا من أخبار المجموعات 

اليهودية، التي لم تكن 
خاضعة لسلطة الحاخامية 
-كفرقة قمران مثال- وما 

عثرنا عليه من كتابات 
في موضوعات دينية، 

خلفتها بعض النساء، كل 
هذه يمكن أن تكون جزءا 
من التوراة، كونها جزءا 
من سجل التجربة الدينية 

اليهودية

 النساء الالئي يحضرن إلى 
الكنيس ال يحسبن من العدد 
الواجب تحققه في صالة 

الجماعة )المنيان، وهو 
عشرة أشخاص(، وال يجوز 
لهن أن يقرأن التوراة في 
الكنيس أيضا كما يفعل 

الرجل. ولما كانت الصالة 
والدراسة هما القلب 

والروح لليهودية التقليدية 
كما تقول الحركة فالنتيجة 
تكون أن المرأة هامشية 

على الحياة اليهودية 
وليست جزءا أساسيا من 
الجماعة. ومن األحكام 

التي تتعلق بالمرأة، 
وتعترض عليها الحركة 

تلك التي تتعلق بدورتها 
الشهرية
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الخياالت الجنسية
نموذج للتباين الجندري

سوسان جرجس

تجمــع الجنســانية مــا بــني الجنــس، الهويــة- النــوع اجتماعيــة، الــدور، الخيــاالت/ الهوامــات الجنســية، األيروتيكيــة، املتعــة والحميميــة، 

مــع  بهــا يف بواطــن املســكوت عنــه  ترمــي  تابوهــات عميقــة الجــذور  يـضـرب حولهــا  وتشــكل هــذه املواضيــع يف مجملهــا مواضيــع محّرمــة 

اختالفــات جندريــة نعزوهــا عمومــا إىل البنــاء االجتماعــي البطرـيـريك.

دورا  غــر واعيــة،  للخيــاالت الجنســية، واعيــًة كانــت أو  ـفـإّن  بالتنــوع واالبتــكار والتغيــر،  تتســّم  إذا كانــت الحيــاة الجنســية لإلنـسـان 

بــارزا يف بلــورة العالقــة الحميمــة بــني الجنســني، ســّيما وأننــا يف عصــر يتســّم بســرورة حراكــه االجتماعــي املعولــم وبتـحـوالت هجينــة يف 

منظومــة قيمــه، فمــا هــي الخيــاالت الجنســية؟ هــل هــي ظاـهـرة طبيعيــة أم مرضيــة؟ هــل للخيــاالت الجنســية تباينــات جندريــة، ومــا هــو 

أثرهــا عــى العالقــة بــني الرجــل وامـلـرأة؟

مقال

 Claude كريبولــت  كلــود  يعّرف 
Crépault الخيــاالت/ الهوامــات 

بأّنهــا   les fantasmes sexuels الجنســية 

إدراك عقــّي واٍع حينــا، الواٍع حينــا آخــر، وهــي 

مجموعــة مــن الرغبــات الجنســية التــي تــأيت عــى 

شــكل صــور تربــط بــن شــخصن أو أكــر. تمتلــك 

مـثـرة  ملهمــة  قيمــة  الجنســية  الهوامــات  هــذه 

حيــث تســمح للفــرد بإثــارة غرائــزه الجنســية مــع 

إمكانية السيطرة عليها.

 تجــدر املاحظــة أّن الخيــال الجنــي قــد يكــون 

قصــة كاملــة أو فكــرة عابــرة لبعــض الســلوكيات 

البعــض  كان  وإذا  الرومانســية،  أو  الجنســية 

ينطلــق يف خياالتــه الجنســية مســتحضراً حدثــاً 

أو إشــارة أو حركــة أو صــورة واقعيــة، ماضيــة 

يف  يعتمــد  اآلخــر  البعــض  فــإّن  حاـضـرة،  أو 

بـنـاًء  املحــض.  الخيــال  عــى  الجنســية  هواماتــه 

الجنســية  الخيــاالت  أّن  الـقـول  يمكننــا  عليــه 

ظاـهـرة متـغـرة يف الزمــان واملــكان تبًعــا لركيبــة 

الفرد النفسية وتبًعا للعوامل االجتماعية التي 

شّكلت شخصيته سواء تلك املتعلقة بالتنشئة 

واملناطقــي،  الدينــي  االنتـمـاء  االجتماعيــة، 

االنتماء الجيي، كما بمقدار املثاقفة واالنفتاح 

افراضيــا. أو  عــى اآلخــر واقعيــا 

هل التخيات الجنسية حالة طبيعية؟

تؤكــد الدراســات يف علــم النفــس أّن الخيــاالت/ 

لــدى  بالفـطـرة  موجــودة  الجنســية  الهوامــات 

جميــع النــاس دون اســتثناء، وهــي عــى ارتبــاط 

الفــرد وعاقتــه بوالديــه. وثيــق بطفولــة 

بكثــر  يحــاط  الجنســانية  مــا كان موـضـوع  وإذا 

ينظــر إىل  البعــض  التــي تجعــل  التابوهــات  مــن 

الاواعيــة-  أو  الواعيــة  الجنســية-  الخيــاالت 

البحــوث  فــإّن  مرضيــة،  حــاالت  باعتبارهــا 

تلــك  أّن  عــى  تؤّكــد  ســيكولوجية  السوســيو- 

الخيــاالت ظاـهـرة تــكاد تكــون عامليــة حتــى لــدى 

األفراد الذين يحققون نضجا واكتفاًء جنسيا، 

عنــد  الجنســية  للخيــاالت  الــكّي  الغيــاب  وأّن 

ومســتهجنة  طبيعيــة  غــر  حالــة  هــو  الفــرد 

ونفســيا. اجتماعيــا 

التباينات الجندرية
وإناثــاً-  ذكــورا  األطفــال-  يتلقــى  الطفولــة  منــذ 

معتمديــن  جندريًــا  متباينــة  اجتماعيــة  تنشــئة 

يف تغذيــة مخيالهــم االجتماعــي عــى اّدـعـاءات 

مــن  غالبيتهــا  يف  مســتمّدة  وافراضــات 

الدينيــة.  األيديولوجيــا  مــن  كمــا  البيولوجيــا 

وإذا كانــت التنشــئة االجتماعيــة يف املجتمعــات 

البطريركية تحرص عى تحفيز الرجل لإلعان 

بشــكل  الجنســية  الحيــاة  واختبــار  عــن رجولتــه 

الفتــاة  التنشــئة نفســها تربــي  فــإّن هــذه  مبكــر، 

عــى الحـيـاء املـفـرط والنظــر لــكل مــا هــو جنــي 

والعيــب. لّلــوم  مصــدٌر  باعتبــاره 

الجنــدري  التبايــن  يصبــح  ذكرنــا  مــا  عــى  بـنـاء 

مــن  يعيشــها كل  التــي  الجنســية  الخيــاالت  يف 

تركيــب  عــن  ناتــج  بديهــي  أمــر  وامـلـرأة  الرجــل 

سوســيو- ســيكولوجي- بيولوجــي مختلــف لــدى 

الخيــاالت  أّن  الدراســات  بّينــت  الجنســن. وقــد 

الجنسية تزداد لدى الرجال منها لدى النساء، 

وهــي تتمحــَور عــادًة عنــد الرجــل حــول مواضيــع 

السيطرة والضغط والقّوة الجنسية واإلخضاع 

عــى  الــدال  الفتــح  رايــات  ورفــع  واالســتحواذ 

أّمــا  التمّلــك.  محققــة ألســبقية  فحوليــة  هويــة 

عند املرأة فنجد أّن الخياالت الجنسية تتمحور 

واملداعبــات،  والعاطفــة  الحــّب  ـحـول  غالًبــا 

)الهابيتــوس(  لديهــا  التصــورات  نســق  أّن  ذلــك 

متمحور حول فكرة مؤداها أّن الجنس وسيلة 

الـسـرة  عــى  للحـصـول  طريــق  هــو  غايــة،  ال 

واألمومــة. والحمايــة 

ســببه  الجنــدري  التبايــن  هــذا  أن  نــرى  ونحــن 

األسايس هو التنشئة االجتماعية التي ال يمكن 

بــأي حــال مــن األحــوال أن تلغــي حاجــات امـلـرأة 

الجنســية ورغبتهــا يف تلبيتهــا بطــرق أيروتيكيــة 

وغرهــا  واالســتعراضية  األدوار  لعــب  أبرزهــا 

مــن الطــرق التــي باتــت يف تزايــد مســتمر بســبب 

دخولنــا يف عصــر العوملــة )التقنيــة خاصــة( ومــا 

القيــم  تـحـّول يف منظومــة  تحدثــه الصــورة مــن 

خصوًصــا. الجنســية  والقيــم  عموًمــا 

العالقة بين الشريكين
مّمــا  الجنســية  الهوامــات  الخيــاالت/  تتغــّذى 

ـيـراه الشــخص ويَخـتـربه يف حياتــه العاديــة مــن 

لـقـاءات واقعيــة وافراضيــة وـحـركات وإشــارات 

بعــض  كان  وإذا  وأفــام.  وصــور  وتلميحــات 

خياالتهــم  تنميــة  عــى  يعملــون  األشــخاص 

الجنسية فإّن البعض اآلخر يعمل عى إخفائها 

ودفنها يف أعماق الاوعي. غر أّن علماء النفس 

يجمعون بأّن الخياالت الجنسية من شأنها أن 

تنّشط الرغبة واإلثارة الجنسية بن الشريكن، 

يف  والباحــث  األنربولوجــي  أّكــد  وقــد  هــذا 

 Philippe Brenot”الجنسانية “فيليب برينو

 les والحــب  الجنــس  “النـسـاء،  كتابــه  ضمــن 

femmes، le sexe et l’amour” أّن النساء 

اللــوايت ال يمتلكــن خيــاالت / هوامــات جنســية 

اإلشــباع  مــن  إيجابيــة  أقــل  مســتوى  يحققــن 

الجنــي. واـلـرىض 

أّن  عــى  التأكيــد  مــن  بــد  ال  املجــال  هــذا  ويف 

نســبية،  ثقافيــة  ظاـهـرة  الجنســية  الخيــاالت 

إيجابًيــا  يكــون  قــد  جنســيا  خيــاال  أّن  يعنــي  مــا 

يف حيــاة بعــض األـفـراد ويكــون ســلبيا يف حيــاة 

آخريــن، حتــى أّن هــذا الخيــال الجنــي نفســه 

قــد يتغــر تأـثـره لــدى الفــرد باختــاف التوقيــت 

والظــرف، وذلــك الرتباطــه بمتـغـرات سوســيو- 

كـثـرة. ونفســية  ثقافيــة 

وإذا كان لبعــض الخيــاالت الجنســية – خاصــة 

تلــك التــي يتــم شــحنها ذهنًيــا يف عصــر االنفتــاح 

أثــر   -porno بورنــو مــن  لــه  يــرّوج  ومــا  املعولــم 

سلبي يف تحويل العاقة الجنسية من الشراكة 

بــن الجنســن إىل املزيــد مــن العنــف والســادية 

فــإّن  الجنــي،  االغتصــاب  بــدالالت  املحملــة 

يتــم  قــد  األخــرى  الجنســية  الخيــاالت  بعــض 

توظيفها لتحسن وتنشيط العاقة بن الرجل 

الجنســن،  بــن  اختافهــا  مــن  بالرغــم  وامـلـرأة 

التاليــة: النقــاط  ويبــدو ذلــك يف 

التخلــص  عــى  الجنســية  الخيــاالت  تســاعد   .1

مــن الروتــن الــذي قــد يصيــب العاقــة الجنســية 

بــن الرجــل وامـلـرأة.

الخيــاالت  تســاعد  البطرـيـريك  املجتمــع  يف   .2

الجنــي  الكبــت  عــن  التعويــض  يف  الجنســية 

تســاعد  فهــي  وبالتــايل  البعــض،  يعيشــه  الــذي 

بعــض  إشــباع  عــى  اـمـرأة-  أو  رجــل  الفــرد- 

الجنســية. الرغبــات 

3. تضاِعُف الخياالت الجنسية املتعة الجنسية 

يف الحيــاة الرومانســية عنــد الرجــل واملــرأة.

الحلــم  مــن  الجنســية  الخيــاالت  نقــل  إّن   .4

إذا  الزوجيــة  الخيانــة  مــن  يخّفــف  الواقــع  إىل 

ســيطرة  ال  كـشـراكة  وامـلـرأة  الرجــل  عاشــها  مــا 

وخـضـوع 
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هذيان الذاكرة الجماعية
في ثقافة الموبايل

أسماء الغول

لــن  بــي  تمــر  جميلــة  لحظــة  كل  أن  الَوَســاوس؛  هــذه  ـتـراودين 

ت
ح

ًصب
أ

أتذكرها إذا لم أصورها بهاتفي املحمول، فإذا ذهبت إىل مدرسة 

أبحــث ســريعا عــن هاتفــي ألصورهــا، وإذا  ابنتــي ورأيتهــا ترســم 

ذهبنــا إىل البـحـرة املجــاورة أفعــل الــيء ذاتــه، وغالبــا مــا تكــون 

ذاـكـرة الهاتــف ممتلئــة بالصــور مــا يجعلنــي آخــذ وقتــا يك أحــذف 

الفيديوهــات والصــور غــر املهّمــة أللتقــط صــورا جديــدة، وغالبــا مــا ينفــد 

حــال رضخــت ولــم  اللعــب، ويف  الرغبــة يف  ويفقــدان  ابنــي وابنتــي  صــرب 

أصور، تمسكني تابيب الشك بأن اللحظة لم تكتمل.

كأنني استغنيت عن ذاكريت التي كانت أها لاحتفاظ بسنوات طفولتي 

ومراهقتــي دون أن أعــرف الهاتــف املحـمـول، أو كأن الهاتــف غــدا عقــي 

وتاريخي، ولم أعد مطالبة بأن أسرجع تلك اللحظات الجميلة بنفي، 

وهذا ال أقرفه وحدي، بل هناك املاين من البشر الذين لم تعد لديهم 

تلــك الثقــة بذاكرتهــم وبأنهــا ســتحفظ اللحظــات الجميلــة، بــل حتــى أن 

الذاـكـرة أصبحــت موضوعــا غــر مفكــر بــه، طاملــا أن هنــاك الهاتــف الــذيك 

)Smart Phone( أو الحاســب اللوحــي )Tablet(. وليــس هــذا فحســب 

تلــك،  ذاكرتــك  عــى  أفعــال وتعليقــات  تلقــي ردود  باإلمــكان  أصبــح  بــل 

تفاعــي،  مــن خــال محيــط  أيامــك ولحظاتــك بفرحهــا وحزنهــا  وســجّل 

فأنــت لــم تعــد تملــك ذاكرتــك وحــدك، بــل تشــارك بهــا العالــم.

لقــد ربــى لدينــا الهاتــف كســل الذاـكـرة، فهــو يذّكــرك بصــورك يف الوقــت 

بــل  أيضــا،  يفعــل ذلــك  قبلــه، والفيســبوك  الــذي  أو  العــام املــايض  ذاتــه 

يكفــي أن تلــج إىل أســتوديو الصــور عــى هاتفــك يك تتنقــل بــن ســنوات 

عـمـرك، ناهيــك عــن أنــه لــم يعــد هنــاك خــوف مــن فقــدان الصــور بفقــدان 

بفـضـاء  نســخة احتياطيــة  يف  محفــوظ  الصلــب، ألن كل يشء  جهــازك 

التخزيــن اإلنرنتــي عــى حســابك يف غوغــل.

توقفنا عن التذكر، تماما كما توقفنا عن بذل املزيد من أنفسنا من أجل 

أن تكــون اللحظــات جميلــة لنــا، وليــس فقــط لصــور الهاتــف واإلنســتغرام 

والفيسبوك.

كريجــر  ومايــك  سيســروم  كيفــن  األمركيــان  املربمجــان  يكــن  لــم  ربمــا 

إنســتغرام  تطبيــق  أطلقــا  حــن  بالعالــم  ســيفعانه  الــذي  مــا  يعرفــان 

عــى متجــر أبــل يف أكتوبــر 2010 كأول منصــة اجتماعيــة اللتقــاط الصــور 

ومشاركتها، فرغم بساطة التطبيق إال أنه استطاع أن يحقق رواجا هائا 

حتى بلغ عدد مستخدميه بعد شهرين فقط من إطاقه مليون شخص 

حول العالم، وقبيل نهاية العام األول بلغ عدد مستخدميه 10 ماين 

شــخص يتداولــون 150 مليــون صــورة.

ويف أبريل من العام 2012، تم طرح التطبيق عى متجر أندرويد، وبعد 

عــدد  فيســبوك، وتضاعــف  قبــل  مــن  ـشـرائه  عــن  اإلعــان  تــم  أيــام  ســتة 

مســتخدميه إىل 80 مليون مســتخدم يف يوليو من العام نفســه، وعقب 

خمس سنوات وصل عدد املستخدمن النشطن شهريّا إىل 700 مليون 

يف أبريــل 2017، يتداولــون 40 مليــار صــورة.

عــى حقيقتهــا،  تبــدو  رؤيــة حياتنــا كمــا  عــن  بكليتنــا  اســتغنينا  لقــد  إذن 

النجــاح، ولـقـاء  لنلتقــط لحظــات  نراهــا مــن خلــف الشاشــات  بــل غدونــا 

األصدقاء، ووالدة األبناء، واإلجازات، وحفات الزفاف، وأوىل خطوات 

مــي أطفالنــا وبدايــة لثغهــم لألبجديــة.

لــم يبــَق يشء يحتفــظ بلحظتــه األصيلــة حــن تلتقطهــا عيوننــا، بــل تفعــل 

ذلــك عيــون الهاتــف املحـمـول، فــرى األشــياء مــن خلــف زـجـاج، حتــى إذا 

أردنا أن نتذّكر نجد أن هذه الصور هي التي تكّون ذاكرتنا أكر من تدفق 

اللحظــة الحقيقيــة يف رؤوســنا.

مــن الطبيعــي أن يحــدث كل هــذا، خاصــة أن عــدد مــن بحوزتهــم هواتــف 

ســبعة  هنــاك  ثانيــة  كل  أن  أي  مســتخدم،  مليــار   4.9 بلــغ  محمولــة 

أشــخاص جــدد ـحـول العالــم بــدأوا باســتخدام الهواتــف املحمولــة، ســتة 

ذكيــة. هواتــف  يســتخدمون  منهــم 

الذكيــة،  الهواتــف  امتــاك  عنــد  فقــط  تبــدأ  لــم  الحقيقيــة  الثــورة  ولكــن 

بــل مــن انتشــار التطبيقــات عــى هــذه الهواتــف، فقــد أصبــح لــكل موقــع 

ببســاطة  املوقــع  دـخـول  خالــه  مــن  يمكــن  بــه  خــاص  تطبيــق  إلكــروين 

مــا يجعــل  فتــح صفحــة “ويــب”،  الحاجــة إىل  دون  وـسـرعة وانتقائيــة، 

تــوازي  ونشــرها  وتحميلهــا  الصــورة  التقــاط  وـسـرعة  باإلنرنــت  االتصــال 

رأســك. يف  التقاطهــا  لحظــة 

إن مــا أحدثــه “املوبايــل” ومــا جلبــه مــن ثقافــة وتفاعــل بــن اإلنســان واآلخــر 

يف الفـضـاء الســيربين زاد مــن انفصالــه عــن واقعــه؛ بــن أصدقائــه ومــع 

مــا أحــدث  الكاملــة،  الفــرد  بــل إن اســتخدامه مبنــي عــى عزلــة  عائلتــه، 

تغـيـرا عــى عقلــه وبيئتــه، وهــو مــا تحدثــت عنــه عاملــة األعصــاب ســوزان 

غرينفيلــد حــن وصفــت عقولنــا بأنهــا تتأقلــم بشــكل حــي ويعــاد ترتيــب 

“خاياهــا” بشــكل جديــد أو ضمــور بعضهــا، بحســب الوســائط.

فاإلنسان حن كان يعتمد عى التواصل الشفوي كوسيط، كان مختلفا 

ت
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كذلــك  اليــوم،  عــن  العقليــة  بصفاتــه  تمامــا 

تضمــن  القديمــة  فالوســائط  وتكّيفــه،  بيئتــه 

جماهــر غـفـرة تــكاد تتجانــس، لكنــه اليــوم يف 

التجانــس  يحــدث  الحديثــة  التكنولوجيــا  عصــر 

تــأزم  حالــة  يف  الواقــع  يف  يركــه  مــا  افراضيــا، 

فغــدت  يــده.  يف  “هاتفــه”  يكــن  لــم  إذا  مرّوعــة 

عــن  الوجوديــة  اإلنســان  عزلــة  عزلتــن؛  عزلتــه 

اآلخر التي ليست لها من حل منذ األزل، واآلن 

هاتفــه املحـمـول. داخــل  املرّكبــة  عزلتــه 

الهاتــف  عــرب  العالــم  مــع  اليــوم  تعاملنــا  إن 

والتحكــم  الثقــة  مــن  باملزيــد  يشــعرنا  املحـمـول 

والتمكــن إىل حــّد أصبحــت تســيطر علينــا فكــرة 

التشكيك بكل ما هو خارج عنه وعن تطبيقاته، 

لــم  إذا  ثقــة  ذات  غــر  مصادرنــا  أصبحــت  كمــا 

تمــر عــرب هــذه الوســائط، فطريقــة التعامــل مــع 

اســتقبال  كذلــك  اختلفــت،  وتلقيهــا  املعلومــة 

األخبــار التــي غــدت عبــارة عــن فيديوهــات وصــور 

نشــهدها  وكأننــا  اللحظــة،  بنفــس  ونصــوص 

بأبعادهــا الثاثــة، لذلــك يختلــف تخيلنــا لزمــان 

يف  شــكلها  عــن  تصلنــا  التــي  املعلومــة  ومــكان 

الكتــب. أو  الصحــف  أو  عــرب األوراق  الســابق 

االنتقائيــة  تضمــن  الوســائل  هــذه  أن  واألهــم 

األـجـزاء  ونحــدد  نـقـرأ  مــا  فنختــار  الشــديدة، 

التــي  الصــورة  نــرى  فنحــن  نريــد،  بمــا  ونتحّكــم 

التــي  والكلمــات  نريــد  الــذي  والفيديــو  نحــب 

وفيزيائيــة،  معنويــة  تكلفــة  بأقــل  نفّضــل 

األخبــار  تطبيقــات  مختلــف  عــرب  بهــا  ونتحّكــم 

تضغطــه  ومــا  بأصابعنــا  اإلعاميــة،  والتقاريــر 

مــن أزرار، فهــل كان اإلنســان أبــدا ســيد مزاجــه 

هكــذا  أو  اللحظــات؟  هــذه  هــو يف  كمــا  ونفســه 

أن  لــه  ـيـراد  هكــذا  وربمــا  يعتقــد،  أن  يحــب 

يعتقــد! فــا ننــى أن هــذا العالــم الســيربين كلــه 

بــه. متحكــم 

العامليــة  إريكســون  مؤسســة  تقريــر  ويوضــح 

“أبــرز 10 توجهــات للمســتهلك يف العــام 2017 

ومــا بعــده” أن مــن ســلبيات هــذه التكنولوجيــا 

 Social( االجتماعيــة  بالصوامــع  يســّمى  مــا 

مواقــع  لوغاريتمــات  تقــوم  مــا  فعــادة   ،)silos

التواصــل االجتماعــي بحجــب بعــض املعلومــات 

األفــكار  عــى  تعرفهــا  إمكانيــة  مــن  يقلــل  مــا 

ثــم تصبــح هــذه املواقــع صــدى  املختلفــة، ومــن 

كونهــا  مــن  أكــر   )Echochamber( ألفكارهــا 

ذات  بــن املجموعــات  للتواصــل  تهــدف  مواقــع 

املختلفــة. األفــكار 

وســيطا  يعــد  لــم  املحـمـول  الهاتــف  وبالتــايل 

أصبــح  أنــه  بمقــدار  وآخــر  بــن شــخص  تقليديــا 

ففــي  ونفســه،  الشــخص  بــن  اتصــال  وســيلة 

عــى  انعكاســاته  يــرى  الشــخص  هــذا  النهايــة 

حبيــس  فهــو  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

“مــرآوي”. عالــم  يف  التطبيقــات 

ومــن هنــا بالــذات، ومــن خــال هــذه االنتقائيــة 

رغباتــه  لتلبيــة  عربهــا  يســعى  التــي  الوهميــة 

معهــا،  معنــى  ال  الحقائــق  تصبــح  وقناعاتــه 

اســتخدام مصطلــح  لدينــا جلّيــا أهميــة  وتظهــر 

“مــا بعــد الحقيقــة” )Post-truth(، وللوهلــة 

أن اإلنســان  يقصــد  أن املصطلــح  تعتقــد  األوىل 

أهميتهــا  عــرف  بأنــه  للحقيقــة  إدراكــه  تجــاوز 

بعدهــا،  ملــا  بمعرفتــه  ووصــل  بدالئلهــا  وأخــذ 

باملصطلــح كمــا أورده قامــوس  ولكــن املقصــود 

“أكسفورد” أنه يدلل عى “الظروف التي تكون 

فيهــا الحقائــق املوضوعيــة أقــل تأـثـرا يف صياغــة 

العواطــف  إىل  باالحتــكام  مقارنــة  العــام  اـلـرأي 

الشــخصية”. والقناعــات 

اآلن أدّرب نفــي عــى أال أخــرج هاتفــي النقــال 

أغنيــة  بــأداء  ابنتــي  قامــت  إذا  حقيبتــي  مــن 

جديــدة، وأال ألتقــط البنــي صــورة يف أول مبــاراة 

له بكرة السلة، ولنتذكر هذه األيام معا ثاثتنا 

عشــرين  أو  عـشـرة  بعــد  تكونــه  أن  ينبغــي  كمــا 

عامــا دون وســائط، لكــن مــاذا عــن البشــر؟، عــن 

غــر ذاكرتهــم والحقيقــة؟ مــاذا سيســتغنون 

الفيلســوف  قالــه  مــا  أن  أخشــاه  مــا  أكــر  إن 

ســينطبق  التاريــخ  عــن  فالــري  ـبـول  الفرنــي 

“هــو  وتطبيقاتهــا  النقالــة  الهواتــف  عــى  يومــا 

املنتج األكر خطورة من بن ما حضرته كيمياء 

هذيــان  أو  العظمــة  هذيــان  إىل  يقــود  العقــل.. 

االضطهــاد” 

كاتبة من فلسطين مقيمة في باريس
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خمس حكايات من طرابلس
جمعة بوكليب

قص

حكاية أولى
حــن تحــط بــك رحلــة طائــرة شــركة خطــوط “األجنحــة الليبيــة ” يف مهبــط 

مطار” معيتيقة” بطرابلس الغرب قادمة من مطار قرطاج بتونس ذات 

مـسـاء ســبتمربي خلــت ســماؤه مــن الغيــم وســطعت متألقــة نجومهــا، 

نفســياً، ألن  التماســك  أمكــن،  مــا  وحــاول،  جأشــك،  رباطــة  اســتجمع 

لــك،  يعنــي  كان  وإن  طرابلــس،  يف  ووجــودك  طرابلــس،  إىل  وصولــك 

شــخصياً، الكثــر فإنــه، يف نفــس الوقــت، ال يعنــي شــيئاً لطرابلــس: متــى 

كانــت املــدن عــى تعــدد أصنافهــا وجنســياتها، تبــدي مبــاالة بمــن يحــّل بهــا 

أو يغادرهــا، بمــن يحبهــا أو يمقتهــا؟

األريض  كوكبنــا  بهــا  يمتــئ  التــي  اللــه  دنيــا  مــدن  مــن  مدينــة   طرابلــس 

الصغــر، لكنهــا تقــع يف ـجـزء غــر منظــور منــه أوالً، وثانيــاً أن مــا تّدعيــه 

وبــن  شــخصياً  بينــك  حميمــة  خصوصيــة  عاقــة  وجــود  عــن  وتزعمــه 

الجانــب،  أحاديــة  مزعومــة  عاقــة  ألنهــا  عليــك  مــردود  ـقـول  طرابلــس 

وبالتأكيــد ال تعنــي مدينــة كطرابلــس مــر بهــا غــزاٌة مــن كل فجــاج األرض، 

ناهبــن ســالبن، ثــم عافوهــا وتركوهــا كقــارب مهجــور تحــت رحمــة حــرارة 

شمس سادّية، عى شاطئ بحر تجوبه أساطيل حربية وسفن تجارية، 

يعــربون  حاملــون  فـقـراء  مهاجــرون  يقصــده  صــار  الراهنــة  الســنوات  ويف 

صـحـراء قاتلــة عــى أمــل وصولهــم أحـيـاء إىل شــواطئه ثــم تحّمــل مشــاق 

وأهــوال عبــوره عــى أمــل وصولهــم أيضــاً أحيــاء ســاملن الجئــن إىل جحيــم 

جنــة موعــودة يف الضفــة املقابلــة. وهــي مدينــة ظلــت عــى مــر العصــور يف 

مرمــى ـنـران األعــداء مــن الخــارج ويف الداخــل، وســقطت ـمـّرات عديــدة، 

ونالهــا مــن األذى الــيء الكثــر، لكنهــا مــا زالــت حّيــة تســعى وإن كانــت 

تجــد صعوبــة يف التنفــس، ومــا زالــت تتوســد الصــرب وإن كانــت غــر قــادرة 

يتملكــه  الغـنـاء والـبـوح، ومــا زالــت كذلــك تعيــش حياتهــا كموتــور  عــى 

ترقــب وتوتــر يف أن تتــاح لــه فرصــة واحــدة صـغـرة ليثــأر لنفســه وتهــدأ يف 

ـقـرارة روحــه، أـخـراً وإىل األبــد، ـنـران ألــم ظلــت ملتهبــة يف أعماقــه.

مــن املســافرين  ـغـرك  مــع  بهمــا،  كعهــدك  مرددتــن،  بقدمــن  تدخــل 

إىل صالــة الواصلــن بمطــار معيتيقــة، يف ليــل طرابلــي ـسـاكن ومريــب، 

وتنتابــك  املُســّن،  قلبــك  دقــات  ـسـرعة  بتزايــد  صــدرك  ضيــق  يف  وتحــّس 

مشــاعٌر خليــٌط مــن خــوف غريــزي ال يفارقــك وفــرح مــن عــاد بعــد غيــاب 

ملاقــاة طفولتــه. متهيئــاً 

تقول لنفسك مصرّباً “الي تصّبه السمواْت تتحّمله األرايض!”.

حكاية ثانية
طرابلــس، كانــت دومــاً وال زالــت، حكايــة أليمــة يف مجملهــا، موغلــة يف 

الِقــدم والعراقــة واملحــن والســذاجة وغرابــة األطــوار وتشــابك التفاصيــل، 

يرويها رواٌة بألسنة مختلفة، وبسحنات مختلفة، وقلوب أكر أختافاً، 

وبـنـربات أصــوات تـطـول وتقصــر، تعلــو وتهبــط، تتوتــر كســهم يف قــوس 

مشــدود، أو تتــدىل باشــتهاء واســرخاء كعناقيــد يف داليــة: فكيــف يضيــق 

قلبهــا بتفصيلــة صغــرة: أنــا؟

مباشرة، لدى مغادريت مطار معيتيقة، َعّن يل سؤال:

ماذا لو أن الكاتب اإليطايل إيتالو كالفينو زار طرابلس ودّون تلك الزيارة 

يف كتابه “مدٌن غر مرئية”؟

ال أعتقــد أن قلعــة كالـسـراي الحـمـراء، رغــم جمالهــا وســحرها، ســتثر 

فـضـول كاتــب قــادم مــن بلــد يعــج بالـقـاع والحصــون، وال أظنــه ســيفتح 

نوافــذ روحــه أمــام عصافــر قلبــه لتنطلــق عاليــاً يف ســماء مفتوحــة كمفــازة 

مــن زرقــة ال تـهـرم، ثــم تحــّط عــى قبــاب جامــع مــن جوامعهــا العتيقــة، 

وهــو القــادم مــن بلــد يزدحــم بالكنائــس والكاتدرائيــات والقبــاب العتيــدة، 

لكنــه قــد تســرح بــه قدمــاه صدفــة نحــو أزقتهــا وحواريهــا العتيقــة املهملــة 

بــن ســطور صفحــات  واملهدمــة، وربمــا يفتنــه مــا يكتشــفه باقيــاً مخفيــاً 

تاريخهــا منقوشــاً عــى الجــدران ومحفــوراً عــى أبــواب البيــوت ومتدليــاً مــن 

تصدعــات وشــقوق النوافــذ والشــرفات.

الدنيــا  لــو علــم كالفينــو أن طرابلــس متمـيـزٌة عــن غرهــا مــن مــدن  مــاذا 

بكونهــا تاريخيــاً املدينــة الوحيــدة عــى ســطح كوكبنــا األريض التــي حكمهــا 

“قهواجــي” طيلــة أحــد عشــر يومــاً؟

أقول لنفي مذّكراً:” الي ما هّزه ريح البارح كيف يهّزه ريح اليوم؟!”.

حكاية ثالثة
خــال الســنوات الطويلــة نســبياً التــي قضاهــا بعيــداً عنهــا، هائمــاً يف مــدن 

بــدأب وصــرب إليجــاد خيــط،  الدنيــا بحثــاً عــن نفســه وعــن دنيــاه، ســاعياً 

مهمــا كان صغــراً وضئيــاً، يشــّد قدميــه إىل تــراب أرض ال تغلــق ســماؤها 

األبــواَب أمــام جيشــان روحــه، تـغـّرت طرابلــس كـثـراً:

بــدالً مــن تلــك الصـغـرة املضمومــة عــى نفســها، كمشــموم فــّل، ظـهـرت 

أخرى، تمددت يف األرض بشكل سرطاين، ملتهمة البساتن والسواين، 

أشــجار الزيتــون والنخيــل، حتــى غــدت غابــة اســمنتية معدومــة الســمات 

يل
كيا

ي 
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عشــوائية  أحـيـاء  وبــرزت  وحضاريّــا،  معماريّــا 

عديــدة جديــدة بأســماء غريبــة.

القديمــة  واملناطــق  األحـيـاء  طالــت  التـغـرات 

إذ  رأســمالّيا.  الوصــف،  صــح  إن  والجديــدة، 

تجــاري  بتخصــص  تعــرف  منطقــة  كل  صــارت 

معــّن: فمنطقــة “زاويــة الدهمــاين” مثــاً صــارت 

مركــزا لتجــار املــواد املدرســية ولوازمهــا، ومنطقــة 

الهواتــف  لتجــار  مرـكـزاً  صــارت  حســن”  “رأس 

مرـكـزاً  صــارت  “فشــلوم”  ومنطقــة  املحمولــة، 

لتجــار املــواد املنزليــة. منطقــة “الظـهـرة”، حيــث 

تقيــم أســرته منــذ خمســة عقــود زمنيــة، تغــّرت 

لتجــار الحاســوب  هــي األخــرى، وصــارت مرـكـزاً 

أوالً، ويف السنوات األخرة، صارت سوقاً مالية 

يف  الواقعــة  املشــهورة  املاليــة  للســوق  منافســة 

الســوق املعروفــة تاريخيــاً باســم “ســوق املشــر”.

الســوق املاليــة التــي يقصدهــا بائعــون ومشــرون 

ســوقاً  املــايض  يف  كانــت  األجنبيــة  للعمــات 

شــعبية للخضــروات والفواكــه واللحــوم والخبــز 

بتحديــث  البلديــة  قامــت  الســتينات  ويف أواخــر 

الخشــبية وحــلَّ  األكــواخ  أزيلــت  حيــث  الســوق 

حديثــة  بمحــات  حديــث  حجــري  بـنـاء  محّلهــا 

لتجــار  بتأجرهــا  البلديــة  قامــت  طابقــن  عــى 

الخضــروات والفواكــه واللحــوم واملــواد الغذائيــة 

لكن يف التسعينات بدأ تجار العملة يف التسلل 

إىل الســوق ثــم االســتحواذ عليهــا وتحويلهــا إىل 

صرافــة. مكاتــب 

بجوار هذة السوق حد التاصق، مقربة قديمة 

قامــت  بوكــر”،  ســيدي  “مـقـربة  باســم  تعــرف 

املـقـربة  بإقفــال  األـخـرة  الســنوات  يف  البلديــة 

تمهيديــة إلزالتهــا  امـلـوىت، كخطــوة  دفــن  ومنــع 

لكــن  الـشـرعية.  الزمنيــة  الـفـرة  انقـضـاء  بعــد 

لدفــن  النــاس  عــاد   2011 فربايــر  انتفاضــة  بعــد 

موتاهــم باملـقـربة كمــا كانــوا يفعلــون يف املــايض. 

مــا يلفــت االهتمــام هــو أن قبــور امـلـوىت بعــد كل 

هــذه الســنن تراكمــت وارتفعــت بحيــث فاقــت 

علو سور املقربة وصار من السهولة بمكان عى 

القبــور. مشــاهدة  املاّريــن 

ســوٌق لزينــة الحيــاة الدنيــا ومـقـربٌة لقــرب الحيــاة 

الدنيــا وزينتهــا متجاورتــان يف وئــام وســام!

تـسـاءل يف نفســه متعّجبــاً: “مــن منهمــا تســخر 

مــن األخــرى؟”.

حكاية رابعة
أي  طرابلــس  أعــْر  لــم  الســجن،  تجربــة  قبــل 

أهميــة، بــل واعتربتهــا مدينــًة مأهولــًة بضجــر ال 

يطــاق، وســجناً كـبـراً تقــُف أســواره حائــاً بينــي 

وبــن تحقــق حلمــي يف الـطـران يف فـضـاء اللــه، 

فارداً جناحن من شهوة للحياة واالنفات من 

كل مــا يشــّدين مــن قيــود.

ســني  مــن  األوىل  املرحلــة  يف  أحيانــاً،  وكنــُت، 

الشــباب أحــّس وكأننــي طــٌر محبــوٌس يف قفــٍص 

قمــاش  مــن  قطعــة  فوقــه  وضعــْت  معــدين، 

كثيــف أســود اللــون، فصــار حالــه كحــال رهــن 

املحبســن.

األســابيع  رعــب  انجــاء  بعــد  الســجن،   يف 

والشــهور األوىل، بــدأُت، تدريجيــاً، يف محاولــة 

إعــادة  ومحاولــة  قلبــي،  نبــض  عــى  الســيطرة 

التوازن إىل روحي. يف تلك الفرة، بدأْت خيوط 

خفّيــة  بأيــاد  تنســج  مختلفــة  جديــدة،  عاقــة 

ـمـّرة،  ألول  وشــعرت،  طرابلــس.  وبــن  بينــي 

بافتقادها، وكنت كلما انتابتني حالة من حزن 

أو كآبــة أفــّر إليهــا يف أحامــي ويقظتــي. وازددت 

تعلقاً بطفولتي وبصباي، وبدأت بوعي أتصّيد 

يف ذاكــريت كل مــا كان يراوغنــي، بفعــل الزمــن، 

مــن ذكريــات يف حواريهــا وشــوارعها وأســواقها 

الســجن  تجربــة  وصلــْت  وحــن  ومدارســها، 

لوجــه  مــن جديــد، وجهــاً  منتهاهــا، وجدتنــي، 

مع مدينة أخرى غر ما أحببُت وافتقدت طيلة 

الســجن. ســنوات 

مــا  حــدث  كيــف  أو  التفاصيــل،  أذكــر  أعــْد  لــم 

ربمــا  لكــن  الســنن،  هــذه  بعــد كل  حــدث يل، 

وقــت  أســباب أخــرى ال  كان ذلــك ســبباً ضمــن 

عــى  حقائبــي  أـحـزم  جعلتنــي  فيهــا،  للخــوض 

نــادم، قاصــداً  عجــل، وأغادرهــا غــر آســف وال 

مــن  تمكننــي  أرض  عــن  باحثــاً  أخــرى،  مدنــاً 

مــا  روحــي  لســماء  وتعيــد  بحّريــة،  التنفــس 

وصـفـاء. صحــو  مــن  فقــدْت 

 اآلن، وأنــا أجــّر يف شــوارعها قدمــن كهلتــن، 

وأوـجـاع  عمــري،  ســنوات  ثقــل  مــن  متعبتــن 

قلبــي، ُمفّكــراً ومتأمــاً فيمــا انقــى مــن حيــايت 

بــن أســوارها وبعيــداً عنهــا، متحّســراً عــى عمــر 

تـسـّرب مــن بــن أصابــع يــدّي، تمنيــُت فجــأة لــو 

بــأس  ال  مســاحة،  إليجــاد  إمكانيــة  هنــاك  أن 

بهــا، تمكننــي أنــا وطرابلــس مــن الوقــوف عليهــا 

متقابلــن، لــي أســألها: “ألــم يحــن الوقــُت بعــد 

ليذهــَب كل مّنــا يف طريقــه؟”.

يل  تبقــْت  “هــل  متســائاً:  نفــي  يف  قلــُت 

. ؟” يــق طر
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حكاية خامسة
مــّر بهــا أهــل اللــه: أولـيـاء صالحــون وقديســون، 

مــن وجوههــم وقلوبهــم  الطيبــة واملحبــة  تشــّع 

ســريعاً  غادروهــا  ثــم  والصـفـاء،  للخــر  منابــع 

تأكــدوا  أن  بعــد  والبلــدان،  املــدن  مــن  لغرهــا 

مــن أن وجودهــم فيهــا يزيــد صــدور أهلهــا ضيقــا 

أقــايص  مــن  ورحاّلــة  علـمـاء  بهــا  ومــر  وكربــاً. 

لعلــم  طلبــا  للرحــال  حياتهــم  كرســوا  األرض، 

بقصــد  قـصـرة،  لـفـرة  فيهــا  توقفــوا  نافــع، 

غادروهــا  ثــم  األنفــاس،  واســتجماع  الراحــة 

أن  تيقنــوا  أن  بعــد  آســفن،  غــر  مـسـرعن 

وجودهــم بــن أســوارها لــن يحــرك نأمــة فضــول 

أهلهــا. عـقـول  يف  لعلــم 

أعمــى  وـغـزاٌة  فّجــار،  قراصنــٌة  حكمهــا  ـتـوىل 

يحرفــون  ولصــوٌص  التعصــب،  بصائرهــم 

باســم  وـمـرة  اللــه  باســم  ـمـرة  والســلب  النهــب 

اســتعادة تاريــخ وأمجــاد، وقّطــاُع طــرٍق ـجـاءت 

مــن  جعلــوا  الصـحـراء، وجميعهــم  ريــاح  بهــم 

ملــن  وســجوناً  لهــم  مــأوى  الحـمـراء  ـسـراياها 

مشــانق  نصبــوا  وجميعهــم  العــداء،  ناصبهــم 

لتعليــق معارضيهــم، وجميعهــم  ميادينهــا  يف 

تحــت  وســلبهم  ونهبهــم  مجازرهــم  ارتكبــوا 

وهــدف  مختلفــة  بأســماء  عديــدة  شــعارات 

وإخضاعهــا. ـشـوكتها  كســر  واحــد: 

كلهــم ذهبــوا غــر مأســوف عليهــم، وبقــت هــي 

مــن  وصـحـراٌء  أمامهــا  مــن  بحــٌر  حالهــا:  عــى 

بعينــن  تنظــر  صربهــا،  ـمـرارَة  تتوســد  خلفهــا، 

شــماال  شــرقا وغربــا  خــوٌف وترقــٌب،  يســكنهما 

تدفــن  نهارهــا  شــمس  تغيــب  وحــن  وجنوبــا، 

ننــام. صــدري… وال  يف  رأســها  حزينــًة 

أقول يف نفي: “يُْرقد املتهّني” 

كاتب من ليبيا

قص

يل
كيا

ي 
لؤ
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حوار

الطاهر بن جلون
الكتابة ضد القدر

الطاهر بن جلون روايئ وشاعر ومفكر مغربي يقيم يف فرنسا ويكتب بلغتها عن قضايا العرب واملسلمني يف بلدانهم ويف أوروبا، ويف 

رحالتهم وهجراتهم املحفوفة باملوت والعنصرية والضياع. قبل ثالثني سنة من اليوم، ُتوج مبدع رواية »ليلة القدر« بجائزة غونكور 

دبلن  2000، وجائزة  سنة  األدبية  إيمباك  جائزة  منها  بجوائز أخريات،  توج  مثلما  الفرنسية،  األكاديمية  تمنحها  التي  الرفيعة، 

لآلداب سنة 2004، وجائزة إيريك ماريا ريمارك للسالم سنة 2011… كما ترجمت أعماله إىل 47 لغة. بينما يبقى هذا الكاتب العربي 

املثر للجدل من أكر كتاب الرأي متابعة من لدن القراء يف الصحف األوروبية، مثل »لوموند« و«الريبوبليكا« و«الفانغوارديا«…

هنا يف شاطئ أشقار بطنجة املغربية، تحت شمس غشت الحارقة… وقبل الوصول إىل مقر إقامة الطاهر بن جلون، الذي يرتدد عى 

املدينة يف فصل الصيف، أصر كل يشء عى أن يذكرنا بعوالم هذا الروايئ العاملي. عشرات املهاجرين األفارقة التحقوا بنا يف سيارة 

األجرة بعد فشل محاولة أخرى من محاوالت الهجرة السرية نحو إسبانيا. ركب ثالثة منهم إىل جانبنا، وهم يحكون بمرارة إحباط 

محاولتهم يف هذا الصباح الطري. بينما خاطبنا أحدهم بحسرة كبرة: الهجرة السرية مغامرة تعرض حياتنا للخطر. ولكن، هنا نحن 

نفشل حتى يف املوت!«.

 

قلم التحرير

الجديد: اوصلُت للتو، رفقة مهاجرين أفارقة لم يتمكنوا من الهجرة 
نحو إسبانيا، فعادوا أدراجهم نحو طنجة. أما راديو الطاكسي، فكان 

ينقل خبر موافقة الرئيس الفرنسي على استقبال 50 مهاجرا من أصل 

141 إفريقيا نزلوا في ميناء مالطة، في ما يعرف بكارثة »أكواريوس«، 

وإسبانيا  فرنسا  دول  وتقاسمتهم  استقبالهم،  إيطاليا  رفضت  حيث 

والبرتغال ولوكسمبورغ وألمانيا. إلى متى ستظل أوروبا تتقاسم هؤالء 

األفارقة والعرب المهاجرين والاجئين النازحين؟

بن جلون: ال يكمن المشكل في دول االستقبال وحدها، مثل فرنسا 
وغيرها، بل يكمن، أيضا، في تلك الدول التي ينطلق منها المهاجرون 

قاسية.  اقتصادية  تكابد أوضاعا  التي  الدول  األفارقة وسواهم، وهي 

غرار  على  مهمة،  إمكانيات  على  تتوفر  أفريقية  دوال  ثمة  أن  صحيح 

الدول ال تعبأ بمواطنيها،  نيجيريا والغابون والجزائر، لكن كل هذه 

هؤالء  يقتنع  كيما  كريم،  وعيش  عمل  لضمان  سياسة  تعتمد  وال 

باالستقرار في بلدانهم، دون التفكير في مغامرة الهجرة نحو أوروبا، 

تلك المغامرة المحفوفة بالموت دائما، كما قلت في سؤالك، انطاقا 

من الشهادة البليغة لذلك المهاجر األفريقي.

أما بالنسبة إلى فرنسا، مثا، وكما قال ميشيل روكار، رئيس الوزراء 

كل  استقبال  تستطيع  »ال  فإنها  ميتران،  فرانسوا  عهد  في  الفرنسي 

مآسي العالم، ولكنها تتحمل مسؤولية تجاه هذه المأساة«. لذلك، 

وجب على فرنسا أن تساهم في مواجهة هذه الظاهرة بما أوتيت من 

إمكانيات وقدرات.

اليوم، ما عادت ظاهرة الهجرة تقتصر على الدول األفريقية. فالحرب 

في سوريا، وقبلها الحرب في العراق، إلى جانب الحروب األهلية في 

أوروبا  نحو  الهروب  على  الناس  من  الكثير  أرغمت  الدول األفريقية، 

فرارا من االعتقاالت وجرائم الحرب التي ال تضع أوزارها أبدا.

في هذا السياق علينا أن نفرق بين المهاجر الذي يفر من بلده لظروف 

اقتصادية، حيث ال عمل وال أمل في حياة كريمة، وبين الاجئ الذي 

يهرب من دكتاتورية إجرامية قمعية، ومن حرب ضروس. لكن األمور 

إلى  وعراقيين  سوريين  نلفي الجئين  وغدونا  اليوم،  علينا  تشابهت 

الموت  وقارب  الواحدة،  الباخرة  متن  على  أفارقة  مهاجرين  جانب 

نفسه. وحين تختلط األمور إلى هذا الحد، فإنه من الصعب إيجاد حل 

للمأساة والفجيعة.

الجديد: في روايتك »رحيل« Partir، يتساءل أحد أبطال الرواية »ما 
سبب هذا الهوس بمغادرة المغرب؟ ما سبب هذه الفكرة؟ ما سبب 

إلحاحها؟«، فرغم أن أوروبا باتت تعيش أزمات اقتصادية ومالية منذ 

ما يزيد عن عشر سنوات، ال يزال المغاربة والعرب يحلمون بالهجرة 
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إلى أوروبا. ما سبب هذا الحلم الذي كثيرا ما يتحول إلى كابوس على 

متن قوارب الموت، ويصير هروبا من الموت نحو الموت؟

بن جلون: كان المغرب وال يزال أول بلد يقاسي هذه الظاهرة بشكل 
يومي [يشير إلى البحر]. ألجل ذلك، على كل الدول المعنية بموجات 

الهجرة والنزوح أن تتحمل مسؤوليتها لوقف هذا النزيف. وال بد من 

حل جذري ونهائي للظاهرة. ولي اليقين في أنه ال أحد يمكن أن يكون 

سعيدا في المهجر، مهما تكن المغريات.

اليوم لم تعد األسباب التي تقف وراء ظاهرة الهجرة أسبابا اقتصادية 

تراجيديات  مع  خاصة  سياسية،  أبعاد  ثمة  صارت  بل  فحسب، 

البحر  العربية في عرض  الدول  وباقي  النازحين من سوريا  الاجئين 

المتوسط. وللواليات المتحدة األميركية مسؤولية راسخة، ما دامت 

هي المسؤولة عن تخريب العراق، حين قامت بتدمير هذا البلد شعبا 

وقيام  اإلرهاب  لنمو  الجهنمية  الشروط  ووفرت  وذاكرة،  وحضارة 

األميركية  للسياسة  نتيجة  إال  تكن  لم  إسامية«،  »دولة  يسمى  ما 

اإلجرامية في العراق في بداية األلفية الحالية. لذلك، ما زلت أطالب، 

بوش محاكمة  الرئيس األميركي جورج  بضرورة محاكمة  من زمان، 

سلوبودان  اليوغسافي  الرئيس  محاكمة  غرار  على  عالمية،  جنائية 

ميلوسوفيتش، ألنه أباد الشعب العراقي، بناء على أسباب مغرضة، 

المتحدة  إلى األمم  العودة  دون  واتهامات كاذبة، وادعاءات واهية، 

وقراراتها.

السجن والذاكرة

الجديد: بعد نصف قرن على اعتقالك سنة 
1966، إثر مظاهرة طابية في الدار البيضاء، 

»العقاب«  بعنوان  محكيات  مؤخرا  أصدرت 

La punition. لماذا انتظرت كل هذا الوقت 

كتبت  كنت  وإن  السجنية،  تجربتك  لتدون 

بعنوان  السجون  أدب  في  رواية  قبل  من 

 Cette aveuglante الباهرة«  العتمة  »تلك 

سجن  عن   absence de lumière

روايتك  في  صريح  فصل  وثمة  تازمامارت. 

االعتقال؟  تجربة  عن  العمومي«  »الكاتب 

المرحلة  تلك  بآالم  استطعت االحتفاظ  كيف 

وتفاصيل هذه التجربة إلى اليوم؟

خطة  هنالك  تكن  لم  مبدئيا،  جلون:  بن 
والتجربة  العصية  الفترة  هذه  أحكي  لكي 

فيها  تعرضت  مرحلة  حياتي؛  من  الحدية 

كانت  الدولة  ألن  وتعذيب،  وتعسف  لعنف 

خائفة يومها من كل المطالب وكل الحركات 

االحتجاجية. نتحدث هنا عما يعرف بسنوات 

البيضاء  الدار  مدينة  في  تظاهرات  نظمنا  كنا  المغرب.  في  الرصاص 

احتجاجا على أوضاع التعليم في الباد، فتعرضنا لعنف دموي، وتم 

إلى االتحاد  انتمائنا  بحكم  الطلبة،  إلى جانب مجموعة من  اعتقالي 

المدبر  العقل  أنني  بدعوى  اعتقالي  المغرب، وجرى  لطلبة  الوطني 

لتلك المظاهرات السلمية.

كنت  بأنني  البعض  قبل  من  اتهمت  ما  كثيرا  شخصيا،  إلي  بالنسبة 

الثاني، وكانوا يزعمون يومها أنني مقرب من  مساندا لنظام الحسن 

القصر. وهذا كله إنما كان كذبا وبهتانا كبيرا، بينما بقيت أتعالى عن 

هذه االتهامات المغرضة والدنيئة، ولم أرد أن أثبت ألحد أنني كنت 

مناضا معارضا للنظام، ألنني أثق في نفسي وال أزايد بأية تضحية من 

أجل بلدي. اآلن، جاء الوقت لكي أحكي هذه القصة، ألنها قصة مهمة 

من تاريخ المغرب. ذلك ألن الجيوش الضباط الذين عذبونا في الثكنة 

العسكرية »هرمومو«، واعتقلونا هنالك، هم أنفسهم الضباط الذين 

قاموا بالمحاولة االنقابية الفاشلة على النظام المغربي سنة 1971، 

المعروف بانقاب الصخيرات. لقد تعرضنا لمختلف أشكال التعذيب 

واإلهانة والمس بالكرامة على أيدي هؤالء، فقط ألننا كنا طلبة نطالب 

بتعميم التعليم على المغاربة، وننادي بالعيش الكريم. تصوروا معي 

على  كانوا سيقضون  يقينا  المغرب،  هؤالء  االنقاب وحكم  نجح  لو 

الباد بشكل نهائي، ألنهم كانوا عسكريين فاشستيين ومرتزقة.

رواية  هي  جلون  بن  الطاهر  رواية  إن  القول  أمكن  كذلك،  الجديد: 
 La Nuit »الذاكرة. وأنت تشير إلى هذا في مقدمة روايتك »ليلة القدر

البلد« au pays، وأعمال أخرى، حيث ال  رواية »في  Sacrée. وفي 

بد من  بل ال  إلى خيال فقط،  الكاتب  يحتاج 

ذاكرة قوية لكي يكتب؟

بن جلون: نعم، لنقل إن الكتابة تحتاج إلى 
واقع وخيال معا. وإذا نحن حكينا الواقع من 

ومباشرا،  بسيطا  كاما  فسيبدو  خيال  دون 

عندما  لكن،  فقط.  بوليسي  تقرير  عن  عبارة 

الخيال  لعبة  في  وتدمجه  يوميا  واقعا  تأخذ 

يمكن أن تمس القارئ مباشرة وأن تثيره أكثر 

مما يثيره الواقع.

الشعوب،  روح  معرفة  على  قدرة  للرواية 

المجتمع  روح  إلى  تتعرف  أن  أردت  أنت  وإذا 

المصري ما عليك إال أن تقرأ نجيب محفوظ، 

وإن أردت أن تقوم بزيارة إلى كولومبيا، أمكن 

غارسيا  غابرييل  روايات  من  تجعل  أن  لك 

ماركيز أفضل دليل سياحي. صحيح أن الكاتب 

الكاتب هو  أن خيال  غير  الواقع،  على  شاهد 

اإلنساني  صدقها  الشهادة  هذه  يمنح  الذي 

بالنقص  محكومة  حياتنا  إن  الفني.  وعمقها 

كثيرا ما اتهمت من 
قبل البعض بأنني كنت 
مساندا لنظام الحسن 

الثاني، وكانوا يزعمون 
يومها أنني مقرب من 
القصر. وهذا كله إنما 

كان كذبا وبهتانا كبيرا، 
بينما بقيت أتعالى عن 

هذه االتهامات المغرضة 
والدنيئة

حوار

دائما، والخيال هو من يمأل تلك الفراغات. كما أن ذاكرتنا ال تسعفنا 

في استعادة كل شيء، فا بد من خيال السترجاع ما يضيع وينفلت 

منا بفعل الزمن. كما أن للخيال قدرة على تجاوز هذا الواقع الناقص، 

لنصير أحيانا أمام عالم فوق واقعي، أو سوريالي، على األصح. ونحن 

المغاربة، مثا، لنا خيال ثر، ونمتلك قدرة خارقة وفائقة على تأويل 

روايته  يقدم  منا  واحد  كل  تجد  معين  حدث  وقع  ما  فإذا  األشياء. 

الحدث  إلى  ويضيف  الغرائبية،  من  عليها مسحة  ويضفي  الخاصة، 

الفنا  جامع  ساحة  في  أقف  وحين  لها.  منتهى  ال  كثيرة  تفاصيل 

بمراكش، مثا، أصاب بالدهشة وأنا أنصت للحكواتيين وهم يسردون 

حكايات من ألف ليلة وليلة، فيضيفون إليها ما ال يخطر على بال أحد، 

ويختلقون حكايات جديدة ال وجود لها.

 

الجديد: بخصوص الذاكرة، فاس التي ولدت فيها حاضرة في الكثير 
من رواياتك، ثم طنجة، التي عشت فيها، قبل الوصول إلى فرنسا. في 

أن هنالك  يبدو  العمومي« و«حول أمي«، وروايات أخرى…  »الكاتب 

العالم تجعلنا نقول  أعماال أدبية للطاهر بن جلون وغيره من كتاب 

بأن الرواية ما هي إال اختراع اختلقه الُكتاب من أجل إيهامنا بأنهم ال 

يتحدثون عن سيرهم وتجاربهم اإلنسانية ومدنهم وطفولتهم؟

بن جلون: ومع ذلك، فإن الكاتب الذي ال يتحدث إال عن نفسه هو 
كاتب فقير. ومن يكون هذا الكاتب الذي يحق له أن يحدثنا عن نفسه 

غويتصولو،  خوان  مثل  كاتبا  لنأخذ  الشخصية!  حكايته  لنا  ويحكي 

هذا المبدع اإلسباني واإلنساني الكبير الذي عاش بين المغاربة ودفن 

بينهم… فهو في روايته »المقبرة«، كما في روايات أخريات، ال يكتب 

عن نفسه َقْدَر ما يكتب عن العالم اإلسامي الذي عاش فيه وأثر في 

حياته. لنقل إن الكاتب ال يحكي عن الحياة التي عاشها بقدر ما يحكي 

على  هنا، وجوابا  الحياة. من  بهذه  تأثره  عن 

إن  القول  أمكن  [يضحك]،  المتعب  سؤالك 

العالم الذي نعيش فيه يؤثر في ما نكتبه. ولو 

كنت أعيش في الصين أو اليابان لكنت تأثرت 

حتما بواقع الحال واألشياء هنالك.

ومن  حياته  من  يستعير  الكاتب  أن  صحيح 

الوقائع التي عاشها، واألحداث التي واجهها… 

هي.  كما  حياته  يحكي  أن  يمكن  ال  أنه  سوى 

لنأخذ كافكا على سبيل المثال، فروايات هذا 

الكاتب العظيم محض خيال، بل هي أعمال 

التعبير.  صح  إن  المجنح  الخيال  في  مفرطة 

مع  تتقاطع  نجدها  يومياته  نقرأ  حين  لكننا 

من  المستمدة  التخييلية،  وسردياته  رواياته 

اليأس ومن اإلحباط الذي ظل يسكنه.

ولنستحضر محمود درويش في هذا المقام؛ 

هو شاعر عظيم، ليس ألنه فلسطيني، فتلك 

أنه  فلو  الهوية وتجاوزها.  هويته. ولكن شعره تحدى هذه 

لظل  الفلسطينية  القضية  وآالم  النكبة،  حدود  عند  توقف 

القرن  شعراء  أهم  من  وواحدا  كونيا،  صار  لكنه  محليا.  شاعرا 

قدرته  وبين  كفلسطيني  هويته  بين  الخلط  يمكن  وال  العشرين. 

الهائلة كشاعر. غير أنه لوال مأساة فلسطين لما كان محمود درويش 

شاعرا عظيما. وأتذكر هنا قولة جان جنيه »وراء كل كتابة جيدة ثمة 

يمكن  مثالي وجميل ال  عالم  يبدع في  الذي  مأساة كبرى«. والكاتب 

أن يقدم لنا عما جميا. صحيح أنا لسنا مع البؤس، غير أن المعاناة 

ضرورية ليكون ثمة شاعر أو كاتب مهم.

وعن سؤالك، دائما، دعنا نقْل: ليس الكاتب الحقيقي هو الذي يكتب 

عن الحياة، بل ذلك الذي تكتب الحياة بيده.

الجديد: في رواية »االستئصال« L’ablation، تحكي حياة اآلخرين، 
لتذكرنا بأنك إنما تقوم هنا بمهمة الكاتب العمومي، كما تشدد على 

نفسه  االسم  تحمل  التي  الرواية  وفي  القدر«  »ليلة  مطلع  في  ذلك 

»الكاتب العمومي«. كاتب عمومي نعم، ولكن من غير أن تظل وفيا 

لهذه المهنة، إذ ال بد من خيال وجمال لكتابة حياة من ال يستطيعون 

كاتبا  يكون  أن  هي  تحديدا،  والروائي،  المبدع  مهمة  هل  الكتابة. 

عموميا، بهذا المعنى األدبي؟

تستحضر  فإنك  »االستئصال«  رواية  عن  تتحدث  حين  جلون:  بن 
الرواية شهادة  فهذه  أيما اعتزاز؛  به  وإنسانيا أعتز  روائيا  معي عما 

به  يموت  الذي  المرض  البروستاتا، هذا  إنسانية حول سرطان  أدبية 

أصحابه دون أن يستطيعوا الحديث عنه. ولعل هذا الصمت هو الذي 

الممكن  أصبح من  فلقد  نفسه؛  السرطان  يقتلهم  يقتلهم أكثر مما 

عاج هذا المرض بكل سهولة، أحيانا، لكن الخوف من هذا المرض 

هو الذي يقضي على ضحاياه، ممن يلتزمون 

في  بما  بآالمهم،  أحدا  يخبرون  وال  الصمت 

ذلك زوجاتهم وأوالدهم.

وفي الوقت الذي تلتزم فيه الصحافة الصمت، 

العضال،  المرض  هذا  تجاه  األخرى،  هي 

وقلما نعثر على تذكير به في التلفزيون، جاء 

الصمت  هذا  لفضح  ليصبح رمزا  الكتاب  هذا 

ال  الفتاك.  المرض  تجاه  والمطبق  الشامل 

بل  لمرضه،  ضحية  هاهنا  المريض  يغدو 

ضحية للقدر. وأنا ما زلت أعتبر الكتابة معركة 

مكتوبا  قدرا  ليست  فالحياة  القدر؛  ضد 

نكتبها  التي  هي  الحياة  بل  علينا،  ومقدرا 

الحياة  تغدو  المعنى،  بهذا  يوميا.  ونخترعها 

تكون  أن  يمكن  ال  صاحبي  يا  الحياة  معركة. 

مجرد نزهة، بل هي آالم وصراعات وحروب،   

مثلما هي لحظات فرح وسام وأمن أيضا.

ال بد من خيال السترجاع 
ما يضيع وينفلت منا 
بفعل الزمن. كما أن 

للخيال قدرة على تجاوز 
هذا الواقع الناقص، 

لنصير أحيانا أمام عالم 
فوق واقعي
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شروحات ال بد منها

يمكن  كتب  ثاثة  أصدرت  العشر األخيرة،  السنوات  الجديد: خال 
أن نسميها »الشروحات«، وهي »شرح العنصرية البنتي«، و«اإلسام 

بكتاب  لنبدأ  ألبنائنا«.  نشرحه  كما  و«اإلرهاب  ألبنائنا«،  نشرحه  كما 

يلتبس  بات  الذي  هو  هذا  واإلسام  ألبنائنا«.  نشرحه  كما  »اإلسام 

الطاهر  إسام  هو  ما  أيضا؟  العنصرية  النظرة  ضحية  وهو  باإلرهاب 

بن جلون؟ هل هو إسام ابن عربي »دين الحب«، أم إسام ابن رشد 

العقاني؟ أم هو إسام الطاهر بن جلون، فقط، كما يمكن أن يكون 

إسام زيد أو عمرو، بمعنى أنه شأن فردي؟

بن جلون: اإلسام تجربة روحانية قبل كل شيء. وحينما نقرأ ابن 
هذا  يقدمون  نجدهم  مثا،  الحاج  أو  المتصوفة،  من  وغيره  عربي 

العمق الروحي لإلسام في قصائد شعرية راقية جدا. وما من متصوف 

إسام  نريد،  الذي  اإلسام  هو  وهذا  عظيما.  شعرا  يكتب  لم  عظيم 

نتركه  أن  فعلينا  المشعوذين  إسام  أما  الروحانية.  وإسام  الشعر 

جانبا، وأن ال نثق في هؤالء الذين يجعلون من الدين مطية للوصول 

إلى الحكم من أجل استعباد الناس. ألجل ذلك، وجب علينا أن نحترم 

هذا الدين، وأاّل نستغله من أجل الوصول إلى الحكم عن طريق الكذب 

على الشعب. ومتى احترمنا الدين أمكن أن نعيش في سام.

 

الجديد: ولكن، كيف يمكن أن نقنع الغرب بوجود إسام على هذا 
القدر من النبل والجمال، والحال أن الهجمات والعمليات اإلرهابية 

باتت تشكك في وجود إسام متسامح؛ هنا ننتقل إلى كتاب »اإلرهاب 

كما نشرحه ألبنائنا«. إذا لم يكن اإلسام إرهابا، فما هو مصدر هذا 

اإلرهاب؟

وهادئا  جميا  وأجدادي  والديَّ  إسام  كان  كم  أتذكر  جلون:  بن 
أيديولوجيا حرب. لعل  الدين  ومسالما. واآلن، هنالك من جعل من 

خطرا  باعتباره  اإلسام  إلى  ينظر  الغرب  جعل  الذي  السبب  هو  هذا 

تاعبوا  الذين  هم  والمرتزقة  والمشعوذون  إرهابية.  وأيديولوجيا 

باإلسام وشوهوا صورته، حتى بات من الصعب أن نعود اليوم إلى 

إسام مسالم، وباتت أميركا تحارب كل ما له عاقة باإلسام، سواء 

أكان صحيحا أم خاطئا. وهذا هو صدام الجهاالت الذي لطالما حذرت 

حوار

لضمان  اآلخرين،  وبين  بيننا  جديد  حوار  استئناف  من  بد  ال  إذ  منه، 

التواصل والتعايش بين األجيال المقبلة في الغرب والعالم اإلسامي، 

عبر تجاوز حالة الجهل المتبادل.

الحل  إن  »السقراطية«  المحاورة  تلك  في  البنتك  قلت  الجديد: 
لمواجهة اإلرهاب إنما يكمن في التربية. إذا كنا نعرف أن التعليم منحط 

في الدول العربية، أفا يمكن القول إن ذلك مقصود من قبل األنظمة 

حتى ال يتحقق ويتخلق وعي داخل مجتمعاتنا؟

بن جلون: سواء تعلق األمر بالعنصرية أم باإلرهاب، فإن التربية هي 
الحل دائما. وعلينا أن نشرح لألجيال المقبلة أسباب صعود اإلرهاب، 

والسياق التاريخي الذي تمخض عنه، مثلما وجب أن نفرق بين اإلرهاب 

والمقاومة؛ فإسرائيل -ومعها الواليات المتحدة األميركية- استطاعت 

تسمية  بينها  ومن  الوسائل،  من  بالكثير  الفلسطينية  القضية  إقبار 

المقاومة إرهابا.

أن  اإلرهاب وجب  على  القضاء  إلى  سبيا  التربية  عن  نتحدث  وحين 

أبناءنا على  نربي  الدراسية، وأن  للمقررات  نعلن عن مراجعة شاملة 

قيم التسامح ونبذ التعصب والكراهية، وأن ندرس تاريخ األديان الثاثة 

وفضائل هذه الديانات ومبادئها الكونية…

»الشروحات«، وهو  ثاثية  الكتاب األول من  إلى  الجديد: نصل اآلن 
اليومية في  الحياة  الذي تعيش  العنصرية البنتي«. أنت  كتاب »شرح 

فرنسا، أال ترى أن اإلرهاب يغذي العنصرية بقدر ما تغذي العنصرية 

اإلرهاب أيضا؟

يغدو  باإلسام  اإلرهاب  ربط  يتم  فعندما  تأكيد؛  بكل  جلون:  بن 
التمثل  هذا  من  المتضررين  وأول  الغرب.  نظر  في  إرهابيا  مسلم  كل 

أن  صحيح  وغيرها.  أوروبا  في  المسلمة  الجاليات  أبناء  هم  الخاطئ 

أن  بأعمال إرهابية غير مقبولة وال تغتفر، إال  هنالك إساميين قاموا 

هذه األفعال الشنيعة ال ينبغي أن تنسحب على جميع المسلمين. ومع 

ذلك ما زلنا نتابع سلوكات وأعماال غير مقبولة ومستفزة تسيء لصورة 

اإلسام في أوروبا، ومن ذلك إصرار البعض على قطع الطريق العام 

ألداء صاة الجمعة. بينما ال يمكن أن نقبل نحن في مدينة الدار البيضاء 

الفضاء العمومي… ثم  بطائفة يهودية أو مسيحية تؤدي صاتها في 

هنالك هذا اللباس األفغاني الدخيل والغريب عن اإلسام والمسلمين، 

والذي يسيء إلى صورة المسلمين في أوروبا، ويسيء إلى المرأة، ألنه 

يعبر عن حالة تمييز صارخة بين الجنسين، حين ُيكفن جسد المرأة في 

ثوب أسود، ويكاد يمنعها من التنفس والحياة.

المرأة واإلسالم

الجديد: في مقال نشرته في جريدة »الفانغوارديا« قبل 15 سنة، قلت 
بتطور  تطور اإلسام  تقيس  أنك  أي  المرأة هي مستقبل اإلسام؛  إن 

نظرته إلى المرأة ومعاملته لها. أليس كذلك أستاذ الطاهر بن جلون؟

بن جلون: نعم، المرأة هي مستقبل الرجل، وهي مستقبل اإلسام، 
إلى  النظرة  تغيرت  اإلسامي  العالم  في  المرأة  أوضاع  تغيرت  ومتى 

اإلسام، وحظي باالحترام حينها.

لألسف، ما زلنا نحن العرب ال نحترم المرأة بما هي إنسان وشخصية. 

وما زال أغلب المسلمين يمانعون في عرض المرأة على طبيب أخصائي 

المرأة  فيها  نحتقر  التي  المظاهر  من  غير ذلك  إلى  العاج،  من أجل 

وننظر إليها على أنها متاع ومحض موضوع جنسي، لنغدو نحن أنفسنا 

موضوع احتقار وازدراء من قبل اآلخرين.

صدام الجهاالت

على  االنتصار  أرادت  هي  إن  أوروبا،  على  إن  قلت  أن  سبق  الجديد: 
اإلرهاب، أن تعتني بالمسلمين الموجودين فوق ترابها. أليست مهمة 

صعبة؟

في  المسلمة  الجالية  إن  القول  يمكن  ذلك،  من  وأكثر  جلون:  بن 
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اهتمام جدي  هنالك  يكون  إلى حد اآلن، حتى  بها  ُيعترف  لم  أوروبا 

بأوضاعها. وهي مسؤولية أوروبا أوال، مثلما هي مسؤولية المسلمين 

كبير. ولهم  بشكل  منظمون  فرنسا  في  المقيمون  فاليهود  أنفسهم. 

والناطق  باسمهم  المتحدث  وهو  يمثلهم،  الذي  الخاص  ممثلهم 

المسلمون غير منظمين على اإلطاق؛ ألن هذا له  بينما  بمطالبهم، 

إسام تركي وآخر له إسام مغربي أو سنغالي، وليس لهم ممثل واحد 

يتحدث باسمهم أمام المسؤولين، وهذا هو أصل المشكلة. فا يعقل 

5 إلى 6 مايين مسلم، دون أن يكونوا  أن يتواجد في فرنسا ما بين 

منظمين، في مقابل 600 ألف يهودي ينتظمون في إطار واحد يسهر 

على ضمان مصالحهم وتحقيق مطالبهم.

المأساة: أاّل  التضامن، وهذه هي  إلى ثقافة  أننا نفتقد  المشكلة هي 

نتحد وال نتضامن. وسيأتي وقت يصير فيه هذا العالم العربي منحطا 

إلى أقصى درجة، ومشتتا بشكل مريع وفظيع. والمؤسف هو أننا ال 

نستحق ما هو أفضل، بعدما بلغنا درجة عالية من االنحطاط.

على الضفة األخرى، من واجب الغرب أن يتحمل مسؤوليته هو اآلخر، 

وحضارته  اإلسام  تاريخ  يتشرب  وأن  المسلمين،  على  ينفتح  وأن 

للعن، وهو منه  دينا  المضيئة، وأال يجعل، هو اآلخر، من اإلسام 

براء.

تغيير  بل  اإلسام  تغيير  ليس  المطلوب  إن  قلت  مرة  الجديد: 
المسلمين. أليست مهمة صعبة أيضا؟

 

بن جلون: طبعا، ألنه ال مجال لتغيير النصوص. وعليه، ال بد من 
للنصوص  وعقانية  وذكية  جديدة  بقراءة  القيام  على  الناس  حث 

الدينية. فنحن نعيش زمنا عقانيا، وال يمكن أن نستمر في تقديم فهم 

تعد صالحة  لم  أشياء  للدين. فهنالك  تافه 

بعض  في  النظر  نعيد  أن  وعلينا  اليوم، 

الجديد  العالم  مواجهة  أجل  من  القراءات 

الذي نعيش فيه.

فيها،  تعيش  التي  فرنسا،  في  الجديد: 
الدولة  هذه  أن  ياحظ  بلغتها،  وتكتب 

تحرص  حيث  اإلدماج،  بمنطق  تتعامل 

تذويبهم  ومحاولة  المهاجرين  إدماج  على 

لهم  تترك  وال  الفرنسي،  المجتمع  داخل 

وثقافتهم،  هويتهم  بمامح  االحتفاظ  حق 

أدى  ما  وهو  األلمانية،  المقاربة  غرار  على 

المؤسسات  في  الحجاب  مظاهر  إلى رفض 

التعليمية، مثا، ما يَُولُِّد نوعا من االحتقان 

والعنف ورفض اآلخر؟

لم  اإلدماج  سياسة  أن  أظن  جلون:  بن 
تنجح في فرنسا ألن المهاجر الذي يأتي من 

الخارج ال حاجة له في االندماج أصا، وهو يعتبر نفسه عابرا فقط. 

بهم  ُيعترف  لم  وإن  أوروبيون،  بل  مهاجرين  ليسوا  فهم  أبناؤه  أما 

كأوروبيين بنسبة مئة في المئة. هكذا وصلنا إلى حالة عدم االعتراف 

بالجيل الثاني والثالث من المهاجرين بما هم فرنسيون مثل غيرهم. 

وحالة عدم االعتراف هذه هي من بين أسباب االحتقان. وحين تتعامل 

أنه  على  إليه  تنظر  وحين  المسلم،  المهاجر  مع  بعنصرية  الشرطة 

الثانية، فإن كل ذلك يولد كراهية ونظرة عدائية  مواطن من الدرجة 

دفعت الشباب المسلم إلى االنعزال على هامش المجتمع الفرنسي، 

سوريا  في  الجهاد  بمعسكرات  االلتحاق  إلى  الشباب  بعض  ودفعت 

والعراق، أو انتهت ببعضهم اآلخر إلى الضلوع في تفجيرات إرهابية 

الشباب  من   1500 يناهز  ما  أن  اإلحصائيات  وتؤكد  أوروبا.  قلب  في 

المغاربة التحقوا بمعسكرات داعش في سوريا والعراق، وبقي هنالك 

آخرون يشبهون قنبلة موقوتة تريد أن تنفجر.

 العرب وفلسطين

الجديد: قلت، مؤخرا، إنه لم يعد هنالك وجود لعالم عربي. كيف، 
وأين اختفى؟ وما عاقة كامك بما جرى ويجري في سوريا والعراق 

واليمن؟

بن جلون: ينبغي أن نتحدث هنا بكل موضوعية، بعيدا عن عاطفة 
االنتماء؛ فا بد من وجود ملموس لهذا الذي نسميه عالما عربيا، وال 

بد من اإلحساس به. والحال أنه ليس هنالك من تضامن عربي على 

جميع المستويات، وال أثر لقوة عربية متحدة، كما ال نعثر على أي 

مبادالت اقتصادية عربية قوية… فلماذا نتحدث عن وجود عالم عربي، 

وبأي معنى نزعم ذلك؟

يتمثل  أقول،  ما  على  ساطع  دليل  هنالك 

صارت  التي  الفلسطينية  القضية  في 

مهملة ونسيا منسيا؛ لقد تم إقبار القضية 

في  وأصبح  رهيب،  بشكل  الفلسطينية 

إمكان إسرائيل أن تفعل ما تشاء بالشعب 

وأن  الفلسطينية،  واألراضي  الفلسطيني 

بمساندة  لها،  عاصمة  القدس  تعلن 

المتحدة األميركية،  الواليات  ومباركة من 

هكذا،  مشروط.  غير  دعما  لها  تقدم  التي 

غير  من  ُيَقتَُّل  الفلسطيني  الشعب  صار 

يعد  ولم  العالم.  في  ضجة  أية  تقوم  أن 

واستنكار  إسرائيل  إدانة  على  يقوى  أحد 

دولة  أقوى  إسرائيل  وصارت  ممارساتها، 

التي  االستيطانية  الدولة  هذه  العالم.  في 

أغلقت كل أبواب المفاوضات وأخرست كل 

األفواه. وبينما كنا نسمع أصوات المثقفين 

حوار

الجالية المسلمة في أوروبا 
لم ُيعترف بها إلى حد اآلن، 
حتى يكون هنالك اهتمام 

جدي بأوضاعها. وهي 
مسؤولية أوروبا أوال، مثلما 
هي مسؤولية المسلمين 

أنفسهم. فاليهود المقيمون 
في فرنسا منظمون بشكل 
كبير. ولهم ممثلهم الخاص 

الذي يمثلهم

المثقف العربي كائن 
مضطهد في الكثير من الدول 
العربية، في العراق وسوريا 
ومصر… وهذا المثقف حين 

يصطف في خندق المعارضة، 
ولو كانت سلمية، ُيلقى به 

في غياهب السجون أو يدفع 
دفعا لإلقامة في المنافي. 
فال تزال أنظمتنا السياسية 

تهاب الحرية

بإدانة السياسة اإلسرائيلية، لم نعد نسمع اآلن  العرب ترتفع لتجهر 

صدى ألي صوت.

المثقف والسياسة

الجديد: بسبب الرداءة القصوى التي وصلت إليها الممارسة السياسية 
عندنا، هجر المثقفون السياسة، وأعرضوا عن متابعتها متابعة نقدية، 

فخلت الساحة لتجار السياسة ومرتزقتها، كما يقول البعض. أليست 

هذه مفارقة يقع فيها مثقف اليوم أمام ما يجري من أحداث ودماء، 

وما يقع من تصدعات وانهيارات كبرى؟

الدول  من  الكثير  في  مضطهد  كائن  العربي  المثقف  جلون:  بن 
العربية، في العراق وسوريا ومصر… وهذا المثقف حين يصطف في 

السجون  غياهب  في  به  ُيلقى  سلمية،  كانت  المعارضة، ولو  خندق 

السياسية تهاب  تزال أنظمتنا  المنافي. فا  أو يدفع دفعا لإلقامة في 

الحرية، وتخاف من الفكر والوعي، وال يزال ُينظر إلى المثقف على أنه 

عدو للنظام القائم.

األفراد  على  الرقابة  نمارس  أن  مقدورنا  في  يعد  لم  أنه  والحال 

في  مطروحة  األخبار  حيث  الرقمي،  التواصل  زمن  في  والجماعات 

قياسي، وال  في ظرف  المعلومة  إلى  الوصول  يمكن  الطريق، وحيث 

مجال إلخفائها أو حظرها.

بلدان  الذين استقروا في  المثقفين  اليوم وجود مجموعة من  ناحظ 

أوروبية، في ألمانيا وإنكلترا وهولندا وفرنسا، وهم يجهرون بمواقفهم 

ويعبرون بكل حرية. وفي العالم العربي، تقام حمات ضد بعضهم، 

في  ظلوا  وإذا  خونة،  بأنهم  ويتهمون 

مضطهدون  فهم  العربية  بلدانهم 

الذين  المثقفين  من  والكثير  ومقموعون. 

العربية  التحرير  ميادين  في  شاركوا 

أحد  وال  السجون،  في  اآلن  يقبعون 

يتحدث عنهم. والوضعية نفسها يعيشها 

مثقفون في تركيا، حيث يتعرض معارضو 

النظام  وهو  للقمع،  الدكتاتوري  النظام 

الذي يوظف الدين الضطهاد معارضيه.

 الربيع العربي

أو  أيضا،  العربي  العالم  في  الجديد: 
كتابات  هنالك  األصح،  على  أنقاضه  بين 

هل  الجديدة.  العربية  الثورات  واكبت 

العربي،  الربيع  أدب  عن  الحديث  يمكن 

وأنت الذي ألفت كتابين عن هذه المرحلة 

الدامية من تاريخنا المعاصر؟

بن جلون: الربيع العربي لم يقل كلمته بعد، ألن المأساة 
األكبر هي مأساة سوريا، حيث يقوم دكتاتور مجنون بقتل شعبه 

وتدمير بلده. لهذا، ينبغي أن ُيحاكم بشار األسد أكثر من مرة، ألنه 

من أكبر المجرمين في العالم العربي. وقد تجاوز ما قام به والده في 

السوري،  الشعب  قبل  من  بشار  يحاكم  بأن  وأطالب  حماه.  مجزرة 

الذي ذهب ضحية هذا المجرم الكبير، مثلما أطالب بمحاكمة غيره من 

المجرمين، كما طالبت من قبل بمحاكمة جورج بوش، الذي شن حربا 

قاتلة على الشعب العراقي دون موجب حق، وهي الحرب التي مهدت 

لكل هذا الدمار والخراب الشامل الذي نعيش تحت أنقاضه كما قلت. 

روائية وشعرية  العربي من نصوص  الربيع  ُكتب وسيكتب عن  ما  أما 

من  مريرة  أدبية  فسيبقى شهادة  وفنية،  وأعمال سينمائية  وفكرية، 

شأنها أن تغني وتثري األدب العالمي.

الربيع العربي لم يقل كلمته إذن، وال يمكن أن ينتهي ما دام ثورة شعبية 

أيديولوجية،  غير  ثورة  إنها  غيرهم.  وال  إساميون  يقدها  لم  عارمة، 

وانتفاضة عربية ضد الفساد واالستبداد، أكدت لنا أن اإلنسان العربي 

لم يعد يقبل بأن يكون خانعا خاضعا لسلطة الدكتاتور، بعدما اكتشف 

صوته الحقيقي واكتشف حريته في ميادين التحرير العربية.

كلمة أخيرة

الجديد: في المغرب والعالم العربي، أنت كاتب فرنكوفوني، يكتب 
بلغة  كتبت  وإن  مغربي،  عربي  كاتب  أنت  فرنسا،  وفي  بالفرنسية. 

الفرنسيين. كيف يحيا الطاهر بن جلون هذه 

المفارقة؟

وال  فقط.  كاتبا  نفسي  أعتبر  جلون:  بن 
أعير أية أهمية للغة التي يكتب بها الكاتب. 

 47 إلى  ترجمت  قد  أعمالي  كانت  وإذا 

بالعربية  كاتبا  أن أكون  بين  لغة، فا فرق 

ليست  أمر  فهذا  الفرنسية،  أو  الصينية  أو 

ماذا  هو  نظري  في  المهم  كبيرة.  أهمية  له 

تقنعهم  وهل  الناس؟  تمتع  وهل  تكتب؟ 

بالحق في الحلم واألمل والحياة؟ 

أجرى الحوار في طنجة: مخلص الصغير
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الكتابة النسوية في السودان

هذا الملف على دراســات ومقاالت وشــهادات ونصوص قصصية وشــعرية نســوية من الســودان، وهو بمثابة محاولة 

أولــى مــن قبــل “الجديــد” الستكشــاف خارطــة كتابــة الـمـرأة فــي الســودان، البلــد الشاســع فــي مســاحته، العريــق فــي 

تاريخــه، المتعــدد فــي مكوناتــه الثقافيــة والدينيــة.

ودانية، وهل كانت  مقاالت الملف تحاول اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالقضايا التي طرحتها الكتابة الّنسوية السُّ

الكتابــة النســوية تتطلــع إلــى اـمـرأة جديــدة، تالحــق حركــة التغـيـرات فــي المجتمــع؟ أم أن رهانهــا خــاب بســبب تغلغــل 

الذكوريــة فــي بنيــة المجتمــع الســوداني ووقــوف الســلطة بمفهومهــا الزمنــي وأيضــا بمعناهــا األيديولوجــي حاجــزا ضــد 

تطلعــات المــرأة وآمالهــا؟

اإلجابــة عــن مثــل هــذه األســئلة تتطلــب، بطبيعــة الحــال، ـقـراءة وافيــة للنصــوص وتتبعــا ألبــرز الكتابــات النســوية علــى 

امتــداد تاريــخ الكتابــة الحديثــة فــي الســودان. وأيضا تتبــع مراحــل التـحـّول والتغييــر فــي بنيــة المجتمــع، وانعكاســاتها 

علــى الحــراك األدبــي. بعــض مــا فــي هــذا الملــف النقــدي يجيــب عــن أهــم هــذه األســئلة مــن خــالل رحلــة بانوراميــة مــع أبــرز 

األســماء واآلثــار التــي بــرزت فــي الكتابــة النســوية فــي الســودان، ال ســيما فــي حقــل كتابــة الروايــة.

الجانــب النظــري مــن هــذا الملــف مــن شــأنه أن يكشــف عــن صــورة المــرأة كمــا جّســدتها المرويــات النســوية، وجــزء ممــا 

رمــت إليــه المقــاالت هــو تحليــل العالقــة بيــن االطــراد الكمــي للنتاجــات النســوية، وتمّثــل تقنيــات جديــدة علــى مســتوى 

الكيــف وذلــك بدايــة مــن النتاجــات األدبيــة المكتوبــة بَِيــدْي الجيــل األول وصــوال إلــى جيــل األلفيــة الجديــدة مــن الكاتبــات.

 – )اجتماعــي  حيــز سوســيولوجي  مــن  النقديــة،  مــن المقدمــات  لنــا  يتبــدى  كمــا  الّنســوية الســودانية،  الكتابــة  تتأتــى 

سياســي( ُيْعَنــى بالتعبيــر عــن طموحــات الكاتبــات ورؤاهــن للعالــم. وهــو مــا أنتــج “موجــة ثالثــة” فــي الروايــة الســودانية 

على حد تعبير منصور الصويم. وقد اصطدمت هذه الكتابات بقمع األنظمة الدكتاتورية تارة وتشدد السلطة الدينية 

تــارة أخــرى.

الكتابة النسوية في السودان لم تختلف في هاجسها وقضاياها التي طرحتها في الرواية مثالً عن الرواية السودانية 

التــي يكتبهــا الرجــال بصفــة عامــة. ويالحــظ الناقــد ممــدوح فــراج النابــي أن فــي اســتعارتها للتقنيــات الروائيــة مشــتركات 

بعضها مشدود إلى تراث الرواية نفسه، حيث هيمنة الراوي األنا في الكثير من الكتابات، ما يجعلها تبدو أقرب إلى 

الكتابــة الســيرية، وقــد تــرّددت داخــل الخطــاب الروائــي النســوي ثيمــات وأســاليب جــاءت فــي بعــض المواضــع قديمــة 

كاالعتمــاد علــى الحــوارات بصفــة مطلقــة.

مــن فضائــل الروايــة النســوية الســودانية أنهــا لــم تقــّدم لنــا صــورة لرجــل مشــّوٍه، أو حتــى صــورة ســلبية لــه مقابــل صــورة 

مثالية للمرأة. بل على العكس تماما جاءت صورة الرجل وفقا لسياق ثقافي ساهم إلى حد كبير في تشكيلها. ومن 

ثــم كانــت شــخصيته حاملــة ألنســاق البيئــة والجماعــة التــي ينتمــي إليهــا.

في الشعر ال بد أن نشير إلى أن البعد الرومنطيقي وشيء من الرمزية الخفيفة يخيمان على كتابة المرأة السودانية 

للشــعر، وبخــالف أصــوات قليلــة جــدا، لجــأت إلــى التجريــب الشــعري، كنجــالء عثمــان التــوم، فــإن انشــغاالت الشــاعرة 

السودانية الحديثة وتطلعاتها الفنية والتعبيرية ال تخرج عن نظيرتها لدى الشاعرات العربيات األخريات، وإن بدت 

أكثر ميال ونزوعا إلى توليد الغنائية في القصيدة 

قلم التحرير

شري
ل ب

أم
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امرأة وواقع جديدان
بانوراما الكتابة النسوية السودانية

ممدوح فّراج الّنابي

واجهــت الروايــة النســوية العربيــة عمومــا، والســودانية خصوصــا، إشــكاليات عــدة منــذ مرحلــة التأســيس، ال تبــدأ بالتهميــش الــذي القتــه 

عــى مســتوى التلقــي، أو حتــى النشــر، حيــث تأـخـرت نتاجــات امـلـرأة عــن صنوهــا الرجــل وإنمــا أيضــا واجهــت قضايــا ُملّحــة تتصــل بالتعليــم 

ودور املرأة يف املجتمع، اختربت بها ذاتها، وقدرتها عى الصمود يف املواجهة. والالفت أن الرواية النسوية السودانية تخلصت من تهمة 

اللصيقة بكتابة املرأة عموما، والتي تصفها بأنها “كتابة الجسد”، حيث تعدد القضايا الحيوية التي طرحتها املتون الروائية. تطمح هذه 

القــراءة إىل تســليط الضــوء – ولــو قليــال – عــى الكتابــة النســوية يف الســودان، وإظهــار خصوصيتهــا التــي وضعتهــا عــى جــادة مدونــة الســرد 

العربــي والعاملــي كمــا فعلــت بعــض الكاتبــات مثــل ليــى أبوالعــال التــي تكتــب باللغــة اإلنكليزيــة.

دراسة

مدونــة  عــن  الســودانية  الروايــة  غابت
لـفـرات طويلــة،  العربّيــة  الّســرد 

ألســباب ال مجــال لحصرهــا هنــا. وكذلــك غابــت 

املشــهد  عــن  كـثـرا  الســودانية  امـلـرأة  كتابــات 

هــذا  كان  هــل  نعــرف  وال  العربــي.  اإلبداعــي 

العجيــب يف األمــر أن  عــن عمــد أم ال!  الغيــاب 

معظــم الدراســات النقديــة التــي تناولــت الكتابــة 

امـلـرأة  منجــز  أســقطت  العربيــة،  النســوية 

السودانية الكتابي.

تهميش وإقصاء
للتدليــل عــى التعنــت املشــار إليــه يكفــي اإلشــارة 

النســائية  الروايــة  مــن  عــام   100“ كتــاب  إىل 

العربيــة 1899-″1999 لبثينــة شــعبان. فقــد 

تناولــت فيــه كتابــات قطــاع عريــض مــن الكاتبــات 

 – باإلشــارة  – ولــو  تتطــرق  لــم  لكــن  العربيــات، 

ألي تمثيــات لكتابــات امـلـرأة الســودانية. وتكــّرر 

“تمــرد  أبونضــال،  نزيــه  الناقــد  كتــاب  يف  األمــر 

العربيــة وببلوغرافيــا يف  األنثــى: يف روايــة امـلـرأة 

 .”)-2004  1885( العربيــة  النســوية  الروايــة 

النســوية  للكتابــة  تمثيــات  املؤلــف  قــّدم  فقــد 

مــن كافــة األقطــار العربيــة، مســتثنيا الســودان. 

تســاؤالت  يضعــان  والتهميــش  اإلغفــال  وهــذا 

النســوية  الروايــة  أُســقطت  ملــاذا  قبيــل:  مــن 

وضعــت  التــي  الـشـرائط  هــل  أو  الســودانية؟ 

عــى  تنطبــق  لــم  الكتابــن كمـعـّول لاختيــار  يف 

الروايــة النســوية الســودانية؟ العجيــب أن نزيــه 

بهــا كتابــه  ذيــل  التــي  الببلوغرافيــا  أبونضــال يف 

أشــار إىل خمــس كاتبــات مــن الســودان دون أن 

يتطــرق لنصوصهــن بالتحليــل. والكاتبــات هــن: 

آمــال عبــاس العجيــب )روايتــان: عــود الكربيــت، 

الجــواد والســيف املكســور، د.ت، وهــذا لألســف 

ينتميــان  ال  العمــان  هــذان  حيــث  كبــر،  خطــأ 

العجيــب  آمــال  أن  فاألصــل  الروايــة،  لجنــس 

نجيــب  وصفهــا  وقــد  رائــدة،  صحافيــة  هــي 

محفــوظ بأنهــا الســودانية الواعيــة، ومــا كتبتــه 

عبــارة عــن حكايــات اجتماعيــة، ُنـشـرت متفرقــة 

إطــار قصــيص  تحــت  ثــم جمعــت  الصحــف،  يف 

مجــاًزا( وبثينــة خضــر مــي )أغنيــة النــار، د.ت( 

أن  )والحقيقــة   )1989 )مـسـرة  هبــاين  وبشــرى 

اـمـرأة كمــا  بشــرى هبــاين رجــل وليــس  الدكتــور 

زعــم نزيــه أبونضــال، ولــه العديــد مــن القصــص 

البحــث،  بحــر،  وإعــدام  الصديقــان،  منهــا: 

برميــل القمامــة، محاكمــة دانيــال بــوت، وابــن 

الشــيخ، باإلضافــة لــه مسلســل إذاعــي بعنــوان 

للقمــر وجهــان( وزينــب بليــل )االختيــار، 1984( 

وملكة الدار عبدالله )الفراغ العريض، 1970(، 

القاســية،  )الجــدران  عمــر  الفاضــل  وملكــة 

.)1999

بصفــة عامــة دخــل الفــن الــروايئ إىل الســودان 

واملتأّمــل  مصــر.  مــع  التواصــل  حركــة  بفعــل 

ملسرة الرواية السودانية منذ مرحلة البدايات، 

يكتشف أوال، أن ثمة رابطا بن نشأة الصحافة 

والكتابة. فالصحافة كانت نافذة مهمة للكتابة 

يف تلــك الـفـرة املبـكـرة. وثانيــا، أن نتاجــات امـلـرأة 

لم تنفصل أو حتى تأخرت عن نتاجات رديفها 

الرجل املُبكرة. فثمة َمن يرى أن كتابات املرأة يف 

الســودان، كانــت ســّباقة أو تواكبــت مــع كتابــة 

الرجــل وإن كانــت تأـخـرت نســبّيا يف النشــر.

للكاتبــة  العريــض” 1970،  “الـفـراغ  روايــة  تعــّد 

 ،)1969 –  1920( الــدار محمــد عبداللــه  ملكــة 

مــن الروايــات الرائــدة عــى مســتوى الكتابــة فقــد 

وصــدرت  الخمســينات،  أوائــل  الروايــة  كتبــت 

عــام 1970 متأّخــرة عــن زمــن كتابتهــا قرابــة  يف 

العقديــن. وهــذا التاريــخ الســّباق يؤّكــد شــيئْن؛ 

االنتقــاص  ُتــدرك  ُمبـكـرا  بــدأت  امـلـرأة  أن  األّول 

يف  تحصرهــا  ذكوريــة  أفعــال  عــرب  ذاتهــا  مــن 

ثــّم  ومــن  إلــخ؛  والتابعــة…  الخادمــة،  دور 

هــذه  عــى  االحتـجـاج  عــن  التعبــر  إىل  اتجهــت 

املمارسات الذكورية واالعتداد بذاتها، والدفاع 

صوتهــا  عــى  وباالعتمــاد  مبـكـرا،  قضاياهــا  عــن 

الخــاص.

لــذا وعــت امـلـرأة لدورهــا يف تســليط الضــوء عــى 

الواقــع االجتماعــي، وعــى قضايــا امـلـرأة  قضايــا 

خصوصــا. وثانيــا أن روح الكتابــة والقضايــا التــي 

انشــغلت بهــا الكاتبــات يف الســودان لــم تنفصــل 

عــن ذات القضايــا التــي كانــت محــور الكتابــة يف 

وهــو  مغربــه.  إىل  مشــرقه  مــن  العربــي  العالــم 

ُز بــأن الســودان لــم يكــن ُمنفصــا ثقافيــا  مــا ُيعــزِّ

بــل كان متاحمــا، حتــى  عــن العالــم العربــي، 

الُكّتــاب أو  تناولهــا  التــي  الجوهريــة  القضايــا  يف 

الكاتبــات عــى حــّد الســواء؛ كقضايــا الهـجـرة، 

عــن  الكتابــة  وكذلــك  التعبــر  وحريــة  واـلـرأي 

بصيغــة  كانــت  وإن  املجتمــع،  يف  املهمشــن 

محليــة. ســودانية 

بدايات وانقطاعات
ـفـرات  ثّمــة  أّن  إال  املبـكـرة،  البدايــة  هــذه  ومــع 

انقطاع يف الكتابة النسوية، أشبه بحالة سبات 

عــن  بالتســاؤل  يدفــع  الــذي  األمــر  وهــو  طويــل. 

أســباب انقـطـاع كتابــات امـلـرأة، وخفــوت صوتهــا 

الخمســينات،  ـفـرة  يف   – تحديــدا   – الــروايئ 

القـصـرة.  القصــة  إىل  تنتمــي  كتابــات  باســتثناء 

كمــا هــو ظاهــر يف كتابــات القاصــة آمــال عبــاس 

العجيــب، والقاصــة آمنــة أحمــد املعروفــة بآمنــة 

بنــت وهــب، والقاصــة ســلمى أحمــد البشــر.

واستمرت الندرة يف الكتابة النسوية – تحديدا- 

طيلــة ســنوات الخمســينات إىل الثمانينــات مــن 

القرن املايض، حيث حدثت طفرة عالية مقارنة 

روائيــة  كتابــات  فظـهـرت  الّســابقة،  بالعقــود 

“االختيــار”  يف  بليــل  زينــب  كـــ:  كـثـرة  ألســماء 

وبثينــة  الصبــار”،  و”نبــات  ملــك”  و”كــش 
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النهــر”  النــار” و”صهيــل  “أغنيــة  مــي يف  خضــر 

يف  الفاضــل  وملكــة  ـشـوك”،  مــن  و”حـجـول 

وكذلــك  مــا”،  مــكان  و”يف  قاســية”،  “جــدران 

العشــق”. يف زمــن  “املــوت  يف  فــزع  نائلــة 

أمــا مرحلــة التحــّول فتبــدأ مــن زمــن التســعينات 

الراكــم  زاد  وفيهــا  الثالثــة.  األلفيــة  اىل  وـصـوال 

الروائيــة  املتــون  أســئلة  وتنّوعــت  الكمــي، 

وأشكالها الجمالية. الافت أن بعض الكتابات 

لــم تتخلــص مــن موضوعــات البدايــات وطرائــق 

الكتابــة الكاســيكّية أيضــا. وهــذا ال يقتصــر عــى 

الرعيــل األّول مــن الكاتبــات، بــل يمتــد األمــر إىل 

“امللكــة  نمــوذج  يف  كمــا  األلفيــة  بعــد  مــا  جيــل 

عبداملنعــم. لســارة   ،2019 األفيــون”  وصبــي 

ومن الكاتبات الايت يدرجهن النقاد يف مرحلة 

“ضحــك  يف  عبدالوهــاب  عايــدة  التـحـول؛ 

يف  الشــيخ  عمــر  وغــادة  الجنــوب”،  قلــب  مــن 

“قـطـرات متناـثـرة”، وليــى أبوالعــا يف “املئذنــة” 

و”املرجمة” و”حارة املغنى”، و”منزل يف مكان 

)حيــث  أحمــد  أم  الشــرقاوي  ونفيســة  آخــر”، 

“شــموع  منهــا  قصصيــة  مجموعــات  أصــدرت 

و”تباشــر”،  الغربــة”،  و”عــادت  تحــرق”، 

و”همسات الوجدان”، و”كان الحديث همسا” 

“ذاـكـرة  يف  عبداللــه  وأميمــة  و”خلجــات”(، 

مشــلولة” و”أمادـيـرا”، وهبــة عــوض يف “اـمـرأة 

بــن العقــل والقلــب”، ورانيــا مأمــون يف “فــاش 

أخضــر” و”ابــن الشــمس″، وســارة فضــل يف 

يف  مرغنــي  وشــامة  فيكتوريــا”،  مــن  “رســائل 

البنــات”. ـمـاح  الزمــن وجوزيــف  “موانــع 

ومع األلفية الجديدة ظهرت أسماء مثل سارة 

حمزة الجاك والتي قدمت العديد من األعمال 

»صلــوات  مثــل  والروايــة  القصــة  بــن  تجمــع 

والســوس«  وكمبــا  وخيانتئــذ،  خاســية، 

وتماســت كتابتهــا مــع قضايــا الواقــع االجتماعــي 

أكــر  يف  الصــايف  آن  أيضــا  وهنــاك  الّســوداين، 

مــن عمــل “ُفلــك الغوايــة”، و”جميــل نادونــد”، 

اـلـراوي”،  و”قافيــة   2015 و”تــوايل”،   ،2014

2015 و”كمــا روح”، 2016، و”إنــه هــو”، 2017. 

وإشــراقة مصطفــى حامــد، وهــي شــاعرة وكاتبــة 

ومرجمــة لهــا العديــد مــن األعمــال مثــل “أنثــى 

الجــرح وامللــح والعزيمــة”،  ـسـرة  مــن  األنهــار.. 

اآلخــر  الوجــُه  يعرفنــي..  و”الدانــوب   ،2015

لـسـرة األنهــار”، 2017. وهنــاك ليــى ـصـاح يف 

الوجــع  حكايــة  مــن  وقائــع  الســرية..  “الغابــة 

“إـيـرات”  الكاشــف  وســوزان  والجنــون”، 

“حيــاة”  يف  املــازري  وإيمــان  عائمــة”  و”توابيــت 

.2018 األخــرى”  و”هويتــي   2017

زمنيتهــا،  اختــاف  عــى  امـلـرأة  كتابــات  ـجـاءت 

والغــن  اإلقـصـاء  عــى  “للــرد  بمحــاوالت  أشــبه 

العاقــات  مجمــل  يف  امـلـرأة  عــى  ُمــورس  الــذي 

النفســية واألخاقيــة” كمــا تـقـول نجــاة إدريــس 

انتـهـاكا  ثمــة  أن  أظـهـرت  فالكتابــات  إســماعيل. 

َمقيتــا مــورس عــى جســد املــرأة. وجّســدت ســارة 

حمــزة الجــاك يف “خيانتئــذ” لهــذا عــرب شــخصية 

فضيلة عيى عبدالرحمن، حيث تآمر الجميع 

عليهــا، بســبب نفــوذ عائلــة الســيد عمــر اإلمــام، 

يف  ُتشــنق  بــأن  عليهــا  القــايض  حكــم  فصــدر 

أســفل، وجســدها  إىل  “رأســها  مقلــوب  وضــع 

يكــون  أن  بحيــث  مقلــوب  وضــع  يف  أعــى،  إىل 

جميعــا  وتكــون  املتدليــن،  ثدييهــا  بــن  رأســها 

بــن ذراعيهــا املعلقتــن، وتنفتــح ســاقاها كزاويــة 

منفرجــة، عاريــة بــا ثيــاب” )الروايــة، ص 15(.

الغــن  يف  للـمـرأة  األعظــم  االنتهــاك  وتمّثــل 

وسلبها حقوقها ملجرد االختاف األيديولوجي، 

كمــا يف نمــوذج ســماح بطلــة “خيانتئــذ”، التــي 

تعيينهــا كمســاعدة  اســتام خطــاب  مــن  ُتمنــع 

غر “املوالــن  مــن  ألنهــا  الجامعــة  يف  مــدرس 

اآلراء  ذوي  إىل  وتنتمــي  الحاكــم”  للـحـزب 

الضــوء  تســليط  جانــب  إىل  للنظــام،  املناهضــة 

عــى هــذه االنتـهـاكات التــي تعّرضــت لهــا امـلـرأة.

السياســة وانعــكاس  ثمــة اهتمــام بقضايــا  كان 

تأّخــر املســار الديمقراطــي عــى الواقــع الســوداين 

بــكل جوانبــه، كمــا ـعـربت بثينــة خضــر مــّي يف 

لــم  النــار“. فصــورة امـلـرأة التــي قدمتهــا،  “أغنيــة 

امـلـرأة  وإنمــا  الكـسـرة.  أو  املجضهــة  تلــك  تكــن 

الواعية بذاتها وباستقالها، ورغبتها يف البحث 

عن صوتها الخاص بالكتابة. بصفة عامة تشر 

الدكتورة سعاد مسكن يف كتابها “خزانة شهر 

زاد – األنــواع الســردية يف ألــف ليلــة وليلــة” إىل 

“حكاية الساردة األنثى وتموقعها داخل البنية 

الســردية الســودانية” ويف نفــس الوقــت أشــارت 

يحـتـاج  الســوداين  النســوي  الســرد  “أن  إىل 

الكتابــي  االـحـراف  اســتثناء  ومــع  مراجعــة، 

املتمثــل يف تجربــة ’ليــى أبوالعــا‹”.

الحلم بامرأة جديدة
الّنســوية  الكتابــة  ناقشــتها  التــي  القضايــا  مــا 

ودانية؟ وهل كانت الكتابة النسوية َتسعى  السُّ

للحلــم بامــرأة جديــدة، تاحــق حركــة التغــرات 

يف املجتمــع، أم أن رهانهــا خــاب بســبب تغلغــل 

مــن  الســوداين  املجتمــع  بنيــة  يف  الذكوريــة 

الحقيقــي  بمفهومهــا  الســلطة  ووقــوف  جانــب 

آخــر  جانــب  مــن  األيديولوجــي  بمعناهــا  وأيضــا 

وآمالهــا؟ تطلعاتهــا  ضــد  كحاجزيــن 

األســئلة  هــذه  مثــل  عــن  اإلجابــة  الحقيقــة  يف 

الكتابــات  لكافــة  وتتبعــا  وافيــة  ـقـراءة  تتطلــب 

النســوية عى امتداد تاريخ الكتابة. وأيضا تتبع 

املجتمــع،  بنيــة  يف  والتغيــر  التـحـّول  مراحــل 

وهــذا  األدبــي.  الـحـراك  عــى  وانعكاســاتها 

الرصــد سيكشــف عــن صــورة املــرأة كمــا جّســدتها 

املرويــات النســوية مــن جانــب وتحليــل العاقــة 

النســوية،  النتاجــات  عــى  الكمــي  االـطـراد  بــن 

والتمّثل لتقنيات جديدة عى مستوى الكيف، 

ثــان. جانــب  مــن 

وفقــا  النقديــة  املقاربــة  هــذه  تســعى   لــذا، 

هــذه  عــن  اإلجابــة  إىل  األكــرب،  لطموحهــا 

مــن  قـطـاع  وفحــص  اختبــار  عــرب  األســئلة، 

“الســرد  وهــو  أال  الســودانية  الروايــة  قطاعــات 

األول  الجيــل  مــن  تمتــد  الســوداين”،  النســوي 

واعتمــدت  الجديــدة.  األلفيــة  جيــل  إىل  وـصـوال 

الدراسة عى مبدأ االنتخاب والفرز للنصوص، 

فالتزمــت  الدراســة.  بموـضـوع  يتصــل  مــا  لــكل 

تنحيــة مــا هــو مكــّرر عــى مســتوى املوضوعــات، 

إىل  الوـصـول  يف  آملــة  الضعيــف.  واســتبعاد 

يف  تهــدف  حصريــة،  ال  شــمولية،  شــبه  رؤيــة 

وخصوصيــة  مامــح  إـبـراز  إىل  املطــاف،  نهايــة 

هــذه املدونــة الســردية، مــن جانــب ومــن جانــب 

ثــان إبــراز كيــف اســتفادت هــذه املدونــة الّســردية 

يف  امـلـرأة  كتابــة  يف  العريــض  امـلـراث  مــن  أوال 

الســودان، وغرهــا. وهــو مــا كان بمثابــة املؤنــس 

والداعم لها يف رحلتها الكتابية. وثانيا يف تجاوز 

هذا املراث عى مســتوى الكتابة ويف اســتحضار 

تقنياتهــا الجديــدة التــي تتــاءم مــع روح العصــر 

الحداثيــة، والتطــورات العامليــة للروايــة والكتابــة 

عامــة. بصفــة 

حيــز  مــن  الســودانية  الّنســوية  الكتابــة  تتــأىت 

يعنــي  ســيايس(.   – )اجتماعــي  سوســيولوجي 

ورؤاهــن  الكاتبــات  طموحــات  عــن  بالتعبــر 

للعالــم. وهــو مــا أنتــج “موجــة ثالثــة” يف الروايــة 

الصويــم.  منصــور  تعبــر  حــد  عــى  الســودانية 

وقــد اصطدمــت هــذه الكتابــات بقمــع األنظمــة 

الدكتاتوريــة تــارة والدينيــة تــارة أخــرى. ومــن ثــّم 

ليــس  للهـجـرة  جديــدة  أســبابا  الروايــة  طرحــت 

بســبب العمــل كمــا كان ســابقا، وإنمــا بســبب 

آليــات  لتوحــش  أبناءهــا،  لفظــت  األوطــان  أن 

ألتوســر.  بتعبــر  القمعيــة  أجهزتهــا  وأدوات 

فكانت الهجرة أشبه برحات املوت يف “توابيت 

عائمــة”، بـغـرض تحقيــق األحــام والتحــّرر مــن 

هــو  فـ”املــوت  األحــام  قاهــر  هــو  الــذي  الخــوف 

املوت…. يف الغابة أو يف عرض البحر أو يف بطن 

عــّل األحــام كمــا تمنــت  34(؛  الصـحـراء” )ص 

الساردة أن “تعرب بكم إىل حياة الحياة، الحياة 

غرهــا”. يشء  وال 

عــوض خضــر يف  مــع أحمــد  الـقـول  يمكــن  كمــا 

التــي قّدمهــا يف املؤتمــر العلمــي الســابع  ورقتــه 

للروايــة املصاحــب لجائــزة الطيــب صالــح لإلبــداع 

“بقضايــا  حقيقــي  وعــي  ثمــة  كان  إنــه  الــروايئ 

للـمـرأة  الروائيــة  الكتابــة  عــرب  الـنـوع االجتماعــي 

أو  النــص  ذاـكـرة  تتكــّون  وكيــف  الســودانية 

الكتابــة بهــذه املفاهيــم لــدى امـلـرأة الســودانية”، 

النســوي  الــروايئ  الخطــاب  “أن  إىل  يشــر  كمــا 

بالنظــر إيل وضــع امـلـرأة وصورتهــا يف  لــم يكتــف 

لنــا  يمكــن  بــل  فحســب؛  الســوداين  املجتمــع 

أن نشــر إيل أن هــذا الخطــاب هــو منشــور ضــّد 

القهــر وـنـوع مــن التمــرد عــى الثقافــة الذكوريــة 

عــبء  النســوي  الــروايئ  الخطــاب  تجــاوز  فقــد 

هــذه الوظيفــة، ولــم تعــد الكتابــة مجــرد صرخــة 

يف  حقوقهــا  مــن  امـلـرأة  حرمــان  ضــد  احتـجـاج 

التعليم أو العمل، أو دعوة للتمرد عى القيم 

املجتمعيــة التقليديــة”، أو حتــى بأنهــن يطرحــن 

شــخصية  قضايــا  أو  ســري  طابــع  ذات  قضايــا 

واألـسـرة. واألطفــال  والــزواج  الحــب  ـحـول 

الروايــة يف رحلــة صعودهــا  ثــم تخلصــت  ومــن 

من الصورة النمطّية املتكّلسىة للمرأة املنكسرة 

الرجــل، وصــارت قويــة  مــن خيانــات  املوجوعــة 

تجــاوزت  بــل  االنكســارات،  هــذه  عنــد  تقــف  ال 

الرجــال، كمــا فعلــت داريــة  طعنــات وخيانــات 

ـصـاح.  لليــى  الســرية”  “الغابــة  روايــة  بطلــة 

بعــد  الســودان،  إىل  عــادت  التــي  فالبطلــة 

أناتهــا  عــرب  تفتــح  لهــا،  زوجهــا  خيانــة  اكتشــاف 

التــي  واإلخفاقــات  الســرية،  غابتهــا  ورويهــا 

ُمنيت بها. واستطاعت أن تكتشف ذاتها وتعيد 

والوطــن. األرض  بالســودان  عاقتهــا 

قوة املرأة التي بدأت تتضح مامحها يف مرويات 

متعــددة أخــذت ثيمــة تمــرد امـلـرأة والــذي يصــل 

إىل العصيــان مــن أجــل إعــان حبهــا كمــا فعلــت 

عفاف يف رواية “ابن الشمس” وقد تحولت إىل 

“نـمـرة شرســة، وهــي تدافــع عــن حبهــا. فهربــت 

مــع الشــاب الــذي تحبــه، ثــم تزوجتــه عــن طريــق 

رواية “الفراغ العريض” 
1970، للكاتبة ملكة الدار 

محمد عبداهلل )1920 – 
1969(، من الروايات الرائدة 

على مستوى الكتابة 
فقد كتبت الرواية أوائل 
الخمسينات، وصدرت في 

عام 1970 متأّخرة عن زمن 
كتابتها قرابة العقدين. وهذا 
التاريخ السّباق يؤّكد شيئْين؛ 
األّول أن المرأة بدأت ُمبكرا 

ُتدرك االنتقاص من ذاتها 
عبر أفعال ذكورية تحصرها 

في دور الخادمة، والتابعة… 
إلخ؛ ومن ثّم اتجهت إلى 
التعبير عن االحتجاج على 

هذه الممارسات الذكورية 
واالعتداد بذاتها، والدفاع 

عن قضاياها مبكرا، 
وباالعتماد على صوتها 

الخاص

ثّمة فترات انقطاع في 
الكتابة النسوية، أشبه 

بحالة سبات طويل. وهو 
األمر الذي يدفع بالتساؤل 
عن أسباب انقطاع كتابات 

المرأة، وخفوت صوتها 
الروائي – تحديدا – في 

فترة الخمسينات، باستثناء 
كتابات تنتمي إلى القصة 

القصيرة. كما هو ظاهر في 
كتابات القاصة آمال عباس 

العجيب، والقاصة آمنة أحمد 
المعروفة بآمنة بنت وهب، 

والقاصة سلمى أحمد 
البشير.

واستمرت الندرة في 
الكتابة النسوية – تحديدا- 
طيلة سنوات الخمسينات 
إلى الثمانينات من القرن 

الماضي، حيث حدثت طفرة 
عالية مقارنة بالعقود 

الّسابقة

دراسة
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املحكمــة غصبــا عــن أهلهــا الذيــن رفضــوه عندمــا 

تقــدم لهــا” )ص 124(، وإن كانــت هــذه الصــورة 

نــادرة، إال أن هــذه النــدرة ال تلغــي تحّققهــا.

الخطــر يف صــورة امـلـرأة املتصالحــة  التـحـول  إن 

امـلـرأة  صــورة  يف  يكمــن  واملتمــردة،  ضــة  واملروِّ

الذكوريــة،  مــن  لشــرفها  تقتــص  التــي  النـمـرة، 

دون أن تـــأبه بالعقــاب. وهــذه الصــورة نلمحهــا 

روايــة  يف  عيــى  محمــد  فضيلــة  شــخصية  يف 

“خيانتئذ“. فعمر اإلمام الذي هام بها وهي من 

غر طبقته، وتحايل ملواقعتها عرب وضع املخدر 

لها، فما أن اكتشفت ما فعل بها، حتى قررت 

االنتقــام منــه. فغافلتــه ظّنــا منــه أنــه خدرهــا كمــا 

يفعــل يف كل ـمـرة، لكنهــا اســتطاعت أن تقطــع 

قضيبه. وبقدر ما كان األمر فاجعا، كان إشارة 

هــذا  عــرب  عليهــا  صــارت  التــي  امـلـرأة  قــوة  عــى 

املشهد “مات عمر اإلمام وقضيبه بيد فضيلة” 

.)131 )ص 

وهــذا الفعــل يعــد تطــورا الفتــا يف هــذه العاقــة 

مــكان  فصــل  إىل  مداهــا  وصــل  التــي  األبويــة 

االختــاط  “ألن  البيــت  يف  النـسـاء  عــن  الرجــال 

ـحـرام“. وال ننــى أن كتابــات امـلـرأة تحــرّرت مــن 

امـلـرأة  ـحـول  يتمحــور  مــا  أو  بذاتهــا  االنشــغال 

حيــث  آخــر  منحــى  ونحــت  العــام.  إطارهــا  يف 

الواقــع،  مــن جملــة اهتمامهــا لقضايــا  شــملت 

يف  واالـغـراب  الهـجـرة  قضايــا  وتعقيداتــه، 

الكثــر مــن املرويــات. وقــد جــاءت باعتبــار الهجــرة 

هــي املــاذ والجنــة، بــل بمــا تواجــه املـغـرب مــن 

عــى  مقيتــة،  وعنصريــة  وضغــوط،  إكراهــات 

“توابيــت  يف  كاشــف  ســوزان  فعلــت  مــا  نحــو 

مــكان  يف  “منــزل  يف  أبوالعــا  وليــى  عائمــة”، 

آخــر”. وتـعـرض ليــى أبوالعــا عــرب ثــاث عـشـرة 

التــي  واملخــاوف  املشــكات  مــن  للكثــر  حكايــة، 

مــن  قادمــون  وهــم  خاصــة  املغربــن،  تواجــه 

بــاد املشــرق يف بــاد املغــرب. كمــا تشــر إىل حالــة 

الضـيـاع والتشــتت التــي يبــدو عليهــا املهاجــرون. 

كمــا تســرد عــن عاقــات االنحــراف عــى مســتوى 

عــدم  قلــق  أثــر  يبــّن  مــا  وهــو  واإلنــاث.  الذكــور 

الخــواء. وثقافــة  االنتـمـاء 

هــذه  عــرب  للمدينــة  جديــدة  مامــح   تتشــكل 

املرويــات. قــد تبــدو يف صــورة نقيضــة لتلــك التــي 

بــل  العريــض“،  “الـفـراغ  يف  درمــان  أم  كانتهــا 

توصف باملتضائلة الجمال كما يف “أغنية النار” 

وكرنفــاالت  الجمــايل  بـ”الــرف  مقارنــة   )1999(

الفــرح املجنــون بعشــق الطبيعــة الريــة الرائعــة” 

)ص 30(، يف الريــف اللنــدين واملدينــة بشــوارعها 

واملزحمــة. املتاصقــة 

روح  عــى  القابضــة  املدينــة  صــورة  يف   وأحيانــا 

عنــد  كمــا  العاليــة،  بالجــدران  وأشــبه  أبنائهــا، 

“شــوارع  عــن  عبــارة  فاملدينــة  الفاضــل.  ملكــة 

صامتة ووجوه متجهمة وحر الفح يضفي عى 

 .)130 )ص  وامللــل”  الضيــق  مــن  املزيــد  الوجــوه 

الشــوارع،  املتســخة  تلــك  صــورة  يف  وكذلــك 

والبائســة كمــا يف “ابــن الشــمس″، إىل صــورة 

املدينــة املنـفـرة والطــاردة، كمــا رســمتها ســوزان 

عائمة” حيــث  “توابيــت  يف  للخرطــوم  كاشــف 

فقــط،  املامــح  قاســية  “ليســت  املدينــة  بــدت 

فهــي شــديدة البــأس أيضــا؛ فشمســها الاهبــة 

تــكاد تغــي مخــي وأنــا عاـجـزة عــن أي رد فعــل 

هدهــا  مهزومــة،  كالحــة  وجــوه  ذلــك.  تجــاه 

الفقــر  مــأل  املدينــة،  ترهلــت  وامـلـرض.  الفقــر 

تفشــت  آمنــة،  كانــت  التــي  البيــوت  أغلــب 

البطالــة وأصبحــت كـغـول يخيــف الشــباب مــن 

الخريجــن الذيــن ال عاقــة لهــم بالســلطة التــي 

.)52 )ص  يشء”.  بــكل  تســتأثر  كانــت 

هذا التحّول يي بالصورة األقى واألنىك عى 

نحــو  عــى  الفاســدة”  “املدينــة  يف  كمــا  النفــس 

مــا نــرى يف “خيانتئــذ” لســارة الجــاك. فالكاتبــة 

تصــور العالــم الســفي، املســكوت عنــه؛ حيــث 

إىل  الدعــارة، وـصـوال  تّجــار املخــدرات وحفــات 

بالحيوانــات املنويــة. املتاـجـرة 

 ويــزداد املشــهد رعبــا بتصويــر األفــام اإلباحيــة 

التي تنتشر يف سوق السينما يف هذه الجزيرة، 

اكتســت  بعدمــا  املرعبــة،  الصــورة  إىل  وـصـوال 

أشــبه  منهــا  جعلــت  جديــدة  بهويــة  مامحهــا 

الـبـوح  مــن  الخــوف  فصــار  الخــوف.  بمدينــة 

بالعــزف عــى العــود، غالبــا عــى الشــخصيات، 

كمــا  نفســه.  الســودان  يف  يكــن  لــم  ولــو  حتــى 

القاـهـرة  يف  وزوجهــا  عواطــف  والــد  مــع  حــدث 

فـ”كانا يعزفان العود يف ليايل سمرهما السرية 

جــّدا يف القاهــرة” ولكــن مــا إن “تذكرهــا أحدهمــا 

ينكشــف  أن  مــن  يرتجــف  داخــي  كمنوـلـوج 

بــه املدينــة  ســرها” )ص 17( بســبب مــا صبغــت 

متشــّددة. دينيــة  أيديولوجيــا  مــن 

تمنــع  لــم  األيديولوجيــا  هــذه  أن  الغريــب 

الفســاد أو الفجــور حيــث العالــم الســفي الــذي 

يجتمــع فيــه رجــال ونـسـاء مــن كافــة الطبقــات 

االجتماعــي”  االلـتـزام  يحبــون  “ال  االجتماعيــة 

فينشدون الجزيرة “يبحثون عن حرية ال مكان 

)ص  أذهانهــم وخياالتهــم املريضــة”  يف  إال  لهــا 

30(؛ لــذا يلتزمــون بقوانــن الجزـيـرة، مــن قبــل 

أن تطأهــا أقدامهــم. حالــة الســوء التــي تفشــت 

يف املدينــة، جعلــت منهــا مدينــة الفظــة ألبنائهــا. 

فما أن يجدوا البديل حتى يقرروا عدم العودة 

كمــا حالــة ـصـاح يف الجــدران القاســية، عندمــا 

أن  فمــا  للعمــل،  الخليجّيــة  الدولــة  إىل  ســافر 

يـقـول  العــودة  أبيــه ويحّثــه عــى  يصلــه خطــاب 

وأخــوايت  وأمــي  فأنــت  أبــي،  يــا  “ال  ـمـرارة  يف 

وأهــي، ســتظلون الواحــة التــي ألجــأ إليهــا كلمــا 

اشــتّد قيــظ مشــاعري، ولكــن أنــا نفــي لــم أعــد 

نفــى. أنــا ذلــك الغريــب يف بلــدي”. وإن كانــت 

الهنــا  بــن  الشــتات  هــذا  تكشــف  نغمــة  ثمــة 

والهنــاك “نحــن نتفــرق بإهمــال، يف منــزل هنــا، 

ودار هنــاك” وهــذا الشــتات ال يمنــع اللــوذ بــراب 

نســتدفئ  الشــتوي،  بياتنــا  يف  “نحــن  الوطــن 

.)100 )ص  األرض”.  ـبـراب 

منذ رواية “الفراغ العريض” )1970( مللكة الدار 

الســودانية  النســوية  الكتابــات  وجــل  محمــد، 

القاهــر، وـعـراك  بالواقــع االجتماعــّي  مشــغولة 

عــاوة  بحقوقهــا،  الظفــر  أجــل  مــن  امـلـرأة 

والفكريــة  االجتماعيــة  التـحـوالت  رصــد  عــى 

أولــت  كمــا  الســوداين.  يف املجتمــع  والسياســية 

اهتمامــا يف أحــد جوانبهــا بقضايــا ذات أهميــة، 

عى مستوى التكوين الثقايف السوداين، طفت 

عــى الســطح بإلحــاٍح – وإن كان ُمبّكــرا – عــى 

نحــو االهتمــام بقضايــا التعليــم، وتحــّرر امـلـرأة، 

وانخراطها يف قضايا وطنها، كالتحرر والسعى 

االســتقال. إىل 

عــن  تعـبـرا  الروايــة  كانــت  مرحلــة الحقــة  ويف 

يف  الــذات  هــذه  وانعــكاس  بذاتهــا،  امـلـرأة  وعــى 

 – منهــا  الكثــر  – يف  الروايــات  فرـكـزت  الكتابــة. 

لهــذا  صــورة  وقدمــت  دور امـلـرأة املتعّلمــة.  عــى 

بفعــل  مجهضــا  كان  وإن  الفاعــل  النمــوذج 

منــى  شــخصية  نحــو  عــى  الذكوريــة،  الوصايــا 
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بطلــة روايــة “الفــراغ العريــض” ونمــوذج فاطمــة 

رفــض  التــي  القاســية”  رواية” الجــدران  بطلــة 

عــى  وأصــروا  تعليمهــا،  اســتكمال  أعمامهــا 

لوضعيــة  تمثلــت  كمــا  عمهــا.  بابــن  تزويجهــا 

ملكــة  تغفــل  فلــم  االســتعمار،  ـفـرة  يف  امـلـرأة 

ُحقبــة  يف  املزريــة  الريفيــة  امـلـرأة  لوضعيــة  الــدار 

االســتعمار.

بطلة الرواية، منى )التي تتقاطع مع شخصية 

جوانبهــا(  مــن  الكثــر  يف  الــدار  ملكــة  املؤلفــة 

ُتمارس وظيفة تعليمية. وعرب هذه الشــخصية 

مشــكلة وجوديــة  تقــدم  أن  املؤلفــة  اســتطاعت 

ولواقعهــا  لذاتهــا  رهــا  وتصوُّ باألنثــى  مرتبطــة 

األبويــة  للســلطة  املكرســة  الســائدة  وللثقافــة 

منــى  )إرغــام  واقــع امـلـرأة  عــى  الســلبي  وتأثرهــا 

عى الزواج من سيد وهي ال تحبه( ومستقبلها 

برفــض ســيد اســتكمال ســارة لتعليمهــا. أحــال 

هــذا الواقــع القاهــر شــخصية ســارة ألن تتخبــط 

الداخــي. فراغهــا  يف 

الكاتبــة  طرحتهــا  التــي  القضايــا  أن  الغريــب 

كافــة  يف  وُتناقــش  مطروقــة  مازالــت  مبـكـرا، 

بامـلـرأة  تتعّلــق  التــي  الدوليــة واملحليــة،  املحافــل 

ووجودها، وهو ما ليس مقتصرا عى السودان 

وحــده، بــل هــو قاســم مشــرك يف كافــة األقطــار 

العربيــة. وهــي رؤيــة مبـكـرة لطبيعــة دور امـلـرأة 

يف  حدثــت  التــي  التـغـرات  فمــع  املجتمــع.  يف 

تكــن  لــم  التـحـوالت  أن  إال  الســوداين  املجتمــع 

ســلطة  كانــت  فقــد  واملنشــود.  املرجــوء  باملعنــى 

الرجل وإرادته هي الحاكمة، يف مقابل انصياع 

امـلـرأة لــه. فبطلتهــا “منــى” صبيــة قرويــة ونازحــة 

املدينــة. إىل 

وقــد ســعت املؤلفــة مــن خــال بطلتهــا منــى إىل 

الســوداين،  املجتمــع  يف  الذكــورة  بنيــة  تعريــة 

فــاألب  املجتمــع.  أـفـراد  عــى  تأثرهــا  وفداحــة 

ولــم  التجــارة،  يف  للعمــل  البيــت  عــن  غائــب 

البطلــة  تـقـول  فكمــا  الذكــرى  ســوى  منــه  يبــق 

لصديقتها “لم يعد األب بعد رغم مي ثماين 

ســنوات عــى فراقــه لنــا وهــو يــا صديقتــي يــراءى 

.)6 )ص  دائًمــا”  يل 

أهلــه  إىل  فتنتقــل  املفتقــدة،  األب  ســلطة  أمــا 

درمــان  أم  إىل  وأمهــا  البنــت  ترتحــل  حيــث 

لتعيــش مــع جّدهــا وأعمامهــا وأبنائهــم. وينــوط 

بهــم عقابهــا كمــا حــدث مــع ســّيد الــذي ضربهــا 

ضربا ُمربحا، حينما اكتشف عاقة أخته سارة 

بصديقــه ـصـاح، بعدمــا وجــد الهديــة فـ”هجــم 

عليهــا وهــوى بكفــه عــى صدغهــا يصفعهــا ـمـرة 

ومرة حتى سقطت عى األرض فركها ليتحول 

اىل أختيه يصفعهما ويضربهما بيديه ورجليه، 

ويقــذف ثاثتهــن بــكل مــا تصــل إليــه يــداه” )ص 

.)25

وعندما تشتي منى ألمها تربّر فعلته بأن ّسيدا 

هو الحامي بما يتملكه من صفات تجعل املرأة 

ُمنصاعة له. فمع أنه لم يتجاوز السابعة عشرة 

مــن عمــره إاّل أنــه “يفيــض حيويــة ويفيــض جــرأة 

واعتدادا. إذا تكّلم تعّمد الجّد والعبوس، وإذا 

تحــّرك أظهــر الشــّدة والخيــاء. يحــاول دائمــا أن 

تبدو عى وجهه الصرامة والحزم”. يمتلك من 

الصفــات التــي تجعلــه الحاكــم والنـسـاء تنـصـاع 

لــه، فهــو “الحفيــد البكــر، والولــد األوحــد الــذي 

تفخر به األسرة وتنتظر عى يديه خر املستقبل 

االجتماعــي  الوضــع  يهيئــه  ثــّم  ومــن  وعزتــه”. 

الــدور بوصفــه حاميــا  املـفـرط يف ذكوريتــه لهــذا 

تعارضــت  لــو  حتــى  ســلطات  ويمتلــك  للـمـرأة، 

مــع رغبــات األنثــى.

مــن  لحرمانهــا  ألختــه  عقابــا  ســيد   فيســعى 

تـقـول  فكمــا  املعلمــات،  كليــة  إىل  الدـخـول 

الســّيد  هــذا  الحســن،  محمــد  ناهــد  الدكتــورة 

يتقــّدم بصرامــة ملعاقبــة شــقيقته لتجّرأهــا عــى 

الشــعور بالحــب فيحرمهــا مــن حلمهــا بدـخـول 

كلّية املعّلمات، الذي عكفت سنوات للحصول 

“إّن  بقولهــا  النقــاش  الجــّدة  وحســمت  عليــه. 

ســّيدا أعطــى كلمــة رجــل، وهــي أّنــه لــو التحقــت 

اليــوم  بعــد  مدرســة  بــأّي  أو  باملعهــد  ســاّرة 

ليخرجــن مــن هــذه الديــار ويقطــع كّل صلــة لــه 

بهذه املدينة، ومن أنن حتى نضّحي بسّيد من 

تســاوين  إنكــن مجتمعــات ال  إرضاءكــن؟  أجــل 

.)21 )ص  ظـفـره”  مــن  قامــة 

يف الحقيقــة، قدمــت املؤلفــة يف صــورة بطلتهــا 

وأيضــا  املتصالحــة  للشــخصية  نموذجــا  منــى 

وأيضــا املتوازنــة  التمــرد،  عــن  بعيــدا  املتماســكة 

ويشــر  األب.  غيــاب  مــن  الرغــم  عــى  نفســّيا 

التضحيــة  طقــس  أن  إىل  أبكــر  عثمــان  النــور 

بــاألب املتــوازي بالغيــاب، حيــث طبيعــة بطــات 

قصــص ملكــة الــدار يغلــب عليهــا عنصــر البطلــة 

امـلـرأة التــي ال عائــل لهــا إمــا بمــوت وإمــا هـجـرة. 

ويفسر هذا األمر بأنه بمثابة محاولة من ملكة 

الدار “لتحقيق السعي الروحي لبطاتها حيث 

تراخى قبضة األبوية.. كما هو رغبة الواعية يف 

غيــاب الســلطة الذكوريــة التــي تقــف حجــر عــرة 

أمــام تطــور امـلـرأة وحريتهــا”.

للشــخصية  املثــال  الصــورة  هــذه  مــع  وتماشــيا 

الرويــض  إىل  املؤلفــة  ســعت  البطلــة  امـلـرأة 

عمهــا  ابــن  الّســيد  لتتقّبــل  لذاتهــا  الوجــداين 

عليــه.  وأـجـربت  ُقـهـرت  ولكــن  ترفضــه،  الــذي 

فوفقــا لـقـول األب تعقيبــا عــى مــربرات رفضهــا 

بأنــه أخوهــا مــن جانــب، ومــن جانــب ثــان فهــي 

ال تســتطيع أن تتحمــل تصرفاتــه، إال أن األب 

يرفــض أســباب الرفــض قائــا “ال أوال وال ثانيــا، 

لقــد انتهــى األمــر وارتضينــاه كلنــا، وليــس هنــاك 

مــن الرجــال مــن يعــرف قــدرك ويحفــظ حقوقــك 

.)76 )الروايــة، ص  ســيد”  عمــك  ابــن  مثــل 

يــأيت رفــض األب لعمــل ابنتــه، كمؤشــر يكشــف 

والتــي  األـسـرة،  يف  املتفشــّية  الذكوريــة  عــن 

ســيد  كموقــف  موقــف.  مــن  أكــر  يف  ظـهـرت 

أختــه  لدـخـول  رافــض  متعّلــم،  وهــو  الســابق 

الجامعــة. ويف مرحلــة الحقــة يرفــض األب بعــد 

فمــن  مدّرســة،  منــى  ابنتــه  عمــل  فـكـرة  عودتــه 

وجهــة نظــره فــإن عملهــا “منقصــة وذل وتهــاون 

جانــب  ومــن  الرجــال”.  وبســمعة  األـسـرة  بحــق 

ثــان فــإن رضــوخ منــى لقــرار الــزواج يوحــي بداللــة 

إيجابية عى رفض فكرة التمّرد أو الخروج عن 

الجماعــة. نســق 

كمــا صورتهــن  البيــت  نـسـاء  غالبيــة  أن  الافــت 

ســلفا.  املحــددة  بواجباتهــن  ملتزمــات  الكاتبــة 

فزوجــة عمهــا عمــر الجميلــة نعيمــة ابنــة خالتــه 

زوجهــا  تركهــا  أن  بعــد  البيــت  لســلطة  ترضــخ 

ليتــزوج أخــرى تنجــب لــه أطفــاال. فلــم تبــق لهــا 

لهــم  تعــّد  ــر.  تذمُّ دون  األـسـرة  خدمــة  ســوى 

الطعــام والـشـراب، كمــا أنهــا تقــوم عــى خدمــة 

مــا  تــداري  وإخــاص  تفــاٍن  “يف  )خالتهــا(  أمــه 

وراء  الـغـرة  الصــرب وجحيــم  عــذاب  مــن  تلقــى 

ذلــك الرـضـاء الــذي يبــدو عــى وجههــا الوســيم 

الخدمــة  فــإن  وباملثــل   .)10 )ص،  القســيم” 

موّزعــة عــى نـسـاء الــدار فـ”هــذي عليهــا الديــوان 

تنظفــه وترّتــب فرشــه وتمــأل جــراره، وتلــك عليهــا 

والثانيــة  تملؤهــا،  واألزيــار  تكنســه  الحــوش 

تعــد الشــاي والقهــوة وتحملهــا إىل َمــن بالــدار. 

وإذا  برتيبهــا،  وتقــوم  تغســلها،  واألواين 

ســيد  مابــس  عــى  اجتمعــن  ذلــك  مــن  فرغــن 

ويرتبنهــا”. يغســلنها  ومابســهن 

هــذه الصــورة الســلبية تعكــس الصــورة املثاليــة 

لشخصية املرأة السودانية كما يريدها املجتمع. 

أمــا صــورة املــرأة املتمــردة فتتــوازى مــع الســاقطة 

يف نظــر املجتمــع، عــى نحــو مــا وســمت ســعدية. 

املفارقــة حّقــا أن نـظـرة منــى املثقفــة تســاوت مــع 

نـظـرة املجتمــع يف رغبــة ســعدية يف تحــّرر ذاتهــا 

بتأكيد حريتها عرب الخروج عى نســق املجتمع. 

وهــي تلــك النظــرة االزدواجيــة التــي ســتقع فيهــا 

رـجـاء املثقفــة يف روايــة “أغنيــة النــار” فتتســامح 

رجــاء مــع مغامــرات أخيهــا التــي يفعلهــا ويحــي 

لها عنها. ويف الوقت ذاته ال تقبل بزواج شرعي 

لزوجهــا عاصــم.

الجديــر بالذكــر أن هــذه الصــورة الســلبية للمــرأة 

لم يعد لها مثيل يف ما بعد، فمثا رانيا املأمون 

للـمـرأة  نموذجــا  الشــمس″  “ابــن  يف  تقــّدم 

تخــون زوجهــا املـغـرب. وهــي يف  التــي  اللعــوب 

األصــل تشــر إىل أضــرار اغــراب األزواج للعمــل. 

عاقــة  يف  تنجــرف  التــي  محاســن  فشــخصية 

اإلدمــان،  حــد  إىل  تصــل  جمــال،  مــع  جنســّية 

نموذج إلدانة اغراب الرجل وترك أســرته حتى 

ولــو كان مــن أجــل العمــل.

هــو  املأمــون،  قدمتــه  الــذي  الثــاين  النمــوذج 

شــخصية ناهــد، التــي تمــّردت عــى ـقـرار األـسـرة 

بزواجها من عثمان ابن عمها، وأعلنت يف تحّد 

مــا  أنــا  وأبيــه( “…  وأمهــا  )أبيهــا  الجميــع  أمــام 

عــاوزاك، أمــي وأبــوي عاوزيــن أعرســك، لكــن أنــا 

مــا عــاوزاك، ألين بحــس بيــك زي أخــوي” )ابــن 

الشــمس، ص 131(، ويف مرحلــة الحقــة عندمــا 

طريــق  يف  تظهــر  واألشــواك  التحديــات  تبــدأ 

عاقتهمــا تقــول تعليقــا عــى ســؤال جمــال لهــا، 

“تفتكــري أـبـويك وأمــك ح يعملــوا شــنو” قالــت 

بثقــة: “دي حيــايت وأنــا ـحـّرة فيهــا، وأنــا كلمتــك 

كلهــا  الدنيــا  أحــارب  مســتعدة  إين  كــدا  قبــل 

عشــانك، حتــى لــو أهــي رفضــوا، وحتــى نـفـوين 

أنــا مــا ح أتنــازل عنــك. أنــا متوقعــة إنــو يحصــل 

دا وإنهــم يرفضــوا، لكــن مــا ح أستســلم، أبــدا 

وهــذا   .)236 ص  )الروايــة،  أستســلم”  ح  مــا 

التهديد لم يكن يف الهواء بل كادت أن تنفذه، 

وتتحــدى األـسـرة بالــزواج مــن الشــمايش، بعــد 

رفض األب له وضربه وطرده من املطعم، لوال 

بــه. تدّخــل محاســن وفضــح عاقتهــا 

وباملثل تقدم بثينة خضر مي يف “أغنية النار”، 

نموذجا للمرأة املتحّررة، سواء يف عاقتها كما 

بــدت رـجـاء، وهــي تنســاق وراء حّبهــا ملحمــود، 

بعــد رحيلــه  الحــب  هــذا  ذكــرى  عــى  والعيــش 

بطريركيــة  عــى  امـلـرأة  هــذه  تمــّرد  ثــم  املفاجــئ، 

قــد  عاصــم  زوجهــا  أن  تكتشــف  عندمــا  الرجــل 

تــزوج مــن ســمية، فتطلــب الطــاق، وتعــود إىل 

الســودان، ســاعية للبحــث عــن ذاتهــا بالكتابــة.

الغريــب أن هــذه الصــورة املتحــّررة عــى مســتوى 

الفكر التي بدت بها رجاء بطلة الرواية، تكررت 

ُســندس  شــخصية  عــرب  واقعيــة،  أكــر  بصــورة 

تسعى هذه المقاربة 
النقدية وفقا لطموحها 

األكبر، إلى اإلجابة عن هذه 
األسئلة، عبر اختبار وفحص 
قطاع من قطاعات الرواية 
السودانية أال وهو “السرد 
النسوي السوداني”، تمتد 

من الجيل األول وصوال 
إلى جيل األلفية الجديدة. 
واعتمدت الدراسة على 

مبدأ االنتخاب والفرز 
للنصوص، لكل ما يتصل 

بموضوع الدراسة. فالتزمت 
تنحية ما هو مكّرر على 
مستوى الموضوعات، 

واستبعاد الضعيف. آملة 
في الوصول إلى رؤية شبه 
شمولية، ال حصرية، تهدف 
في نهاية المطاف، إلى 

إبراز مالمح وخصوصية هذه 
المدونة السردية

منذ رواية “الفراغ العريض” 
)1970( لملكة الدار محمد، 

وجل الكتابات النسوية 
السودانية مشغولة بالواقع 
االجتماعّي القاهر، وعراك 

المرأة من أجل الظفر 
بحقوقها، عالوة على 

رصد التحوالت االجتماعية 
والفكرية والسياسية في 
المجتمع السوداني. كما 
أولت اهتماما في أحد 

جوانبها بقضايا ذات أهمية، 
على مستوى التكوين 

الثقافي السوداني، طفت 
على السطح بإلحاٍح – وإن 

كان ُمبّكرا – على نحو 
االهتمام بقضايا التعليم، 
وتحّرر المرأة، وانخراطها 

في قضايا وطنها، كالتحرر 
والسعى إلى االستقالل

دراسة
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كانــت  فســندس  بالتبنــي.  وابنتهــا  أخيهــا  ابنــة 

ترتدي املابس القصرة “بلوزة مشــجرة وتنورة 

بيـضـاء ســادة ترتفــع فــوق ركبتهــا وتكشــف عــن 

ســاقيها الجميلتــن” )ص، 143(. فبــدت “كأنهــا 

رفضتــه  مــا  وهــو  التنــس″،  نــادي  إىل  ذاهبــة 

العيــون  مــن  ســيقانها  عــى  تخــىش  بأنهــا  األم، 

ســندس  املرّبصــة والعطــىش. وعندمــا رفضــت 

“بنــات  بــأن  دفاعهــا  األم  بــرّرت  التقييــد،  هــذا 

الناس لسن جميات مثلك وال سيقانهن حلوة 

مثــل ســيقانك وأنــا أخــاف عــى ابنتــي مــن عيــون 

النــاس الوقحــة والحاســدة أيضــا” )ص، 144(. 

لكــن بعدمــا حكــت لهــا األم عــن أمهــا الحقيقيــة 

“رـجـاء” اإلثيوبيــة، وطلــب األم الحقيقيــة رؤيــة 

ابنتهــا قبــل وفاتهــا، يحــدث التغيــر.

بالفعل تســافران لزيارتها يف املستشــفى، وبعد 

الزيارة تموت األم. وعند العودة إىل السودان، 

ثــم  عميقــة،  حــزن  نوبــة  يف  ســندس  تدخــل 

الفتــاة  ســندس  شــخصية  يف  التـحـّول  يحــدث 

ســندس  تعــد  “لــم  رـجـاء  تــروي  فكمــا  املرحــة. 

أبــدا إىل طبيعتهــا املرحــة الاهيــة.. بــدأت طباعهــا 

تتغر. أصحبت تميل إىل الصمت وإبداء الوقار 

واالحتشــام املبالــغ فيــه… وكأن تجربــة األشــهر 

املاضية قد أضافت إىل عمرها عشرات السنن. 

كانــت تــداوم عــى الصــاة وقــراءة القــرآن يومّيــا، 

صباحــا ومســاء. وصــارت تصــوم يومــن مــن كل 

والســهر  العبــادة  عـنـاء  أالحــظ  كنــت  أســبوع. 

التزمــت  واضحــا عــى وجههــا وبدتهــا، ولكننــي 

وقناعاتهــا  لخياراتهــا،  وتركتهــا  التــام  الصمــت 

أن  بعــد  األكــرب  التطــور  يحــدث  ثــم  الذاتيــة”. 

أخــربت أمهــا برغبتهــا “يف ارتــداء الــزي الشــرعّي، 

واســتبدال كافــة مابســها بأخــرى… فضفاضــة” 

.)166 )ص 

الحريــة.  اســتخدام  تناقضــا يف  ثّمــة  أن  الافــت 

فــاألم كانــت ترتبــط بعاقــة عشــق مــع محمــود 

عاصــم.  مــع  زوجيــة  عاقــة  إطــار  تحــت  وهــي 

وراحــت يف لنــدن تختلــس الـفـرص للقائــه. وقــد 

النــاس،  أمــام  حضنهــا  إىل  بعضهــا  يف  وصــل 

وتقبيــل يدهــا وجبهتهــا ويف بعضهــا لثــم خدهــا. 

هــي ذاتهــا األم التــي تثــور عندمــا تكتشــف عاقــة 

ـشـرعي وهــو  إطــار  أنهــا يف  مــع  بســمية،  الــزوج 

الــزواج، وليــس عــى نحــو مــا كانــت عليــه. صــورة 

مناقضــة  تــأيت  بثينــة خضــر  قدمتهــا  التــي  امـلـرأة 

المــرأة الواقــع، فهــذه الرفاهيــة والحريــة اللتــان 

تمتعــت بهمــا شــخصيات روايــة أغنيــة النــار، ال 

وجــود لهمــا عــى أرض الواقــع، ومــن ثــم فإمــا 

وواقــع  لنـسـاء  صــورة  تقــدم  كانــت  املؤلفــة  أن 

بــه. وإمــا أنهــا قدمــت صــورة مزيّفــة عــن  تحلــم 

واقــع الســودان الــذي نعرفــه جيــدا، فــا يمكــن 

أن ترتــدي الفتــاة البنطلــون فمــا بالــك بمابــس 

قـصـرة.

عين على الهامش
ال تقف تجربة املرأة السودانية عى قضايا أنثوية 

املجتمــع  داخــل  وضعيتهــا  أو  بذاتهــا  ُمتعّلقــة 

الســوداين فقــط. وإنمــا ثّمــة تمــاس حقيقــي مــع 

هــي  التــي  وأزماتــه  الراهــن،  الواقــع  مشــكات 

نتاج سياسات خاطئة. فرّصد الرواية النسوية 

الســودانية لعوالــم املهّمشــن ســواء املعتقلــن 

“الجــدران  عمــر  الفاضــل  ملكــة  روايــة  يف  كمــا 

القاسية”، أو عالم أوالد الشوارع كما عند رانيا 

املأمــون يف “ابــن الشــمس″ )2013(. وكذلــك 

ترّصد لهؤالء املصابن باألمراض الفتاكة والتي 

تنخــر املجتمــع كالســوس عــى نحــو مــا أســمته 

سارة حمزة الجاك يف رواية حملت ذات االسم 

“الســوس″. ذاتــه 

وعــرب هــذه الرؤيــة تخطــو الكاتبــة ملكــة الفاضــل 

عمر خطوة مهمة، حيث تتبنى قضايا إنسانية 

القاســية”.  “الجــدران  روايتهــا  عــرب  ملحــة 

بداخلهــا  يــدور  ومــا  الســجون،  عالــم  فتقتحــم 

أن  العقــل  يأبــى  بشــعة  بوســائل  تعذيــب  مــن 

يصدقهــا، كمــا حــدث مــع صــاح ومــا تعــّرض لــه 

مــن أبشــع صنــوف التعذيــب عــى يــد معتقليــه، 

تمســاح. وجــاده 

فتستعرض الساردة ملا تفننوا فيه من تعذيب؛ 

بــدن، كأن  يتحملــه  مــا ال  وهــو  بــدين ونفــي، 

“تعذبــه مخلوقــات مــن ـنـوع آخــر كالخفافيــش 

التــي ال تظهــر إال ليــا”، أو بإرغامــه عــى “الحبــو 

عى شظايا الزجاج املكسور”. وقد وصل مداها 

امـلـاء  ـشـرب  عــى  “ُيجــرب  بــأن  الضحيــة  قهــر  إىل 

الحــواف”، أو  مــن علبــة صلصــة قديمــة حــادة 

إيهامــه بأنــه ســيقتل نفســه، بعدمــا فشــلوا يف 

فتــّم  منــه،  اـعـراف  عــى  والعثــور  اســتجوابه 

تهديده بأن يلقي بنفسه يف البرئ العميقة، وما 

إن أقــدم بعــد تــرّدد وخــوف مــن ذي قبــل حتــى 

اكتشــف أن “مــا ظنــه ـبـرئا لــم يكــن ســوى حـفـرة 

ال يزيــد عمقهــا عــن بضعــة أقــدام” )ص، 43(. 

فقــد كان التعذيــب يســتهدف عقلــه. بهــذا تقــدم 

املؤلفة تجربة روائية عن عالم املسجونن، وما 

يتعرضــون لــه مــن تعذيــب.

زبانيــة  بــن  ســاوت  الســاردة  أن  الافــت 

يف  يقيــم  فكاهمــا  واملعذبــن،  التعذيــب 

ســجنه الخــاص “حيــث يعيشــون يف عزلــة مــن 

ضمرهــم وإنســانهم.. وُعزلــة مــن عالــم النــاس 

َيْصــُدُق عليهــم الوصــف  ثــّم  الطبيعيــن”. ومــن 

التجــارب  مــن  تعــد  والروايــة  ُمْنّبتــون.  بأنهــم 

فالكاتبــة  املجــال.  هــذا  يف  النــادرة  النســائية 
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أقدمــت عــى هــذه الخطــوة ليــس امتثــاال لرغبــة 

التعبــر عــن تجربــة عاشــتها كإحــدى املعتقــات 

)وهو ما لم يحدث عى مستوى الواقع(. وإنما 

ـجـاءت تعاطفــا مــع املعتقلــن الذيــن يخرجــون 

مــن الســجون مشــّوهن نفســّيا وبدنّيــا. وهــو مــا 

يؤّكــد أن الروايــة تجربــة إنســانية يف املقــام األّول.

كما قدمت مرويات املرأة صورة مغايرة للوطن 

عــن تلــك التــي كانــت تراهــن عليهــا ملكــة الــدار يف 

أشــبه  وهــي صــورة  العريــض”.  “الـفـراغ  روايتهــا 

بـ”الحلــم والوعــد يف املســتقبل”. نفــس الصــورة 

النــار”  “أغنيــة  مــّي يف  بثينــة خضــر  عنــد  تتكــرر 

بوطــن يتســع للجميــع. وهــو األمــر الــذي جعــل 

آخــر  بديــل  لــه  يكــون  أن  ترفــض  ســندس  مــن 

بهــا  وعدهــا  التــي  الجنــة  تلــك  كانــت  لــو  حتــى 

أبوهــا يف كنــدا. وقــد يكــون أشــبه بوطــن االختيــار 

كمــا هــو عنــد زينــب بليــل يف “االختيــار”، حيــث 

الــذي  األمــل معقــود “بناصيــة التعليــم املجــاين 

محمــد  ناهــد  تـقـول  كمــا  الطبقــات”  ســيصهر 

حســن. وإن كانــت تختــزل الصــورة بالنهايــة يف 

القاســية”  “الجــدران  يف  كمــا  الســجن  الوطــن 

مللكــة الفاضــل عمــر تــارة. وتــارة أخــرى يف وطــن 

التوابيت كما يف رواية “توابيت عائمة” لسوزان 

كاشــف.

أهــّم مــا قدمتــه الكاتبــة هــو تجربــة االعتقــال يف 

الديمقراطيــة،  عــى مســار  إىل االلتفــاف  إشــارة 

فُيْلَقــى باملحامــي ـصـاح محمــد أحمــد، بعــد أن 

اعتقلــه زوار الفجــر مــن بيتــه يف “غرفــة لــم يمّيــز 

فيهــا شــيئا بســبب الظــام الحالــك”. وهــو الــذي 

“أشــد مــا يـكـره الجــدران” منــذ أن كان صـغـرا. 

الغريــب أن ـصـاح ال ينتمــي إىل تنظيــم ســيايس 

أو حتى صاحب مواقف ُمعارضة، جريرته التي 

أســقطته يف يــد زبانيــة التعذيــب هــي أنــه منــذ أن 

تخّرج ال ينحاز إال لقضايا اإلنسان، وقلمه يراه 

“الســاح األمثــل للدفــاع عــن الحريــة والعدالــة”.

ظــل ســؤال، كيــف حــدث مــا حــدث؟، الســؤال 

هــذه  داخــل  وهــو  ـصـاح  طــارد  الــذي  األبــرز 

كمــا  إجابــة!  بــا  كان  وإن  الصّمــاء،  الجــدران 

اســتطاع أن يــرّوض نفســه، ويســتغني عــن كل 

واالســتحمام،  الشــاي،  املــايض؛  يف  اعتــاده  مــا 

والجلبــاب األبيــض وكذلــك الطعــام وإن اكتفــى 

التــي  األوـضـاع  كافــة  مــع  تكّيــف  منــه.  بالقليــل 

حّلــت بــه “إال هــذه الجــدران الصمــاء. لقــد فشــل 

فرضــا،  عليــه  ـفـرض  كواقــع  بهــا  التســليم  يف 

وبات مجرد النظر إليها يكفي لتشتعل أعماقه 

غضبــا” )ص، 39(، كمــا أن يف هــذه الغرفــة أبــى 

طيــف زينــب البـقـاء فيهــا، وقــد كان الونيــس لــه 

الهالــة  تلــك  “فطيــف  غرابــة  لكــن ال  يف وحدتــه 

وال  الظــام  أقبيــة  عــرف  مــا  املحببــة  النورانيــة 

دهاليز األذى” كما خاطبها يف وحدته وحبسه.

اتهــام محــّدد ضــّد  ثّمــة  يكــن  لــم  الحقيقــة،  يف 

ابـتـزاز  بمثابــة  عليــه  القبــض  فقــط كان  ـصـاح، 

ببعــض األســماء،  للوشــاية  مــن رجــال األمــن، 

عنهــا  ترافــع  التــي  الشــخصيات  بعــض  خاصــة 

لكــن  واملعارضــن،  اـلـرأي  معتقــي  مــن  ـصـاح 

أثنــاء التحقيــق يكتشــف أنــه مراقــب، وأن الكثــر 

مــن املعلومــات عــن حياتــه وعاقتــه بمــن يرتبــط 

بحــوزة  لديــه،  موظفــن  أو  أقــارب  ســواء  بهــم 

األمــن. رجــال 

توجــد  “ال  املعتقــل  داخــل  أن  ـصـاح  يكتشــف 

مــا  “فــكل  لــه  الطيــب  قــال  كمــا  خصوصيــات” 

يخصــك هــو ملــك لنــا نحــن”. كمــا أن التعذيــب 

ـلـرأي  وفقــا  الدولــة،  أجـهـزة  ُتمارســه  الــذي 

“وســيلة  وإنمــا  العقــاب  ملجــرد  ليــس  الزعيــم، 

للحفــاظ عــى أمــن الوطــن ولــو كان خصومنــا يف 

وضعنــا هــذا للجــأوا إليــه” )ص، 48(. كمــا تقــّدم 

التعذيــب،  لزبانيــة  متناقضــة  صــورة  الكاتبــة 

األمــن،  بجهــاز  رائــد  وهــو  الطّيــب  ـعـزة  فــزوج 

البيــت  إىل  يعــود  عندمــا  ضمــر  بتأنيــب  يشــعر 

وابنــه حمــادة يتعلــق بــه باحثــا عــن الحلــوى التــي 

نسيها “حيث اليوم كان حافا بأحداث شغلت 

يفــزع  ثانيــة  الحلــوى”، وتــارة  فنــي  وقتــه  كل 

عندمــا يــرى إظفــر زوجتــه ُيخلــع بســبب جرحــه، 

يحتمــل  كيــف  “ُتــرى  الزوجــة:  تســأله  ثــم  ومــن 

ألــم  ده  التعذيــب؟  يف  أظافرهــم  قلــع  النــاس 

فظيــع″ )ص، 60( بــل تحتــار أكــر مــن رقتــه 

املكّلــف  وهــو  البيــت،  يف  أبنائــه  مــع  تعاملــه  يف 

بالتعذيــب.

يف تجربــة رانيــا املأمــون الروائيــة ثّمــة التفاتــة إىل 

عالــم املهّمشــن، أو مــا يطلــق عليهــم الشماســة 

روايتهــا  فتوقــف  الســودان،  يف  الشماشــة(  )أو 

العــن  دار  عــن  الصــادرة  الشــمس″  “ابــن 

وواقعهــم  املشــّردين  تجربــة  عــى  بالقاـهـرة، 

“ـيـأكل  فيهــا  التــي  يف املدنيــة  ومآلهــم املأســاوي 

الــذي  111(، وعاملهــم  القــوي الضعيــف” )ص، 

مثل “طاحونة تطحن كل َمن يدخل إليها دون 

رحمــة” )ص، 136(. وهــو مــا ينتهــي بجمــال يف 

نهايــة الروايــة إىل رقــم جثــة مجهولــة الهويــة يف 

املـشـرحة ال أحــد يعلــم مــاذا يكــون مصرهــا.

الظاـهـرة  تقــدم  أنهــا  روايــة رانيــا املأمــون  أهميــة 

الســابقة.  التجــارب  عكــس  عــى  أنثــى،  بعــن 

الظاـهـرة  مــع  الكاتبــة  تعامــل  أن  حّقــا  الجميــل 

يتجــاوز التعاطــف إىل اعتبارهــا إدانــة للمجتمــع 

والصراعــات  والحــروب  االقتصــادي  والظــرف 

خاصــات  مــن  “خاصــة  فهــم  اإلقليميــة، 

االقتصــادي  والتدهــور  األهليــة  الحــروب 

النهــب  ثـمـرة  هــم  الســودان.  يف  واالجتماعــي 

قلــة  أيــدي  يف  وتكدســها  للــروات  املســتمر 

مرفــة تعيــش حيــاة قصــور الســاطن وترفهــم 

األـمـراض  تفتــك  املقابــل  ويف  ورفاهيتهــم، 

الــذي  الشــعب  مــن  األعظــم  بالســواد  واألوبئــة 

أحــد.” بــال  عــى  تخطــر  ال  معانــاة  ُيعــاين 

ضحايــا  املشــردون  ـهـؤالء  يصــر  ثــم  ومــن 

ممثليهــا،  بكافــة  الســلطة  اســتبدادية 

)القطــط(  الكدايــس  مــن  جيــش  فـ”الحكومــة 

الجعانــة” )ص، 135(، وبعبــارة أحــد الحضــور 

الذين شهدوا جريمة قتل الرجل يف مقهى املك 

الحكومة..أيــوه،  بســبب  كلــه  دا  “الحصــل  إن 

يرقــدوا  جنبــة  للنــاس  خّلــت  مــا  دي  الحكومــة 

عليهــا، كّرهتهــم يف عيشــتهم وشــغلهم وخّلــت 

الواحد مننا دايًما زهجان وصاري وشه، لحدى 

الصرمــة  زي  وبقــت  اتكرفســت  ومــا وشوـشـونا 

كانــت  دي  الحكومــة  لــو  أخوانــا  يــا  القديمــة، 

البطالــة  مــا كنــا وصلنــا للحالــة  حكومــة عادلــة 

دي، نقتِّــل يف بعضنــا، ونســرق مــن بعضنــا….” 

)ص، 31(. وقــد ظهــر نـتـاج هــذه السياســة بادّيــا 

يف الصــور املزريــة التــي كانــت عليهــا الشــخصيات 

ومتســخة،  مهرئــة  حيــث املابــس  يف املقهــى؛ 

والوجوه عابسة نافرة، واملشاكل تثار عى أتفه 

مبــاراة. يف  كهزيمــة  األســباب 

ربيعــا،  األربعــن  صاحــب  بـكـرم  الروايــة  تبــدأ 

“عملــه  ويلعــن  عدمّيــا”  “مزاجــه  كان  الــذي 

أيامــه  ُعــري  مســؤولية  ويحّملــه  الــدوام،  عــى 

للجثــث  حارســا  يعمــل   .)13 )ص،  ويباســها” 

وهــي املهنــة التــي أورثهــا لــه أبــوه بعــد موتــه. وهــو 

مــا اضـطـره إىل ـتـرك الدراســة مـجـربا، وإن كان 

ـعـزم يف نفســه مواصلتهــا يف العــام الــذي يليــه، 

عــن  لتحــي  الحكايــة  تتحــّرر  ثــم  يفعــل.  ولــم 

املشردْين جمال وإبراهومه، وإن كانت تتقاطع 

بعــد  وتحوالتهــا  ـكـرم،  حيــاة  مــن  فواصــل  مــع 

حبــه  أمــام  تراجــع املــوت  والتــي  لســامية،  حبــه 

لهــا، وأصبــح باهتــا ومتاشــّيا مثــل أثــر الخطــوط 

بزواجهــا  لــه  خيانتهــا  ثــم  الرمــي،  الــدرب  عــى 

مــن الــري القــادم مــن الخليــح. ثــم تتبــع الروايــة 

الشــوارع  يف  وإبراهومــه  جمــال  تشــرد  رحلــة 

والطرقــات، والنكســات التــي منيــا بهــا يف رحلــة 

للحيــاة. خوضهمــا 

وإبراهومــه  جمــال  املشــردة؛  الشــخصيات 

وجمعــة،  ويعقــوب  وكتــى  وآدامــو،  وأبوزيــد 

فمجلســها  واقعهــا،  مــن  مقهــورة  األصــل  يف 

 )155 )ص،  باإلســمنت”  املبلطــة  “األرض  عــى 

ومابســها هــي “اـلـراب ذاتــه” كمــا أن اليوميــة 

التي تتحصل عليها “ال تكفي”، ومن ثم تعتمد 

فأمــام  الـشـراء”  ال  “الخطــف  عــى  طعامهــا  يف 

الـفـول  مدخــل الســينما تقــف بائعــات التســايل 

املدمــس والنبــق، وال حرفــة لهــم ســوى – كمــا 

وتاحقنــا  ونجــري  “نخطــف  أن  جمــال-  يـقـول 

.)52 )ص،  وشــتائمهن”  وســبباهن  لعناتهــن، 

كمــا تقــدم الكاتبــة ـسـرة حافلــة بالوجــع ملصــر 

التــي  تشــّرده  وحكايــة  جمــال،  الشــمس  ابــن 

بــدأت منــذ طفولتــه، وتنّقلــه عــى أعمــال عديــدة 

للرمــس  بائــع  ثــم  ســالم،  مقهــى  يف  كصبــي 

إىل  وـصـوال  الصغــر،  الســوق  يف  امـلـرأة  لصالــح 

عملــه يف مطعــم عــم محجــوب. وأثـنـاء رصدهــا 

بفاجعــة  تنتهــي  التــي  املأســاوية  الرحلــة  لهــذه 

الفقــر  مــن  مــواز  لعالــم  ترّصــد  هنــاك  موتــه، 

املدينــة  وكأن  الســودان،  يعيشــه  والضنــك، 

تمســها،  أو  تصلهــا  لــم  التحديــث  أهــداب 

قديمــة  والســيارات  بالحفــر،  مليئــة  فالشــوارع 

وأحــوال  يدفعهــا،  مــن  إىل  تحـتـاج  متهالكــة 

ثــم  ومــن  ومزريــة  بائســة  املعيشــية  النــاس 

بســهولة. املـشـاكل  يختلقــون 

وإبراهومــه  جمــال  الشــخصيتن  مســار  يبــدو 

طريقــه،  عــرف  إبراهومــه  أن  الفــارق  واحــدا. 

حّوايــة  بنــت  نبقــة  طبقتــه  مــن  بفتــاة  وارتبــط 

طبقــة  إىل  األخــرى  هــي  تنتمــي  الشــاي.  بائعــة 

مســحوقة تســكن حــي الحلــة، وإن كان بدافــع 

الحب غّرر بها، وهو ما كاد يكلفه حياته، بعد 

أن حملــت منــه الفتــاة دون زواج ـشـرعي. ومــع 

رحلــة التشــرد يســتقر بزواجــه منهــا. أمــا جمــال 

فنظــرا الصطدامــه بطبقــة أعــى منــه، يطــرد مــن 

عملــه ويســجن فــداء لصديقــه، ويتــم تعذيبــه. 

فكــر  أنــه  بمجــرد  الحقيقــي  االصطــدام  يحــدث 

أعلــن  أن  بعــد  الطبقــة،  هــذه  مــن  االـقـراب  يف 

حبــه لناهــد بنــت عــم محجــوب، وقــد دخــل بــه 

والصعوبــات  باألشــواك  مليئــا  جديــدا،  “دربــا 

.)253 )ص،  والجمــر”  والحواجــز 

أن  حتــى  عليهمــا  ـطـرأت  التــي  التـغـرات  ومــع 

التقــاه بعــد  لــم يعــرف جمــال عندمــا  “أبوزيــد” 

بقيــت  “مالــك  ومازحــه:  ســالم،  املعلــم  مقتــل 

مالت بعض الروايات إلى 
شعرنة السرد حيث تم 

توظيف الطاقة القصوى 
للغة الشعرية إلدماجها في 
السرد. كما في نص “ُفلك 

الغواية” آلن الصافي، 
فلغة السرد تميل إلى 

اللغة الشعرية بدالالتها 
الرمزية واستعاراتها 

وجمالياتها الخاصة. كما 
تتضمن مقاطع شعرية، 
وإن طغى عليها النفس 
الصوفي والرمز. نفس 

الشيء نراه في “خيانتئذ” 
لسارة حمزة الجاك، ولنتأمل 

هذا المقطع: “تسلقت 
أهدابك القوية المتراصة 

هذه، سوادها أعانني على 
التخفي من بؤبؤ عينيك، 
متلصصة كنت على من 
يقبع داخل هذه العيون 

العسلية 

يتردد شريط لغوي حافل 
باللغة المحلية الدارجة، في 

الكثير من النصوص، وهو 
ما يشي باالنغماس في 
المحلية، وكأنه مسعى 

حثيث للحفاظ على الهوية 
السودانية من االندثار 

عبر هذه اللغة المحلية، 
ووصف األزياء والعادات، 

والطقوس الغرائبية 
كحفالت الزار وغيرها 

التي تطّرد في الكثير من 
النصوص.

ثمة استعارة من الكاتبات 
لتقنيات حديثة كالحوارية 
وتعّدد األصوات، وتشظي 

الحدث، داخل بعض 
النصوص الجديدة، في 

تمّثل واٍع لطرائق الكتابة 
الجديدة، وآليات السرد التي 

أفرزتها نظرية الرواية

دراسة
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خزنــة  ليــك  ســرقت  كــده؟  النــاس  أوالد  تشــبه 

ســمينة وال شــنو” )ص، 223(، إال أن املــايض لــم 

ُينــَس. فالحقيقــة كمــا عــرب عنهــا عــمَّ محجــوب 

أنهــم “أوالد شــوارع وأوالد ـحـرام” )ص، 240(. 

محجــوب  وتهديــد  البيــت  مــن  طردهــم  وبعــد 

بالفعــل  أنــه  جمــال  ُيــدرك  بالبوليــس،  لهــم 

تجــاوز منطقتــه وهــو يجــري وراء شــهوته، وأنــه 

طــرق أبــواب طبقــة “ترفضــك حيــاة وموتــا” كمــا 

لذاتــه. خطابــه  وجــه 

تتضافــر عوامــل كثــرة للقهــر ليــس فقــط بســبب 

الســلطة، أو الطبقيــة، وإنمــا ســببها – أيضــا – 

أـفـراد املجتمــع. فالدافــع مــن وراء ســرقة جمــال 

لقدر الفول، كان ليأسه من حالة الرفض التي 

بائعــات  مــن  الطعــام  يطلــب  وهــو  بهــا،  جوبــه 

بكافــة  جمــال  توّســل  وقــد  الســوق.  يف  األكل 

الســبل، إال أن طلبــه قوبــل بالرفــض ـمـرة واملنــع 

الـجـوع  حالــة  فكانــت  عديــدة.  ـمـرات  واملطــاردة 

والحــرة واألبــواب املغلقــة، ســببا للســرقة. كمــا 

املهّمشــون  لــه  يتـعـرض  مــا  إىل  الروايــة  تتطــرق 

مــن اســتغال وتـحـرش جنــي كمــا حــدث مــع 

صاحــب  بســالم  املشــبوهة  وعاقتــه  “أبوزيــد” 

دهــس  أن  بعــد  بعاهــة  يصيبــه  الــذي  املقهــى، 

مــن دفــع حقوقــه يف  بســيارته قدمــه، وتنّصــل 

مــا بعــد.

إعادة تركيب
بدايــة، نســتطيع أن نـقـول باطمئنــان إن وضــع 

امـلـرأة  وضــع  عــن  يختلــف  لــم  الســودانية  امـلـرأة 

قمعيــة  تراتبّيــة  مــن  ـجـزء  فكاهمــا  العربيــة. 

شمولية، كانت املرأة إحدى ضحاياها. ومن ثّم 

بذلت املرأة جهدا وإن اختلف من مكان إىل آخر 

للظفــر بحقوقهــا األساســية كالتعليــم والــزواج 

الســيايس. وـصـوال إىل حقهــا 

الدراســة  عليــه  أكــدت  الــذي  الثــاين  الــيء 

هاجســها  يف  تختلــف  لــم  النســوية  الكتابــة  أن 

وقضاياهــا التــي طرحتهــا عــن الروايــة الســودانية 

يف  وأيضــا  عامــة.  بصفــة  الرجــال  يكتبهــا  التــي 

اســتعارتها للتقنيــات الروائيــة. فثمــة مشــركات 

بعضهــا مشــدود إىل تــراث الروايــة نفســه. حيــث 

هيمنة الراوي األنا يف الكثر من الكتابات، حتى 

بــدأت أقــرب إىل الكتابــة الســرية. فقــد تــّم تمريــر 

الكاتبــات  لبعــض  الذاتيــة  التجــارب  مــن  الكثــر 

يف  نــرى  مــا  نحــو  عــى  الروائيــة،  املتــون  داخــل 

“الـفـراغ العريــض” مللكــة الــدار. فشــخصية منــى 

شــخصية  مــع  منهــا  الكثــر  يف  تتقاطــع  تــكاد 

ملــك نفســها. وباملثــل بثينــة خضــر، مــررت ذاتهــا 

نفــس  وعــى  النــار”.  “أغنيــة  روايــة  يف  الكاتبــة 

الــيء صــارت روايــة “إيــرات” لســوزان كاشــف، 

داخــل  الهـجـرة واالـغـراب  تجربــة  مــررت  حيــث 

بهــا  ـمـرت  التــي  التجربــة  ذات  وهــي  الروايــة، 

لنــدن. إىل  بعــد لجوئهــا  الكاتبــة، 

وهناك من الكاتبات َمن مّررن سرة غرية عى 

نحــو مــا فعلــت الكاتبــة ليــى أبوالعــا يف روايتهــا 

زاوجــت  فقــد  املـسـاء”،  وىّل  املغنــى…  “حــارة 

بــن الخيــال والواقــع، وإن غلــب عليهــا الّســرد 

الشــاعر  عّمهــا  ـسـرة  تناولــت  حيــث  الســري، 

الغنــايئ الراحــل “حســن عــوض أبوالعــا” وقــد 

ارتبــط اســمه بتأليــف الكثــر مــن األغنيــات التــي 

الســودانين،  املطربــن  مــن  عــدد  بهــا  ــى  تغنَّ

فســردت عــرب حكايتهــا تفاصيــل حياتــه، وصــوال 

مأســاوي  لحــادث  تـعـرض  أن  بعــد  محنتــه  إىل 

يف اإلســكندرية بعــد أن ارتطمــت رأســه بصـخـرة 

فأصيــب  الغطــس،  رياضــة  ممارســته  أثـنـاء 

بشلل تام، وظلت آثار الحادثة مازمة له حتى 

عــام 1962. تاريــخ وفاتــه يف 

كمــا تــرّددت داخــل الخطــاب الــروايئ النســوي، 

قديمــة  بعضهــا  يف  ـجـاءت  وأســاليب  ثيمــات 

كمــا  بصفــة مطلقــة  الحــوارات  عــى  كاالعتمــاد 

القاســية”  “الجــدران  الفاضــل يف  فعلــت ملكــة 

أجريــت  التــي  التحقيقــات  طبيعــة  كانــت  وإن 

دفعــت  التــي  هــي  متهمــا،  بوصفــه  ـصـاح  مــع 

غلــب  وباملثــل  الســرد.  عــى  الحــوارات  غلبــة  إىل 

حيــث  األعمــال،  مــن  الكثــر  يف  الحــر  التداعــي 

راحــت الشــخصيات تجــر ماضيهــا، وتســتدعي 

مــا  وهــو  مأســاتها،  تســرد  وأيضــا  إخفاقاتهــا 

والدراميــة  الغنائيــة  بــن  ـيـزاوج  العمــل  جعــل 

كما ظهر بصورة واضحة يف “ابن الشمس″.

لرجــل  صــورة  النســوية  الروايــة  لنــا  تقــّدم  لــم 

مشــّوٍه، أو حتــى صــورة ســلبية لــه مقابــل صــورة 

مثاليــة للـمـرأة. بــل عــى العكــس تمامــا ـجـاءت 

إىل  ســاهم  ثقــايف  لســياق  وفقــا  الرجــل  صــورة 

حــد كبــر يف تشــكيله. ومــن ثــم كانــت شــخصيته 

ينتمــي  التــي  والجماعــة  البيئــة  حاملــة ألنســاق 

إليهــا. لــذا رأينــا صــورة الســيد، الحامــي املحّمــل 

للـمـرأة  نظرتــه  يف  جماعيــة  مفاهيــم  بـمـراث 

التــي يجــب حمايتهــا مــن الرجــل حتــى ولــو أّدى 

هــذا إىل حرمانهــا مــن التعليــم )ســارة يف الـفـراغ 

القاســية(،  الجــدران  يف  وفاطمــة  العريــض، 

الـفـراغ  أو بممارســة حقهــا يف العمــل )منــى يف 

يطــال  ال  يك  حقهــا  عــى  الجــور  أو  العريــض(، 

روايــة  يف  )فضيلــة  الدنــس  الرجــل  صــورة 

خيانتئــذ(.

مالــت بعــض الروايــات إىل شــعرنة الســرد حيــث 

الشــعرية  للغــة  القصــوى  الطاقــة  توظيــف  تــم 

“ُفلــك  نــص  يف  كمــا  الســرد.  يف  إلدماجهــا 

الغوايــة” آلن الصــايف، فلغــة الســرد تميــل إىل 

اللغــة الشــعرية بدالالتهــا الرمزيــة واســتعاراتها 

مقاطــع  تتضمــن  كمــا  الخاصــة.  وجمالياتهــا 

الصــويف  النفــس  عليهــا  طغــى  وإن  شــعرية، 

والرمــز. نفــس الــيء نــراه يف “خيانتئــذ” لســارة 

حمــزة الجــاك، ولنتأمــل هــذا املقطــع: “تســلقت 

أهدابــك القويــة املراصــة هــذه، ســوادها أعاننــي 

عــى التخفــي مــن بؤبــؤ عينيــك، متلصصــة كنــت 

العســلية  العيــون  هــذه  داخــل  يقبــع  مــن  عــى 

كانــت  لألمانــة  القلــوب،  تســلب  التــي  اآلخــاذة 

املســاحة ضيقــة لكننــي تســللت، وجــدت رمــال 

بنيــة تحيــط بواحــة عســل نقــي، كادت أنفــايس 

ارتشــايف  ـلـوال  العطــش  ويدركنــي  تنقطــع 

وتــارة   )43 )ص،  الواحــة”  عســل  مــن  رشــفتن 

لــه  “طــاب  القـلـزم  بحــر  يصــف  والســارد  أخــرى 

ـغـراء  بفجــور  املتباعديــن  فخذيهــا  بــن  املقــام 

فرعاء مصقول عوارضها، ال تمي ألن حياتها 

غادرتــه”. إن  تنقــي 

املحليــة  باللغــة  حافــل  لغــوي  شــريط  يــردد 

مــا  وهــو  النصــوص،  مــن  الكثــر  يف  الدارجــة، 

مســعى  وكأنــه  املحليــة،  يف  باالنغمــاس  يــي 

مــن  الســودانية  الهويــة  عــى  للحفــاظ  حثيــث 

االندثار عرب هذه اللغة املحلية، ووصف األزياء 

والعادات، والطقوس الغرائبية كحفات الزار 

النصــوص. مــن  الكثــر  يف  تطــّرد  التــي  وغرهــا 

حديثــة  لتقنيــات  الكاتبــات  مــن  اســتعارة  ثمــة 

كالحوارية وتعّدد األصوات، وتشظي الحدث، 

داخــل بعــض النصــوص الجديــدة، يف تمّثــل واٍع 

لطرائــق الكتابــة الجديــدة، وآليــات الســرد التــي 

بعــض  وظفــت  فقــد  الروايــة،  نظريــة  أفرزتهــا 

التقنيــات، وإن كان  هــذه  مــن  الكثــر  الكاتبــات 

التقنيــات،  هــذه  مــع  الكتابــات  بعــض  تعامــل 

تعامــل املبتــدئ عــى نحــو مــا نــرى يف روايــة ســارة 

عبداملنعم “امللكة وصبى األفيون” )2019( وهو 

فالكاتبــة  التجربــة،  هشاشــة  عــن  يكشــف  مــا 

تعتمد أساليب سردية قديمة، حيث اإلسهاب 

يف الوصف، واللغة املتكلفة والحوارات الزائدة. 

فلنتأمــل مثــا: “ولــدت بلقيــس يف لحظــة رحيــل 

أمهــا ســعاد. غــادر أبوهــا البــاد. نشــأت يف دالل 

كانــت  فاطمــة.  وعنــاد جدتهــا  إبراهيــم،  جدهــا 

وحزينــة.  وعنيــدة،  وذكيــة،  شــقية،  طفلــة 

بســؤال أرهــق طفولتهــا: “ملــاذا  الحــزن  اخـتـربت 

تركتني أمي وذهبت للسماء؟!” وكانت كلمات 

جدتها توقظ أحزانها لتتفاقم كلما صرخت بها 

“يــوم أســود ذاك الــذي ســميت بــه بلقيــس″. 

غــر أن جدهــا لــم يكــن يــرى فيهــا غــر تلــك امللكــة 

.)18 الســاحرة”. )ص، 

النهايــة  تفّتــت  لعبــة  كاتبــات مارســن  ثمــة  كمــا 

باســتهال  أشــبه  فبــدت  النــص،  عــى وحــدات 

معظــم  يف  اســتمرت  الفـكـرة  أن  إال  للســرد، 

الظلــم  إظهــار  غرضهــا  كان  وقــد  الوحــدات، 

الــذي وقعــت فيــه شــخصية فضيلــة، يف روايــة 

الهــدف،  أضعــف  اإللحــاح  أن  إال  خيانتئــذ، 

وأصــاب القــارئ بالفتــور، وتجاوزهــا إىل الوحــدة 

الجديــدة.

كانــت  بــل  حاضرهــا،  عــن  الروايــات  تبعــد  لــم 

وصراعاتــه  أزماتــه  مــع  متشــابكة  بــه،  ملتبســة 

ومتغراتــه التــي انعكســت عــى املجتمــع، ومــن 

ثــّم ال نجــد ارتــدادات للمــايض أو أزمنــة قديمــة؛ 

وإن  والطاغــي،  البــارز  هــو  الحاضــر  حيــث 

التاريــخ  تتجــاوز  فــا  زمنيــة  ارتــدادات  ثمــة  كان 

روايــة “خيانتئــذ”  باســتثناء  للبطــل،  الشــخيص 

التــي ارتــد الزمــن نســبّيا إىل املــايض حيــث حقبــة 

ميـنـاء  عــى  والســيطرة  اإلســامي،  التاريــخ 

ابنــة  مــن  الرشــيد  هــارون  زواج  وقصــة  ســواكن 

املهيمــن.  هــو  فالحاضــر  ذلــك  عــدا  مــا  ســواكن. 

غائــب  ورؤاه  بأحامــه  املســتقبل  أن  الغريــب 

خّيــب  الحاضــر،  يف  الثقــة  فقــدان  كأن  تمامــا، 

عــن خيبــة  ينــّص  مــا  وهــو  اآلمــال يف املســتقبل. 

الحاضــر  يف  مطلقــة 

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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كاتبات سودانيات 
ينازلن الذكورية والتمييز بالكلمات

منصور الصويم

الراصد لحراك الكتابة النسوية يف السودان، سيالحظ بال شك، تلك النقلة املوضوعية واملفاهيمية الكبرة التي طرأت عى هذه الكتابة، 

متمرحلــة منــذ بداياتهــا التكوينيــة يف أوائــل الخمســينات مــن القــرن املــايض، وإىل هــذه اللحظــة “األدبيــة” شــديدة الخصوصيــة، جــراء علــو 

صوتها السردي يف مقابل األشكال األدبية األخرى؛ وهو الحقل الذي سأركز عليه يف هذه املقالة التحسسية، يف محاولة الكتشاف أهم 

سمات التغرات التي حدثت لهذه الكتابة.

مقال

الكتابــة  عــن  الحديــث  يف  الخــوض  قبل 
النســوية الســودانية، ال بد من عودة 

هــذه  شــكل  عــن  موـجـزة  ملحــة  ُتقــدم  ســريعة 

الكتابــة لــدى الرائــدات مــن الكاتبــات واألديبــات 

الســودان  يف  النســوية  فالكتابــة  الســودانيات. 

-حديثــا- لــم تتأخــر كـثـرا عــن رصيفتهــا املدونــة 

ســياحظ  إذ  رجــال؛   – ذكــور  كتــاب  بواســطة 

الراصد بيســر أن أول نص روايئ طويل كتب يف 

إذا  هــذا  نســائيا خالصــا،  يكــون  يــكاد  الســودان 

الــدار  مللكــة  العريــض”  “الـفـراغ  روايــة  اعتمدنــا 

محمد أحمد باعتبارها أول نص روايئ سوداين 

– وهــو أمــر مختلــف عليــه بــن النقــاد-، فروايــة 

متأّخــرا  نشــرها  ـجـاء  وإن  العريــض”  “الـفـراغ 

باكــر مــن عمــر  أنهــا كتبــت يف وقــت  )1970( إال 

املدونــة الروائيــة يف الســودان )أربعينــات القــرن 

الروايــة  هــذه  نشــر  لحظــة  مــع  املــايض( وتزامــن 

املهمــة حــراك كتابــي نســوي كبــر مثلتــه كاتبــات 

يف  الرائــدات  مــن  والســبعينات  الســتينات 

السودان، سواء يف الشعر أو املقال أو السرد، 

آمــال  األســتاذة  منهــن:  أذكــر  أن  يجــدر  وربمــا 

عبــاس، الصحافيــة والقاصــة، واألســتاذة زينــب 

فاطمــة  واألســتاذة  والقاصــة،  الروائيــة  بليــل، 

يف  جــدا  القـصـرة  القصــة  رائــدة  الســنويس 

بثينــة  واألســتاذة  العربيــة،  واملنطقــة  الســودان 

واألســتاذة  والقاصــة،  الروائيــة  مــي،  خضــر 

والشــاعرة، وكـثـرات  املـسـرحية  عثمــان،  نجــاة 

لحظــة  الكتابــة  يف  تجربتهــن  مثلــت  أخريــات 

تنويرية مهمة يف بلد مثل الســودان، لجرأتهن 

عى اخراق مجال شبه منغلق حينها عى فئة 

إثــارة  عــى  ولقدرتهــن  غرهــم،  دون  الرجــال 

ذلــك  يف  بالحساســة  وصفهــا  يمكــن  مواضيــع 

الوقت، وال يزال بعضها بمثل تلك الحساسية 

حتى هذه اللحظة.

وبصــورة عامــة يمكــن توصيــف كتابــات الرائــدات 

مجــال  يف  ســيما  ال  الســودانية،  الكاتبــات  مــن 

املوضوعــات  إىل  أميــل  كانــت  بأنهــا  الســرد، 

التــي  تلــك  شــك  ودون  املباـشـرة،  االجتماعيــة 

تخص املرأة والطفل واألسرة، وقولبتها يف حّيز 

قصيص بانورامي أقرب إىل الكتابة الرومانســية 

الفوقيــة دون الغــوص أكــر الســتعراض موقــف 

املرأة من قضاياها املصرية -النسوية – وقضايا 

بتهميشــها  مباشــر  بشــكل  املرتبطــة  مجتمعهــا 

وتحجيمهــا.

يف الكتابــة النســوية الســردية الحديثــة، حدثــت 

حيــث  هائلــة،  ومفاهيميــة  موضوعيــة  قـفـزة 

اتجهــت الكتابــة بشــكل مباشــر إىل تنــاول قضايــا 

بحتــة،  تخصصيــة  “نســوية”  زاويــة  مــن  امـلـرأة 

والديــن  الجنــدر  قضايــا  عــى  بالركيــز  وذلــك 

وموقع املرأة من الدولة وقوانينها وتشــريعاتها 

هــذا  متعــددة  نســوية  أصــوات  ومثلــت  املدنيــة. 

االتجــاه وبــرزن فيــه بشــكل واضــح مــع اختــاف 

اتخذنهــا  التــي  والزوايــا  الكتابــة  يف  طرائقهــن 

مــن  اســتحضر  الكتابــة.  هــذه  لتوجيــه  منصــة 

“أبـنـاء  مأمــون  رانيــة  الروائيــة  األســماء  هــذا 

اللــه  فضــل  كلثــوم  والروائيــة  الشــمس″، 

أســماء  والروائيــة  لألماكــن”،  اآلخــر  “الصــدى 

صـفـاء  والقاصــة  الخــوف”،  “بســتان  الشــيخ 

وأخريــات. ســنهوري،  صبــاح  والقاصــة  نقــد، 

ســأركز يف هــذه الكتابــة عــى ثاثــة نمــاذج، أرى 

أن كتابتهــن تعطــي مؤـشـرا واضحــا عــى اتجــاه 

الكتابــة النســوية الحديثــة يف الســودان.

الروائيــة  هــي  ســأتناولها  التــي  األوىل  الكاتبــة 

إـشـراقة  الدكتــورة  واملرجمــة،  والشــاعرة 

مصطفى، وهي كاتبة سودانية مهاجرة مقيمة 

يف النمسا، صدر لها عدد من الكتب يف الشعر 

الذاتيــة، وســأركز  والرجمــة والروايــة والـسـرة 

إذ  “أنثــى األنهــار”،  الـسـرة  عــى كتابهــا يف  هنــا 

يف رأيــي أنــه يمثــل نموذجــا مثاليــا لتطــور الكتابــة 

الســودانية، وتفــرع وتشــعب وتعقــد  النســوية 

خصوصيــة  إىل  انحيازهــا  رغــم  الكتابــة  هــذه 

ظاـهـرة تختــص بامـلـرأة وموقعهــا وموقفهــا مــن 

ودينهــا. وتاريخهــا  مجتمعهــا  ومــن  العالــم 

إـشـراقة  تســرد  الكاشــفة  الكتابــة  هــذه  يف 

التمييــز  واجهــت  اـمـرأة  نضــال  ـسـرة  مصطفــى 

يف مجتمعــن يبــدوان شــكليا متناقضــن، همــا 

للـمـرأة،  الدونيــة  بنظرتــه  الســوداين  املجتمــع 

بنظرتــه  األوروبــي   – النمســاوي  واملجتمــع 

ناقــدة  كتابــة  األســود.   – لألفريقــي  العنصريــة 

تناولــت  بهّيــة،  بلغــة شــعرية  دّونــت  وحارقــة، 

تواجــه  التــي  اإلشــكاالت  أعمــق  ســردي  بــذكاء 

امـلـرأة ســواء يف املجتمعــات التقليديــة أو داخــل 

أو  حديثــة  بأنهــا  توصــف  التــي  املجتمعــات 

الكاتبــة  لــدى  كـبـرا  وعيــا  وأظـهـرت  حداثيــة، 

بقضايــا امـلـرأة وكيفيــة مواجهــة التحديــات التــي 

املنشــود. التنويــر  طريــق  يف  واملــي  تعرضهــا 

تجربتهــا،  اســتوقفتني  التــي  الثانيــة  الكاتبــة 

الحاـئـزة  الجــاك،  حـمـزة  ســارة  الروائيــة  هــي 

عــى جاـئـزة الطيــب صالــح لإلبــداع الــروايئ عــن 

روايتهــا “خيانتئــذ”، وهــي الروايــة التــي ناقشــت 

امـلـرأة  وقضايــا  إشــكاالت  مجمــل  خالهــا  مــن 

الســودانية مــن زاويــة جندريــة بحتــة، حيــث لــم 

ـتـرك قضيــة إال وتناولتهــا بعــن الســرد الناقــدة 

والفاحصــة، ورغمــا عــن تمــاس هــذه الروايــة مــع 

موضوعــات روائيــة أو ســردية تــم تناولهــا ســابقا 

لــدى الســاردات الرائــدات، إال أن ســارة الجــاك 

الوعــي  مــن  حالــة  إضـفـاء  يف  عنهــن  اختلفــت 

الكاشــف بهــذه القضايــا النســوية – االجتماعيــة 

عــرب  تكافــح  فالروايــة  والوجوديــة،  والنفســية 

التــي  الذكــوري  القمــع  حالــة  ســماح  راويتهــا 

تطــارد امـلـرأة الســودانية كاللعنــة منــذ طفولتهــا 

يف  أو  أـسـرتها  بيــت  يف  ســواء  مماتهــا،  وإىل 

الجامعة، أو يف بيت زوجها املفرض، وإن كان 

متقدمــا. ذكوريــا  وعيــا  ســطحيا  يمثــل 

تقدمــا  كتابتهــا  مثلــت  التــي  الثالثــة،  الكاتبــة 

هــي  الرائــدات،  مــن  عــى كتابــة مثياتهــا  نوعيــا 

القاصة صباح سنهوري، صدرت لها املجموعة 

القصصيــة “مرايــا”، وقدمــت صبــاح مــن خــال 

مــن  مختلفــا  شــكا  املجموعــة  هــذه  نصــوص 

الكتابة )نسوية وذكورية( من حيث املوضوعات 

القضايــا  تنــاول  عــى  والـجـرأة  والتقنيــات، 

واألزمــات الوجوديــة الحساســة، ويمكــن القــول 

صــورة  تعكــس  املجموعــة  هــذه  نصــوص  إن 

الحديثــة يف  الســودانية  امـلـرأة  لصــوت  متحديــة 

تماسها مع قضايا الجنس والدين والسياسة، 

بحيــث تبــدو “صــورة امـلـرأة” هنــا متجــاوزة تمامــا 

الرائــدات،  أعمــال  يف  التقليديــة  امـلـرأة  لصــورة 

والــزواج والطــاق والعمــل، ال  الحــب  فقضايــا 

تمثــل شــيئا يذكــر هنــا يف مقابــل مناقشــة قضايــا 

واملثليــة. امـلـرأة،  وتحــرر  الجنــس، 

بــا شــك، هــذا ـعـرض موجــز وســريع، حاولــت 

التــي  النقلــة  عــى  الضــوء،  تســليط  مــن خالــه 

للكتابــة  ومفاهيميــا”  “موضوعيــا  حدثــت 

الركيــز  دون  الســودان،  النســوية يف  الســردية 

كـثـرا عــى الطرائــق الفنيــة لهــذه النقلــة، وهــي 

متباينــة مــا بــن التقليديــة والحداثيــة بــن طيــف 

أن  كمــا  الجديــدات،  الســودانيات  الكاتبــات 

ـعـرض النمــاذج الثاثــة الســابقة ال ينفــي وجــود 

أســماء أخــرى مهّمــة كان لكتابتهــا األثــر الكبــر 

النســوية  الكتابــة  النقلــة وجــّر  هــذه  يف إحــداث 

والخــاص  النســوي  زاويــة  إىل  عامــة  بصــورة 

والجنــدري 

كاتب وناقد من السودان
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الكتابة النسوية في السودان
إطار معرفي

عماد البليك

يف الـعـام 1946 صــدرت أول مجلــة نســائية متخصصــة يف الســودان تحمــل اســم “بنــت اـلـوادي” يف إشــارة إىل وادي النيــل، وقــد أصدرتهــا 

الســودانية تكــوى سركســيان، األرمنيــة األصــل، حيــث اســتكتبت فيهــا العديــد مــن األقــالم املثقفــة الســودانية حــول قضايــا املــرأة يف وقــت لــم 

يكــن ذلــك التقليــد مألوفــا يف املجتمــع الســوداين، بــل إنــه يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين تــكاد قضايــا كتعليــم البنــات وقبلهــا محاربــة 

التقاليــد الضــارة كالختــان وغرهــا تســيطر عــى الواجهــة.

مقال

قضيــة  فصــل  يمكــن  ال  عــام،  بشكل
الســودان  يف  النســوي  اإلبــداع 

عــن مجمــل ـحـراك امـلـرأة الســودانية يف ســعيها 

وهــو  الــذات،  كينونــة  وتشــكيل  التحــرر  نحــو 

موضــوع ارتبــط لحــد كبــر بالتحديــث مــع مطلــع 

القــرن العشــرين بدـخـول االســتعمار اإلنكليــزي 

البــاد ومعــه تـغـّرت الكثــر مــن القيــم واألفــكار 

وكان للجاليات األجنبية املتعددة التي ساهمت 

تشــكيل  يف  دور  الســودانية،  النهضــة  يف 

واإلبــداع  عمومــا  الثقافــة  بخصــوص  املســتقبل 

النســوي كمــا يف نمــوذج سركســيان ومبادرتهــا 

املذكورة.

قبل التحديث
امـلـرأة  تعليــم  مســألة  كانــت   1900 العــام  قبــل 

تكاد تكون صفرا عى الشمال، بحيث ال يمكن 

مــا  عــدا  لهــا  واضــح  بنيــوي  إطــار  عــى  العثــور 

يمكــن أن تتلقــاه املــرأة الســودانية التقليديــة مــن 

تعليم ديني بحت يف خاوي القرآن الكريم، أو 

الكتاتيــب، وبحيــث ظلــت املــرأة مرتبطــة بالعمــل 

يف البيت والقيام بدور روتيني ال يتعدى خدمة 

الــزوج وإنجــاب األبنــاء، وهــذا ال يعنــي أن هنــاك 

إشــارات متناثــرة لنســاء كان لهــن دور بطــويل يف 

الحــروب مثــل مـهـرة بنــت عبــود التــي اشــتهرت 

اـلـريك يف  الجيــش  دـخـول  بدورهــا يف مقاومــة 

شــمال الســودان عــام 1821 عــرب إلهــاب املقاتلــن 

الوطنيــن بأشــعار الحماســة التــي تؤلفهــا.

يف  الوثنيــة  فــإن املمالــك  الســحيق،  املــايض  ويف 

شــمال الســودان عنــد الكوشــين والنوبيــن كان 

للـمـرأة دور كبــر يف مجتمعاتهــا، حيــث تولــت 

موقع امللكة وبالتايل مثلت رأس وهرم السلطة 

ارتبــط  مــا  وهــو  التاريــخ،  ذلــك  يف  االجتماعيــة 

وقتــذاك بالســياقات املتعلقــة بطبيعــة التكويــن 

دراســة  خــال  مــن  تفهــم  وأنســاق  االجتماعــي 

اإلطــار األمومــي للمجتمعــات البدائيــة وكذلــك 

القديمــة. األديــان 

اإلطار الحديث
 )1954-1861( بــدري  بابكــر  إىل  الفضــل  يعــود 

يف  الحديــث  بشــكله  امـلـرأة  تعليــم  ابتــدار  يف 

افتتــح مدرســة  مــن  الســودان، حيــث كان أول 

بمدينــة رفاعــة،  عــام 1907  البنــات يف  لتعليــم 

وقــد كانــت البدايــة بمنزلــه، حيــث أدخــل بناتــه 

حقبــة  رســم  بهــن  ليبــدأ  املنزليــة،  مدرســته  يف 

جديــدة مــن التعليــم النســوي، وهــي خطــوة لــم 

تمــر بســهولة، يف مجتمــع ال ـيـزال ينظــر للـمـرأة 

يف الدور التقليدي لها، وكان ثمة توجس كبر 

من تعليم املرأة ودخولها يف الحياة االجتماعية 

الفاعلــة.

مع مرور الزمن ورغم املقاومة االجتماعية فقد 

صــار تعليــم امـلـرأة منتـشـرا وبوـصـول عــام 1920 

كانــت هنــاك خمــس مــدارس يف البــاد، وتــوايل 

التــدرج ليصبــح تعليــم البنــت عاديــا مــع الوقــت 

بانتشــار املــدارس والجامعــات.

اإلبــداع  أن  إدراك  الســياقات ضروريــة يف  هــذه 

التعليــم  حركــة  وليــد  هــو  مــا  لحــد  النســوي 

التقليــدي  اإلطــار  كان  عــداه  ومــا  والتحديــث، 

ثاثــة  إىل  عـمـره  يعــود  الــذي  الدينــي  للتعليــم 

يف  لذلــك  ذكــر  يــرد  حيــث  الــوراء،  إىل  قــرون 

كتــاب “الطبقــات” لــود ضيــف اللــه مــن أن بنــات 

مــن  نصيــب  لهــن  كان  الديــن  وعلـمـاء  الشــيوخ 

والفقــه  الديــن  شــؤون  يف  واإلدراك  التعليــم 

والحســاب.

الصحافة والكتابة
اليــوم  امـلـرأة  فــإن  العديــدة،  التحديــات  برغــم 

الصحــايف  الصعيــد  عــى  موجــودة  صــارت 

والكتابــة بشــكل عــام ومشــاركة يف اإلبــداع عامــة 

بشــكل فاعــل، لــوال أن اإلطــار النوعــي والجمــايل 

العمــل. مــن  الكثــر  ينتـظـره  ـيـزال  ال 

وبالعــودة إىل األرقــام فإنــه وحتــى العــام 2010 

الــايئ  الســودان  يف  الصحافيــات  عــدد  فــإن 

كان  فيمــا   1476 بلــغ  الصحــايف  القيــد  اجتــزن 

باالتحــاد  عضــوات  بوصفهــن  املســجات  عــدد 

وقــد  صحفيــة.   476 للصحافيــن  العــام 

ســاهمت امـلـرأة يف هــذا اإلطــار يف حفــز وتحريــك 

وتعرضــت  الحريــات  ومســائل  امـلـرأة  قضايــا 

مــن األحيــان  الكثــر  للمضايقــات واالعتقــال يف 

جوائــز  عــى  حصلــت  مــن  وهنــاك  ملواقفهــا؛ 

عرفــت  التــي  هبــاين  أمــل  كالصحافيــة  عامليــة 

حريــة  جاـئـزة  نالــت  وقــد  الجســور،  بقلمهــا 

لجنــة  تمنحهــا  التــي   2018 للعــام  الصحافــة 

يف  وقبلهــا  نيويــورك،  يف  الصحافيــن  حمايــة 

العــام 2014، جائــزة )قنيتــا ســاقان( املقدمــة مــن 

الدوليــة. العفــو  منظمــة 

مخضرمــة  صحافيــة  وهــي  أمــن  بخيتــة  تــرى 

الســودان”  يف  النســائية  “الصحافــة  كتابهــا  يف 

النســائية  الصحافــة  بــن  “العاقــة  أن   )2010(

وتعليم املرأة كانت عاقة تباديلة حيث شّكلت 

املتعلمــات األوليــات نــواة الصحافــة النســائية يف 

نمطيهــا اللذيــن ظـهـرت بهمــا، أي عندمــا كانــت 

الصحــف  يف  امـلـرأة  لشــؤون  صفحــات  مجــرد 

مســتقلة  صحافــة  صــارت  أن  بعــد  أو  اليوميــة 

بذاتهــا”.

ملكة الدار: التعليم والكتابة
مثلت الصحافة عموما مدخل املرأة السودانية 

الثاثينــات،  منــذ  وذلــك  اإلبداعيــة  للكتابــة 

إىل حقــل  أيضــا  اتجــاه امـلـرأة  مــع  ذلــك  وـتـرادف 

وهنــا  املــدارس.  يف  كمعلمــة  وعملهــا  التعليــم 

الروايــة  كتبــت  ســودانية  اـمـرأة  أول  إىل  يشــار 

اليــوم  إىل  املتوفــر  بحســب  الرجــل-  قبــل  -ربمــا 

من املصادر، كانت تعمل يف الحقل التعليمي. 

روايــة  كتبــت  التــي  محمــد  الــدار  ملكــة  وهــي 

“الفراغ العريض” التي يعتربها أغلب املؤرخن 

ق
قا

 ش
ان

إمي



63 العدد 48 - يناير/  كانون الثاني 622019 aljadeedmagazine.com

األدبيــن أول روايــة ســودانية، وقــد كتبتهــا عــام 

عــام 1970. تنشــر إال  1948 ولــم 

متعــددة  كانــت  فقــد  الــدار  ملكــة  إىل  بالنســبة 

بيانــو إىل قاصــة وملحنــة،  مــن عازفــة  املواهــب 

ويف اإلطــار القصــيص فقــد ســعت إىل املشــاركة 

يف  قصــة  لهــا  وفــازت  اإلذاعيــة  املســابقات  يف 

عــام 1947 باإلذاعــة الســودانية وأخــرى يف عــام 

القاـهـرة.  مــن  الســودان”  “ركــن  بإذاعــة   1968

ولعــل ذلــك الفــوز املبكــر إشــارة إىل تقــدم النــص 

يف  االجتماعــي  موضعــه  األقــل  عــى  النســوي؛ 

النســوية. للقضايــا  املطلوبــة  املعالجــات 

اللحظة الراهنة
مــن جيــل ملكــة الــدار إىل اليــوم فقــد أصبــح يف 

الســودان عــدد كبــر مــن الكاتبــات الــايئ يكتــن 

القصــص القصــرة والروايــة باإلضافــة إىل املئــات 

مــن الصحافيــات الــايئ يســطّرن يوميــا آراءهــن 

حــول مختلــف القضايــا السياســية واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة يف الصحافــة الســودانية، بحيــث 

صــار قلــم املــرأة لــه دور ال يمكــن االســتهانة بــه يف 

حركــة التغيــر والتفكــر يف مســتقبل البــاد ويف 

نســج أفــق الحيــاة األفضــل.

أو  النســوي”  “األدب  مصطلــح  يـثـره  مــا  ومــع 

الكتابــة النســوية مــن تحفــظ لــدى البعــض، فــإن 

ثمة اتجاها نقديا ال يزال ينظر إىل كتابات املرأة 

حــاول  مــا  وهــو  اإلطــار،  هــذا  وفــق  الســودانية 

يف  بشــأنه  الفجــوة  تقليــل  ميــكا  الفاتــح  الناقــد 

أن  إىل  ذهــب  إذ  املوـضـوع،  بهــذا  تتعلــق  ورقــة 

دعــوة  ليســت  النســايئ  األدب  عــن  “الكتابــة 

للتمــرد عــى ســلطة الرجــل، وإنمــا الســر جنبــا 

للتقــارب  ودعــوة  اســتاب  غــر  مــن  جنــب  إىل 

للفصــل”. دعــوة  واالنصهــار.. وليــس  والتمــازج 

األدبــي  الشــأن  يف  الباحــث  يواجــه  وســوف 

الســوداين، بقصــور كبــر يف تتبــع حركــة الكتابــة 

يف  عميــق  إشــكال  مــن  ـجـزء  وهــو  النســوية، 

الســودان،  يف  عامــة  والفنــون  لــألدب  التأريــخ 

أو  النقديــة  والدراســات  التوثيــق  وغيــاب 

معــة. لجا ا

الحركة االستثناء
تتبــع هــذا األثــر، فســوف  بالعــودة إىل محاولــة 

لسركســيان  الــوادي”  “بنــت  مجلــة  أن  نجــد 

توقفــت بعــد عامــن مــن صدورهــا بســبب غيــاب 

عليهــا  تدفــع  ناـشـرتها  كانــت  حيــث  التمويــل، 

مــن مالهــا الخــاص، ولــم تبــزغ بعضهــا إـشـراقة 

أصــدرت  عندمــا   1957-1956 يف  إال  جديــدة 

“القافلــة”  باســم  مجلــة  بــدري  كاشــف  حاجــة 

ذات طابــع ثقــايف ـجـاءت بمشــاركة بــن األقــام 

ال  انتشــارا  وحققــت  معــا  والنســوية  الرجالــة 

عتمــة  يف  صـغـرا  مشــعا  وكانــت  بــه،  بــأس 

كبرة، وجاء صدورها يف فرة االستقال الذي 

تحقــق يف األول مــن ينايــر 1956 وعنيــت بــاألدب 

امـلـرأة. وحقــوق  السياســية  واألضــواء  الشــعبي 

النســوية  املجــات  فــإن  الســنن،  مــرور  مــع 

إـبـراز  يف  لتســاهم  متفاوتــة  أوقــات  يف  توالــت 

الكتابــة النســوية ال ســيما يف إطارهــا االجتماعــي 

واالهتمــام األكــرب بقضايــا املــرأة الســودانية، هــذا 

كتابــة  عــى  يســيطر  نجــده  ســوف  الــذي  امللمــح 

هنــاك  أن  برغــم  اليــوم  إىل  الســودانية  امـلـرأة 

يف  املســار  هــذا  عــن  خرجــت  قليلــة  اســتثناءات 

عامــة  موضوعــات  يف  نصــوص  إبــداع  محاولــة 

تــدور يف مجمــل التجربــة االجتماعيــة الحديثــة، 

مثل رواية “ابن الشمس″ لرانيا مأمون التي 

يعرفــون  الذيــن  املتشــردين  طبقــة  عــن  تحــي 

باسم “الشّماسة” يف السودان، وهي تعرب عن 

أدب  إطــار  الجماليــة يف  الرؤيــة  تصــور  نقلــة يف 

الســودان. يف  امـلـرأة 

حضور الشعر
عــى مســتوى ثــان فــإن امـلـرأة الســودانية حاـضـرة 

الجــدات  فجــر  منــذ  كـبـرة  بدرجــة  الشــعر  يف 

وبراعتهــن  الشــعبي،  اـلـراث  يف  والحّكامــات 

تعــرب  التــي  الدارجــة  باللغــة  األشــعار  نســج  يف 

عــن االحتـفـاء بالبطولــة واألبـنـاء والتحفيــز عــى 

القيــم الجميلــة كالشــهامة والـكـرم والرجولــة، 

والغريــب أن هــذا النــوع مــن الشــعر تقولــه املــرأة 

بــه رجــا وليــس العكــس، إذ ال يلعــب  لتصنــع 

نفســها. دورا يف قضايــا امـلـرأة 

يف  األوضــح  الحضــور  لهــا  فامـلـرأة  اليــوم  وإىل 

الشــعر املكتــوب واملنطــوق بالدارجــة الســودانية 

وهــو مــا يتضــح يف الربامــج التلفزيونيــة الكثيفــة 

يف هــذا البــاب. لكــن هنــاك شــاعرات لهــن حضــور 

اإلنـتـاج  قلــة  برغــم  الفصحــى  القصيــدة  يف 

إىل  امليــل  مــع  قياســا  هنــا،  النســوي  الشــعري 

اليــوم. والروايــة  القصصيــة  النصــوص  كتابــة 

مسيرة التحديات
نفيســة  مثــل  رائــدة  نســوية  أقــام  ســاهمت 

بليــل  وزينــب  مــي  خضــر  وبثينــة  الشــرقاوي 

والــروايئ  القصــيص  النســوي  اإلبــداع  نســج  يف 

كافــة  رغــم  وعملــن  الســودان،  يف  الحديــث 

اإلنـتـاج  يف  االســتمرار  عــى  العـسـرة  الظــروف 

ظــل  يف  الكتابــة  ملهمــة  إخــاص  بــكل  والعمــل 

قاســية. واقتصاديــة  اجتماعيــة  تحديــات 

وقد أشارت الشرقاوي يف مقابلة صحافية عام 

2000 إىل أنهــا عاـجـزة عــن النشــر ولديهــا ســبع 

تكتفــي  ولهــذا  األدراج،  حبيســة  مجموعــات 

الواقــع  هــذا  يكــون  وقــد  الصحــف،  يف  بالنشــر 

تغــر بعــض الــيء اليــوم، لكــن األفــق ال ـيـزال 

صعبا، فعمليات النشر باإلضافة إىل دور املرأة 

الكتابــة  انتشــار  دون  حاـجـزا  تقــف  االجتماعــي 

النســوية.

غــر أن البدايــات دائمــا مــا تكــون صعبــة، لهــذا 

فــإن أغلــب اإلنـتـاج النســوي يف طــور الريــادة لــم 

يف  وظــل  مثــا  يجمــع يف مجموعــات قصصيــة 

الصحف غالبا وحيث يمكن اإلشــارة إىل أســماء 

مثل الصحافية آمال عباس التي كتبت قصصا 

مبكــرة حــول أزمــات املــرأة يف املجتمــع الذكــوري، 

يف  يونــس  أحمــد  آمنــة  القاصــة  وكذلــك 

الخمســينات التــي دارت أيضــا يف فلــك التحــرر، 

وغرهــن.

القصــة  يف  الكاتبــات  مــن  جيــل  لدينــا  اليــوم 

ســارة  املثــال:  ســبيل  عــى  والروايــة،  القـصـرة 

الجــاك، وســوزان كاشــف، وإشــراقة مصطفــى، 

وآن الصــايف، وليــي أبوالعــاء واألـخـرة وجــدت 

باإلنكليزيــة  تكتــب  أنهــا  باعتبــار  أوســع  انتشــارا 

األوســاط  يف  عرفــت  لهــذا  لنــدن،  يف  وتعيــش 

الغربية بدرجة أوضح، وقد سبق لها أن فازت 

تعالــج  وهــي  األفريقــي،  لــألدب  كــن  بجاـئـزة 

موضوعات لم تخرج عن قضايا املرأة واالنتقال 

بــن مجتمعــن شــرقي وغربــي 

مقال
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حلقة دراسية في الكتابة اإلبداعية

نجالء عثمان التوم

مقال

ضحــى شــتوي، القــرن املــايض، الســودان. خرجــت أختــان، لنقــل األخــت 

ألــف واألخــت بــاء، تــردان املــاء يف محلــة بحــر ســماحة قبالــة الحلفايــا. ثمــة 

ـمـزارع، لنقــل امـلـزارع جيــم، غــر بعيــد عــن أنظارهمــا. األخــت ـبـاء تتقــدم 

خطــوات داخــل املــاء وتنحنــي لــرد. األخــت ألــف تصــرخ. املــزارع جيــم ينتبــه 

ويركــض باتجــاه الصرخــة.

األخت ألف: يف يش ختف باء، أظنو تمساح!

املزارع جيم: وين؟ وين؟

األخت ألف: هنا، هنا دة.

املزارع جيم يقفز قاصدا قاع النيل.

فكــروا يف  هــذه لحظــة طويلــة جــدا ولولبيــة.  ـمـزارع غائــص.  لدينــا  اآلن، 

مــادة  أو  والخيــال،  الواقــع  بــن  التمييــز  فيــه  يمكــن  ال  فصامــي  شــعور 

متذبذبــة حيــة منتجــة للطاقــة. بالنســبة يل هــي لحظــة يمكــن أن تتقاطــع 

جيــم  Vertigo. وجــد  فيلــم  يف  الـجـرس  بــرج  مــن  مادلــن  ســقوط  مــع 

غائــص تمســاحا عشــاريا بــن فكيــه األخــت ـبـاء. االحتمــال اآلخــر أن يكــون 

وجــد األخــت ـبـاء بــن فــي عشــاري، هــذا يشء يجــب أن تقــرروا بشــأنه. 

غــرز جيــم خنـجـره يف عــن عشــاري. ال نعــرف مــا إن كانــت عــن يمنــى أو 

يســرى. انتفــض العشــاري وألقــى بــاء عــى الضفــة، ثــم ضــرب بذيلــه جيــم 

وألقــاه عــى الضفــة كذلــك. أخــذت جماعــة ـبـاء وجيــم إىل املستشــفى. لــم 

يــرد ذكــر التمســاح الــذي فقــد عينــه. بــاء لــم تمــت، جيــم لــم ينــج. هــذه هــي 

املعطيــات، قصــة واقعيــة.

املطلوب:

تخيل بعض الطرق املمكنة لكتابة هذه القصة.

هــذا التمريــن تمريــن تـعـرض، ال تحاولــوا حمايــة يشء، كمــا ال تنشــغلوا 

باألشــياء املورقــة.

 بعــض الخطــوط العريضــة: 1( املنظــور. 2( فراغــات الامتعــن. ال تحاولــوا 

باســتحضار  تســمح  وجيــوب  فراغــات  هندســة  يجــب  لكــن،  اإلحاطــة، 

الظــل القــوي لألشــياء التــي تظــل صامتــة وال نعــرف إن كانــت ذات صلــة. 

كان امـلـزارع جيــم عــاري الصــدر، مثــا. األخــت ألــف كانــت عاريــة بالكامــل. 

الشــمس قويــة وامـلـاء أقــوى منهــا، والتمســاح أقــوى منهمــا. كمــا لحظــة 

اختــاط ظــل املــزارع جيــم بجســده املتســارع. فكــروا يف الحكايــة مــن ناحيــة 

هــل  فيهــا.  الزمــن  يحضــر  كيــف  بــل  فحســب  التسلســل  ليــس  زمنيــة، 

الزمــن فيهــا خطــي، دائــري، لولبــي؟ هــل يمــي باتســاق؟ هــل هــي حكايــة 

ذات نهايــة مثــا؟ هــل هــي ـجـزء مــن حكايــة مســتمرة؟ متــى بــدأت؟ عنــد 

حضــور األختــن ألــف وـبـاء إىل الضفــة؟ أم عنــد الحضــور األبكــر للـمـزارع 

جيم؟ أم عند حضور العشاري؟ تذكروا أن “العناصر املختلفة ال تخضع 

للقوانن نفسها”، كما يردد الشاعر محجوب كبلو، مثا تمساح النيل 

والســاحف مــن أقــدم الكائنــات صحيــح؟ أقــدم مــن الديناصــورات حتــى؟ 

مــاذا يعنيــه الـقـول إن تمســاحا “حضــر”؟ خصوصــا أن ال أحــد تمكــن مــن 

رؤيتــه يف الحادثــة، ليــس حتــى ـبـاء، وباألخــص ليــس جيــم ألن جيــم لــم 

ينج من تلك الحادثة؟ التمساح حاضر أبدي، بإمكانه استنزاف الزمن، 

كل مــا حــدث أنــه التقــى، كمــا يفعــل دائمــا، مــع عناصــر متناـفـرة طارئــة 

أكــر منــه، ربمــا حكايتنــا بــدأت يف عصــر مــا قبــل التاريــخ.

مــن ناحيــة البـنـاء، هــل ثمــة مركــز يف الحكايــة؟ كيــف يتداخــل ذلــك مــع 

مسألة األجناس األدبية؟ هل ما حدث هو تراجيديا مركزها املزارع جيم؟ 

أم معـجـزة رومانســية مركزهــا األخــت ـبـاء؟ أم معركــة أســطورية رمزيــة 

مع الخلود مركزها تمساح؟ ما هو الغرائبي هنا؟ تناول برمايئ لوجبته، 

أم قفــز بــري عــى برمــايئ يتنــاول وجبتــه؟ هــل هنــاك تمثيــل واضــح للخــر 

والشــر؟ مــا هــي منطلقاتــه؟ فكــروا يف انـعـزال مصائرنــا وتشــابهها. فكــروا 

يف ـقـرارات متخــذة بـسـرعة الــربق، قرارات خـطـرة، مثــل األكل، وـقـرارات 

خـطـرة مثــل الفــداء. هــل يمكــن لإلنســان التصــرف كفهــد منطلــق بتســارع 

شــاذ؟

هــل تنظــرون إىل الوقائــع منفــردة أم كونهــا ـجـزءا مــن نظــام أوســع؟ هــل 

أخاقيــات  هنــاك  هــل  العــدم؟  فيــه  يـطـرأ  أم  الوجــود  فيــه  يـطـرأ  النظــام 

أخاقيــة  ناحيــة  مــن  تختارونــه؟  الــذي  الســردي  الخــط  تــربر  واضحــة 

إنســانوية التمســاح يف أهميــة الفتــاة، هــل يجــب أن ينعكــس ذلــك عــى 

حصــة التمســاح يف الروايــة؟ هــل صوتــه حاضــر؟ بوصفــه مــاذا؟ وحــش؟ 

الخــر األعظــم وعــى عدالــة متعاليــة؟  عــى  ينضــوي  أم عنصــر جوهــري 

إن حصــة التمســاح يف الروايــة مســألة عدالــة أليــس كذلــك؟ هــل تتـحـرك 

مشــكلة  هــو  ذلــك  مــن  األهــم  لكــن  العدالــة؟  ضغــط  تحــت  الســرديات 

حضــور التمســاح مــن خــال حضــور الكاتــب، وهنــا تــربز مشــكلة التخــوم 

بــن ذات الكاتــب ومواضيعــه، واللغــة التــي تصهــر ذات الكاتــب فتــذوب 

يف مواضيعــه، هــذه التحــركات الخفيــة هــل تحــدث بــن كل كلمــة وكلمــة 

يف الكتابــة أم هــي ترســم حــدود شــرطية تدخــل الكاتب وتحجبــه عــن ذاتــه 

موضوعاتــه؟ وعــن 

شري
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هل ثمة حدث فلسفي هنا؟ ما هو هذا الحدث؟ هل يمكنكم توليد وضع 

عــى  لباديــو  بالنســبة  عــى حقيقــة؟  بالعثــور  يســمح  هــذه األحــداث  مــن 

ســبيل املثــال، الحــدث، املتعــدد، بالضــرورة، هــو جــرح يف نظــام األشــياء 

يسمح للحقيقة بالتجي عى نحو خاطف متاش. ما هي الحقيقة التي 

خطفــا تمــر؟ ملــاذا هــي تخــص املجـمـوع؟ ال تهملــوا الصمــت املحيــط بتجــي 

الحقيقــة، إنــه يف أهميــة الــذات التــي تســتقبلها. طبعــا معلــوم أن الــذات 

تخلقــت لحظــة اســتقبالها الحقيقــة، أن تظــل ذاتــا يشء غــر مؤكــد. عــى 

ذلك يتعقد االستقبال ألن الذات تتاىش رغم أنها مستمرة يف التعدد، 

يف املجموع، يف شكل فوائت غر مستقرة. قال نيتشه يجب أال نستقبل 

نبحــث عنهــا  أن  يحــب  أليــس كذلــك؟ وأضــاف وال  الحقيقــة منفرديــن، 

منفردين، ماذا يعني بالضبط؟ اآلن، كيف يمكن أن نبحث عن الحقيقة 

“غر منفردين”، الحظوا أن الفرد نفسه، يف لحظة الحقيقة أو الذات، 

يتحرك يف مجاالت متاشية، كما تقدم. الحل أن نيتشه أراد أن يوضح 

التنقيــب  لكــن  فرديــا،  يكــون  أن  إال  يمكــن  ال  الحقيقــة  إىل  الســعي  أن 

يتــم دائمــا يف الــربوق والتهتــكات يف غـشـاء مــا أســماه الجــذر املـشـرك. يف 

هــذه اللحظــة الفرديــة الســائلة يكــون الفــرد هــو املجمــوع بصــورة جذريــة، 

كيــف؟ ألن اســتقباله الحقيقــة يحــدث توتــرا يف الغشــاء الجماعــي، الفــرد 

يفيــض. هــذه هــي لحظــة الفــرد الجــذري، الفــرد يف أشــد حاالتــه حتــى أنــه 

املجـمـوع. هــذه األشــياء تحــدث طبعــا خــارج القيمــة الرأســمالية، لذلــك 

الفرد الجذري تهديد جدي لحضارتنا الحالية. الرأسمالية تقيس، الفرد 

الجــذري يفيــض. الفــرد الجــذري متصــوف.

ملــاذا ليــس لديــه  يف قصــة الـبـاء واأللــف والجيــم يقــف التمســاح وحيــدا، 

حــرف؟ إن اســتخدام الحــروف جعــل مــن عناصــر القصــة شــيئا أكــر قليــا 

مــن عناصــر أليــس كذلــك؟ حتــى لــو اســتبدلنا الحــروف بأعــداد، األخــت 1، 

األخت 2، لظل التمساح وحيدا، لكن سيكون معه املزارع وحيدا أيضا، 

ـبـاء يف لحظــة  ألن امـلـزارع ليــس األخــت، إىل حــن، ألنــه ســيكون األخــت 

معينــة مــن تبــادل األدوار، قصــة فــداء كاســيكية. أقــرح هــذا التسلســل: 

كان ســتكون هنــاك أخــت 1،2، أخــت 1 ناقــص أخــت 2، ـمـزارع 1، ـمـزارع 

1 يــؤول إىل أخــت 2، وتمســاح 1، وتمســاح يــؤول إىل تمســاح بأخــت، ثــم 

تمســاح ناقــص عــن ناقــص أخــت. وـمـزارع ناقــص ـمـزارع . ملــاذا لــم نســبغ 

عــى التمســاح بحــرف آخــر؟ لقــد أبقينــاه يف حــدوده. إن التمســاح يحضــر 

أكــر يف اســمه الجمعــي، أي مجـمـوع معرفتنــا بــه. يف الســودان القديــم 

يوهــب التمســاح العــروس يف طقــس الفــداء. هــل ثمــة لحظــة يحضــر فيهــا 

إمــكان األســطورة، لحظــة بارقــة يكــون فيهــا املشــهد مشــهد لـقـاء وليــس 

مشهد افراس، تذكروا أن كل لقاء فيه درجة افراس معينة. أن تكون 

ـبـاء عــروس التمســاح، صلــة قديمــة، صحيــح؟ مــا ـيـرك ألــف وجيــم يف 

الخــارج، وحيديــن يف أرض غــر معرفــة، وحيديــن، ال يجــب إهمــال مــا 

يمكــن أن يرتــب عــى ذلــك، لكــن الطقــس لــم يكتمــل، الفــداء الجماعــي 

فشــل، هــل ســتحل الكــوارث عــى القريــة، ملــاذا تدخــل املــزارع جيــم وفــرض 

فــداءه الشــخيص؟

نقطــة أـخـرة للتفكــر قبــل البــدء يف التمريــن: مجــاز العــن املفقوءة. فقــأ 

لكــن عــن تمســاح  للعــن املفقــوءة،  أوديــب عينيــه، لدينــا مجــاز معــن 

مفقــوءة يشء آخــر، ربمــا يكــون هــذا هــو الحــدث األهــم يف القصــة، والدة 

مجــاز جديــد ال نعــرف مصــره، هــل يتفاقــم يف حيــز املوجــودات، أم يندثــر 

بســرعة؟ عــن التمســاح مجــاز مفتــوح، أعــذر وبــريء، مجــاز عــن تمســاح 

بطبيعــة  األرنــب  راســخ.  األخــر  هــذا  مذعــور،  أرنــب  عينــي  كمجــاز  ليــس 

الحــال ال يمكــن إال أن يكــون مذعــورا، إننــي أتحــدث عــن األرانــب الطبيعيــة 

الشــقوق  أرنــب  إىل الحيشــان.  تحضرونهــا  التــي  األشــياء  تلــك  وليســت 

الخائــف. إذا فكرنــا يف الكائنــات بوصفهــا أبجديــة لــكان األرنــب هــو حــرف 

الخــوف، أليــس كذلــك؟ إنــه الطريــدة األصليــة. عــن التمســاح يف املقابــل 

يشء غــر مكتشــف، هــل يمكــن أن تكــون هــي األخــرى طريــدة؟ مــن يهــدد 

عــى  مــن يشــكل خـطـرا حيويــا  هــل تعرفــون  مثــل تمســاح؟  يشء قديــم 

ليــس صحيحــا،  الحيــوي للتمســاح؟ خمنــوا.  العــدو  مــا هــو  التماســيح؟ 

األناكونــدا.  أفعــى  النمــور،  الفهــود،  يشــمل  للتمســاح  الطبيعــي  العــدو 

ضــد كائــن برمــايئ ال نجــد عــدوا برمائيــا واحــدا، كلهــا حيوانــات ســهول 

اســتوائية! يســتهدفون التماســيح اليافعــة، التمســاح البالــغ ال عــدو لــه. 

الكــربى، مثــل تكــّون بـحـرة  ربمــا عــدو التمســاح الحقيقــي هــو الظواهــر 

بركانيــة عذبــة تســمح بنشــوء أنــواع جديــدة، هجــرات الطيــور، الكوابيــس 

مثــل  أكــر  مــادي  يشء  أو  والســاحف،  القواقــع  ذكريــات  الكوكبيــة، 

االحتباس الحراري الذي  يجفف األنهار. لن يتمكن التمساح من اللجوء 

إىل قانــون التطــور، ألنــه غــر مــدرب عــى التطــور، لــم يتطــور التمســاح منــذ 

أن صــار تمســاحا. ســيفنى، مــع  كوكــب الباســتيك. ليــس مــن تمســاح يف 

مستقبل هذه القصة. كما أن القصة نفسها ستختفي بعد قليل، تنحاز 

ملســتقبلها الصفــري، بشــكل طبيعــي، رهــط كبــر مــن الشــعراء والفنانــن 

َواملتصوفــة يفعلــون ذلــك يوميــا، يختفــون، يف أصفارهــم الخاصــة.

غــر  بشــكل  الكاهــل،  عــى  وضعهــا  يجــب  مروكــة  أشــياء  القصــة  يف 

محسوس لكن مباشر: هل كان من األفضل لإلنسان أن ينقذ؟ فكروا يف 

األخــت بــاء كفريســة مســتمرة، يف الزمــن، اســتمرار لحظــة ســقوط املــزارع 

يف ـقـاع النيــل، اســتمرار الــدوار، ألن مادلــن ســقطت بالفعــل، لكنهــا لــم 

تسقط أبدا. ثم هناك عن مفقوءة تسبح مع الحيتان والظام الانهايئ 

والصمــت 

شاعرة من السودان
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في زيارة لوحة
إيمان شقاق

مقال

“النــداء  الصلحــي  إبراهيــم  لوحــة  زرت 
األخر” املعروضة بمتحف الشارقة 

للفنون. بعد تلك الزيارة أصبحت اللوحة بيتي 

أقــوم  الغربــة، فأنــا غريبــة يف أرض غريبــة،  يف 

برفقتهــا.  لاســتمتاع  تقريبــا  يــوم  كل  بزيارتهــا 

أعلــم أن ذلــك قــد يبــدو وكأنــه خطــاب مشــحون 

عاطفيا، لكن بصدق هذا ما أشعر به. ال أتطلع 

اآلن إىل الكتابــة، كمؤرخــة أو ناقــدة. إنمــا أكتــب 

نحــو  وامتــدادا  اللوحــة،  تجــاه  مشــاعري  عــن 

ر وأحــب  إبراهيــم الصلحــي كفنــان تشــكيي أقــدِّ

العالــم،  متاحــف  يف  أعمالــه  ُتـعـرض  أعمالــه. 

ال  ألســباب  عليهــا  نتعــّرف  نــكاد  ال  ولألســف 

تســمح هذه املســاحة الســانحة بذكرها، لكن ال 

منــه  ونحــن  مّنــا  هــو  إليهــا،  الرـجـوع  مــن  بــّد 

وجــذوره تمتــد كامتــداد شــجرة الـحـراز يف أرض 

هذه الباد.

“النــداء األخــر”،  ـمـرة أزور فيهــا لوحــة  يف كّل 

أشــعر بالحاجــة إىل العــودة لرؤيتهــا مــرة أخــرى. 

أعلــم أن البعــض مــن الزائريــن قــد يمــّرون عليهــا 

بمــن رســمها.  علــم  عــى  كانــوا  إذا  إال  ســريعا، 

ســكون  جانــب  إىل  خافتــة  ألوانهــا  ألن  وذلــك 

أنهــا  أرى  الرقيقــة.  الدقيقــة  إيقاعهــا وأشــكالها 

أنهــا  مــن  الرغــم  عــى  بالســكينة،  مليئــة  لوحــة 

ومشــاهدتها،  ســماعها  يمكــن  بالحيــاة،  تعــّج 

مــن  باليســر  ليــس  قــدرا  إليهــا  الناظــر  يحـتـاج 

ال  إليهــا.  االنتبــاه  مــن  ليتمكــن  الحساســية 

يشء فيهــا يصــرخ لـلـرايئ، أن “انظــر إيّل”! كمــا 

عــام،  بشــكل  الفنيــة  األعمــال  مــن  متوقــع  هــو 

يشء  فيهــا  بصــورة  واألنظــار  االنتبــاه  لجــذب 

عاليــة  باأللــوان املتضــادة  ســواء  الصخــب؛  مــن 

التشّبع والوضوح واألشكال املتضادة، كما هو 

الحال يف أغلب أعمال الفنون البصرية، فنحن 

يف عالم ميء باملنافســة البصرية وال عتب عى 

الصخــب، فجميــع األعمــال الفنيــة للـعـرض يف 

املطــاف. نهايــة 

أنهــا  “النــداء األخــر” تشــبه ملســة لطيفــة، كمــا 

تجــذُب الناظــر لهــا بهــدوء ليكــون بقربهــا. أغلــب 

الكتابات التي قرأتها يف ما يتعلق بهذه اللوحة 

مركــز  يف  األفريقــي”  بـ”القـنـاع  تعتنــي  كانــت 

أنفــي ذلــك.  نقطــة محوريــة، ال  اللوحــة، وهــو 

األخــرى  املفــردات  بعــض  أذكــر  أن  أودُّ  ــي  لكنِّ

التــي تظهــر يف اللوحــة، وأرى أنهــا مؤثــرة بنفــس 

املقــدار.

العصافــر  هــذه  مـنـزيل”،  دوري  “عصفــور 

“طيــور  باســم  الســودان  يف  معروفــة  الصـغـرة 

الجنــة”، الذكــور منهــا لونهــا يميــل إىل الحمــرة، 

وباللوحة يظهر هذا العصفور املائل إىل الحمرة 

بجوار القناع األســود الصغر يف وســط اللوحة. 

أن  النــاس  يعتقــد  الســودان  أـجـزاء  بعــض  يف 

الشــخص امليت يرجع عى هيئة عصافر الجنة 

طيــورا  هنــاك  أن  كمــا  الـسـرة.  ــب  طيِّ كان  إذا 

“الُقمــري”  مثــل  القائمــة  هــذه  تدخــل  أخــرى 

الطيــور. مــن  وغرهــا  والـغـراب 

مــن  األيســر  الجانــب  وإىل  اللوحــة،  وســط  يف 

قــام  الصلحــي  أن  نــرى  اللوحــة،  مركــز  الداـئـرة 

الــوادي/  )جــداد  غينيــا  لطائــر  ــط  ُمبسَّ برســم 

الدـجـاج الحبــي(، احتفــظ يف الرســم بزخــارف 

الطائــر الجميلــة وتفاصيلهــا املعقــدة واملحبوبــة 

يف آن، يظهــر الطائــر وكأنــه يخــرج عــن الداـئـرة 

اليســار وكأنــه  إىل  متجهــا  اللوحــة  منتصــف  يف 

وقــد  الجهــة.  هــذه  مــن  الداـئـرة  قــوس  يكمــل 

أنســاين الســفر والرحــال أغنيــة “حمــام الــوادي 

يــا  الــوادي  “جــداد  أنهــا  فحســبت  راحــل”،  يــا 

راحل”، ياللعجب! وقد كتبُت ذلك يف النسخة 

لذلــك  أنتبــه  ولــم  املقــال،  هــذا  مــن  األصليــة 

فحســبت  الرجمــة،  عــى  اشــتغايل  حــن  إاّل 

داللــة  الداـئـرة  مــن  الطائــر وخروجــه  حركــة  أن 

وإشارة لهجرته، لكن جداد الوادي من الطيور 

غــر املهاـجـرة، لــذا ـلـزم التنويــه ملــن ـقـرأ النســخة 

تعديلهــا. حــن  إىل  املقــال،  مــن  اإلنكليزيــة 

الـجـزء  عــى  راقصــة  صـغـرة  حمامــة  تظهــر 

العلــوي األيمــن مــن اللوحــة. ذكرتنــي طفولتــي، 

وقــد كان لــكل جــدة، عــى أقــل تقديــر وحســب 

الراقصــة  الحمامــات  مــن  عــدد  زرتهــن،  مــن 

للحمــام  بهــن.  الخاصــة  الحمــام  أـسـراب  يف 

األقــدام  تغطــي  وريشــات  كثيــف  ذيــل  الراقــص 

بصــورة  األحــوال  أغلــب  يف  الحمامــات  وتقــف 

فيهــا اعتــداد، وتظهــر حمامــة الصلحــي بنفــس 

الوصــف.

الســودان  يف  نســميها  وكمــا  الحــداد،  حمائــم 

أزرق  بلــون  واحــدة  تظهــر  قمــري”،  أو  “قمريــة 

لكنهمــا  الخلفيــة  لــون  بنفــس  واثنتــان  فاتــح، 

تظهــران بخطــوط رفيعــة، وجميعهــا تحــط عــى 

الـجـزء العلــوي مــن النــص املكتــوب عــى الزاويــة 

اللوحــة. مــن  اليمنــى 

أرى أن اللوحة تظهر السودان بصورة حميمة، 

وتحتفــي بالحيــاة، يف احتفالهــا بالطيــور وتظهــر 

مــدى ارتباطنــا بهــا. فالطيــور مــن أكــر الحيوانــات 

املحببة، وتظهر هذه املحبة يف األغاين العاطفية 

والوطنيــة ويف القصائــد، اللوحــات، ويف أغــاين 

والكتابــات  األحاجــي  ويف  وألعابهــم،  األطفــال 

النوبيــة القديمــة والزخــارف والتطريــز. لنــا معهــا 

عاقة قوية تتجاوز الحياة إىل املوت وما بعده. 

انظــروا اللوحــة ربمــا عرتــم عــى طيــور أخــرى لــم 

أذكرهــا 

فنانة تشكيلية من السودان

إشارة

النص كتب باإلنكليزية وترجمته عزة نورالدين
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شهادات
في تجربة الكتابة

أكبــر الفخــاخ هــو فــخ التصنيــف »أدب نســوي« الــذي يطــرح علــى الكاتبــة واألديبــة ســؤاال مربــكا عــن ماهيــة األدب 

النســوي وكيــف ومتــى تــم التصنيــف وعــى أي أســس ومعايــر

سؤال مربك
ملكة الفاضل

تبقى الذات الكاتبة للمرأة، ذاتاً قلقة ُتعبر عن همومها وفق ما يسمح

الرقيب الداخلي الذي يسكنها، تحمل مسؤولية الكتابة منحى جماليا

يفوق سقف حريتها المسموح به، فالضلع األ عوج من الخوف الزال

ينري ويدافع عن المرأة الساكنة في الغرفة المغلقة

النص االبداعي وجنس الكاتب
إيمان المازري

ال تختلف الكتابة النسوية السودانية عن مثيالتها في العالم العربي، حيث يتشابه الواقع المعيش لل  مرأة 

العربية واألفريقية من حيث

الهيمنة الذكورية، ولكن ن  ظرا لكون المجتمع السوداني أكر تعقيدا،

نسبة إلى تعدد اإلثنيات واألديان والثقافات وأيضا اللهجات، ربما يكون هذا هو االختالف الوحيد

المرأة والكتابة والمجتمع
سوزان كاشف
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سؤال مربك

ملكة الفاضل

أمــام  يرفــع  الــذي  نســوي”  ”أدب  التصنيــف  فــخ  هــو  الفخــاخ  أكبر
الكاتبة واألديبة سؤاال مربكا عن ماهية األدب النسوي وكيف 

ومتــى تــم التصنيــف وعــى أي أســس ومعايــر ممــا يجعــل االرتبــاك واقعــا 

بحيــث تظــل تتـسـاءل إن كان عليهــا أن تكــون عــى ســجيتها تكتــب كمــا 

ـشـاءت لهــا ملكاتهــا أم تـلـزم جانــب الحــذر والتوجــس يف كل مــا تكتــب. 

أحســب أن الكتابــة ليســت ســوى انفعــال بهــّم إنســاين يجعلــك تعــرب عنــه 

اإلنســانية  والهمــوم  مقــال.  أو  مـسـرحية  أو  روايــة  أو  قصــة  أو  بقصيــدة 

متفاوتــة  بدرجــات  امـلـرأة  يهــم  الرجــل  يهــم  ومــا  الجنســن  بــن  مـشـركة 

النوعــي يف  التصنيــف  اإلبــداع.  عــى  منهمــا  قــدرة أي  يــربز  عنــه  والتعبــر 

األدب يجعــل الكثريــن يتوقعــون مــن هــذه املبدعــة أو تلــك روايــات ذات 

نكهــة محــددة ويكبلونهــا بفـكـرة أن مــا تحــي عنــه ليــس ســوى تجربتهــا 

الشــخصية وقــد يدفعــون بهــا إىل الهــروب إىل مجــاالت يقصــر قلمهــا عــن 

التعبــر فيهــا كمــا تــود. روايتــي األوىل “الجــدران القاســية” أثــارت دهشــة 

البعــض إن لــم يكــن اســتنكارهم ألنهــا تناولــت مــا يحــدث داخــل املعتقــات 

من تعذيب وهو يف رأيهم ليس بمجال تكون فيه املبدعة كما ينبغي أن 

تكون. رؤيتي أن التعذيب قضية إنسانية أرهقت البشر عى مدى التاريخ 

وأن تشّكل هذه القضية بعض اهتمامايت لهو أمر ملح. السياسة نفسها 

تدير أمور البشر وهي عى نحو أو آخر تتدخل يف حياتك أو حياة األقربن 

لــك وليــس مــن املعـقـول أن تتجاهــل تأثراتهــا التــي تكتــب قصصــا واقعيــة 

لـقـاء  نناقــش يف  كنــا  أيــام  قبــل  يــوم.  بــن املأســاة وامللهــاة يف كل  ـتـراوح 

لبعض األديبات السودانيات مسألة املتاعب التي تاقيها الواحدة منا يف 

عالــم الكتابــة وكان هنــاك شــبه إجـمـاع عــى أن االحتـفـاء باملبدعــة ليــس 

بدرجة تسّهل حظها يف االنتشار، وربما النظرة ذاتها التي جعلت بعض 

أديبــات القرنــْن التاســع عشــر والعشــرين يف الـغـرب يلجــأن إىل انتحــال 

أســماء ذكوريــة ليجــدن فرصــة لنشــر أعمالهــن مــا زالــت ســائدة عــى نحــو 

آخــر. مشــواري يف عالــم األدب بــدأ مــن املدرســة ثــم الجامعــة حيــث كنــت 

أكتب القصص القصرة والشعر وأنشرهما يف املجات الحائطية وبعض 

إنتاجي أدخل مصطلح الجوائز يف قامويس. أول إنتاجي الذي نشرته يل 

صحيفــة الخرطــوم التــي كانــت تصــدر مــن القاهــرة عبــارة عــن قصــة قصــرة 

بعنــوان “العريــس″. األثــر الــذي يحدثــه نشــر مــادة لــك ال يقــل عــن األثــر 

الــذي تحدثــه جائــزة تنالهــا يف مســابقة شــعر أو قصــة. أثــر يزيــد اطمئنانــك 

إىل أن مــا تكتبــه جديــر بالخــروج إىل النــاس. النشــر مهــم للمبــدع واملبدعــة 

والطريق إىل الصحف ودور النشر والتوزيع ليس سها البتة مما يشكل 

نوعــا مــن التحــدي ويحـتـاج إىل جهــود مـشـركة ومكثفــة إلـخـراج بعــض 

الروائع من األدراج املغلقة. املسابقات األدبية يف السودان ساهمت كثرا 

يف إخــراج بعــض الروائــع إىل النــاس؛ مثــا مســابقة الطيــب صالــح للروايــة 

التــي ينظمهــا مركــز عبدالكريــم مرغنــي ومســابقة الطيــب صالــح لإلبــداع 

الكتابــي التــي تنظمهــا شــركة زيــن وقــد نلــت فيهــا جائــزة يف دورتهــا الثامنــة 

عــن روايتــي “الشــاعرة واملغنــي” بــا شــك دفعــت بالكثــر مــن األســماء إىل 

عالــم األدب محليــا وإقليميــا وعامليــا. مســرحيتي بالشــعر العامــي “فاطمــة 

للتأليــف  بهــا جاـئـزة يف مســابقة محمــود عثمــان صالــح  نلــت  الســمحة” 

املسرحي ونلت بها شرف عرض مسرحية من تأليفي عى خشبة املسرح 

القومــي. اآلن ســأبدأ كتابــة مســرحية جديــدة وأنــا مطمئنــة إىل أن لــدي مــا 

يســتحق الخــروج للنــاس. ومــن هنــا أنــا أدعــو كل مــن يحجــم أو تحجــم 

تــرددا أن يســارع أو تســارع إىل املشــاركة يف املســابقات علهــا تكــون طريقــا 

لفــك األســر عــن إنتــاج مســتحق. التحديــات األخــرى التــي تواجــه املبدعــة ال 

تختلف عن تلك التي تواجه املبدع. ضغوط الحياة اليومية وهم العيش 

وهم السيطرة عى تحديات الواقع املعيش ومعادالت توزيع الوقت بن 

الــذي  املتســارع  الحيــاة  وإيـقـاع  االجتماعيــة  وااللتزامــات  والعمــل  البيــت 

ضغــوط  كلهــا  وغرهــا  ميديــا  السوشــيال  قنــوات  تســارعه  مــن  زادت 

وتحديات من شأنها أن تحدث ربكة يف حياة كل شخص ومن شأنها أن 

ـيـراود مخيلــة أي منــا قبــل  لــم يكــن  تغــر وجهــة األدب ليســر يف اتجــاه 

عقدين من الزمان 

كاتبة من السودان

النص االبداعي 
وجنس الكاتب

إيمان المازري

الكتابــة النســوية الســودانية منــذ أربعينــات القــرن املــايض مــن  بدأت
روايتهــا  ثــم  القـصـرة  بالقصــة  محمــد،  الــدار  ملكــة  الرائــدة 

أوائــل  يف  املجتمــع  بنيــة  إىل  فيهــا  تطرقــت  التــي  العريــض”،  “الـفـراغ 

الخمســينات، إال أنهــا لــم تــر النــور إال بعــد وفاتهــا، ثــم تلــت ذلــك كتابــات 

متواتــرة بعضهــا تــم نشــره والبعــض اآلخــر طمســه التاريــخ لكــن؛ حفظتــه 

القلــوب فظــل أـسـراً بــن ُشــرفات الحــكاوي كـ)فاطمــة الســمحة( وغرهــا 

من الحكايات الشعبية، من ضروب اإلبداع املختلفة التي توفرت مادتها 

مــن  ـعـربت  حيــث  الحكامــات،  كشــعر  البيئــة  وفــق  وقتئــذ  حســب املتــاح 

رؤيتهــا  آمالهــا،  الرجــل،  مــن  موقفهــا  وطنهــا،  همــوم  عــن  امـلـرأة  خالــه 

للمستقبل، وخنوعها املتناقض مع تمرد الفكرة وتردد الكتابة.

  تبقــى الــذات الكاتبــة للـمـرأة، ذاتــاً قلقــة ُتعــرب عــن همومهــا وفــق ضــرورة 

الرقيــب الداخــي الــذي يســكنها، تحمــل مســؤولية الكتابــة منحــى جماليــا 

الخــوف الزال  مــن  بــه، فالضلــع األـعـوج  يفــوق ســقف حريتهــا املســموح 

ينــربي ويدافــع عــن امـلـرأة الـسـاكنة يف الغرفــة املغلقــة، االختــاف يغــوص 

بهــا عميقــاً فتتلــكأ الكتابــات هنــا وتهــرول هنــاك وتزيــد حــدة وتــرة النقــاش 

بينهمــا ليخــرج لنــا نــص مكتــوب تتخللــه شــهقات تتوســل بالقبــول، قبــول 

النــص أيــا كان شــكله بمكونــه األســايس مــن دون أن ترتفــع أصابــع االتهــام 

لكاتبتــه وربطــه بحياتهــا الخاصــة، فمحظوظــة مــن حظيــت بذلــك القبــول 

حيــال  تقدمــه  مــا  أهليــة  بحســب  مســبقاً  موضوعــة  معايــر  دون  مــن 

االنتشــار، وفــق جمالهــا، معارفهــا، أصدقائهــا، ولربمــا؛ الصدفــة التــي 

تخلــق مبدعــة خــارج حــدود التمييــز )الـنـوع(.

  ولكن؛ هل القيمة الحقيقية للنص املنتج تكمن يف )نوع( كاتبه أم يسمو 

املثقف ليقرأ النص ويكون الحكم بناًء عى جٌدية املحتوى والقضايا التي 

تتصــدر املشــهد اآلن؟ هــل تســاهم الروابــط االجتماعيــة واالنتـمـاء العرقــي 

للكاتــب يف ذـيـاع صيتــه؟ وهــل يؤثــر موقفــه الســيايس يف ذات األمــر؟ هــل 

يقّيم نجاح الكتاب بنسبة املبيعات؟ وهل يخلو املشهد الثقايف من هؤالء 

كتــاب ويتقبلهــا  ناضجــة، حتــى يحتويهــا  غــر  بنصــوص  يتباهــون  الذيــن 

كاتبهــا ذاتــه؛ فتمتــئ أرفــف املكتبــات بطبعــات تحتكرهــا مجموعــة مــن 

أصدقاء الكاتب تروج ثم ال تلبث أن تفر بعد زوال مؤثر شهقة الفرحة 

األوىل، ليختفي الكاتب ويضيع الهتاف كأنه لم يكن! ويصبح استسهال 

الكتابــة صنعــة مــن ال حرفــة لــه! أم هــل لســلطة املصــادرة أثــر مباشــر يف 

الكتابة عن املنهي عنه؟ وهل معاير السلطة تؤهلها لتصنيف النصوص 

املقدمــة لتكــون موائمــة أليديولوجيتهــا؟

  قــد تكــون هـمـزه الوصــل بــن تلكــم األســئلة هــي، مــا تتحاشــاه امـلـرأة يف 

لهــا، ومــا يتقبلــه املجتمــع مــن اـمـرأة  الكتابــة، ومــا تقدمــة األـسـرة دعمــاً 

تكســر ذات القيــد لتعتــي ســلم النجــاح بأرجــل تهتــز وتحـتـاج مــن يُشــد 

عــن املنحــى  الناضجــة  تعــرب بنصوصهــا  عضــد توقعاتهــا فتصبــح كاتبــة، 

اإلبداعــي الــذي تجــد ذاتهــا فيــه، تعــرب عــن الرجــل قبــل امـلـرأة تكتــب عــن 

إنســانية خالــدة، تســر وفــق هداهــا وبصرتهــا، لتصــل إىل مثقــف واعــي 

ُملــم بقضايــا الحيــاة املختلفــة، ال يمثــل غــاف الكتــاب ســواء كان لرجــل أو 

اـمـرأة فرقــا لديــه!

  هنــا يف وطنــي الجميــل حيــث الثقافــات املتباينــة، والســحنات املختلفــة، 

واألمزجــة املولعــة بالجديــد، تــردد نصــوص امـلـرأة بــن املســموح والـجـرأة 

بحســب عــدد الكاتبــات عــى قلتهــن أو كرتهــن يف ضــروب األدب املختلفــة 

الروايــة، وال يخلــو  النــر أو القصــة أو الصحافــة أو  الشــعر أو  ســواء يف 

املشــهد مــن تـغـول بعضهــن وإجــادة البعــض منهــن، فالســؤال: هــل كل 

من يكتب القصة يجيد الشعر واملقال والرواية؟ عطفاَ عى ما سبق نجد 

ــم( ال يســتندان إىل قاعــدة، تصبــح  أنفســنا ُمقيديــن أمــام )نوعيــة( و)تقيُّ

نتيجتــه نصــوص مشــوهة، فهــل نحــن أمــام مشــهد يحـتـاج ملبضــع ـجـراح 

يعيــد النصــوص إىل نصابهــا، أم أن موضــة التجريــب ستســتمر مــع غيــاب 

النقــد املختــص! 

كاتبة من السودان

المرأة والكتابة 
والمجتمع

سوزان كاشف

تختلف الكتابة النسوية السودانية عن مثياتها يف العالم العربي،  ال
حيــث يتشــابه الواقــع املعيــش للمــرأة العربيــة واألفريقيــة مــن حيــث 

الهيمنــة الذكوريــة، ولكــن نـظـرا لكــون املجتمــع الســوداين أكــر تعقيــدا، 

نسبة إىل تعدد اإلثنيات واألديان والثقافات وأيضا اللهجات، ربما يكون 

هذا هو االختاف الوحيد. وبما أن الكتابة عملية إنسانية يف املقام األول، 

ال تنفصــل عــن واقــع كل كاتــب وكاتبــة، واملجتمــع مــن حولــه الــذي يجــد 

فيــه املـبـدع واملبدعــة قصتــه وشــخوص رواياتــه، ولكــن تعــدد كل األســباب 

مــا  إذا  تعقيــدا  يكــون أكــر  قــد  الســوداين  التــي ذكرتهــا داخــل مجتمعنــا 

وضعنــا يف االعتبــار تعــدد قبائلــه ولغاتــه وإثنياتــه دون ـغـره، وإن كانــت 

جميــع تلــك املجتمعــات تـشـرك يف قهــر امـلـرأة وهيمنــة وقســوة املجتمــع 

الذكــروي ممــا يضــع حمــا ثقيــا عــى عاتــق امـلـرأة الكاتبــة وهــو اإلبحــار يف 

عوالم اإلبداع دون التقّيد بما يفرض عليها من قيود سواء كانت أسرية 

مجتمعية أو من قبل الدولة أو النظام الذي تنتمي إليه املبدعة عموما.

بما أن املرأة شّكلت يف نظر العقلية الذكورية املهيمنة كونها مستضعفة، 

لذلك كان عى بعض النســاء اقتحام مجال الكتابة للتعبر عن ذواتهن 

وقضاياهــن، ويف ظــل كل هــذا اإلقـصـاء كان عليهــن وـلـوج عالــم الكتابــة 

للتعبــر عــن ذواتهــن املســلوبة لــي يثبــن أنفســهن. وبمــا أن امـلـرأة عمومــا 

تهتــم بالتفاصيــل الدقيقــة نجدهــا األقــدر عــى طــرح قضايــا النـسـاء تحــت 

الــذايت  الرقيــب  يظــل  بحــت، وبرغــم كل ذلــك  ســيطرة مجتمــع ذكــوري 

واملجتمعــي خـطـرا يهــدد اإلبــداع لــدى الكاتبــة عمومــا، لذلــك نحـتـاج إىل 

سنن كثرة حتى ينظر املجتمع إىل الكاتبة بكل احرام وينظر إىل إبداعها 

بعــن التقديــر. فالكاتبــة دائمــا يف حالــة مطــاردة ســواء مــن املجتمــع أو مــن 

النقــاد وفــق رؤيــة أن كل مــا تكتبــه امـلـرأة عبــارة عــن ثرـثـرة أو هــو حــي عــن 

تجاربهــا الخاصــة، وهنــاك الكثــر مــن الكاتبــات قذفــن مــن مرتبــة الواقــع 

ملف
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والحصــار إىل عالــم أرحــب وأوســع يســتطعن فيــه التعبــر عــن ذواتهــن.

ال أؤمن بتاتا بما يسّمى الكتابة النسوية، فهذا مصطلح عنصري يعمل 

عــى تهميــش وإقصــاء املــرأة مــن املجــال اإلبداعــي، وقــد بــدأ يف الغــرب، وال 

يمكــن تصنيــف األدب عــى أســاس ذكــوري أو نســوي ألن األدب يف املقــام 

األول حالــة إنســانية ســواء كان املـبـدع رجــا أو اـمـرأة، وبمــا أن القضايــا 

اإلنســانية مـشـركة، مــع وجــود بعــض الخصوصيــات، لذلــك فــإن حصــر 

إبــداع املــرأة يف جنســها األنثــوي فيــه تمييــز واضــح يقــيص املبدعــة عــن دورهــا 

األســايس يف تنويــر املجتمعــات جنبــا إىل جنــب مــع الرجــل.

بما أننا ُوجدنا يف مجتمعات شرقية تهمن عليها القوى الذكورية، وبما 

أن املبــدع ضمــر وصــوت أمتــه، كان ال بــّد مــن تشــكل كتابــات تخــّص تلــك 

الفئــة املســتضعفة يف املجتمــع وهــي امـلـرأة بالطبــع، لكــن اآلن البعــض أو 

لنقــل أغلــب الكاتبــات يتعديــن تلــك الصــورة النمطيــة للـمـرأة إىل مــدارات 

بــن  الشــائكة  والعاقــة  والجنــس  الحــب  يف  يكتــن  فأصبحــن  أرحــب، 

الرجل واملرأة يف مجتمعاتنا املعقدة تلك، ويف رأيي الخاص، عى الكاتبة 

أن ال تويل اهتماما للرقيب املجتمعي والذي يكون سببا أساسيا يف خنق 

عمليــة إبداعهــا.

يف اعتقــادي لــم يحــن الوقــت بعــد لـقـراءة مــا تكتبــه النـسـاء الكتشــاف مــا 

يقدمنــه مــن إبــداع بــدال مــن صياغــة النظريــات حــول مــا يكتــن، لذلــك عــى 

النقــاد والقــراء أن يتخلصــوا مــن عقدتهــم نحــو كتابــات املــرأة، يجــب عــدم 

بــأن كل مــا تكتبــه امـلـرأة هــو عبــارة عــن إســقاطات عــن حياتهــا  التشــكيك 

الخاصــة وأن مــا تكتبــه هــو ـسـرة ذاتيــة، فهــذا يقلــل مــن قيمــة العمــل 

اإلبداعــي.

للنـسـاء  التخييــل والواقــع هنــاك وصــف  عــى  الروايــة عمومــا  ويف كتابــة 

الكاتبــات بإســقاط حياتهــن الخاصــة عــى كتابتهــن وهــذا فيــه إجحــاف عــى 

امـلـرأة بأنهــا غــر قــادرة عــى إنـتـاج أعمــال تعتمــد عــى التخييــل والواقــع يف 

نفس الوقت، وأيضا وبما أن واقع املرأة العربية واألفريقية املعيش يكاد 

يكــون متشــابها مــن حيــث ســيطرة املجتمــع الذكــوري، لذلــك ال ينفصــل 

واقعهن كثرا وهن األقدر عى الغوص يف تفاصيل النساء الدقيقة. لكل 

هذه األسباب تظلم املرأة املبدعة كثرا سواء من قبل الناقد أو القارئ 

كاتبة روائية من السودان
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فــور  التــي دارت حولــه  تحققــت الظنــون والشــكوك  فقــد  اللــه. إذن  يــا  تنظيــم داعــش،  اللــه  يــا 

عقلــي وفكــري تـضـرب  كالمطــارق  وســياط   ، أذنــيَّ علــى  حــارق رفَّ  طنيــن  اختفائــه، 

صحوة قلب
بثينة خضر مكي

قدماي تسوقانني حيث شاءتا وال أقاوم. ال تسمحان لي بالقيادة إذ أبدو مخمورا وهنا. المالءة 

في غرفتي واأللحفة ملطخة باألحمر ورائحة المكان تنفي كونه حلما

حذاء أسود المع
وئام حمزة

ال أدري، ربمــا قادنــا الزهــد إلــى الكســل، وربمــا كان كل مــا قلتــه محــض حنيــن أو وصــف لمــاٍض 

ســحيق

المحموم
مناهل فتحي

أي لــوٍن تختــار لطــالء بيتــك؟ ســألتني الجالســة فــي مكتــب التصميــم والديكــور، أجبــت بثقــة: 

األســود  أختــار 

األسود الالمع
إيالف بدر الدين

قملف
قا

 ش
ان

إمي
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صحوة قلب
بثينة خضر مكي

قص

يف القرية الصغرة التي نشأت فيها يف ريف منطقة الجزيرة كانت الحياة 

بســيطة متواضعــة أـقـرب إىل التقشــف بعيــدة عــن رغــد العيــش، والــدي 

يعمــل مدرســا يف املدرســة الثانويــة ووالــديت يف مدرســة تعليــم أســايس، 

عشت مع إخويت الذكور الثاثة وأختي محاسن حياة محبة وقناعة وإن 

كان التمســك بقواعــد الديــن اإلســامي يمثــل طابعــا شــديدا فيهــا.

كنــت  الطــب،  كليــة  يف  بالجامعــة  والتحقــت  الثانويــة  دراســتي  أكملــت 

متفوقة يف دراستي التي هي أمي يف حياة أفضل ومستقبل أكر رفاهية 

وأمنــا يل وألـسـريت.

الدراســة،  يف  بســنتن  يســبقني  عمــاد وكان  عرفــت  الثانيــة  الســنة  منــذ 

وامتدت عاقتنا يف سّرية وكتمان، فقد كان املجتمع من حولنا متشددا 

لدرجــة قاســية يف املواقــف األخاقيــة.

نلتقــي يف ردهــات الكليــة ويف مكتبــة الجامعــة وعــرب الهاتــف حــن يخلــو يل 

الجــو مــن مراقبــة أســريت.

يف الســنة قبــل النهائيــة لتخــرج عمــاد الحظــت الكثــر مــن التـغـرات عــى 

شــخصيته وطريقــة حديثــه ومابســه وأفــكاره. وأصبــح شــديد الحساســية 

يف  عنيفــا  وأصبــح  ُحــّر  نقــاش  أو  جــدل  كل  يف  بعصبيــة  صوتــه  ويرتفــع 

ماحظاتــه عــى صديقــايت يف الكليــة وعــى طريقــة ارتــدايئ ملابــي رغــم 

الدينــي؟ التزامــي 

إنــذار  ســابق  دون  الجامعــة  مــن  عمــاد  التخــرج اختفــى  عــام  نهايــة  قبــل 

وكانت طريقة غيابه محّرة لزمائه يف الكلية وألفراد أسرته.. والده كان 

مزارعــا يف املشــروع الزراعــي ووالدتــه ربــة منــزل وهــو أكــرب إخوتــه الذكــور 

واألـسـرة تعقــد آمــاال واســعة عليــه ملســاعدتها بعــد تخّرجــه طبيبــا.

تــواىل البحــث  ـتـرك منــزل أـسـرته إىل الجامعــة ولــم يعــد منهــا..  كان قــد 

عنــه بواســطة األهــل والـجـران دون جــدوى وقــد أبلغــوا أقســام الـشـرطة 

باختفائه، ظنوا يف البداية أنه غرق يف النيل ثم استبعدوا شكوكهم ألنه 

كان ســّباحا ماـهـرا.

ترك غياب عماد جرحا عميقا يف أعماقي.. وكنت أفتقد وجوده يف حيايت 

بشدة وتظللت حيايت بطابع حزين أسود.. وكنت بالكاد استطيع الركيز 

يف املحاضرات يف دراستي.

أختــي محاســن كانــت تعلــم بعاقتــي بعمــاد وكانــت تندهــش مــن ســلوكه 

وعنــد  حيــايت  يف  وجــوده  مــن  وحّذرتنــي  غيابــه  ســبقت  التــي  الـفـرة  يف 

قالــت يل: اختفائــه 

“احمــدي ربنــا أنــه اختفــى اآلن، وليــس بعــد أن يتزوجــك ويكــون لــك أبنــاء 

منــه”. والتزمــت الصمــت دون تعليــق. لقــد خذلنــي عمــاد واختفــى تمامــا 

دون أن يهتــم بأخبــاري عــن وجهتــه أو مكانــه وكنــا نخطــط للــزواج فــور 

التخرج. أحيانا يجتاحني الخوف من أن مكروها ألّم به ولكن سرعان ما 

أســتمد يقينــي بأنــه قــد اختفــى يف مــكان مــا بالســودان وقــد شــهد الكثــرون 

يكــون  الخرطــوم. وربمــا  العاصمــة  إىل  أنهــم رأوه يف املواصــات املتجهــة 

قــد غــادر الســودان مثــل مــا فعــل بعــض الشــباب الذيــن التحقــوا بتنظيــم 

داعش، وهو اسم محّرم علينا الحديث عنه أو ذكر أخباره يف بيتنا، ألنه 

تنظيــم ماحــق قانونيــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة.

واحــدة  ســنة  يل  وتبقــت  املوجــع  عمــاد  غيــاب  عــى  ـمـّرت  طويلــة  شــهور 

للتخــرج. كان العمــل مرهقــا داخــل الكليــة يف ذلــك اليــوم وحــن حضــوري 

الطعــام  تحضــر  يف  أمــي  مــع  وانشــغلت  ألبــي  ضيوفــا  للمنــزل وجــدت 

وإـكـرام الضيــوف. هجعــت إىل ـفـرايش بعــد العاـشـرة مـسـاء وأنــا يف أشــد 

التعــب. حــاالت 

صحــوت فجــأة بعــد منتصــف الليــل عــى صــوت رســالة يف هاتفــي الجــوال. 

مــن  قـفـزت  عمــاد(  الشــوق  غايــة  يف  عليكــم..  )الســام  املفاجــأة  وكانــت 

سريري وركلت الغطاء واستويت جالسة. ثم رقدُت أتصنع النوم خوفا 

مــن اســتيقاظ إـخـويت، ظللــت ألهــث لدقائــق طويلــة. ثــم كتبــت )وعليكــم 

الســام.. حمــدا للــه إنــك بخــر.. أيــن أنــت؟(.

“أنا يف مكان آمن، كامل اإلســام يف املجتمع والبيئة، مما يوفر يل الجو 

تحــت رعايــة  أنــا  القويــم.  اإلســامي  الديــن  خدمــة  عــى  يســاعدين  الــذي 

التنظيم اإلسامي داعش وأريدك معي عى سّنة الله ورسوله وسأدلك 

عــى الطريقــة التــي توصلــك إيل(.

تنظيم داعش.. يا الله تنظيم داعش، يا الله. إذن فقد تحققت الظنون 

 ، والشــكوك التــي دارت حولــه فــور اختفائــه، طنــن حــارق رفَّ عــى أذينَّ

وســياط كاملطــارق تـضـرب عقــي وفكــري.

كنــت خائفــة مــن أن يصــل أحــد إـخـويت، وخصوصــا أختــي محاســن، إىل 

موبايــي ويــرى الرســالة. ولكنــي لــم يطاوعنــي قلبــي عــى مســحها.

هي كلمات عماد الذي أحببته وتمنيته شريكا للعمر ولكن هل أستطيع 

اللحــاق بــه. ومــاذا عــن الحــزن واأللــم اللذيــن سيكســران قلــب أمــي وكيــف 

سيكون حال أبي، والحسرة والحزن يمآلن قلبه بعد هروب ابنته. كيف 

ســيواجه املجتمــع منكســرا وقــد أرادين ســندا لــه وطبيبــة ترفــع رأســه أمــام 

كل الذيــن كانــوا يعرضــون عــى دفــع املصروفــات الضخمــة التــي أثقــل بهــا 

كاهله يف ســبيل دراســتي للطب.

الطعــام  نفــي  وعافــت  كـثـرة،  دموعــا  ذرفــت 

أبــي  يل  أحـضـره  الــذي  املاريــا  دواء  وتجّرعــت 

خوفا من أن يكون ما أصابني هو حمى املاريا. 

أمــي  صحتــي.  عــى  الخــوف  شــديد  قلقــا  كان 

تازمني تمسح جسدي بزيت السمسم والخل 

وتنقــع مشــروب العرديــب البــارد وتـجـربين عــى 

الـشـراب منــه ألنــه كمــا تـقـول ســيخرج جرثومــة 

املاريــا مــن املعــدة.

جزعــي  اشــتد  ومحبتهمــا  قلقهمــا  ازداد  كلمــا 

وـحـزين وقــد تورمــت عينــاي مــن ـكـرة البــكاء. ال 

يمكــن أن أكــون ســببا يف تعاســة أمــي وأبــي حتــى 

لو فقدت حبيبي وأمنية حيايت يف الزواج به إىل 

األبــد.

فّكــرت كـثـرا تلــك الليلــة. ثــم نهضــت يف ضعــف 

الجــوال مــن  مــن ســريري. نزعــت جهــاز هاتفــي 

الشــاحن. قلبتــه، وانتزعــت الشــريحة. تأملتهــا 

املقــص  تناولــت  ثــم  لحظــات  يــدي  باطــن  يف 

وكانــت  فقــط،  لحظــات  بتقطيعهــا.  وقمــت 

بعدهــا قطعــا منثــورة. ألقيتهــا مــن النافــذة إىل 

الشارع وأنا أراقبها تتطاير يف الهواء، ثم نظرت 

تــرددت قليــا، اســتجمعت  إىل جهــاز املوبايــل. 

أمتلــك  مــا  بــكل  خارجــا  بــه  قذفــت  ثــم  إراديت 

مــن قــوة. وأغلقــت النافــذة وعــدت إىل ســريري 

الكامــل  اقتناعــي  بالبــكاء، رغــم  وـصـويت يرتفــع 

اتخذتــه  الــذي  بالـقـرار 
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قص

من الداخل
قدماي تؤملانني

قدمــاي تؤملانــك. الضيــق يف صــدري آالم بصــدرك. كــم أتمنــى أن أمحوهــا 

عنــك، كل آالمــي. أتســبب لــك يف آالم كـثـرة، لكــن أكرهــا وجعــا، حــن 

أؤملــك،  ـمـرة  دونــك،.  وـمـرة  معــك،  ـمـرة أحيــا  مرتــن،  أغــادرك  أغــادر. 

تصرخــن، تســتغيثن، ثــم تنســن، حــن تريننــي. رؤيتــي لوقــت طويــل، 

كانــت وحدهــا شــفاك.

وـمـرة أغــادر، لــن تكــون لديــك القــدرة عــى الـصـراخ والنــواح، تنتظريــن 

حمــي.  إىل  تضطــري  لــن  وأحيــا وحــدي،  تحبيننــي!  كــم  لتتذكــر  رؤيتــي 

ينســون أجنحتــي  نـحـوك،  الوثــاق  أشــد  وأظــل  بيننــا،  الحبــل  يقطعــون 

وتنكســر قدمــي يف محــاوالت البقــاء. وأخــرج يدفعنــي الحــب إىل الخــارج 

داخلــك. الحنــن  ويبقينــي 

***

االســتعارات  يف  عنــه  يبحثــون  الجميــع،  يتذـكـره  ال  الــذي  الشــعور 

والخياالت، يمرون به جميعا، وننســاه جميعا، أعرفه اآلن، ســأحاول 

محـمـول.  ككائــن  شــعوري  داخلــك،  باألمــان  شــعوري  دائمــا،  تذـكـره 

ســأتذكر هــذا الشــعور وسأشــتاقه مــا بقــي مــن عمــري، عندمــا يبــدأ عــداد 

العمــر. أحتفــظ منــك بأشــياء كـثـرة، قامتــك طويلــة وصلبــة كالنخيــل، 

نفــي فيهمــا بوـضـوح شــديد وجمــال  عينــاك ســوداوان واســعتان أرى 

فريــد، ينقصنــي بعــض منــك، الشــلوخ عــى وجهــك، أوشــام قبليــة، لــم 

تقبــي أن تعطينــي مثلهــا، شــعرت أن عليــك حمايتــي!

ال  بنــا،  املحيطــة  األـهـرام  لزيــارة  يتســابقون  الصبيــة  كان  كيــف  أذكــر 

حراســة عليهــا. يدخلــون ويمرقــون، ال أحــد يمنعنــا، ســواك! تخيفيننــا 

بشياطن تسكنها، تحذرين من تربصهم لنا. أصبحنا نعرفهم، نعرف 

أشــكالهم، نخافهــم. لــم نعــد نرغــب يف زيــارة املــكان. وعندمــا كربنــا كان 

اليقــن الــذي زرعتــه فينــا أقــوى مــن كل العلــوم.

***

مغمضتــان.  عينــاي  يل.  ترينــه  مــا  أفهــم  لكنــي  بعــد،  شــيئا  أرى  ال 

وتغمضينهمــا يل أكــر، حمايــة، خــوف أال أقــوى عــى مواجهــة الحيــاة. 

تغمضينهما بيدك النحيلة، برائحة التبغ والحنة. لك عطرك الخاص، 

وعطــري بعــض عطــرك. أوّد حمايتــك أيضــا أن أغمــض عينيــك، فالقــادم 

ليــس أجمــل، تتغــر البــاد كثــرا تنقســم إىل دويــات، لــن تكفينــا أمــوال 

يعــود.  لــن  يعــود،  يومــا وال  للـحـرب  يخــرج  يكفــي.  لــن  ذاتــه  أبــي  أبــي. 

يمــوت دفاعــا عــن يشء مــا، شــخص مــا جعلــه ثمنــا للقضيــة. وتكونــن 

وحــدك عمــرا طويــا، تواصيلــن حمــي دائمــا. وأظــل أنشــد لحظــة انعتــاق 

عــن حضنــك، هــي لحظــة اشــتياق لوطنــي فيــك. يكــون يل أحـبـاء ـغـرك، 

أصدقــاء غــرك. تؤكديــن أن ال أحــد يحملنــي بقلبــه مثلــك، أظــل أجــرب، 

تظنينــه  رزق،  عــن  بحثــا  األرض  أجــوب  يؤملــك.  حطامــي  كـثـرا.  أنكســر 

خطأك، فلو كانت قدماك تحمان لحملتني أكر. العالم الذي يتكون 

يف داخــي، تخرجينــه، تضعــن شــروطا وقوانــن. لــك قوانــن مخيفــة، 

ربمــا لــك ذاكــرة مثــل ذاكــريت، تعــرف مســبقا كل مــا ســيحدث، إذ حــدث 

قبــا.

***

فعندما مات الجد حماد، رجعت من املدرسة مع رفقتي، قيل إنك يف 

العــزاء، ذهبــت فلــم أجــدك، كنــت تنتظريــن عــوديت إىل املنــزل لتذهبــي، 

آكل  أن  غريــب  شــعور  خالجنــي  معهــم،  فأكلــت  الطعــام  إىل  ســبقوين 

طعامــا شــهيا وطيبــا خــارج بيتنــا، طعامــا شــهيا وطيبــا لــم تصنعيــه.

عــدت إىل املنــزل ضممتنــي ســألتني، وحــن عرفــت، رفعــت رأيس بيــدك 

طعــام  ـتـأكل  ال  ذنبــك،  مــن  “تطهــر  التقيــؤ  عــى  ســاعدتني  وباألخــرى 

ـتـأكل ســوى مــا أصنعــه. ـمـرة أخــرى ســأخوض  امليتــن” أو أنــك قلــت ال 

التجربــة، وأجــرب أشــياء وحــدي، دون علمــك، أتقيؤهــا لحظــة ســؤالك.

تغفريــن بعدهــا وتذكريــن محبتــك. تغفريــن كل يشء وكــم تمنيــت أن 

أتقن الغفران مثلك. سامحتني عى كل غياب وكل رحيل. ولم أسامح 

ودفء  ويديــك  بعينيــك  محبــة  ظــال  وأبقــت  أنكرتنــي  التــي  ذاكرتــك 

حضنــك. لــم أســامح رحيلــك يف البـقـاء، ولــم أســامح رحيلــك نحــو عالــم 

ال أنتمــي إليــه بعــد.

***

حــن أخطــئ تهدديــن بعقابــي، تضعــن ســبابتك بــن أســنانك، فأنزجــر 

إصبعــك  باأللــم.  وأصــاب  ســبابتك  لســواد  يومــا  أنظــر  العقــاب!  خــوف 

تؤملانــك. قدمــاي  تؤملاننــي.  قدمــاي  يؤملنــي. 

. صدى القلوب

بعــد  كنــا  املثقــوب.  قلبــك  عــن  يومهــا  أخربتنــي 

أطفــاال نصــدق مــا يـقـول الكبــار. أخربتنــي كيــف 

نولــد جميعنــا بعيــوب ونقائــص، وأنــك ولــدت 

بقلــب معيــب لــم يســتطع أن يلتئــم كمــا تفعــل 

كل القلوب. وألين ولدت بقلب سليم أخجلني 

أاّل أشــعر بــك، فكذبــت للـمـرة األوىل، ادعيــت 

طفلــن  كنــا  شــعورك.  وأفهــم  أعــرف  أننــي 

عنيديــن؛ قــررت أن تثقــب يل قلبــي إذ شــعرت 

شــعرت.  كمــا  تمامــا  أيضــا،  عيــب  كمــايل  بــأن 

أن  يناســب  دقيــق  عــن مســمار  نبحــث  فأخذنــا 

إـبـرة  وجدنــا  حتــى  طويــا  بحثنــا  القلــب.  يعــرب 

التطريــز الصغــرة، تســتخدمها جــديت يف صنــع 

الصــوف الصـغـرة، وكوفيــات تحمــل  مفــارش 

قويــة. مناســبة،  تبــدو  أســماءنا، 

ملــا  تمامــا،  الصــدر  منتصــف  يف  اإلـبـرة  غرزنــا 

ناحيــة  يميــل  عــادة  القلــب  أن  نعلــم  نكــن  لــم 

إتمــام  تســتطع  لــم  الضعيفــة  أيادينــا  اليســار، 

بينمــا  مغروســة  نصــف  اإلـبـرة  فظّلــت  املهمــة؛ 

نبحــث عــن “شــاكوش” لدفعهــا أكــر، ووجدنــا 

يف  “الّشــمار”  دق  منــذ  نذكرهــا  “الهــون”!  يــد 

لنشــربها  الحلبــة  أمهاتنــا  لنــا  وتــدق  ســبوعنا، 

لرتــق  مناســبة  مـسـاء، وجدناهــا  الحليــب  مــع 

قلبــه. وغضــب  قلبــي،  يف  الّا-عيــب 
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ولكن اإلبرة انكسرت، لم نعد نستطيع إخراجها إذ أّن طرفها املعقوف 

أصبح يف الداخل تماما، وطرفها املدبب طار بعيدا.

البحــث  يف  ـشـرعنا  إبرتهــا:  عــن  تبحــث  جــديت  كانــت  عندمــا  املـسـاء  يف 

أصابتنــي  ممتلكاتهــا. وحــن  بإتافنــا  تعــرف  أن  يأكلنــا  والرعــب  معهــا، 

الحمــى ليلتهــا تفاقمــت آالمــي، ألن قلبــك مصــاب باأللــم والحمــى طــوال 

ظننــت. هكــذا  أو  الوقــت، 

يف اليــوم التــايل منعنــي العنــد أن أعــرف بآالمــي، ومنعــك نــزق الصبيــة 

عندمــا  واحــدا:  وـسـّرا  جمعتنــا،  واحــدة  حقيقــة  لكــن  التعاطــف،  مــن 

نكــذب ال يعرفــون، ال تنطبــق الســموات عــى األرض وال تحمــل جباهنــا 

لونــا أحمــر، وال جوفنــا يحــرق بطعــم الشــّطة.

***

الثاثــن  عمــر  إىل  ســنصل  معــا.  ســنموت  أننــا  يومهــا  العرافــة  أخربتنــا 

لــن  البحــر،  عــى شــاطئ  كنــا مراهقــن  منــا اآلخــر.  يقتــل كل  ثــم  ســوية 

نقبــل بــكام عرافــة اشــريناه بثمــن بخــس، دراهــم معــدودة. كيــف لهــا 

الكــذب. يف  ألــوان  بشــتى  تســعدنا  أن  لهــا  كهــذه وكان  بكذبــة  تؤملنــا  أن 

أن  يعلــم  يومــا، وكانــا  تعــودون  قــد  بأمــر رحيلكــم.  النهــار علمنــا  ذات 

املهاجريــن ال يعــودون أبــدا. تمازحنــي “ربمــا أعــود لتقتلينــي كمــا قالــت 

العرافــة، أو ال أعــود فنحتفــظ بحياتينــا، وال نخســر شــيئا”. يومهــا آملتنــي 

اإلبــرة وأنــا أتخيلهــا تضغــط عــى القلــب كمــا فعلــت املــرة األوىل. أضغطهــا 

أكر: شغاف القلب تحميها وتحّوطها، وعظامي تربطها أكر، تقويها. 

هديتي الغالية، عرفت يومها أنني كنت كاملة لوالك، وأال أحد سواي 

مثلــك، كلمــا كربنــا تقــل معرفتــي.

أرزا  تحشــوه  بقلبــي،  ممســكا  رأيتــك  الحمــى؛  ليلتهــا  عادتنــي  عندمــا 

تبتعــد  تذوقــت  وكلمــا  الـشـوكة،  بطــرف  وتتذوقــه  تشــويه  ونعناعــا، 

اإلـبـرة، حتــى إذا انتهيــت اســتخدمتها لتخلــل أســنانك، وال أعــرف أيهمــا 

جــديت. إـبـرة  أم  ـشـوكتك  أكــر،  آملتنــي 

***

لــم أخــربك أبــدا كــم أحببتــك، كنــا طفلــن ال يفرقــان، مراهقــن ال نعــرف 

مــن الدنيــا ســوانا. كنــت قاســية جــدا.

اتفقنــا مــرة أن أرســم لــك نقشــا عــى قلبــك، ســرقنا إبــرة جدتنــا وحاولــت 

الــدم،  ملنظــر  وفزعنــا  يــدي  مــن  طــارت  اإلـبـرة  قلــب جديــد، ولكــن  رســم 

العنــد  ـسـرنا،  أحــد  يعــرف  أال  اتفقنــا  ضمــادات،  عــن  نبحــث  فتفرقنــا 

األدوار. دواخلــك  تبــادال  وغضــب  بداخــي 

يومهــا خفــت أن تنظــر أمــي إىل عينــي فتعــرف كل يشء، فبــّت محمومــا، 

ويف كل ـمـرة أكــذب فيهــا تعــاودين الحمــى، كمــا يحصــل اليــوم. أغمــض 

عينــي فــأراك تمديــن قلبــي عــى الطــارة تضربينــه بيــد الهــاون وتقرعينــه 

كطبلــة أفريقيــة.

“النقــش ســيجعل لقلبينــا إيقاعــا واحــدا”، وأنظــر إىل قلبــي األجــوف بــن 

يديــك متأملــا صارخــا، يســافر صــداه يبحــث عــن رجعــة وال يرتجــع!

***

أن  أخربوهمــا  أصــا،  ذاـكـرة  ولــكل  حــا،  مشــكلة  لــكل  أن  أخربوهمــا 

يعرفهــا  لــم  أـسـرار  بينهمــا  بينهمــا.  فرقــوا  ثــم  لبعضمــا،  انتماءهمــا 

ســواهما، وعالــم ال يعيــش فيــه ســواهما. لــذا ـشـاءت األقــدار أن تجمــع 

بينهما يف فصل أخر، هل أخربوك أن لكل حكاية راويا كما أخربوهما؟

 عــاد مــن غربتــه، أو أنهــا تغربــت عــن موطنهــا، أو أنهمــا التقيــا يف أرض 

محايــدة، مــن املناســب أن يجتمعــا يف ـعـزاء الجــدة.

 هــي تحمــل قلبــا مثقوبــا أو جلــدا منقوشــا، لــم يجــدا الحــرب ليجعــا منــه 

وشــما! يجلســان عــى كرســيها، يعبثــان بأدواتهــا ويجــدان إـبـرة الصــوف 

التي طارت منذ سنن، فينتفض قلبها لرجع صدى الطبول األفريقية.

ذكرى لم تحدث
هزيل وشاحب، له وجه نحيل، عينان كبرتان. يرتدي نصف ابتسامة، 

لــه بــيء. يميــل  النــاس أو ظنــوه شــبحا، فــا يجــودون  إذا أتمهــا فــزع 

إىل جانبــه األيســر، وعــى جيــده الصغــر آثــار عميقــة وكأنهــا آثــار حبــال، 

مولــود  أنــه  تعنــي  فالوحمــة  يســعده  وهــذا  ربمــا وحمــة،  أنهــا  أخــربوه 

كمــا بقيــة البشــر واملخلوقــات وأن لــه أمــا يف مــكان مــا، وإن صعــب عليــه 

التخيــل. ولــوال ذلــك لظــن نفســه “آدمــا” مخلوقــا بكلمــة “كــن”! هــو كائــن 

ليــي، لــه يف العتمــة ســيد يســتعبده، ال يظهــر إال حــن ينتصــف الليــل، 

لليــل كائناتــه!

***

أيضــا  الباكــر  للصبــاح  عمــل.  مقابلــة  لديهــا  جــدا.  مبـكـرا  اليــوم  خرجــت 

أشخاصه وكائناته. الغريب أنه كان من كائنات الصباح التي تتجنبها، 

أو لنقــل أنــه بقايــا كائنــات الليــل.

إليــه، كمــا تفعــل دائمــا. يفتــش يف  النظــر       حاولــت تجــاوزه. تجنبــت 

صناديــق القمامــة، يغــوص فيهــا حتــى ركبتيــه، يحمــل كيســا يجمــع بــه 

مــا يصلــح للبيــع أو لــألكل.

مبـكـرا  تخــرج  التزمــت خوفهــا، ولــم  ليتهــا  شــاحب جــدا، وهزيــل جــدا. 

لــم تســتطع أاّل تنتبــه، أاّل تـكـرث، فهــذا الخائــض يف القمائــم،  اليــوم! 

يف بــرد الشــتاء، كان يحمــل وجههــا.  وجههــا كمــا تعرفــه، كمــا تحبــه، 

تكرهــه! وكمــا 

***

كان يحمل وجهي! نعم يحمل وجهي؛ يجوب به الطرقات مستجديا.

لطاملــا تجنبــت النظــر يف وجــوه املتســولن. تجنبــت رؤيتــه يفتــش صناديــق 

القمامــة، ويخبــئ الخبــز الناشــف يف جيبــه. تجنبــُت أن أنظــر إىل قدميــه 

الــربد  عــز  يف  مســتر  بالــكاد  وجســده  الظـهـرة،  قيــظ  يف  الحافيتــن، 

والريــح.

باغتنــي وجهــي، وجهــي أعــى كتفيــه! كيــف وصــل إليــه! أيحمــل آخــرون 

لــم  يحــدث،  لــم  يشء  ذكــرى  حينهــا  عاودتنــي  بــه!  يســتجدون  وجهــي 

أبــدا. يحــدث 

مــاذا لــو أنــه وجهــي فعــا؟ مــاذا لــو أن الكــون فكاهــي لهــذا الحــد؟ مــاذا لــو 

أن مــا لــم يحــدث، حــدث بالفعــل؟

لــم أعــد أقــوى عــى النــوم، أو التفكــر ســوى بــه، يخبــئ الخبــز الناشــف 

القمائــم. بــن  ويبحــث 

هــل يكفــي مــا أعطيــه مــن العمــات، مــن املابــس، مــن شــعور لحظــي 

باالهتمــام؟

النوم تعذيب. والسؤال مرسوم عى وجهي طوال الوقت.

***

  يحبهــا وهــي تمعــن النظــر إليــه، وتمســك يــده أحيانــا، تتأمــل الوحمــة 

حــن  البســطاء؛  اعتــذار  يشــبه  اعتــذار  عينيهــا  يف  عنقــه،  جانــب  عــى 

نرغــب. أننــا  يظنــون  ممــا  أو  يرغبــون،  ممــا  أقــل  يعطوننــا 

كانت حنونة كما يفهم الحنان؛ عمات ورقية وخبز طري.

***

حتــى حــن أوقفهــا، يســتجديها، لــم تلتفــت إليــه. هــي ال تهتــم، كائنــات 

كـثـرة ال تشــبهنا، ليــس علينــا أن نرهــق ضمائرنــا بعذاباتهــا. وبنــا فائــض 

عذابــات.

***

تجنبتــه تمامــا. حتــى حــن وقــف أمامــي، حــن مــد يــده؛ ومــددت يــدي 

لــه بعملــة معدنيــة: تجنبــت أن أملســه، أن أُحــس خـشـونة جلــده وهــو 

بعــد طفــل. عينــاه الكبرتــان، نصــف ابتســامته، األنــف واألذنــان، تجنبتــه 

تمامــا.

***

لــم تتمكــن مــن النــوم إال حــن أخربهــا أنهــم ينامــون يف مــكان دافــئ، ال 

الــربد وال الحــر، قدمــت خيــارا أفضــل: شــارعا كـبـرا متســعا،  يضرهــم 

يــزداد فيــه مدخولــه.

عــى  ممــددا  كان  إليــه.  وصلــت  ســيارتها.  قــادت  الليــل،  انتصــف  حــن 

زادت  بســيارتها،  رجعــت  هــو،  أنــه  تأكــدت  مـسـرعة،  كانــت  الطريــق. 

ـسـرعتها. دهســت الفتــى جيئــة وذهابــا. تأكــدت أنــه لــم يفتــح عينيــه، لــم 

عنــق صغــر منكســر،  الذكــرى  توقفــت. ويف  أنفاســه  أن  تأكــدت  يرهــا، 

للحيــاة. يعــود 

***

رب إنها وضعتها أنثى!

حذاء أسود المع
    أتجنب النوم منذ أياٍم بسبب كابوس فظيع، تكرر لعدد من املرات. 

كل يشء يف ذلــك الحلــم يبــدو حقيقيــا: أنــا هزيــل جــدا، أحمــر العينــن، 

وشــاحب منهــك القــوى. معلــق بأنشــوطة وقدمــاي تتدليــان مشــرتان إىل 

حــذاء جلــدي أســود المــع. ومــن ثمــة صــوت انكســار مفــزع يقــودين إىل 

اليقظــة فزعــا متعرقــا.

تــزداد التفاصيــل بتـكـرار الكابــوس، يأخــذين الرعــب حتــى أتذكــر أين لــم 

أمتلــك يومــا حــذاء جلــد أســود.

***

الخــارج؛  يف  تعلــو:  أن  للضوـضـاء  أســمح  يقظــا  البـقـاء  محــاوالت    يف 

الرســم. ولداخــي:  والتلفــاز  األضــواء 

الغفــوات يغالبننــي حينــا بعــد حــن: فالفتــاة التــي أرســمها ال تكــف عــن 

الحركة، ما اضطرين أن أجثم فوقها بركبتي ألواصل العمل. وصحوت 

عــى صــوت انكســار.

***

تضمنــي  شــعوري.  وغيــاب  واألرق  الكابــوس  هــذا  يقلقهــا    صديقتــي 

وتطبع قبلة عى جبيني فأسمع صخب النبض ونفور الشريان فأوقفه 

براحتي، وحن يهدأ أسمح للكرز أن يتدفق حرا. كانت املرة األوىل التي 

أتــذوق فيهــا طعــم الكــرز. الفتــاة التــي رســمتها ســابقا ملقــاة عــى اللــوح، 

أـحـرص ألكشــف  كمــا  شــهود  ثمــة  يكــن  لــم  فعــادت.  الرائحــة  أيقظتهــا 

الكابــوس، ولكــن الســكون وضبابيــة األشــياء يفعــان ذلــك. وألين كنــت 

واثقا أنها ملقاة عى لوح الرسم مغطاة بماءيت الوحيدة فإنني قررت 

أحــاول  وأنــا  تمثــاال  الفتــاة  كانــت  لــو  فمــاذا  جموحــا.  أكــر  تجربــة يشء 

إتقــان هــذا الفــن منــذ أمــد. ولــذا حملــت اإلزميــل وتشــبع املــكان بعصــر 

الكــرز.

***

قدمــاي تســوقانني حيــث ـشـاءتا وال أقــاوم. ال تســمحان يل بالقيــادة إذ 

أبــدو مخمــورا وهنــا. املــاءة يف غرفتــي واأللحفــة ملطخــة باألحمــر ورائحــة 

وغيــاب  املشــهد  بدايــة  ذكــرى  لغيــاب  لكــن  حلمــا.  كونــه  تنفــي  املــكان 

الشــعور فــإن نفــي النفــي أوجــب. ولــذا قــررت قدمــاي التحــدي فحملتــاين 

إىل الســطح وقررنــا الـطـران. الســماء زرـقـاء والشــوارع خاليــة وال وجــود 

مفاجــئ.  كصمــم  جــدا  هــادئ  إنــه  بــاردا،  حــارا وال  الجــو  ليــس  للزمــن. 

وفـكـرت أننــي لــن أتمكــن مــن الـطـران وال هــواء يحركنــي.

حن ملحت األرجوحة كررت حلما قديما، فتمرجحت ودرت وطرت.

 أدور وأدور وأقفز لتلتقطني السماء كما التقطت القمر والنجوم قبا.

***

القضــاة يف مجالســهم وأنــا يف قفــيص ال أشــعر بــيء. ال خــوف وال قــوة 

ال يشء. أُســاق حــن تنتهــي مداوالتهــم، كديــك اـلـزار؛ بيديــن مكبلتــن 

ورأس مطأطــأ لثقلــه وصعوبــة حملــه وبمــا تبقــى مــن الجســد الهزيــل. 

ـسـاكنة  غرفــة  نحــو  لتتــواىل املشــاهد،  ببــطء  ترفرفــان  عينــاي املحمرتــان 

هادئة. سلم بدرجتن، أنشوطة، وترقب. صخب يحجبه زجاج يغلف 

الغرفــة.

يسلمني الحاجب ثيابا جديدة وحذاء أسود المعا 

كاتبة من السودان

قص
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المحموم
مناهل فتحي

قص

مضــت ثاثــة شــهور منــذ قدومــي إىل روســيا، أمــي عــى شــاطئ بـحـرة 

بيــكال )لؤلــؤة ســيبريا( وأنــا أحــاول تدفئــة نفــي بحشــرها بــن صفــوف 

أعيــاد  باحتفــاالت  االســتمتاع  غرضهــا  جامعيــة  يف رحلــة  كنــا  الطــاب، 

مــن  املجنونــة  البقعــة  هــذه  يف  جــدا  جــاد  الــربد  الســنة،  ورأس  امليــاد 

األرض، أتشــبث بجوربــيَّ الســميكن وأحــاول إيقــاف أســناين عــن الرقــص 

يف حــن كانــت )نتاليــا( املرشــدة الســياحية للفرقــة تســرد القصــص عــن 

بايــكال، أعمــق وأصفــى وأقــدم وأجمــل بـحـرة يف العالــم.

ســريعة  بإنكليزيــة  تتكلــم  كانــت  طـفـويل،  بوجــه  عشــرينية  فتــاة  نتاليــا 

وصوتهــا  ابتســاماتها  تــوزع  الروســية،  الكلمــات  بعــض  تتخللهــا  متقنــة 

الــذي يســتحق اإلنصــات وهــي تقــف عــى صخــرة عاليــة وقــد لّفــت كتفيهــا 

الــربد أو ليلســعنا. الســفي ليلســعه  تاركــة نصفهــا  بالصــوف 

كثيــف وتبعــث  غيــم  خلــف  تتــوارى  خائفــة،  اليــوم  ذلــك  شــمس  كانــت 

فجــأة  كثيــف،  بضبــاب  الـفـراغ  لتمــأل  الثلــج  مــع  تتواطــأ  خافتــة  بأشــعة 

انزلقت قدم نتاليا فأطلقت صرخة عالية، وقبل أن تتّم صرختها كنت 

أتلقــف رأســها الــذي كاد أن يصطــدم بــاألرض الحجريــة، ال أدري كيــف 

حــدث هــذا يف جــزء مــن الثانيــة عــى الرغــم مــن أننــي لــم أكــن األقــرب إليهــا 

إال أننــي قـفـزت إلنقاذهــا يف الوقــت املناســب.

 • هل أنت بخر يا آنستي؟

باديــاً  كان  األلــم  ولكــن  ســاحرتن  وابتســامة  بإيـمـاءة  فأجابــت  ســألتها 

بتدليــك ســاقي  التــي تصاحبنــا وقامــت  عــى وجههــا، تدخلــت املمرضــة 

نتاليــا العاريتــن، أرادت املمرضــة االتصــال بمســؤول الســامة للمكتــب 

هــا الجــدار املدبــب  الســياحي لكــن نتاليــا أكــدت أنهــا بخــر، أمســكت بكفِّ

ـتـرش  الفارهــة وهــي  بقامتهــا  للكــف األخــرى فانتصبــت  يــدي  فأعطيتهــا 

عطرهــا. عــيَّ 

وأنــا أمللــم  يكــن،  لــم  شــيئا  نشــاطها وكأن  اســتأنفت  ثــم  نتاليــا  شــكرتني 

كأين  الخاصــة،  موســيقاي  منهــا  وأنســج  األثــر  مــن  صوتهــا  ذبذبــات 

مــن  ســقطت  ضخمــة  صـخـرة  مــن  تكونــت  البـحـرة  إن  تـقـول  ســمعتها 

أن  البـحـرة وحــدد  زار  الســام  عليــه  عيــى  أن  روت  الســماء، وكأنهــا 

شــمال البـحـرة أرض مباركــة وجنوبهــا أرض ملعونــة وأن الــذرة مازالــت 

ال تنبــت يف األرض امللعونــة، ثــم كأنهــا أضافــت أْن ليســت هنــاك اـمـرأة 

كالحاجــة آمنــة تطبــخ عصيــدة الــذرة بالتقليــة بطعــم ال يقــاوم! ولكــن.. 

يبــدو أن الــربد قــد عصــف بركيــزي، ال أدرى كيــف أتيــت بــإراديت إىل هــذا 

الــذي حجــب عنــي جمــال كل يشء. البــارد  املــوت 

بيـضـاء  األشــجار  أرضيــة،  كمــرآة  ممتــد  ثلــج  مــن  ـلـوح  البـحـرة  كانــت 

الرؤيــا. تحجــب  األنفــاس  وســحب 

***

أفقــت وأنــا يف غرفتــي واملمرضــة تحــاول أن تقيــس حــراريت بوضــع املحــرار 

تحــت إبطــي، كيــف وصلــت إىل هنــا؟ كنــت ممــّددا والخــدر ينســحب مــن 

رأيس ويتمــىشَّ إىل أقدامــي.

اقربت نتاليا مني ووضعت كفها عى رأيس.

 • همد الله آساما

قالت وهي تبعث الدفء يف عظامي فُرحت يف غيبوبة أخرى.

ورأيس  ســميكة  جــوارب  داخــل  قدمــي  وضعــت  أليــام،  غرفتــي  لزمــت 

موظفــو  بــه  جــاد  مــا  كل  داخــل  وجســدي  الصــوف  مــن  طاقيــة  داخــل 

بطاطــن. مــن  الفنــدق 

كورتيســو  لإليطــايل  قرأتــه  كنــت  مــا  ـبـرأيس،  تعصــف  والحمــى  تذّكــرت 

ملبارتــه: )إن هنــاك أفــكارا ال يمكــن أن تــذوب إال يف درجــة حــرارة عاليــة(.

فّتشــت عــن أفــكار يمكــن أن تذيبهــا مثــل هــذه الحمــى فلــم أجــد، ربمــا 

كانــت أفــكاري ذائبــة أصــا وربمــا لــم تكــن لــدي أفــكار مــن األســاس. لــدّي 

فأكّومهــا  ســلتها  إىل  بهــا  تصــا  أن  يــداي  تعجــز  املناديــل  مــن  تــل  فقــط 

مــن رأيس. بالـقـرب 

يبــدو أنهــا  القــرف،  ـتـراين هــذه الروســية اآلـسـرة وأنــا يف هــذا  لــم أرد أن 

ســهرت قربــي لليلــة كاملــة وأنــا أهــذي، الحمــد للــه أننــي وبــا شــك كنــت 

أهــذي باللهجــة الســودانية التــي ال تفهمهــا.

لــن أنــى اليــوم الــذي حاولــت فيــه الوقــوف للذهــاب للحمــام فشــعرت 

مكانهــا  ونامــت  بالذهــاب  للممرضــة  أذنــت  قــد  نتاليــا  كانــت  بــدوار، 

رقيقــة  كفــاً  فمــدت يل  للوقــوف  الفاشــلة  بمحــاواليت  جالســة، أحّســت 

بيـضـاء كالحليــب، تأّبطــت ذراعــي وأنــا أشــفق عــى كتفهــا مــن خـشـونتي 

صــدري،  ـحـول  لفتــه  الــذي  الرقيــق  ســاعدها  أكســر  أن  أخــاف  وثقــي 

لــو  مـثـراً  بيننــا  التــوازي  ســيكون  كــم  متقاربــة،  أطوالنــا  أن  الحظــت 

احتضنتهــا، تمعنــت يف جســدها، لديهــا جغرافيــا مدهشــة التضاريــس 

النطــق  يســعفني  لــم  بحيــث  عظيمــا  ارتـبـايك  كان  املناخــات،  ومتعــددة 

وأظنهــا الحظــت ذلــك وراق لهــا أن تضاعــف ارتبــايك وهــي تلصــق صدرهــا 

زكامــي  أحببــت  أشــفى،  وأال  الحمــام  إىل  أصــل  أال  تمّنيــت  بصــدري، 

مــن  خروجــي  حــال  ولكننــي  الهتمامهــا،  وحاجتــي  ضعفــي  ــاي،  وُحمَّ

الحمــام شــكرتها وطمأنتهــا أننــي بخــر وطلبــت منهــا أن تذهــب لرتــاح، 

أكــدْت عــّي أال أتــردد يف االتصــال بهــا إن احتجــت لــيء وتركتنــي حائــراً، 

عــى االتصــال. قاتــا وال أجــرؤ  إليهــا احتياجــا  هائمــاً، أحـتـاج 

عندمــا تعافيــت كنــت قــد انتزعــت مــن نتاليــا وعــداً باصطحابــي يف رحلــة 

الــذي وعدتنــي  صيفيــة إىل املــكان نفســه، ومــا هــي إال شــهور حتــى كان 

به، فقد أدرجْت اسمي ضمن قائمة الطاب الذين لم تتح لهم فرصة 

زيــارة ســيبريا بالشــتاء.

مــن يــرى ســيبريا يف الشــتاء وهــي تمتــد صحــراء مــن ثلــج قــاٍس ال يصــدق 

أنهــا تســتطيع أن تمنــح الشــمس والــدفء والحيــاة، ســيبريا يف الصيــف 

ســاحرة، تنســيك عـمـراً مــن الضجيــج والعــوادم والصحــارى والجبــال، 

وبيكال نقية حد الشفافية، ترى يف قاعها انعكاس ما خبأته يف قاعك.

الصـفـاء، أغســله  هــذا  هنــا ألغســله يف  إىل  النيــل  أســتطيع حمــل  لــو   •

مــن التماســيح التــي عـكـرت صفــوه وألحقــت الجهــل والفقــر والجريمــة 

للنيــل حنينــه وللنخيــل  يبــدو أن  واملخــدرات بأســماكه املســكينة، ولكــن 

لنفــي. الخــواء حنينهــا. همســت  بــل ولــألرض  حنينــه، 

• وين سرخان كالد؟

ســألت بعربيــة جيــدة كانــت مــع ثــاث لغــات أخــرى رصيدهــا الــذي جعــل 

منهــا املرشــدة الســياحية األفضــل يف تاريــخ الجامعــة.

• مندهش من جمال بيكال.

قلت بروسية ركيكة وأنا أبحلق كاملعتوه يف زرقة عينيها حيناً ويف زرقة 

بيــكال أحيانــاً، محاصــر كطــارق بــن زيــاد.

ســيبريا  قلــب  يســمونها  روســيا؟  جوـهـرة  هــي  بيــكال  أن  تعلــم  هــل   •

األزرق، يبلغ عمرها خمسة وعشرون مليون سنة ويقال بوجود كهف 

يوجــد فيــه هيــكل بــوذا، أنــا شــخصيا لــم أره ولكنــي ال أســتبعد وجــوده.

اسرســالها  أقاطــع  فلــم  فراشــة  بخفــة  تتـحـرك  وهــي  تتكلــم  كانــت 

. يل لطـفـو ا

• يصــب فيهــا ثاثمئــة وســتة وثاثــون نـهـراً، وتتوســع كل عــام بمقــدار 

ســنتيمرين.

• أما نحن فلدينا نهر يضيق كل عام بمقدار وطن.

• ريفر نايل؟ وكيف يضيق؟

منطقــة  عــى  نمــي  ونحــن  ألســندها  يدهــا  تعطينــي  وهــي  تـسـاءلت 

منحــدرة.

• أبداً، تردمه السلطات بالنفايات النووية تارة وبالُسّكر تارة أخرى.

قلت وأنا أحاول أن أمللم أنفايس

• الُسّكر؟

• أمــا النفايــات النوويــة فنشــرت مــرض الســرطان يف شــمال البــاد، وأمــا 

الســكر فربمــا لخلــق أزمــة أو ربمــا ليعــادل طعــم املــرارة يف حلــوق شــاربي 

الوجــع.

 • كالد ما فخمت.

لـحـزب  يمكــن  أنــه  تصــدق  أن  لهــا  كيــف  تفهمنــي،  أال  الطبيعــي  مــن 

معارض أن يرمي بمخزون الباد من السكر يف املاء لخلق أزمة للحزب 

للمايــن. يخلقهــا  التــي  باألزمــة  آبــه  غــر  الحاكــم 

 • ال عليك.

همســت لنفــي أن ال داعــي للنكــد ولكــن كان لنتاليــا شــغف غريــب يف 

أن تســمع، طلبــت منــي أن أحــي لهــا عــن الســودان، ذلــك البلــد البعيــد 

األخبــار  نـشـرات  خــال  مــن  فقــط  عنــه  تســمع  والــذي  قولهــا  حــد  عــى 

والصحــف، فهــو مــن قائــل الــدول التــي ال تعلــم عنهــا الكثــر رغــم العــدد 
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بالجامعــة. الســودانين  للطــاب  الكبــر 

ماذا أقول لها؟

أعــرف  هــل  والثقــايف؟  والنوعــي  الـلـوين  االضطهــاد  عــن  لهــا  أحــي  هــل 

لهــا بــأن بــادي تنتقــص مــن حقــوق امـلـرأة وتتبنــى اإلـكـراه وأنهــا ال تســمح 

للـمـرأة الـحـرة املتطــورة الواثقــة مــن ذاتهــا أن تســر ســرها الطبيعــي يف 

الحيــاة وأنهــا ال يمكــن أن تتـجـول بمابســها هــذه يف شــوارع الخرطــوم؟

 • وهل العري حق من حقوق املرأة يا بن ال…

صرخ بي صوت لطاملا صرخ.

فاســتأصل  بالوحــدة  يتشــبث  أن  يســتطع  لــم  وطنــي  إن  أـقـول  هــل 

قدميــه وعــاد يحبــو؟ هــل أحــي لهــا عــن املليــون ميــل مربــع املتقلبــة املــزاج 

عــن  لهــا  أحــي  ال  ملــاذا  ولكــن  ووديانهــا؟  وغاباتهــا وجبالهــا  بصحاريهــا 

التســامح والراحــم وســماحة األخــاق وشــاي الصبــاح وعصيــدة الحاجــة 

آمنــة؟

أتحدى روســيا واتحادها الســوفييتي إن كان بها نفر من خمســن رجا 

يهّبــون لدفــن جثمــان أو ردم بيــت ليتامــى أثنــاء الســيول أو مــد يــد العــون 

يف نقــل أســرة ملنــزل جديــد أو فــرح أو تــرح.

أعادين حماس نتاليا الذي ال يعرف النضوب:

• يلا كالد اهي

• بادي يا سيديت هي الجسر بن العروبة والزنوجة.

• لكن أنت لونك مش أسود.

قاطعتني بطفولة محببة.

الـشـراين  لــكل  قلبــه  يفتــح  أن  أحلــم  كــم  النقائــض،  بلــد  مــن  • ألننــي 

أبيضهــا وأســودها، ويخــرج مــن الظــل إىل بــؤرة الضــوء التــي يســتحق، 

يخــرج بــكل أعرافــه وأعراقــه، ســحنه وثقافاتــه، إثنياتــه ومناخاتــه ليطــي 

خارطــة العالــم بقــوس قــزح، يل يــا نتاليــا وطــٌن قــارة اختــار أن يتقلــص، 

أن يتحــّرر مــن االنفتــاح والجاذبيــة ويختــار الزهــد.

ها أنت كأغلب الناس، تسمعن لفظة سودان فتقفز األسود واألفيال 

إىل رأســك، أو يف أحســن األحــوال يرســم ذهنــك صــورة ملجتمــع رعــوي 

زراعــي بســيط أو بعبــارة أوضــح متخلــف.

اليــوم،  قبــل  جائعــة  بــادا  أبــدا  تكــن  لــم  الكريمــة  ســيديت  يــا  بــادي، 

كانــت ســّلة غــذاء العالــم وكان النــاس يأتــون إليهــا لطلــب الــرزق، املــزارع 

أشــجار  فــوق  البــاردة  الريــاح  تدفعهــا  والطواحــن  البصــر  مــد  تغطيهــا 

الذئــاب. تخــاف  ترعــى وال  واإلبــل  واألبقــار  األغنــام  وقطعــان  النخيــل 

ربما أحّست بأنني أبالغ فنظرت إيّل نظرة عدلُت بعدها الصورة:

أقصــد أن أـقـول إن ـخـرباء الزراعــة يقولــون إنــه لــو تمــت زراعــة الســودان 

واألرجنتــن بالصــورة الصحيحــة لكانــا ســلة غــذاء العالــم، لــوال الحــرب، 

لكــن الحــرب لــم تمنــع الخرطــوم مــن أن تقــرأ عندمــا كانــت القاهــرة تكتــب 

وبــروت تطبــع، هــل ظلمنــا أنفســنا أم اإلعــام العربــي هــو الــذي ظلمنــا؟

راقتني نظرة الركيز التي بعينيها فاسرسلت

 • نحن نقع تحت ظل القاهرة، هل قرأت عن القاهرة؟

أدري أن سؤايل كان مستفزاً لكنني ربما أردت فاصا أغربل فيه الكام 

كيا أصّحح فكرتها عن السودان بمبالغة مضادة.

 • ومن ال يعرف القاهرة، العاصمة الدبلوماسية واإلعامية والثقافية 

والفكرية التي تغزو العالم بتاريخها وحاضرها.

قالت بإنكليزية متماسكة وهي ترسم عى مامحها غضبا جاّدا.

القاـهـرة هــي الشــجرة التــي أبقانــا قربهــا الجـغـرايف يف ظلهــا، لكــن حــوار 

الحضــارات بــن أهــل الشــجرة وأهــل الظــل لــم يكــن موفقــاً، الظــل يحمــي 

للشــجرة طينهــا وماءهــا وهــي تغــذي بعضهــا بعضــاً، وكلمــا اســتطالت 

رمــت بظلهــا للبعيــد ألن جذرهــا لــم يعــد يحتاجــه، واملشــكلة أن العاقــة 

أن  مــن  بــدالً  املتذبذبــة  العاطفــة  تحكمهــا  ظلــت  والظــل  الشــجرة  بــن 

االـسـراتيجية. تحكمهــا 

هدايــا  مــن  اللــه  منحــه  مــا  رغــم  الســياح  يجــذب  ال  آنســتي  يــا  وطنــي 

النفــط  عــى  احتوائــه  رغــم  املســتثمرين  يغــري  الســاحرة، وال  الطبيعــة 

ليــس نشــيطا ثقافيــا رغــم أن  واملعــادن والــروات واألرايض الشاســعة، 

معلميــه  أن  للتعلــم رغــم  وـنـرا، وليــس وجهــة  شــعرا  يتحدثــون  أهلــه 

عّلمــوا الشــرق كلــه، أطبــاؤه عالجــوا الغــر وظــل هــو ســقيما، مهندســوه 

لــي  مــن بعضهــا  تفــر  عّمــروا األرض وظلــت أضاعــه متداخلــة وزوايــاه 

ال تجتمــع تحــت ســقف واحــد، لكــن خامتــه النــادرة ليســت األرض وال 

الــذي  بنفســه،  املعتــز  الطيــب،  إنســانه  هــي  األفخــم  خامتــه  الــروات. 

يحــرم الغــر دون خنــوع، ويعطــي دون حســاب، ويشــرع أذرعــه بمحبــة 

وبســاطة ليحتــوي اآلخريــن. إنســانه الــذي قــال ـنـزار قبــاين عنــه إنــه الولــد 

األصفــى واألنقــى واألطهــر، وقــال هتلــر عنــه “لــو أعطيتنــي ســاحاً أملانيــاً 

عــى ركبتيهــا”. تزحــف  أوروبــا  لجعلــت  ســودانياً  وجنديــاً 

شــعرت للحظــة أننــي ربمــا أثقلــت عــى الصبيــة بحديــث السياســة املمــل، 

لكنهــا كانــت تســتمع إيلَّ وكأننــي أرّتــل إنجيــاً.

تمّنيــت أن تســعفني لغتــي اإلنكليزيــة ألترجــم لهــا أغنيــة عــن الســودان، 

النصــوص  مــن  فكثــر  هــي،  كمــا  لتفهمهــا  العربيــة  لغتهــا  تســعفها  أو 

تفقــد روحهــا إذا مــا تُرجمــت، لكــن إحــدى اللغتــن لــم تفعــل. ســألتني 

باســتغراب:

 • بلد له كل هذه اإلمكانات، ملاذا ال يكون غنياً، أين الخطأ يف رأيك؟

قلتــه  مــا  كل  كان  وربمــا  الكســل،  إىل  الزهــد  قادنــا  ربمــا  أدري،  ال   •  

ســحيق. ملــاٍض  وصــف  أو  حنــن  محــض 

لــم نشــعر بالوقــت حتــى غابــت الشــمس، كنــت أتـحـّرك يف املســافة بــن 

أنفــايس،  النـسـاء، فتنقطــع  مــن  بهــن قبلهــا  التقيــت  مــن  وعيهــا ووعــي 

ألول ـمـرة تدهشــني اـمـرأة بانغماســها يف حــوار ســيايس، دينــي، فكــري 

ـثـّرة دلــت عــى أنهــا تعــرف عــن  بهــذا الشــغف، كشــفت فيــه عــن ثقافــة 

تأخــذ  لــم  بالتصــوف،  مأســورة  إنهــا  قالــت  أعــرف،  ممــا  أكــر  اإلســام 

مــن ديــٍن، تـقـول هــي، إن العالــم قــد أـسـاء فهمــه  موقفــاً عدائيــاً 

كاتبة من السودان

النص فصل من رواية قيد النشر تحت عنوان “أماليا”

األسود المتأللئ
إيالف بدرالدين

قص

أن أبحَث عن األلواِن فذلك يشٌء يرهقني. لكني حن أحمُل لوين األسود 

وأرسم به فذلك يسعدين.

بدأ األمر وأنا ال أملُّ يوماً لون الفحم عى خدي ومابي. أمي خفيفاً 

وأعــود ثقيــاً بُغبــار فحمــي. خطــوايت املُتعــرة، وطعــم الدخــان يف حلقــي، 

والســواد مــن ـحـويل، بــدرة الفحــم التــي كنــت أحملهــا كانــت كـنـزاً، لّونــت 

عاملــي باألســود ولــم يكــن لونــاً حزينــاً كمــا يظــن الجميــع.

كان اللــوُن الــذي رســمت بــه حــرويف األوىل والوجــوه الباســمة لفقــري، ثــم 

األحام املحفورة يف دواخي. األسود يزينني دوما. أنا األسود حن يشتد 

الظام.

الســوداء،  الــذرات  فتراقــص  ظهــري،  فــوق  يتمايــل  الفحــم  جــوال  أنــا 

ومجــرى  رئتــي  تحتضــن  أنهــا  حتــى  فتحتضنــي،  جســدي  عــى  وتتناثــر 

تنفــي، تمامــاً كأُمــي التــي تنتـظـرين يف املـسـاء أحمــل الجنيهــات القليلــة 

دونهــا. أتيــت  وإن  حملتهــا  إن  فتحتضنــي 

أنــا الليــل بقبعــِة ســواده التــي ُيلِبُســها للكــون. وعينــاي النجــوم الامعــُة 

والقمــر بـصـريت عــى ضعفــي وقلــِة حيلتــي.

الســحاب األســود أحببتــه، ذلــك ألنــه يحمــل ـمـاء الحيــاِة لقلبــي، ويحــلُّ 

محــل حنفيتنــا الصامتــِة دومــاً فيمــأل ـقـدح امـلـاء يف بيتنــا، ويغســل بقايــا 

الفحــم ِمــن عــى قميــيص ألرتديــه حــن زيــاريت لجــديت.

حملُت كيساً كبراً مليئا بالفحم، عائدا من مخزن الفحم يف ليلة شتاء 

مــن  اقربــت  أـخـرا  قلبــي.  يف  ضوءها األســود  والسعادة ُتشــِعُل  قــارص 

الــدفِء الذي ســأمنحه ألشــقايئ.

لم أعلم حينها من يستحق الدفء! هل أصابعي التي لم يتجاوز ُعمرها 

الطــرف  يف  واألظافــر املطليــة  الناعمــُة  األنامــل  تلــك  أم  ســنوات،  العشــر 

الســوداء  أفــكاري  بتدافــع  انزلقــُت  الطريــق  اآلخــر للمدينــة؟ يف منعطــف 

فوقعــت، وتناـثـرت الفحمــاُت تـنـوح بــرداً. وقبــل أن أجمعهــا أتــاين صــوٌت 
مــن خلفــي قائــاً

“أســتاذ لــو ســمحْت أســألك مجــدداً وال تــردُّ عــي، أي لــوٍن تختــار لطــاء 

بثقــة  أجبــت  والديكــور،  التصميــم  مكتــب  يف  الجالســة  ســألتني  بيتــك؟ 

األســود”. “أختــار 

شــخص  أنــك  “يبــدو  مبتســمة  قالــت  ثــم  الريبــة  تحفهــا  بنـظـرة  رمقتنــي 

غامــض!”

أنــا  إنمــا  بغامــض،  لســت  “أنــا  أنهــض ســعيدا  أن  قبــل  أجبتهــا يف ســري 

مجــدي”  إىل  التــي حملتنــي  فحمــي  بــدرة  يف  غائــٌص 
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الُعروق الّندّية الّصغيرة الخائفة
أتكّلُم بك ال أقوُلك،

في شأِنَك الكثيِر أضرُب وفي شأِنَك الواحد: حبيبي مجّرد إمكاٍن 

ر منه، أتحدَّ

بفضِله أكلُت حزمًة من اآللهة وطبخُت ديانَة العين؛

في الغابِة، التي لم َنزرع، ُتضرُمنا العائلُة في الجوِّ ويَضُعنا 

األصدقاُء في عرِش الّرخويات.

أقوُل لّبيِك يا علوَم القسوة لبيِك قوافَل تحمُل الّصحراَء في 

الّصحف،

ُكّنا سنحَيا بفضِل الخَلل

ُكّنا سنحَيا ألّن شيئاً تعّطل

إاّل أّنني أطأ الجزيرَة الطّيبَة بُروحي فتصُل أقدامَي المشِعرُة 

أقداُم الّشمبانزي إلى جذوِة الّصهد،

أضرُب أقدامي في األَمل فتبزُغ فّوهاُت المكسيم،

ماَت الماضي اّتصاالً بالقبوِر الّذائبِة في ُعصارِة الحنوط،

وجاَء المستقبُل في قماٍط يتدّلى من فكِّ البادية،

وفي الكَرِم جاء، في الكَرم ليس في الّنبع الكَرُم في البركان

وفي أشَهُد معنى الّنبِع في ماّدِة البركان

أرى الُعروَق الندّيَة الّصغيرَة الخائفة

َتتناَدى

أرى الماَء يهتُف األرض األرض األرض

أرى الّدّواماِت َتنجرُف في النَُّهى

أرى الّنبَع يتكّلُم في لغِة العيِن كاَم العين.

 

 يا دَم الُمسَند

يا حمامَة الكهِف الجزع

يا هجرًة يا ِهجرتين

يا دَم الُمسَند

يا َعضَد الكتاب

 يا غفلَة المحّب

يا ُجملة الّطيِر في صدر الّشارح المستريب.

 

َمسيحان ُمختِصمان على الهَرب
          ُمستبِسا ً في الّنجوى

                   كرئٍة خديٍج على شوكِة الله

ُيغسُل نحاُس الّضجِر في بتّلِة اللوتِس القديمة

م على الوّراقين. ُيدَحُض ويُغّجر ويُعمَّ

مخذوٌل سعيٌد يَرى نفَسُه في يٍد ما

                             في ُمناولٍة وفي لغط

دائٌم ال يُزَهق منه شيء؛

فاَتُه الّربُّ الكهربائيُّ ذو الّلغة

نسَيته البجعُة وعاَش في الحذِر من كّل َوْصف.

 

          آِه

          اآللة

          كهرباء خائفٌة تنزلُق من صدِغ التوراة.

 

ذلك كلُّه ال يُوجُع الباَب الذي

بتؤدٍة شديدٍة

َمحقُتُه

في مخرِط الجيراِن الّشفوقين.

 

أرأيَت لو يجثم هذا البطُل على نفِسِه

          ويشيُر عليها بنفسه

          ويكفينا إناخَة الّدِم في َصواعَق صفراء.

وإذا الّليُل مغنطيس أوَفى من الّدائرة

إذا الّرهُط َخفقاٌن تحَت طيوِر المنجنيق

إذا الّدمعُة َمسيحان ُمختِصمان على الهَرب

ٌب وجميل َيقِفز ألّنه ُمدرَّ
10 قصائد

نجالء عثمان التوم

شعر

إذا األَرُق منشاٌر بقلِب طائٍر َضوئّي

          األرُق أهلي زمالك الّدم

ق                    نوافيُر عماقٌة حمراُء تحدِّ

                   عماقٌة عمياء.

بين فجواِت الحشِد أَرى َمعناه

 صحراُء صغيرٌة

أصَغُر من دمعِتها.

                             راء ترنُّ في شاشِة الّدم

                             ُمنشآٌت رحمانّيٌة ُتقِلع في القطرة

انظري يا أّمي َمطر!

                   الغشاوُة على الكريستال

                   هل تُذكِّرَك بغيِب طفٍل منهوِب األذرع؟

تلك رجفُة مواعيِدك
أنَجَزها عنك الملُح راضياً

في غيمِة الجلوكوز.                                    

          دخَل عراَء ُروِحِه وعاَد بالغنيمة.

مسألة النشادر
ثّمة َدَرٌج ُمعّلٌق بين صدغي النشادر

 مخلوٌق بحيث َيسقُط دائماً فجأًة في سؤاٍل حيوانّي

 أو في قلٍب َمنتوٍف َيعبُر ساحة أتينيه جديدة تُوَلُد آنّياً من 

خطوته عليها.

كيف َنقيُس ثقَل ضحكته الغريبِة الهّشِة في هذا الهواِء 

القديم؟.

 

َيقِفز ألّنه ُمدرٌَّب وجميل
          المعطياُت شحيحة؛

                   َيبدأ خّط األفِق بفّوهة

                   َينتهي ببركان

يجُب قوُل كلِّ شيٍء في التّو.

          تتنّكُب الّرئُة هذه الّرحلَة الّسائدة

          َيطلُب القلُب أمانًة هاَلها مطلوُبها

          َيتهّيأ الّساعُد والّذهن

          َيكشُف آخيل كعَبه بعَد أْن يختبَر الّرمح

          َيقفُز القاتُل عارياً من القتل

                   َيقفز ألّنه ُمدرٌَّب وجميٌل

          الّرمُح ُمستِقرٌّ والمٌع

ْم           البركاُن في الموعد؛ ُمنتِعْش وُمتَفهِّ

لكن ال يوَجُد وقٌت لنافورِة الّدِم الّصغيرِة التي ُتثرثُر بين حَصاتين

ال يوَجُد وقٌت لاشتراكّية.

أن يلَد اإلنساُن نفَسه
من رحابِة البتِر سَرْت علوُم الحّريِة في الّشْلو

          سَرت الّشهُب ذات األحزمِة الّناسفة

          سَرت لهجُة البركاِن في لساِن حبيبي

          سَرى الغاز في رئَتْي سيلـڤيا باث

          سَرت المعرفة تتدحَرج مع القنافذ وقوارض الّروح

          سَرت التماعٌة برقّيٌة

حّوَلت الّدَم إلى هَرم

والهزيمَة إلى إنسان.

 

ن
 واإلنساُن هناك في الخارج

يمشي على البسيطِة الّسحريّة ُتعلُِّمه الغموض

ويقوُل لماذا َيلهُج لساني بَطعِم الّنرِد حين أفّكر في الّنار

ولماذا أقدامي ثدٌي تتلّقفه الميزوسفير با ِفَصاٍل معروف

من أنا ألنسى اسمي عند كّل لساٍن ُيهِديني إّياه حبيبي

ومن أكوُن سوى خجلي عند نفس الّزهرِة الغريّبة التي شنقت 

نفَسها في الّليل

ر بشأِن الّروائح الخفيفِة لإلزهار أمشي الخياَء ِصنَو أنفي وأقرِّ

في درب التّبانة، أبُذُر، محترزاً، الخَرز الملّون

لئّا أتوَه في خاِء وجهي

لكنني ال أعود، أبداً، ألحصَد غابة زجاجي الّنادرة تلك،

ال بّد سأموُت قبل تغفُر لي الّلغة

قبل أحدُس القروَح الّشاخصَة في أحاِم الله بانتظاري

َتحِمل الفتًة فّضيًة عليها اسمي

وخايا شمسّية

ومفتاحاً إنجليزياً يفتح كلَّ شيء

وشفرًة معّقدًة ودليَل تقبيل

لكّنني أنساها

ومع قطيٍع أخضَر من الّزَراف

أكتشُف البكاء.

 

تيليباثي ستكهولم
نَشأ، فجأًة، من قحفِة رأسي، تاُج سعٍف مزركش
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ال بّد أّن أّمي تعيُد روايَة تلك القّصة المعروفة

حين توّحَمْت بي على عروسة مولد.

هذه الّسخافاُت ال ُتعجُب رّكاب الباص في محطة سلوسن.

الّرخويّاُت في الخلفّية
 رأيُت الّرجَل أخرَس ُمرتجفاً َيتلو قصيدة

لجمهوٍر في كْرٍب عظيم،

 التّنين يخُرُج من فِمِه في َجزٍر ومّد

والجمهوُر يقترُب يبتعُد تحت َصهِد الكلمات،

َس األفُق واحَتّد  تقوَّ

وارتَجَف كلُّ َجناٍن مثَل ِهرٍّ جبلّي

عبَر التّنيُن فوُق رؤوِس الّنبات

ُمتعّطشاً لمملكِتِه الفريدة

ُمزدرياً إيّاها كوَنُه عاٍر دونها

قاَل لكلِّ نبتٍة تكلَِّمي ألراها

تكلَِّمي يا دَرنات الماء

تكلَّمي يا سلعّوَة درب األربعين

لكْن انَشّقت الحملُة عن أسطوانٍة إداريّة؛

من كان لديه جّثة لَينِطقها اآلن أو يسّجلها في الكمبياالت،

قال طبيب إسماعيل باشا وهو ُيجري معادلًة حسابّيًة في رأِسِه: 

َجمعُت ستمائَة أوقيًة من الغَضاريف،

آذان الّشايقّية، يا موالي، ليست سيئة، لكّنها تتعّفن بسرعة.

الّرخويّات في الخلفّية

بطيئٌة بطيئٌة مثل الّلغة

وفي آثاِرَها على الّرمِل تهِدُر البريُّة بالترجمة،

ما هذا العالم؟

البطُن المبقوُر الحافُل بالّطرائُد هذا العالم

القَمُر ُمرّقطاً َيسبُح على ظهِرِه في الباَزلت العالم

َيضرُب بفخذيِه ُمستكِشفاً فلزاِت الّتوصيِل الجّيد

ُمنّقباً غيهَب روِحِه عن القصدير

ِه َمسجونًة في ُخصيِة اإلسكندر  العالم كلُّ َمن ال يَذكُر دودَة قزِّ

األكبر

إّنه ال يتذّكر الله

ناهيك عنا عّمال الّدَرت،

طاَر ريُش الّنعام طاَر الذي رَفَس الّطَيران طاَر المنُزوُع الفّواُح 

المحشوُر في أكياٍس قطنّيٍة

إلى ُمَصّوع

ثّمة خريطٌة توضيحّيٌة يتبادلها جنديّان مثل نارجيلٍة ممّلة

حوَل كيَف ُيمكُن لَثورين فقط رفَع قلبي بكّابة

اّتبعوا اإلرشادات يا جماعة

باقي العملّية إنزال عادي

على فئراِن َقعر الّسفينة.

الّصافرة بَرقت في خفاِء البحر

الُحلفاُء الُحلفاُء الُحلفاُء في َرحٍم ُمبّقٍع وغريب

بدأت تجارٌة صغيرٌة قَواُمها الفورمالين

العالُم رائحُة فورمالين ُمهرَّب

 ضاَعت جّثُة البحِر في أمواِج ُجثث العبيد

أجهَضتنا الّسفينة

 اإلمكاُن احتَرق

وتوَقفت الّلغُة، التي لم نعرفها أبداً، عن الوجود.

 

مسألة الّصدع
أجلُس على عتبة،

تفِصلني عن الّصقِر حّريُتُه ـ كما تخّيلُتها ـ وطحلٌب َمسُهوك.

 

تكلَّم الّصقُر مع نفِسه: الّسماُء غامضة.

كان الّصمُت الذي َيعنيِه ذلك أقسى من الغموض.

قال َصمُت األشياِء ال يخيفني

بل:

أ.

األشياء الّصامتة َتصُمت كلٌّ على ِحَدة،

ب.

كلُّ شيٍء ُمتوّحٌد َيطُلُب كماَله، فهو وحَده لَديه، وأنا غيُر ُمهتمٍّ 

بل تأكلني الغبطُة ألنني أرعف بطريقة صفويّة.

 جـ.

كلُّ هذا الّصمِت ليس واحداً ُمستوياً متعادالً، كما ال يمكن 

جمعه.

كان الّصدُع داخلي أقوى مّني وأقَدم،

كان نشطاً مثل دجاجٍة جائعة،

أو جناِح صقٍر ال َيِني َيموُت من ِشّدِته.

الّطيراُن يقتل.

والّصقُر َيحمُل الّصخرَة التي حملَتُه ويَرميني بها؛

أنا الّصدُع حيُث تئّن أنا االبتاع،

 القاسُم المشتَرُك لعالم الغيبوبات،

أنا أحّب الّصيرورَة مكتوبًة بالفحِم على حيطة ناس أبوبكر 

محمد بن يحيى الّرازي،

أنا التفكير في الحياة،

لكّن النسخَة التي َوّزُعوها لنا سقطت في المنتزهة في فيضان 

1988 مع الّضفادع واإلغاثة،

وتعّفَن كلُّ شيٍء بسبب الّشعيريّة ألّن حبَر الكراتين ذاَب أوالً.

صَرَخت جاَرتنا سعاد المهدي: الّسيل الّسيل،

جاعة بكعب الّشيطان في ساقي اليمنى، تذّكرُت مريم الشُّ

وهَجَم النمر بالقشعريرة في ظهري،

واللشمانيا بفخَذّي االثنين،

كيف سأركض بأرجلي القصيرة؟

ثم اندثَرت المدرسة ألّن وجه بوب مارلي المرسوم في الحائط 

ظّل غاضباً،

فّكرت ـ عدّوَي الّرعُد ُيفّكر بثقة أكبر لكّنني فكرت ـ كّل خروٍج غيُر 

ُمبتّل، مجّرد نزهة،

ألّن الّصحراَء جاّفٌة والّضفادُع َتناُم مثَل البذوِر والحيتاِن في 

القاع.

ثم تذّكرُت غرَبتي وأِمنُت ألّنني غريبٌة رغم الّسيل،

رأيُت أّن اإليمان هو أيضاً ُغربة،

مثل اإلنسان كّله،

فِن القديمِة في العدم، مثل الهجرِة والِتَحاِم السُّ

ألّن القارَب َمحموٌل بقّوِة الّصمِت الذي هو الماء،

ألّنه غريٌب بسبِب الماء،

ألّن الماَء نفَسُه غريٌب بسبِب الماء،

آلـَمني الّتاُمُس بين األسطِح العنيدة،

ودْمَعتي جاءت لُتامَس الغربَة بين الماِء الكثيِر والماِء الكثير،

ودْمَعتي جَعلتِني ُجزءاً َمعطوباً من الُغربة،

وكنُت قبَلها في حجاِب قلبي فكشَفْتني لإلنساِن الذي أخفيُتُه 

في الُخرج،

كيَف أمشي وُخْرجي يأويني وُخْرجي في يدي؟

تعَلمُت الّسيَر من الّزواحِف الَبكماء؛

كنُت أُلِصُق قلبَي باألرِض أراقُب شهوَتها الواقعّية؛

الّدوُد ال َيطلُب الطَيران، فقط أرُجاً كافية،

والّنمُل يطلُب فجوَر العناكِب ترقُص في خيوطها،

وألّنني الّصدُع طلبُت ما هو أقّل؛

 أن أُكون،

أْن يتوّقَف قلبي عن اإلحصاء،

لكّن الذي َيحُدث ال َيحُدث لي،

وإْن حَدَث ِصْرُت الحادَث وفقدُت جوهري

وألّنني الّصدُع فأنا مريضُة غُيوبي،

والمريُض ال حصَر له ألّنه جديٌد دائٌم في احتضاره،

لكّنني أِطير،

دَي التشابَك بين الطيراِن واألجنحِة والّسماء، ها نزعُت في تجدُّ

ما فائدة الغموض؟، الّسماُء مستمّرة،

والطيران همٌس َيدور بين أحشائَي القرويِّة وبذرِة ّتيِنها العالقة؛

نَمُت شجرٌة ظليلٌة وتساَقَط الّثمُر في رماِل جوفي المتحّرك،

ها دَخَل القرآُن كلُّه هناك،

دخَلت آسيا الّصغرى،

دخلت علوُم الفسائِل والعقِل والّترقيد.

 

اقِسْم مَعاْي يا طير،

اقِسْم مَعاْي جلوسي،

ِقْس معي مجاَز اإلقليم،

ألّن الّصدَع ال َيِشي وال َيُحول

وليَس على سطِحِه شيٌء سوى زهرٍة حفَّ الخَجل،

 تتربَّص

والخجُل ال َيِريم.

دلفُت من باِب أعضائي؛

وجدُت ُركبتيَّ في كنِف األديِم ُمنهاَرتين.

دلفُت من باِب َسليمي

الذي ال يؤّدي،

ألّن الّداخَل َيلَزُم ُدخوُلُه ويَصيُر في ِجّدٍة ُتنِسيِه األَثر.

 

اقِسْم مَعاْي يا طير

فبابي ُمتفّتٌح بابي رياح،

وعندما يهبُّ عليَّ أصيُر في ِجّدِته،

وعندما يهبُّ بابي فتلك ديمومٌة هي حاُلُه وإمكاُنُه،

ألّن الّداخَل َيلَزُم ُدخوُلُه

ويَصيُر في ِجّدٍة ُتنِسيِه الباب.

 

هذا شأنَي ما داَمت العَتبة 

 
شاعرة من السودان مقيمة في السويد

شعر
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القصيدة الحرة، ُتغلق بعشر نوافذ، مصفودًة بالغيب، تلقى 

حتفها في نهر الحقيقة، في زنازين اللغة، كصحراء تجرُف 

المدن النيلية، كجفاٍف في موسم الخريف، إّنها خرافة الفكرة. 

كأن تزرع الحلم يقطيناً واألرض ال تثمر إال عناكب الخيبة، كأن 

تحبل األنثى ماكاً من ورق، كلما ارتعش الجسد جسد اللغة، 

تحيا شاعرية العالم بموت الشعراء، أنظروا إلى كل هذا الدم 

المراق! والحرائق في سهول الحبر، وغابات الورق، وميديا 

الهاك.

ؤيـة نوافـُذ الرُّ
)مقاطع(

)1(

برّقة الوقت

أصنُع عشر نوافذ للحياة

ولي من السراب رؤيته، بماء العين

فأنا ال أشعُر بالحزن فقط،

بل أراه من نافذة الُرُعونة الثامنة

الّجسد؛ ُمعاًفى بصحة اللقاء

والروح؛ بالعناُق الطويْل

ويكمْن الله بينهما في الّرعشة

)2(

في الليلة األولى، إلى النافذة التاسعة

أجلُس بُمحاذاة الباب وأبكي

نكايًة بهذا العالَم الذي خلفي

نكايًة بألم، ال معنى لمعناه

دموعي الساخنة وقرت بقلبي

فشعرت أيضاً بروح الله.

)3(

كنت غيمًة كثيفة

أطلُّ من نافذِة السماء السادسة

كشجرٍة وحيدة في قريٍة فقيرة

فقدت موسم إثمارها

)4(

عصيٌّ على اللغة وصف حالي

فخذوني على محمْل التفصيل

في المعنى.

)5(

في الباب األول

كنت أخفي معالم األلم
ليستتر وجهي زاهياً

في حديقة النفاق الكبيرة

أّما في البستان المجاور

أجلُس قرب النافذة الخامسة

أتوّسط الموت..

كأن يموت جسدي

وتحيا الروح لتدفنه في قبر الغيب

قلبي اليافع ينمو بالبؤس من جديد .

)6(

أنا بنُت البتول، والموسيقى

ورابعة العدوية، والغناء

أنا التي خرجت من عشرة أبواٍب للحياة

وخانتني الطريق.

مالك من ورق
ثالث قصائد

فاتن علي

شعر

في ُلجــًة ِمن َســـديْم
)مقاطع(

أقُف عند نهاية العالم

وراء اأُلفق/ واألرض ِمطمار

أقُف/ كاستقامِة خّط االستواء

بالشاقول..

أتربُص بالسماِء/ ريثما يأتي الليل

ي الكواكب، فأقبض بكفِّ

وبصيرة القمر البعيد.

)2(

لي من اللهفة/ ترويُض الرياح

ُتحدثني زائرة الروح،

بانعكاس الرؤية،

في صاة استمطار المحبة

أنا:

الميكروفيزيائية لغيمة اللقاء

واألرض ميثاُق العدم.

)3(

يا هاكي في الّترقب

يا نديدي في التضاد، والعجز

وما يعتري الفلوات

يا قاع النزق وغريم الضياء

في عتمة الوردة المجهولة

بحديقة النسيان..

أتربُص باألمل

حين يغفُل القدر الُمسمى

بالمشيئة!

بإشارٍة منك في ورطة اللغة

في ُجنح الليل، في ُسهادي األبدي

في وحدتي من دوني!

)4(

أذوُب مع الهواء، والَتّرائِب

عّلها/ تأتيك قارئة كف السفر

اّسكبني بكأسك،

واسكرني في القصيدة

فمن يذُكر مدينة النيل

بعد َطوَفان العناق سوى الغرق؟

)5(

الّسماُء مجلّوة بالوصل

بغفران القسوة

ومن ُهْدنة التعذيب اللذيذ

من وقع أقدام الّتمني الكفيفة

ان
مع

 ج
ني

س
ح
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من تراتيْل النوافذ

نافذتي للحياة

في أبد الغياب.

فنتــازيا الّذاِكــرة
)1(

الحياة شمٌس حارقة

وجلُد العالم ناعٌم شفاف

حنجرتي تموت في النداء

والحب مأزق.

)2(

بيدي، أصنع القوارب

فينجو البحر من سطوة الضفاف

وأغرق في سديْم الظام

روحي تمور بخفة الوقت

تستجيب لحنين الذاكرة

الليل يعقبه ليٌل آخر

والصباح خرافة.

)3(

تسكرني رائحة الشوارع

نكهة الهواء الذي يأتي بعطرك

أسيُر، فيبتلعني ضوٌء خافت

أًمّهد لوحدتي،

لغيٍب؛ مقصده غيْب

لرحلٍة متاعها في طريق الوصول

لحياٍة بعيدة، أجترح المساء.

)4(

أصنُع من الهواء جناح النجاة

أسقط في بلدٍة مهجورة

أدخل من نافذة الِقدم

من فوقي ُلجة سحاب

من أطرافي وتحتي

بياٌض كثيٌف يبتلعني.

ال أملك إرادتي
وأنا في وحدتي هذه، تغيب عني معالم الحياة، وهذه األبدية 

المتجذرة فيِّ كنظاٍم خالد ال يرجو الخاص. ال يمكنني أن 

أتدارك هذه الفعالية األّخاذة، كّلما أدركت أنني لست جزءاً 

من جسدي، أبدو حينا كالغيم الذي ال يقترف فادحة االنتماء، 

كما ال يمكنني أن أستخّف بقدرة القدر، التي تراود قدرتي على 

مشيئتي الذاتية. حياتي تمّر عبر نفٍق طويل، وبما أنني أرى 

أحيانا أكثر مما تتيحه الطبيعة فهذا النفق با نهاية، وهذه 

العتمة المتساقطة من سماء جوانحي، ما يعتمله السكون 

لسلوك الحياة المضطرب خارج الكون.

أحاول أن أثقْب جدار الرؤية لقشرة الكرة األزلية، إال أن قدرتي 

على اإلدراك أقل بكثير مما تستحقه هذه التعويذة.

لم أكن أعتقد بالقول فقط؛ إنما هناك فعالية ُتحِدث رتوجاً 

في جسدي، أذوب في خيالي، فأبدو كّسٍر من الماضي ُيخشي 

إفصاحه، شيٌء ما يفصلني عن الواقع، هذه المناظر الهائلة، 

األماكن المعتمة، األنفاق الطويلة با نهاية، الرهبة وأنا الفراغ 

الدخيل، الريح البطيئة، الرؤية الكامنة لُعرى األشياء أنا في 

وحدتي هذه ال أملك إرادتي لقابلية البقاء أكثر في الحياة، 

كما أنه لم تؤثرني فكرة الموت أبدا، أجدني مشغولًة باكتشاف 

حيوات أخرى، كحياة العناكب الصغيرة في الجدارات الطينية 

القديمة والمهجورة، كما تستلهمني حياة الطحالب بعد أن 

تتشّربها الشمس.

كنت أفكر لو كانت وحدتي هذه شبحا عظيما، يأتيني على هيئة 

كل الذين سقطوا من الذاكرة، واألشخاص الذين آذوني وتسببوا 

في جرحي كذلك. لو أن وحدتي هذه شبٌح عظيم يمكنني 

ترويضه.

مازلت أمّر بأوقاٍت عصيبة من الشدة، ولحاجتي بأن أعرف 

نفسي أكثر..

 ، عن طريٍق ال يفضي إلى المأساة والبؤس، عن حياة تعتمل فيِّ

عن إدراٍك حسيِّ دائم، وفكٍر حّر بفعالية.

وأنا في وحدتي هذه، أسمع كل صباح ُجما مختلفة، ُتصيبني 

باإلغماء، أو النوم الطويل:

كمرج البحرين يلتقيان – بينهما برزٌخ ال يبغيان، أشُعر كأني 

اّلمس السماء، فتتلّبسني مرات. ثم أسمُع مرًة أخرى:

)فإذا انشقت السماُء فكانت وردًة كالّدهان(

يطفو جسدي كالخطايا بروٍح إنسانية تعيسة، ونفٌس تشتاق 

لعناٍق أبديٍّ رحيم، فأدرك أنني لست جزءاً من جسدي!

أنا الجانب اآلخر لشخص ال أعرفه 

شري
ل ب

أم
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ميلودراما الوداع
في عز صيف باهت

أخبرتني أنها تنوي الذهاب
كانت األجواء تلتهب اصفراراً

لم يكن قد مر ظل قط

كل الظال قد رحلت

وقد اختفت حينا تشاهد من بعيد

كيف أن الشمس قد ثارت

وأشعلت الشرار با اهتمام

وقتها لم أُكن قد مت بعد

ولم أكن أيضا على قيد الحياة

كنت بين الَبين

أشكو البين

واأللم المبين المنتظر

أشكوا اللوحة الصفراء حينا

وأهرب مرة أخرى إلى جحر الظال

 

كانت معي

تمتطي قلقي وتستعد لكي تغيب

أقنعتها بأن تبقى لثانية فقط

ريثما أغير جدول األزمان

وأعرقل ناموس الفصول
وأجلب البرد دفئاً

وأبدد إحساس الحريق

فاقتنعت

كانت السمراء تمتص العرق

منها ومني

تحوله إلى عسل يؤازرها

وكنت أنا أناظرها

وتغسلني بدمع من محاجرها

وتنبت من مآقيها

روايات وأشعار

وتخبرني

وأنا المسجون في جسدي

أنها تنتظر الغروب ورغبتي

لكي تذوب وتنزوي

فترتجل النصوص

تحتجز الحياة بداخلي

و بداخلي أيضا توشوش موتها

أنا ما كنت يوما ابتغي عوضا عن عذابات مريرة

استقت مني ومن صبري الكثير

ما كنت أنتظر انتصارا

ما كنت أحلم حينها

حتى برد من مدبر

عالم بأمور ما يحدث

كنت أنتظر الذهاب

إلى حقيقة أولى وكبرى

هل الحب الذي قد صبني خمراً وعتقني

يستحق بأن نتوب؟

ونعلن انسحابات عليلة من جولة كبرى

ونتسق التزاماً مع قوانين الحياة

ونجتنب الهروب؟

هذياناً وأوهاماً وأحاماً مؤجلة وأخرى عاجلة

تلك الحياة التي قد هشمت قدسية الماضين

وأخذت تثأر من جرائم ضائعة

عالقون اآلن نحن

أيها المكتمل بنقصي
قصيدتان

آالء جمال

شعر

عالقون با مشاجب

مثبتون على مسامير التوقع

وغيبية الجدوى

كنت مستلق تحت رحمتها

وتمسح من على شعري غبار الزيف واأليام

الخوف أحرق قدرتي على التكلم والثبات

قد تحول كل ذاك الحر عندي

زمهريرا وثلوجا

دثرتني برموشها السوداء

حنطية اللون شاسعة العينين

وقد شرعت أدس فيها

كل أنواع النزاع بداخلي

أشبعتها أسئلة غبية

من أنا؟

وكيف أتيت إلى هنا؟

ومن بحق الرب قد خلق الذهول؟

تحاورني بهمس

وتستنطق الحف قسرا

وأردفت الجواب المرتجى

أنت شيء

كل شيء غير ظنك

أنت المستهل بالتبرير
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والمنقطع بالتبرير

والمكتمل بالتبرير

تبرر جدوى الوجد

مختصر ألسباب النعيم

أنت الذي قد شق مني

أنت البداية وابتدار الخاتمة

لملم اآلهات عني

اكتمل بي واحتملني

وأجعل األيام تفنى

ال تهب عقلي شريعة

أو حدودا أو دروبا أو مجازا أو معاني

أو ذريعة

احذف األيام من صدر القصائد

***
تعلمين اآلن شيئاً

كنت قد بوأته صدري

وجعلته سري

اليوم أكملت الشرانق

ووضعت داخلها وصية

ستنمو ثم تنمو ثم تنمو ثم….

ثم تنشق اعتباطا

تثير الكفر ثم الكهن ثم..

ثم سيولد التنوير

يغير مجريات البؤس وأحداث الحياة

أخبريني مرة أخرى

قبل أن ننزاح من هذا المكان

المشتهى والمنتهى

أخبريني من ذا الذي قد صب فيك االشتهاء

وأدار قانونا مريعا

يجتبيك با انتهاء

ال تجيب اآلن

أنام على مشيئتها

وأدعوها بسر العابد الخائف

قد كنت أستجدي الزمن

أخبرها بأني تائه أهطل

وأنها شهقة أولى

وزفرة تبكي وتخرج

وأعلم أنها قد بدت

وتشكلت

طيف يؤازر وحدتي

ويرجم لهفتي

لكن تمهلي

سأفيق من هذا المحال

وأدعو قلبي

لجلسة ودية

لمناقشة الحياد

وأسباب التقهقر

وطريقة أخرى

لترميم الثبور

أدعوه حتى ينجلي

خيط الجليد من اللهب

وأعرف من أنا

ثم قالت آخر الكلمات تسألني

كيف سحب الرب روحي

دون إذني

وأكملك بها

أيها المكتمل من نقصي

وابتلعها األفق 

شعر
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ِقدُر القصيدة
َشاِش الُحْلِو َجهَّزُت الَقِصيَدْة َبْيَن أصَواِت الرُّ

َكْومُة الَباُروِد ُفرَشاِتي

ْمُع َوُخْبِزي الدَّ

ْبعاِت أنَّاٍت ُمَنَقاة فريدْة َوالتَّاِريُخ أْهَداِني أََسى الطَّ

َملَِّت األْرُض افتَِراِشي

ْبِح َمحِنيٌّ َوكأنِّي ِصْرُت أَْحِميَها َوَظْهُر الصُّ

َوأكَتاِفي َعِنيَدة

يُح في أطَراِف ُيمَناَها َدْتِني الرِّ َرقَّ

ْت َهْيَكِلي اْلَمقُهوَر َوَضمَّ

ى َمْعُزوفاً َعَلى أرَماِسِه َتْغِريَدُة اْلُحبِّ الُمَفدَّ

ِعيَدْة َوالنَِّهايَاِت السَّ

َيا بِاداً َوزََّعْت َحْلَوى َمَواِضيَها َعَلى األْمَصاِر

َواعَتاَدْت َشَراَب اْلَحْرِب

َحتَّى أْدَمَنْتَها اْلكأُس َواألَمجاُد َهاَماٌت َشِريَدة

َيْعِزُف اْلَمْوَتى َتَماَم اْلُحبِّ في األكَفاِن

َما َشاُفوا ِغنَاَء اْلَمْوَت َمْجُدوالً َعَلى األْسَواِق

َواْلَحاَراِت َواْل….

إنَّ اْلَمْوَت َوْجُه الُعمَلِة األنَدى

َوبَاِعُثَنا ِلَثْوَراٍت َمِجيَدْة

أْخَرَجْتَنا اآلَهُة اْلَعْرَجاُء ُكرهاً ِمن مآقي َصْمِتَنا

َعْت َلْحناً ُخَراِفّياً َعَلى أعَصابَِنا َكْم َوقَّ

َلْم َتْعَهِد النُّوتَاُت ناياتي

َوَلْم تأَْلْف َنِشيَدْه

أيُّ َبْلِقيٍس َسنَرِثي َيا اْبَن َقبَّاِني

َفَهَذا اْلَبْيُت َضاَعْت ِمْنُه أعَطاُر اْلُبَكاِء

اْلُحزُن

أصوات اْلَحُنوط

األمس

أرتال مضت

واليوم أرتاٌل َشِهيَدة

ي ْجَع َيا أمِّ اْلَحَماُم الُحرُّ َفاَت السَّ

وُد أعَماراً َمِديَدة َوأْهَدْتَنا األَمانيُّ الظاُم السُّ

إنَّ َطْعَم اْلِعيِد َمنِسيٌّ

َوَطْعَم اْلُغْبِن َقتَّاٌل

يَُاُك اآلَن َحدَّ اْلَمْوِت

َما أْشَهاُه ِمْن َطْعٍم َعَلى ِقْدِر اْلَقِصيَدة

موتيفة
 ُفْح أيَُّها اْلَعْرُف الِذي َيْحَتاُل َما َخبَّأَته

ِتَها َتُفوْح َيْعِصي َمَياِسِمي الِتي ِمن َفْرِط ِرقَّ

ْبِريُح ِفي ُخْطَواِتِه َيَتَعثَُّر التَّ

َنا َويَُلفُّ

َوَنُعوُد

َنْكَتِنُف اْلَحَياَة َوِمْن َوَجاَهِتَها َنبُوْح

أْوَلْتك آِلَهُة التََّصبُِّر َبْعَض َمْكنُوَناِتَها

يَاُح َوُطْهُر أنَفاٍس َينُوْح َماَتْت َوَبْيَن ِشَفاِهَها َجْمٌر ُتَغاِلُبُه الرِّ

َيا آِخَذ النَّْجِم اْلَبِعيِد أِعْد إَليَّ ُهَياَمُه

ُخْذ َغْزَل أْغِنَيِتي الَِّتي بَاَرْحُت ُموِتيَفاِتَها

َدى َتْمَتدُّ َقاِفَيًة ورُوْح ألَراَك ِفي َرْجِع الصَّ

ِعيداً أَُرتُِّبُه َعَلى َكْيِف اْلَقِصيِد

ُه بِِطَاِء َذاِكَرِتي أُخصُّ

َوَكنِس اْلُحْزِن ِمْن َوْجِه اْلَمَدى

ِمن ُخْبِث أسئَلِة انِتَظاِري ِحيَن َيْكِنُسَها اْلُوُضوْح

صمت الورد
قصيدتان

ابتهال محمد مصطفى

شعر

ُهَو ِفي ِنَداَءاِت اْلِغَياِب َطَرائٌف وَرَواِفٌد

ٌؤ ِفي اْلُمسَتِحيِل َوتََوكُّ

ُروْح ِقَصاُص أْشَواٍق تََراَفع َعن َمَظاِلِمِه الشُّ

َقاَلْت َعَفاِريُت اْلُحُروِف

َتِعْبِت َيا َسَبأُ الَِّتي َداَنْت ِلَسْطَوِتَها اْلَمَعاِني َوالتََّراِكيُب اْلِعَجاُب

ْعِر َبْعَدك اْرَتدَّ َطْرُف الشِّ

ِحيِل َحاِطباً َنَبأ الرَّ

ُروْح َوَقْلب َمن َمَرَد اْلَجَفاء َوأْتَعَبْت َيَدُه الصُّ

ُهَو آِخُر التَّْصِفيِق

يَرُقُص ِفي َمَساِمِع َعاِشٍق

َرَفَض النَِّهاَيَة

َق التَّْهِريَج ِفي َصْمِت اْلَكَواِليِس اْلَمِقيِت َمزَّ

ُخوِص أَعاَد تَْرِتيَب الشُّ

َوَضجَّ ِفي َدِمِه اْلُجنُوْح

َمْن َيْقَهُر األضَواَء ِفي ُشُرَفاِت أْحَاِمي اْلِعَراِض

َوِفي انتَِزاِع َتَشتُِّتي

َهَذا َنَكاٌل َعاِجٌز

ُلِني اْلَمَعاِرُج َوأَنا تَُزمِّ

ُفوْح َكْيَف ُتْؤِويِني السُّ

َزيَّنُت أْجِوَبِتي َكِثيراً ِحيَنَما اْسَتْفَهْمَتِني

َواآلَن َيْقَهُرِني اعتَِرافي

َفاْبَتِعْث َما ِشْئَت َلِكْن اَل ُتَغاِدْرِني

َفإنِّي َبْعُض َصْمِت الَْوْرِد

َفاْرِتْق َما َفَتْقَت ِمَن اْلُجُروْح 
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)1(

َناِفذُة الّصْدِر َمْفتُوحُة األسِئلة

َمْشُغوٌل باُل ِقْفِلها

ا لشوِقه على طائٍر َيْبِني عليها ُعشًّ

ويحمُل بين حنينِه شمَس الصباح.

)2(

اِكرْة َيْدخُلوَن وال َيروَن ُكُسوَر الذَّ

ـَة الصوِت وهم َيْخرُجوْن. وال َيْسَمُعوَن ُبحَّ

َكْم هَو

ُمْتعٌب أّن تكوَن باًبا

ياُح تعبُره الرِّ

دى. ويَُخونه الصَّ

)3( 

عال د الضوُء ويُصاُب الطريُق بالسُّ داِخل الّنفِق يتنهَّ

ى هذا مجاًزا ُيَسمَّ

بالقلْق.

4(

ِجراُح الُجْدران

تاٍئـر. ُدها السَّ ُتَضمِّ

)5(

لْفَحُة بَرِد الحنين

تصيُب رئَة الغياِب.

)6(

ت أزرار النَّاي يُح التي فكَّ الرِّ

َكشَفت عن حزِنه العالي

)7(

ِمثل ِذْكرياِتي..

جرُة التي ُتَهْدِهُدها الَعصاِفيُر ال َتنام  الشَّ

 كسور الذاكرة
عـزاز  حسـان

شعر

لست أدري

ربما كنا نبدد قهوة األوقات

ال نرنو لشيء

ال علينا من غبار.

بل نميط الشمس

عن وجه السماء

الظل حين سحائب األضواء تلقانا

وينكسر النهار.

ربما القيت وجهي عاريا

من أي تعبير يسوق إلى

ضفافي والحنين.

إلى بلوغ االنبهار.

ال نثير االنتباه

إذا اختبأنا بالمساء

بهدأة النجم المرائي

حين يفضحنا المسار.

ال معان

غير هذا الوقت…

غير نشازه

تغريدة هربت فأوقفها الكنار.

ربما كنا صغارا

لم نفرق بين حواء القصيد

ونكهة التفاح

تهبط أمنا قسرا

ويرتفع الدمار.

ربما كنا

على وعد البنفسج

ننسج اللقيا

ونهديها موات االنتظار.

كن صديقي

ريثما يحتاط ما بين الضلوع

وتطمئن جدائل الذكرى

لعافية الرياح.

كن صديقي

لست أعشق غير هذا

كن مداراتي

لعل األرض تحترف الدوار.

كن صديقي

يورق الزيتون

يستهدي حمائم سافرت

مذ غاب عن كفي الهزار 

كن صديقي
ابتهاج نصرالدين الوالي

شعر
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مكياٌج

المساحيُق تصنُع من األلِم فراشة

ومن الحسرِة َسيِّدًة بُِكلِّ اللَُّغاِت

تجوُب الفراشة أرجاء قلوب متعبة من كثير النبض

والسيدُة تعتصر رغوة الحلم المهيِض قصائد للحاِضرين 

الَكسالى

يا ُمغرق الُقبلة األولى في فم النسيان

اْلَتَقَفِني الُحْسُن ُدْمَيًة تطُفو على َصدر يٍم

يراني الغارقون في الّنميمة صنَو الهدأِة والُحبِّ

وما ملكت يُد البهجِة

وأراني في سهوك وتراً ينزُف من قوس الكمان

يا حبيبي المسافُة شاسعٌة

بين وهم الحُضور وارتباك خْطَفِتَك الناظرِة

ضيعتِني الظاُل البعيدة، كبرياُء القصيدِة ومحض إرادة 

كابوسي األزلي

أشتري خاطري بالنزيف والنشيِد بنخِب الشوارِع واألغنيات

أذُكرك اآلن!

َيْفَترُّ ثغري، ونظرتك البكر،

أذكرِني والحديقة أيقظت شهداَء الحقيقِة

ى جسدي، أتهجَّ

جسدي الحمامة،

أقطفني،

ها أنا أترنح،

أتلَصُص َخطوي

أُنُكرني

أتقبُل وقع ُسكونَك في انتَظار الَعاصَفة..

إّنها اآلزفة،

ْلِق”، وولولٌة ُدون َجدوى لسعُة “قْرَفِة الطَّ

فالمَساحيُق التي احتضنت ذاكرَة الليِل ينَهُرها الُصبح بالضوِء.

كراسة الغريب

ِظلُّ الغريب

انظر أيُّها الظل:

ليس لديَّ وقٌت أُلقيِّم ُمحاكاِتك البلهاء؛

اتبْعني كيفما شئت،

ال تسل: من أنا؟

امِش على قيد البصيرة،

ال الحياة

ص الشغف البديهّي لتكون أنثى مذّكرة الفجيعة، ضحكًة  تلصَّ

برمائيًة خالصًة لوجه الضدِّ والمعنى الُمساوم للنَّقيض..

اجي تحت قدمّي، أيها السَّ

تمّهْل،

وامتهْن لغًة ُتعبِّر عن خاصك من )ُمَزاَزاة( الغواية، ومزامير 

الفروض،

اجترح للجرح معنًى غير ما ُخطَّ بَِصكِّ الشعر، يغفْر لَك التاريُخ 

ما اقترفت ُخطاك.

ورطة الغريب

يجلُس خلَف ِمقَوِد خياله

يطوُف أرجاء بُؤسه وانتصاراته الُمتوقَّعة،

أشتري خاطري بالنزيف
قصيدتان

إيماض بدوي

شعر

ريق، يطرُح سؤال الطَّ

يعجز الطريُق نفُسه عن اإلجابة،

يسبُّ المارَّة ويمتدُح أزياءهم ناصعَة السواد،

م، يفتعل حادثاً ُيطيُح بالتَّوهُّ

بأبجدياته،

الطريق،

أحام العودة،

بالغربة نفسها…

إيه يا مدينًة انتعَل الغريُب شوارَعها الشاسعة.

ُث نفسه الغريب يحدِّ
خْذها بعيداً

اجترح ُلغة لم َيِع شرَحها أحٌد

ُرها قبلٌة عابرة، ُلغة ال ُتفسِّ

تها طيٌِّع في الكتابة وال عمُق لذَّ

وء في ُقرص شمِسَك إلى بؤرة الضَّ

ُخْذها إلى لحٍن شارٍد من ُحدوِد البداهة،

ٍة بعدها، إلى لذَّ

رورة، إلى نُزهٍة في حدائق الشاعر بالضُّ

خذها،

َدْع صدَرها يمتلئ بالّرصاص الُمجنَّح،

َدْع صدَرها يستشفُّ فداحَة ِمحبرٍة في رفوف الخيال..

ُخْذها إلى ما وراء األجّنة

إلى ثورة الحقِل قبَل الِقطاف

ُخْذها وال تسِل الغربَة َمن قد تكون 

ق
قا

 ش
ان

إمي
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النزعة التجريبية 
في الكتابة السينمائية بالمغرب

بوشعيب الخياطي

بعــد أن اغتنــت الفيلموغرافيــا املغربيــة بمنجــز ســينمايئ يفــوق الثالثمئــة شــريط روايئ طويــل، وحققــت بذلــك تراكمــا كّميــا ملحوظــا، صــار 

باإلمــكان تصنيــف هــذا املنجــز ضمــن اتجاهــات فنيــة تحــدد عــى وجــه التقريــب الخطــوط الكــربى لنزعــات الســينمائيني املغاربــة الفكريــة 

وتوجهاتهم الجمالية. ويف هذا اإلطار بدا لنا أن املنجز السينمايئ املغربي الطويل ال يخرج يف أحسن األحوال عن توجهات ثالثة: توجه 

تقليدي يعطي األولوية للحكاية ويعتني باملتلقي ويسعى لالستجابة إىل أفق انتظاره، وتوجه حدايث يحتفي بالحيك وما يتصل به من 

تجريــب عــى مســتوى وســائل التعبــر وأشــكاله، وتوجــه توفيقــي يــوزع اهتمامــه بــني الحكايــة والحــيك ويســعى إىل تحقيــق معادلــة اإلبــداع 

والتلقــي يف آن معــا.

مقال

ســعى  التقليــدي،  التوجــه  بخالف
-وهــم  املغاربــة  التجريبيــون 

االحتـفـاء  إىل  الســينمائية-  أعمالهــم  يصنعــون 

الرئيــي  املدخــل  باعتبارهــا  الحــي،  بعمليــة 

فوجهــوا  والبحــث.  والتجريــب  للكشــف 

معهــا  وتعاملــوا  الصــورة  نحــو  اهتمامهــم 

باعتبارهــا باغــة تثــوي بداخلهــا دالالت الفيلــم 

غامــض  التوجــه  هــذا  يف  فاملعنــى  وإيحاءاتــه. 

وملتبس وال نهايئ، ينبغي عى املشاهد الحفر 

يف أخاديــد الصــورة مــن أجــل تلمــس بعــض مــن 

إشراقاته. لذلك يأيت الفيلم مكسّوا بالعامات 

املســتغلقة،  بالرمــوز  محتشــدا  العميقــة، 

مزدحمــا بالــرؤى املتناـفـرة، موغــا يف الخيــال، 

مغرقــا يف الذاتيــة. وبالتــايل فــإن صانعــه ال يعبــأ 

كثــرا بالحكايــة، بــل ينســفها نســفا، ويعوضهــا 

بشذرات تحيل عى عوالم يتداخل فيها الذايت 

واملــايض  بالواقعــي،  والخيــايل  باملوضوعــي، 

بالحاضر.

ويدين الفيلم الذي ينحو هذا املنحى بالوالء إىل 

فلســفة تــرى أن الســينما ليســت وســيطا لقــص 

لتوليــد األفــكار،  هــي وســيط  وإنمــا  الحكايــات، 

ليســوا  الســينمائين  املخرجــن  فــإن  وبالتــايل 

فنانن عادين، بل هم مفكرون عظام، تقتي 

مرتبتهــم أن يعملــوا عــى تقويــض أركان أنمــاط 

اإلنتــاج الفنــي املألوفــة واملتداولــة واملبتذلــة، التــي 

تتوافق مع النشاطات الحسية والحركية، وأن 

يبتدعــوا عاملــا إشــاريا طازجــا خاصــا بهــم، حتــى 

يتمكنــوا مــن التعبــر عــن رؤاهــم املتفــردة)- تــوين 

مكيــن، محاـضـرات يف نظريــة الفيلــم، ترجمــة 

ممدوح شلبي منشورات الهيئة العامة لقصور 

الثقافــة، القاهــرة 2014، ص 61(. ومــن معالــم 

باعتبــاره  الفيلــم  مــع  التعامــل  العالــم،  هــذا 

ذهــن  يف  األســئلة  يســتثر  وتأمــا،  استـشـرافا 

يــرّوج  أو  إجابــات،  يقــدم  ممــا  أكــر  املشــاهد، 

ألطروحات، بل قد ال يهتم بالجمهور إطاقا، 

ألنــه ال يلقــي بــاال للقضايــا التــي مــن املمكــن أن 

لهــذا  باـلـوالء  يديــن  الــذي  فالفيلــم  تشــغله. 

التوجه، ال يحي قصة مرابطة الوحدات، بل 

يشكك يف وجودها، وال يعتربها إطاقا وسيلة 

الغايــة  تحقــق  أن  بإمكانهــا  التــي  الوســائل  مــن 

يتحاشــاها، ويستكشــف جوانــب  إنــه  املرجــوة، 

جماليــة ال عاقــة لهــا بالحكايــة، كمــا أنــه يبــدو 

بمثابــة الحلــم الــذي يصــوغ الجمــال مــن القبــح، 

فالقضايــا  لذلــك  جمــال.  إىل  املأســاة  ويـحـول 

هــو  يؤرقــه  الــذي  وإنمــا  تهمــه،  ال  األخاقيــة 

توجيــه انتبــاه املشــاهد إىل العناصــر التــي تضمــن 

للفيلم سينمائيته، كما أنه يحرص أحيانا عى 

تقديم تجربة جمالية تحطم حرمات الجمهور 

مقدســاته. وتنتهــك 

ومــن املامــح الفنيــة والجماليــة لهــذه الســينما، 

ـعـرض  يف  والتطويــل  الســرد،  يف  التباطــؤ 

بالركيــز  التتابعــي  الســرد  وتجزئــة  الصــورة، 

عــى اســتقالية الصــورة، واســتخدام اللقطــات 

غــر املنســابة التــي ـتـرك للمشــاهد مجــاال كـبـرا 

ســريعة  صــور  واعتمــاد  الصــورة،  يف  للتأمــل 

ملتويــة  طــرق  وتوظيــف  وصادمــة،  ومفككــة 

بغيــة  باألزمنــة  التاعــب  خــال  مــن  الســرد  يف 

اللعب عى توقعات املشاهد، وخرق األسلوب 

التقــاط  وزوايــا  اللقطــات،  تأطــر  يف  التقليــدي 

اســتخدام  عــن  العــزوف  إىل  إضافــة  الصــورة، 

توقعــات  تخريــب  بغايــة  التتابعــي  املونـتـاج 

الزمنيــة،  االســتمرارية  وتكســر  املشــاهد، 

حيــث األولويــة  إىل املونـتـاج اإليقاعــي  واللجــوء 

ال تنبــع مــن منطقيــة التتابــع، وإنمــا مــن إيـقـاع 

اللقطــات  اســتغرقته  الــذي  والزمــن  الفيلــم، 

املونتاجــي،  القطــع  تقنيــة  أو  وقـصـرا،  ـطـوال 

حيــث يتــم تقطيــع الصــورة مونتاجيــا إىل العديــد 

جديــد  مــن  تركيبهــا  إعــادة  ثــم  اللقطــات،  مــن 

الســينما  فهــذه  نفســه(.  مكتــن  ـتـوين  )حســب 

شــكلها،  يف  جمــايل  أفــق  إىل  للوـصـول  ترنــو 

وذلــك عــرب تقديــم بنيــة دراميــة مضــادة للدرامــا 

قواعــد  وتشــويه  الســرد،  وتفكيــك  التقليديــة، 

التكوين داخل اللقطة، وكسر قواعد املونتاج، 

بــن املتفــرج وأحــداث  التعاطــف  وإلـغـاء عاقــة 

وشــخصيات الفيلــم )عدنــان مدانــات، الحداثــة 

السينمائية وإشكالية ما بعد الحداثة، جريدة 

ص38(.  ،2006 ينايــر   ،61 العــدد  الفنــون، 

املوجــة  إىل  اإلشــارة  املقــام  هــذا  يف  ويمكــن 

لغــة  اســتحدثت  التــي  الجديــدة  الفرنســية 

واللقطــات،  الصــور  مــن  مفرداتهــا  ســينمائية، 

يســتخدم األديــب  كمــا  الســينمايئ  يســتخدمها 

الروايــة  بهــا  يـصـوغ  اللغــة،  مفــردات  والشــاعر 

بإمــكان  أصبــح  وبذلــك  القصيــد،  أو  املقــال  أو 

الفنيــة  نـظـره  وجهــة  عــن  يعــرّب  أن  الســينمايئ 

الثــورة  فتحــي،  )محمــد  بالكاـمـرا  واإلنســانية 

الرقمية تصنع حقبة سينمائية جديدة، جريدة 

ص40.(.   ،2006 ينايــر   ،61 العــدد  الفنــون، 

فالفــن ليــس عظــة أو مواعــظ تقــدم للمتلقــي، 

وإنمــا هــو إحســاس يقدمــه الســينمايئ، وـيـرك 

حجــم  مــن  منطلقــا  االســتجابة،  حريــة  لآلخــر 

املتلقــي  ذات  يف  والفكــري  الجمــايل  الوعــي 

)قاســم حــول، نظريــة مــا بعــد الحداثــة، جريــدة 

الفنون، العدد 61، يناير 2006، ص45.(. كما 

الســينما عــى اســتحداث  الـنـوع مــن  راهــن هــذا 

التصويــر  قبيــل  مــن  جديــدة،  تعبــر  وســائل 

عــرب لقطــات مختلفــة األحجــام والزوايــا، ومــن 

جديــد  نحــو  عــى  اللقطــات  هــذه  تركيــب  ثــم 

الحــدث  بـنـاء  وكذلــك  املونـتـاج،  باســتخدام 

عــى نحــو متــواز بمــا يطــور مــن إمكانــات الســرد 

البصريــة  الحـلـول  واســتخدام  الســينمايئ، 

القائمــة عــى الخــدع السينمائية)حســب عدنــان 

مدانات يف املرجع املشار إليه آنفا(. كما تحولت 

مدثــر  خطــاب  إىل  النزعــة  هــذه  مــع  الســينما 

ال  لعــدد  قابــل  والخيــال،  واالســتعارة  باملجــاز 

متنــاه مــن القــراءات والتأويــات، نظــرا ملــا أحدثــه 

مــن خلــل يف مســار الحــدث الســينمايئ)محمد 

أحمــد أنقــار، ســينما مــا بعــد الحداثــة: بحــث يف 

 ،61 العــدد  الفنــون،  جريــدة  ســماتها،  بعــض 

ص40.(.  ،2006 ينايــر 

مجمــل  إن  مجازفــة-  -دون  الـقـول  ويمكــن 

كان  قلتــه-  -عــى  الســبعيني  الســينمايئ  املــن 

تجريبيــا، مــا عــدا بعــض االســتثناءات القليلــة. 

أنجــزوا  الذيــن  املغاربــة  الســينمائين  فمعظــم 

كانــوا  الحقبــة،  هــذه  خــال  األوىل  أعمالهــم 

عرفتهــا  التــي  الطليعيــة  باالتجاهــات  منبهريــن 

مــن  الســتينات  ـفـرة  خــال  األوروبيــة  الســينما 
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وبولونيــا.  وإيطاليــا  فرنســا  يف  املــايض  القــرن 

ونشــر يف هــذا املجــال إىل فيلــم »أحــداث دون 

داللــة« ملصطفــى الدرقــاوي، وفيلــم »الـشـريك« 

أو »الصمت العنيف« ملومن السميحي، وفيلم 

»جرحــة يف الحائــط« للجيــايل فرحــايت، وفيلــم 

النزعــة  وانتقلــت  لحلــو.  لنبيــل  »القنفــودي« 

التجريبيــة يف صنــع األفــام املغربيــة إىل املرحلــة 

الدرقــاوي والســميحي  اســتمرار  مــع  الثمانينيــة 

ولحلــو يف نهجهــم الســابق. فقــد وقــع الدرقــاوي 

الجميلــة«، و«عنــوان مؤقــت«،  »أيــام شــهرزاد 

الليــل«،  »أســطورة  أو   »44« الســميحي  ووقــع 

و«قفطان الحب«، ووقع لحلو »الحاكم العام 

و«إبراهيــم  وكومــاين«  ـشـاكرباكربن  لجزـيـرة 

يــاش«. 

أخــرى  أســماء  املرحلــة  هــذه  يف  بــرزت  كمــا 

الســائد،  النمــط  ومفارقــة  التجريــب  اســتهواها 

فيلــم »حــادة«  خــال  مــن  الوقــار  أبــي  كمحمــد 

الــذي اعتــرب يف حينــه لوحــة فنيــة جميلــة حــازت 

رىض العديــد مــن النقــاد والســينمائين، لكنهــا 

جمهــور  اســتقطاب  املقابــل  يف  تســتطع  لــم 

املشــاهدين. وأحمــد البوعنــاين مــن خــال فيلــم 

فيلــم  خــال  مــن  ياشــفن  »الـسـراب«، وأحمــد 

التجريبيــة  النزعــة  وســتواصل  »كابــوس«. 

خــال  املغربــي  الســينمايئ  الزمــن  يف  رحلتهــا 

معهــا  وســيواصل  املــايض،  القــرن  تســعينات 

الســينمايئ،  نهجهمــا  والســميحي  الدرقــاوي 

األول مــن خــال فيلــم »قصــة أوىل«، وفيلــم أنــا 

الليــل الســبعة، والثــاين  أبــواب  املــايض، وفيلــم 

مــن خــال فيلــم حكايــات مغربيــة. كمــا ســيوقع 

الشــريي فيلمــه  التيجــاين  نفــس املنحــى-  -ويف 

وداود  املزـهـرة«،  »األشــواك  أو  »إيمــر«  األول 

الســويريت«.  بــاي  »:بــاي  فيلــم  الســيد  أوالد 

العقــد  يف  التجريبيــة  القافلــة  إىل  وســينضم 

الثــاين  العقــد  وبدايــة  الحــايل  القــرن  مــن  األول 

خــال  مــن  الشــريبي  عمــر  نفســه  القــرن  مــن 

فيلمــه »الســر املطــروز«، وحكيــم بلعبــاس مــن 

و«أشــاء«،  الــروح«،  »خيــط  أفامــه  خــال 

و»محاولة فاشلة لتعريف الحب«، ونورالدين 

لخمــاري مــن خــال فيلمــه »النظــرة«، وإدريــس 

الحــب«،  »لعبــة  فيلمــه  خــال  مــن  شــويكة 

ولحســن زينون من خال فيلميه »عود الورد« 

خــال  مــن  مفتكــر  ومحمــد  و«موشــومة«، 

خــال  مــن  أشــاور  ومحمــد  »اـلـرباق«،  فيلمــه 

خــال  مــن  العســري  وهشــام  »فيلــم«،  فيلمــه 

أفامــه »ـجـوع كلبــك«، و«البحــر مــن ورائكــم«، 

اـلـراس«. يف  و»ضربــة 

إىل  األفــام  هــذه  انتـمـاء  مــن  الرغــم  وعــى 

بعــض  يف  تختلــف  فإنهــا  التجريبيــة،  النزعــة 

يبقــي  أن  حــاول  منهــا  فالبعــض  التفصيــات، 

أنــه  إال  الحكايــة،  وبــن  بينــه  رفيــع  خيــط  عــى 

الرمــوز  مــن  عــدد  أكــرب  ملراكمــة  وســيلة  جعلهــا 

واإليـحـاءات )قفطــان الحــب ملومــن الســميحي، 

وجــوع كلبــك لهشــام العســري( والبعــض اآلخــر 

غــاص يف عالــم األحــام وصنــع كونــا عبثيــا وفــق 

أســلوب ســاخر وهجــايئ )القنفــودي، وإبراهيــم 

أغرتــه  الثالــث  والفريــق  لحلــو(  لنبيــل  يــاش 

الصورة فرسم لوحة تشكيلية تجريدية جميلة 

محّصنة بالساسل واألقفال )حادة ملحمد أبي 

الشــريي(. للتجــاين  وإمــر  الوقــار، 

الكفــر  مــن  جعــل  قــد  األفــام  هــذه  معظــم  إن 

بالتواصــل مبــدأ أـثـرا لديــه، لذلــك ظــل معــزوال 

التوزيــع  لــه فرصــة  تتــح  لــم  إذ  الجماهــر،  عــن 

بعــض  عــدا  مــا  الســينمائية،  القاعــات  داخــل 

الحــب  قفطــان  كفيلــم  القليلــة  االســتثناءات 

الحــظ  صادفــه  مــن  وهنــاك  الســميحي.  ملومــن 

فـعـرض يف بعــض امللتقيــات الســينمائية كـجـوع 

أبــي  ملحمــد  وحــادة  العســري  لهشــام  كلبــك 

يف  غفلــة  حــن  عــى  مــّر  مــن  وهنــاك  الوقــار، 

لحلــو،  لنبيــل  كالقنفــودي  املغربــي  التلفزيــون 

وهنــاك مــن نــال رضــا الجامعــة الوطنيــة لألنديــة 

الســينمائية فوزعتــه عــى روادهــا كفيلــم عنــوان 

الدرقــاوي. ملصطفــى  مؤقــت 

نــال  قــد  األفــام  هــذه  مــن  بعــض  كان  وإذا 

املثقفــة  والنخبــة  الســينمائين  النقــاد  إعجــاب 

ورواد األندية السينمائية، فإنه لم يظفر باألمر 

نفســه مــع جمهــور املشــاهدين الذيــن اســتثقلوا 

يف  وإفراطــه  املفككــة،  لبنيتــه  نـظـرا  متابعتــه، 

الغمــوض، وعرضــه لعوالــم غريبــة، وتكـسـره 

وتشــييده  عليهــا،  املتعــارف  الحــي  لقواعــد 

يطــرح  وهنــا  معتــادة.  غــر  ســينمائية  لباغــة 

إشــكال التلقــي ـمـرة أخــرى بصــدد هــذه النوعيــة 

اـسـراتيجي  تفكــر  غيــاب  ففــي  األفــام.  مــن 

يجعــل مــن الصــورة مكّونــا مــن مكونــات الفعــل 

ســيبقى  ومراحلــه،  أطــواره  بجميــع  التعليمــي 

املشاهد ضحية لنمط واحد من التلقي رسخته 

األلفة يف وجدانه، وكرسته العادة يف مخيلته.

نماذج متعددة ألسلوبية واحدة

املغربــي  الســينمايئ  “الريربتــوار”  يحفــل 

التــي  الفيلميــة  النمــاذج  مــن  بمجموعــة 

الكتابــة  التجريبــي يف  بوـضـوح املنحــى  جســدت 

الجــاء  مــن  غايــة  يف  وكشــفت  الســينمائية، 

هــذا  يف  نذكــر  أن  ويمكــن  ومكوناتــه،  عناـصـره 

اإلطــار فيلــم الـسـراب ألحمــد البوعنــاين، وفيلــم 

ـجـوع كلبــك لهشــام العســري، وفيلــم محاولــة 

بلعبــاس. لحكيــم  الحــب  لتعريــف  فاشــلة 

بــأن  املشــاهد  إليهــام  محاولــة  »الـسـراب«  ففــي 

واقــع  مــن  قصــة مســتلهمة  عــى  مبنــي  الفيلــم 

فقــر  بــدوي  برجــل  األمــر  ويتعلــق  النــاس، 

معــدم، عــر بالصدفــة عــى قــدر وفــر مــن املــال 

داخــل كيــس مــن الدقيــق، األمــر الــذي ســيفّجر 

بداخلــه طاقــة هائلــة مــن الحلــم، ستتكســر يف 

آخــر املطــاف عــى عتبــات الواقــع املحكــوم بــإرادة 

واملقهوريــن  للمغلوبــن  ســلطة  ال  فوقيــة، 

عليهــا، وال مشــاركة لهــم يف صنعهــا. هــو إيهــام 

إذن ألن هــذه الحكايــة لــم تكــن هــي قــوام الفيلــم 

لحفــز  مطّيــة  فقــط  كانــت  بــل  أساســه،  وال 

مــن  جملــة  يف  والتأمــل  التفكــر  عــى  املشــاهد 

القضايــا التــي حبــل بهــا الســياق الــذي كان يحــف 

كالقهــر  للحكايــة،  املؤـطـرة  التاريخيــة  املرحلــة 

االجتماعــي والنفــي، واالنشــداد إىل املوروثــات 

والجماعــي،  الفــردي  الوجدانــن  يف  املتأصلــة 

والتحديــث  والعقانيــة  بالعقــل  واالحتـفـاء 

الحكايــة  مــع  التعامــل  يدعــم  وممــا  والحداثــة. 

بوصفهــا ســندا ال غايــة، االنـصـراف عــن الســرد 

الكرونولوجــي، والركيــز عــى املشــاهد البصريــة 

املحّملــة بالــدالالت والرمــوز، واالحتفــاء بالكلمــة 

واملجــازات،  باإليـحـاءات  املشــحونة  الشــعرية 

عميقــا  املتجــّذرة  الشــعبية  الفنــون  واســتلهام 

والتــي  املغربــي،  الثقــايف  النســيج  داخــل 

واألحــام  الــرؤى  مــن  ينضــب  ال  خزانــا  تشــكل 

برؤيــة  الفيلــم  شــحن  إىل  إضافــة  والتعـبـرات، 

العبثــي  بالحــس  الــاذع  النقــد  فيهــا  يمتــزج 

الغرائبــي.

بــأن  أيضــا  للمشــاهد  إيهــام  كلبــك«  ويف »ـجـوع 

الفيلم يقوم عى قصة مرتبطة بوزير الداخلية 

املغربــي الســابق إدريــس البصــري، لكــن املتأمــل 

العســري ال  أن هشــام  يــدرك  الفيلــم  املتــأين يف 

فقــط  يتخذهــا  إنــه  بــل  بالحكايــة،  إطاقــا  يعبــأ 

وســيلة لنســج عالــم تخييــي، يفتــح مــن خالــه 

النار عى فرة عصيبة من الفرات التي عاشــها 

املغاربــة إبــان أن كان البصــري وزـيـرا للداخليــة. 

لــم  مدفعيتــه،  نــار  يفتــح  وهــو  العســري  لكــن 

واإلرشــاد  والوعــظ  الخطابــة  ـسـاح  يســتعمل 

والسرد التقليدي، بل فعل ذلك وفق أسلوب 

األول  الــدور  الصــورة  فيــه  لعبــت  ســينمايئ 

وصــورة  اليــد،  عــى  محمولــة  كاـمـرا  واألخــر. 

تكاد تكون يف حكم املضببة، وتوضيب متاحق 

ســريع زاحــف، ومؤـثـرات صوتيــة صاخبــة تمــأل 

إىل  باإلضافــة  هــذا  ضجيجــا،  الشاشــة  فـضـاء 

اســتلهام تقنيات ال ســينمائية وافدة من جنس 

الصحافة، ويتعلق األمر بتقنية الروبورتاج. أما 

الحوار فإن جنوحه نحو االلتباس والغموض، 

وتكسره ألحادية املقصد قد زاده عمقا وباغة 

وقــدرة عــى حفــز املشــاهد عــى التأمــل والتفكــر.

الحــب«،  لتعريــف  ويف فيلــم »محاولــة فاشــلة 

سيعتمد حكيم بلعباس أسطورة بحرة أسي 

الســينمايئ.  حكيــه  لبـنـاء  عامــا  إطــارا  وتيســلت 

وتروي هذه األسطورة حكاية حبيبن استعى 

تجــاوزت  عاتيــة  قاـهـرة  لظــروف  زواجهمــا  أمــر 

يجــدا  فلــم  التصــدي واملواجهــة،  عــى  قدرتهمــا 

ســبيا للتخفيــف مــن وطــأة مــا لقيــاه، والتعبــر 

عمليــة  يف  االســتمرار  غــر  همهــا وحزنهمــا  عــن 

أســي  بـحـرة  بدموعهمــا  فامتــألت  البــكاء، 

هــذه  بلعبــاس ألجــواء  فاســتحضار  وتيســلت. 

تقديــم  ورائــه  مــن  الهــدف  يكــن  لــم  األســطورة 

الناظــم لبنيــة  الخــط الســردي  حكايــة تســتلهم 

الكشــف  غايتــه  كانــت  وإنمــا  األســطورة،  هــذه 

عــن رؤيــة ذاتيــة للعاقــات اإلنســانية يف مجتمــع 

فيــه املبــادئ.  القيــم واختّلــت  فيــه  تـغـرت 

مــن  متــداول  هــو  بمــا  املخــرج  يتوســل  ولــم 

مســلكا  لنفســه  اجــرح  بــل  تعبريــة،  أدوات 

فقــد  والــروايئ.  التســجيي  بــن  يمــزج  فنيــا 

شــرع بدايــة يف ســؤال أهــل املنطقــة عــن حقيقــة 

اللذيــن  ثــم اختــار بعــد ذلــك املمثلــن  البـحـرة، 

يف  أـخـرا  لينطلــق  الحبيبــن،  دور  سيجســدان 

تقديــم حكايــة حمــزة وزينــب ليــس بمنطــق ســرد 

الحــدث، ولكــن بمنطــق ـعـرض التجربــة الذاتيــة 

مــن  يشــكلها  بمــا  الرئيســيتن  للشــخصيتن 

فقــد  شــوق وألــم وحـسـرة. وألن األمــر كذلــك، 

اختار املخرج أن يقسم فيلمه إىل مجموعة من 

الفصول يحمل كل فصل منها عنوانا، ال يشر 

إىل معنى بعينه وإنما يفتح املجال واسعا أمام 

مــن  بأعماقــه  يختبــئ  عمــا  ليكتشــف  املشــاهد، 

دالليــة. أـسـرار 

والء مطلق للنزعة التجريبية
يــكاد  التــي  املغربيــة  الســينمائية  األفــام  ومــن 

النقــاد يتفقــون ـحـول نزعتهــا التجريبيــة، فيلــم 

سعى التجريبيون المغاربة 
-وهم يصنعون أعمالهم 
السينمائية- إلى االحتفاء 
بعملية الحكي، باعتبارها 
المدخل الرئيسي للكشف 

والتجريب والبحث. فوجهوا 
اهتمامهم نحو الصورة 

وتعاملوا معها باعتبارها 
بالغة تثوي بداخلها دالالت 
الفيلم وإيحاءاته. فالمعنى 

في هذا التوجه غامض 
وملتبس وال نهائي، ينبغي 
على المشاهد الحفر في 
أخاديد الصورة من أجل 

تلمس بعض من إشراقاته. 
لذلك يأتي الفيلم مكسّوا 

بالعالمات العميقة، 
محتشدا بالرموز المستغلقة، 
مزدحما بالرؤى المتنافرة، 
موغال في الخيال، مغرقا 

في الذاتية

اغتنت الفيلموغرافيا 
المغربية بمنجز سينمائي 

يفوق الثالثمئة شريط 
روائي طويل، وحققت 

بذلك تراكما كّميا ملحوظا، 
وصار باإلمكان تصنيف هذا 
المنجز ضمن اتجاهات فنية 

تحدد على وجه التقريب 
الخطوط الكبرى لنزعات 

السينمائيين المغاربة 
الفكرية وتوجهاتهم 
الجمالية. وفي هذا 

اإلطار يبدو لنا أن المنجز 
السينمائي المغربي 

الطويل ال يخرج في أحسن 
األحوال عن توجهات ثالثة: 

توجه تقليدي يعطي 
األولوية للحكاية ويعتني 
بالمتلقي ، وتوجه حداثي 
يحتفي بالحكي وما يتصل 

به من تجريب، وتوجه 
توفيقي يوزع اهتمامه بين 

الحكاية والحكي

مقال
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للمخــرج  بالهــوى«  املنقــط  الحــب  »قفطــان 

الفيلــم  هــذا  ففــي  الســميحي.  مومــن  املغربــي 

نفســيتن  موضوعتــن  مــن  لاـقـراب  محاولــة 

همــا الرجســية واالزدواجيــة. وقــد عمــد املخــرج 

لتحقيــق هــذا االـقـراب إىل اختيــار عالــم غريــب 

واملواضعــات،  واألـعـراف  القوانــن  عــى  يعلــو 

ويتجــاوز ســلط العقــل والقانــون واألخــاق، إنــه 

والتخيــات. واألحــام  الــرؤى  عالــم 

العالــم  هــذا  بنــا يف  القســري  الــزج  تبــدأ عمليــة 

الغريــب منــذ املشــهد األول مــن الفيلــم، حيــث 

صــورة  يف  خليــل  البطــل  املخــرج  لنــا  يقــدم 

إنســان حالــم يرغــب يف الــزواج مــن فتــاة جميلــة 

البحــر. وينقطــع املشــهد  يصادفهــا عــى شــاطئ 

يكــن إال حلمــا.  لــم  رآه  مــا  أن  البطــل  ليكتشــف 

وينقلنا املخرج من هذا العالم الحالم إىل عالم 

الواقع، حيث البطل إنسان عادي يباشر عمله 

بمــا يســتحقه مــن الجديــة واالهتمــام، وتربطــه 

عاقــات  يحتضنــه  الــذي  املحيــط  بمؤسســات 

حياتــه،  يمــأل  الــذي  الــيء  أن  إال  طبيعيــة. 

ويــؤرق بالــه أكــر مــن غــره، هــو ذلــك الحلــم. ثــم 

يعــود بنــا املخــرج -ومــن خــال لحظــات خاطفــة 

وســريعة تــم فيهــا اخـتـزال املســافات- إىل عالــم 

الواقــع، حيــث يخطــب البطــل فتــاة أحامــه، ثــم 

يتزوجهــا بعــد ذلــك. لكننــا مــا نلبــث أن نكتشــف 

إال  هــو  مــا  الشاشــة  عــى  أمامنــا  يجــري  مــا  أن 

وهــم يف صــورة حقيقــة، خصوصــا أثـنـاء بعــض 

قــدم  التــي  الفيلــم  مــن  التســجيلية  اللحظــات 

فيهــا املخــرج أجــواء احتفاليــة ال تجســد باملطلــق 

مــن  التــي  الشــمالية  املنطقــة  وأـعـراف  عــادات 

الفيلــم. وقائــع  تحتضــن  أنهــا  املـفـرض 

وتنطلــق مرحلــة أخــرى مــن الفيلــم مباشــرة بعــد 

انتهــاء حفــل الــزواج، لقــد اكتشــف بطــل الفيلــم 

أن زوجته الحسناء معجبة بجسدها إىل درجة 

الجنــون، فهــي تقــف ســاعات طــوال أمــام املــرآة 

بــل إنهــا أصبحــت تتخّيــل أن  للتمتــع بجمالــه، 

وإنمــا  صورتهــا،  ليســت  املــرآة  يف  التــي  الصــورة 

هــي صــورة امــرأة ثانيــة أكــر بهــاء وجمــاال، تريــد 

تســرق منهــا زوجهــا. وتنجــب رشــيدة صبيــا  أن 

يتــم االحتفــال بمقدمــه -وعــى عــادة الكثــر مــن 

األســر املغربيــة- بذبــح كبــش. ويف هــذه اللحظــة 

بالــذات بــدأت تتكشــف أول مامــح الفاجعــة.

بواســطة  الذبــح  عمليــة  تتــم  أن   اختــار املخــرج 

كمــا  للحاقــة،  عــادة  تســتعمل  حــادة  شــفرة 

الكبــش  عنــق  صــوب  كاـمـراه  يوجــه  أن  اختــار 

بواســطة لقطــة مـكـربة، مرـكـزا عــى الــدم الــذي 

بهــذا  تتأثــر  فلــم  رشــيدة،  أمــا  غزـيـرا.  يســيل 

الطقــس االحتفــايل املــروع، بــل أحســت بــأن هــذا 

الصبــي هــو بمثابــة جســد غريــب عنهــا، ينبغــي 

مقال

التخلــص منــه يف أقــرب مناســبة. وبالفعــل فقــد 

تم لها ذلك يف جو تورع املخرج يف الكشف عن 

تفاصيلــه.

ولم يكن رد الفعل أمام هذه الجريمة الشنعاء 

انبهــارا ال  الحــدث  انبهــر أمــام  طبيعيــا. فخليــل 

يجسد هول املأساة، أما بقية أفراد األسرة فإن 

مــا صــدر عنهــم يــدل وكأن مــا جــرى ال يعنيهــم. 

باملزيــد  منبئــة  الزوجيــة  خليــل  وتتواصــل رحلــة 

من الفواجع، لقد بدأ يكتشف أن فتاة أحامه 

ســتضيع منــه، لذلــك التجــأ إىل طبيــب نفســاين 

مرحلــة  يف  الحـضـرة  إىل  ثــم  أوىل،  مرحلــة  يف 

ثانيــة. غــر أن كا الحلــن لــم يجديــا نفعــا فقــد 

ازداد حال رشيدة سوءا، فلم تعد تفكر سوى 

زوجهــا  ومــن  بــل  مــن منافســتها،  التخلــص  يف 

حينمــا  جديــدة  بفاجعــة  التبشــر  ويتــم  أيضــا. 

بــن  الــدم مــن  ستكســر البطلــة املــرآة، ليتقاطــر 

شقوقها، وفعا ستقتل املريضة نفسها، ليتم 

دفنهــا يف جــو جنائــزي رهيــب، وليســتمر خليــل 

يف رحلــة أحامــه املجنونــة.

الفيلــم يبــدأ بالحلــم وينتهــي بــه، وبــن الحلمــن 

التشــكيلية  الــدوال  مــن  مجموعــة  تحتشــد 

بــدا  التــي  واملوســيقية،  واأليقونيــة  واللغويــة 

أنهــا تشــكل نســقا مغلقــا ومنغلقــا يصعــب فــك 

ألغازه. يتعلق األمر بجملة من وســائل التعبر 

املرتفــع  بعديهــا  يف  االلتقــاط  كزوايــا  الجمــايل، 

أغلبهــا  يف  كانــت  التــي  واللغــة  واملنخفــض، 

اـلـراث  مــن  املســتوحاة  واملوســيقى  فرنســية، 

املحي، واللقطات املختلفة األحجام، واملونتاج 

املــوازي، والبنيــة الزمنيــة املنكـسـرة القائمــة عــى 

الســردية. املفارقــات  أســاس 

وتعتيمهــا،  الــدوال  هــذه  إبهــام  مــن  زاد  وممــا 

وانفاتها من الحصر، وبالتايل تقوية انفتاحها 

أحيانــا،  نهائيتهــا  وال  الداللــة  احتماليــة  عــى 

اختيــار عالــم األحــام كإطــار الشــتغالها وفـضـاء 

فــإن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــى  لتحركهــا. ولكــن 

قــد  الــدوال  لهــذه  واملتأنيــة  الصبــورة  املعاينــة 

الثاويــة  الداللــة  أوجــه  مــن  بعــض  عــن  تكشــف 

العالــم  يغلــف  الــذي  الســميك  الغـشـاء  خلــف 

بســعي  يتعلــق  قــد  األمــر  إن  للفيلــم.  الــداليل 

للكشــف عــن ال شــعور قابــع يف دواخلنــا يرتبــط 

بعشــق جـنـوين وـمـريض لذواتنــا، وال ســبيل إىل 

التخلــص منــه إال بالتخلــص مــن هــذه الــذوات، 

كما قد يتعلق األمر برفض تام للواقع الكائن، 

تأســيس  ثــم  لتقويــض أركانــه، ومــن  ومحاولــة 

واقع ممكن يستجيب لتطلعات الذات الباحثة 

دومــا عــن التخلــص مــن قيــود األنــا األعــى ومــن 

اـشـراطاته 

باحث سينمائي من المغرب
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الكائن األونالينّي
من يوميات الغريب

هيثم حسين

يوميات

أشــعر أّننــي أتـحـّول إىل كائــن أونايــن يومــاً بيــوم. أفيــق صباحــاً، أتصّفــح 

الرســائل املرســلة إيّل من األهل واألصدقاء عى مختلف وســائل التواصل 

تبقيــه مســكوناً  عــى امـلـرء،  التحايــل  مــن  نوعــاً  تمــارس  التــي  االجتماعــّي 

بمشــاعر القــرب واالّطــاع عــى األحــوال، وتنقــل األخبــار أّوالً بــأّول، لكّنهــا 

يف  األعــن  صمــت  أثـنـاء  الــروح  وبهجــة  التاقــي،  حميمّيــة  عنــه  تحجــب 

حـضـرة بعضهــا بعضــاً.

أتنّفــس. أهجــس بالحنــن وأكابــر عليــه. ال أوّد إفســاح  باألنــن  مســكوناً 

عّمــا  اإلفصــاح  أوّد  ال  كمــا  تتّبلســني،  يك  اإلحبــاط  ملشــاعر  كبــر  مجــال 

يتآكلنــي مــن شــوق مســتعر للســر وحيــداً يف ـبـراري الطفولــة. أفيــق كّل 

يــوم عــى حلــم أن تلفعنــي شــمس بــادي الحارقــة. أن أفتــح عـيـوين وأرى 

الســهول تمتــّد أمامــي رحبــة تقــودين إىل ســعادة مأمولــة. أســتعيد ـبـراءة 

الطفولــة، حــن كنــُت أمــي برفقــة أصدقــايئ ســاعات ونحــن نبحــث عــن 

نتباهــى بــه أمــام أهلنــا وأمــام  جحــور األرانــب الرّبيّــة عســانا نصطــاد أرنبــاً 

أقراننا ومنافسينا من أطفال الحّي، وكّنا نعود كّل مّرة بخيبة جديدة، 

وأمــل متجــّدد بأّننــا قــد نفلــح يف ـمـّرات قادمــة.

ال يمكننــي نســيان تلــك الحــدود التــي كانــت تقصــم ظهــر جغرافّيتنــا تلــك. 

بأّنهــا ســهل مارديــن،  عــن مدينــة عامــودا وريفهــا  الــدارج  كان املصطلــح 

لنــا كعــروس  تتوّســد جبــال طــوروس، وتتبــّدى  يف حــن مدينــة مارديــن 

يف  أّننــي  أفّكــر  وحــن  معــي.  الحــدود  عقــدة  أحمــل  الليــل.  يف  مشــرقة 

بريطانيــا يف جزـيـرة باتــت تفّضــل العزلــة عــن محيطهــا األوروبــّي، بعــد مــا 

أسّميها محنة الربيكست، أعود لتلك الحالة التي يتداخل فيها الخوف 

بالتوّجــس واالرتيــاب مّمــا وراء األفــق املحجــوب، مّمــا وراء تلــك الجبــال، 

التــي  الجــدران املفرضــة  تلــك  مــا وراء  الشــائكة،  تلــك األســاك  مــا وراء 

بــدأت ترتفــع وتكتــي حلــاً واقعّيــة أليمــة.

الكائن األوناينّي الذي أصبحه بمرور الزمن يمي عّي عاداته يف التواصل 

واملتابعــة والـقـراءة. يتمــّرد عــى إراديت ويســر عكــس رغبتــي يف التهدئــة 

مــع الحنــن. يمــي إىل أقــايص الشــوق ويقصينــي عــن ملعبــه االـفـرايّض 

ليحتّلنــي ويمــي عــّي شــروطه للتصالــح مــع مــكاين الــذي ال يفارقنــي فيــه 

شــعور الاجــئ، وـمـزاج املنفــّي الفاقــد ألمانــه ووطنــه.

ال أدري هــل أســّمي حالتــي بخيانــة املــكان، أو الجنايــة عــى الــذات يف حّلهــا 

وترحالهــا. حــن كنــُت يف بلــدي كان شــعور االغــراب يازمنــي، كنــُت غريبــاً 

بن أهي وأصدقايئ، اهتمامايت مختلفة عن اهتماماتهم، كنت أواظب 

عــى القــراءة والكتابــة يف محيــط كان يجــد الكتابــة أمــراً ثانويّــاً طاملــا أّنــه لــم 

عــن  ناهيــك  النقــود أو تحســن األحــوال املاّديــة،  يســاهم يف جلــب  يكــن 

أّننــي كنــت أقتطــع مبلغــاً شــهريّاً مــن راتبــي املحــدود ألشــري الكتــب. كانــت 

الكتــب زّواديت ملجابهــة اغرابــي يف ذاك الواقــع. كنــت أشــعر أّننــي بمعنــى 

مــا أجنــي عــى نفــي، وأخــون مــكاين حــن أبقــى وحيــداً أليـّـام مــن دون أن 

أجــد يف نفــي الرغبــة ملشــاركة أحــد أّي نشــاط. كانــت القــراءة، ومــا تــزال، 

جســري للعبــور إىل جميــع أصـقـاع العالــم، والتمّتــع برفقــة شــخصيات 

مختلفــة غريبــة، ســاحرة، مجنونــة، أكتشــف معهــا اآلخريــن.. وذايت.

أعيــش هنــا جســدّياً، يف حــن أّن الحيــاة الروحيــة تكــون مرتحلــة يف أمكنــة 

كتــاب  كّل  مــع  أرحــل  بمــكان.  تتقّيــد  حــال، وال  عــى  تســتقّر  ال  أخــرى، 

القرائّيــة  الرحــات  بــن  مــكان وزمــان مختلفــن.  إىل  إىل عالــم مختلــف، 

والكتابّيــة، تكــون رحلتــي الدائمــة إىل مدينتــي الصـغـرة التــي كّنــا نعتقــد 

بأّنها مركز الكون، والتي تأتيني أخبار التغيرات الفظيعة التي اجتاحتها 

وتعبــث بهويّتهــا.

ال أســتطيع أن أخفــي ضحكتــي حــن تتناهــى إىل مســامعي أخبــار تحويــل 

تغيــر  بحســب  ســوريا،  لشــمال  أو  لروجآفــا،  عاصمــة  إىل  مدينتــي 

املصطلحات الذي يظّل دأب الحزب املتحّكم باملنطقة، بناء عى اّتفاقات 

هّشــة. معّقــدة  وتوازنــات 

َمن يخون املكان بهذه الصيغة؟

أعيــش يف مــكان وأســتقي مــن خراتــه، وأنعــم بالــدفء واألمــان والهــدوء 

والســكينة واالســتقرار فيــه، يف حــن أّن روحــي تظــّل مضطربــة ال تســتدّل 

إىل أّي طريــق للتهدئــة أو تخفيــف االضـطـراب. أحــاول العثــور عــى حــّل 

للمعادلــة املســتعصية عــى الحــّل. كيــف أوازن بــن مـكـويث هنــا يف مــاذ 

آمــن، وارتحــايل الروحــّي والفكــرّي إىل هنــاك حيــث يـفـرض أن أكــون، يف 

خضــّم معركــة الحيــاة.

أعــود ألســأل نفــي، مــا الــذي حّصلتــه مــن هنــاك ســوى الشــقاء والبــؤس 

والتغريــب، هنــا االعتبــار واألمــان والتقديــر بحســب مــا تـبـدع، يف حــن أّن 

هنــاك َمــن كان يحّملنــي ِمّنــة أّنــه قــد يقــرأ روايتــي، مــع أّنــه يكــره القــراءة، 

بحيــث يشــعرين بأّنــه ســيضّحي براحتــه، ويغامــر بإقــاق نفســه بالـقـراءة 

التــي ال يطيــق صــرباً عليهــا، وذلــك كّلــه مــن أجــل إرضــايئ. كــم كنــت أوّد أن 
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أصفــع هــؤالء، وكان منهــم أصدقــاء مقّربــون أو 

بعــض األهــل. كنــت أكتفــي باالبتســام، كعــاديت 

ـيـريض  مناســب  رّد  عــى  العثــور  حــن أحتــار يف 

غيظــي، وال أســتطيع الجهــر بــه تبعــاً لاـحـرام 

الــذي ينبغــي التحــّي بــه.

أعيــش كغــري مــن الاجئــن يف قواقــع صغــرة. 

ضمــن  األوىل  األبعــاد.  ثاثّيــة  باتــت  قوقعتــي 

مجتمع سوري صغر يف املدينة أدنربة، أكتفي 

بعاقات محدودة مع أصدقاء قليلن، أتبادل 

التــي  ومشــّقاته  الواقــع  همــوم  بعــض  معهــم 

نحــاول تذليلهــا معــاً بالحديــث عنهــا وتفكيكهــا 

وتفّهمها والتغّلب عليها برويضها، أو تدجن 

أنفســنا لنتحّملهــا أكــر. وقوقعــة أخــرى متمّثلــة 

الكرديــة  األســر  بعــض  مــع  محــدودة  بعاقــات 

من سوريا والعراق وتركيا. أّما القوقعة الكبرة 

فهــي قوقعــة  القوقعتــن معــاً،  التــي تحتضــن 

تصــل  وقــد  أيــام،  تمــر  اليوميــة، أحيانــاً  املتاهــة 

باإلنكليزيــة،  أحــد  مــع  أتّكلــم  ال  أســابيع،  إىل 

التحّيــات  تبــادل  حــن  بســيطة  مفــردات  ســوى 

املزيّفــة. واالبتســامات 

هــذه القواقــع تلعــب دوراً يف خيانــة املــكان الــذي 

أجــد نفــي غارقــاً فيــه. كيــف يل أن أكــون وفّيــاً 

مــع أّي مــكان، وقــد هجــرت بــادي، ولجــأت إىل 

هنــا؟! أكان يـفـرض بــي أن أظــّل هنــاك وأنـخـرط 

يف دّوامة الحرب الجنونّية وأقي عى أّي أمل 

بغــد أفضــل لبنــايت؟

حــن  بــه  أشــعر  ســعيد،  إدوارد  محنــة  أعيــش 

كان  داخلــه،  يف  وكان  املــكان”  “خــارج  كتــب 

أوجاعــه  يـحـّرك  أعماقــه،  عمــق  يف  متغلغــاً 

ويمتــح مــن بــرئ أحزانــه وذكرياتــه. هنــا أنــا خــارج 

ـنـران املــكان ويف معمعتهــا معــاً. أكتــوي بـنـران 

الغربــة. صقيــع  يف  بهــا  وأتدّفــأ  الذكريــات، 

أرى  وروز،  هيفــي  ابنتــي؛  مســتقبل  يف  أفّكــر 

عــن املــكان  أبحــث  مــن خــال عيونهمــا.  العالــم 

بأمــان  العيــش  لهمــا  يوّفــر  أن  يمكــن  الــذي 

وســامة، يســتحيل أن أفّكــر بــأن أجنــي عليهمــا 

التيــه  حيــث  الـحـرب،  مســتنقع  يف  وأبقيهمــا 

يغــرق الجميــع. عــّي أن أفســح لهمــا املجــال يك 

التوّحــش  ذاك  عــن  بعيــداً  طفولتهمــا  يعيشــا 

يف  املهــدورة  النازفــة  الدـمـاء  عــن  بعيــداً  كّلــه، 

الـحـرب. معمعــة 

يف  أحامــي  مــن  حلمــاً  كان  اليومــّي  الروتــن 

مرحلة التشــّرد التي طالت ســنوات. صحيح أّن 

تنّقي كان بطريقة مريحة إذا ما قورنت حالتي 

أفتقــد  كنــت  لكّننــي  أعرفهــم،  آخريــن  بحالــة 

الهــدوء واالســتقرار، لــم أكــن أملــك تــرف املكــوث 

كانــت  الوقائــع  ألّن  فيهــا،  والبـقـاء  مدينــة  يف 

الرحيــل إىل  عــّي وتـجـربين عــى  تـفـرض نفســها 

مــكان آخــر عســاين أحظــى فيــه بمــا أبحــث عنــه.. 

وهيهــات.

أكتــُب يف يوميــات الغريــب وأبحــث عــن إجابــات 

إّنهــا  اســتفهام..  بإشــارات  غالبــاً  بدورهــا  تنتهــي 

بمناورتهــا  املغريــة  املتجــّددة  املتاهــة   – الحيــاة 

الصاخبــة  دّواماتهــا  يف  معهــا  واملــّي 

 

روائي من سوريا مقيم في لندن
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توّغل في الحالة
جابر الساّلمي

خيــوط رقيقــة مــن ضــوء هــادئ تنســكب عــى األرضّيــة الخشــبّية. طاولــة 

ســوداء تصطبــغ ببيــاٍض عشــوايّئ ألوراق مبـعـرة. تجــّى الهــدوء بوقــار يف 

أرـجـاء املكتــب.

رائــد يخــاف الّطيــف. خــوٌف صريــح مــن هالــة ضوئّيــة داكنــة، يتبعــه الّطيــف 

أينمــا ذهــب، يف يقظتــه، ويف أحامــه، كجــاد ينتظــر ســجينه. األمــر بــات 

صعبــا، مربــكا. ويف نهايــة املطــاف مــا بيــده حيلــة. يتســاءل دائمــا، يتوّجــس 

أبــدا.

تســتهّل املدّرســة الحّصــة الّصباحيــة بتفّقــد تماريــن الّرياضّيــات، توّقفــت 

عنــد طاولــة رائــد، تفّحصــت كــّراس تمارينــه ملّيــا مســتغربة مــن صفحــات 

مليئة بأشكال متداخلة كمتاهة؛ لم ينجز واجباته. طلبت منه أن يحّل 

اختــار  واثقــة.  ثابتــة  بطيئــة  بخطــوات  رائــد  تقــّدم  الســّبورة.  عــى  املســألة 

طبشورا وحرص عى أالّ يصدر صوتا نشازا عند الكتابة ثم شرع يف إنجاز 

مــا طلــب منــه.

- رائد… هل نمّدك بمعطيات املسألة؟ سألته املدّرسة.

- ال، بسيطة، سأحّلها. أجاب بإيجاز.

انهمــك يف الكتابــة بـسـرعة متناســقة حتــى أنجــز مــا طلــب منــه عــى أكمــل 

وجه. كان يعلم أن ال يشء سيقف عائقا أمامه يف حّل املسائل الحسابّية. 

يكتب بانتشاء وروحه تنبثق متهّيجة من عالم عجيب ومدهش.

القســم  يف  الفــوز  برحيــق  تعّمــد  عازمــا.  واثقــا،  كان  اليــوم  ذلــك  مـسـاء 

وابتهج لسهولة هذا العالم الّدرايس يف الوقت الذي كان زماؤه يكّدون 

لغايــة نيــل املراتــب األوىل. اقــرب مــن بــاب منزلــه الّرئيــي. أمــر مــا يحــدث. 

تملمــل ناظــرا حواليــه بحــذر حّتــى ارتعــدت فرائصــه لذلــك الّصــوت املتهــّدج 

الــذي باغتــه فجــأة.

- ال يغّرّنك حّل املسائل.

- ماذا تريد..؟ دعني وشأين. يتمتم رائد بتقّطع.

- أنا مصرك.

نفــض رائــد غبــار الحــوار عــن ذهنــه وهــّم بدـخـول املنــزل. أدار قفــل البــاب 

ـمـّرة، مّرتــن، ثاثــا. قبــع هنــاك مــّدة ال بــأس بهــا مــن الكــّر والفــّر مــع بــاب 

حديــدّي عتيــد. شــعر بألــم يعتصــر كتفيــه الّضئيلــن تحــت ثقــل محفظتــه. 

خمــُس دقائــق كانــت كافيــة ليتخّلــص مــن جحيــم البــاب. تراجــع خطــوات 

قليــات إىل الــوراء وعينــاه متشــّبثتان بالقفــل. توّقــف هنيهــة ثــم اســتدار 

وانطلــق بـسـرعة مستنشــقا نفســا عميقــا كأّنــه عــرب بــاب الخــاص األبــدي.

- ال أستطيع… حنفّية املياه مغلقة أنا متأّكد.

دون أدىن ـحـراك يقــف ذليــا أمــام الحنفّيــة كأّنــه ارتكــب خطيئــة كــربى، 

عّلــه  ناظريــه  رّكــز  الّصقيــع.  بــه  فتــك  تائــه  كطائــر  األوصــال  منكمــش 

يلمــح مياهــا منســابة منهــا أو يســمع صوتهــا يك يمتــئ اقتناعــه بوجــوب 

إغاقهــا. يتقــّدم رويــدا، يحكــم غلقهــا. األلــم يعتصــر يديــه. ال منــاص مــن 

نســق  مـسـرجعا  ـحـراك  بــا  مكانــه  يف  يتســّمر  مّرتــن..  املحاولة؛ ـمـّرة، 

أنفاسه الخائفة. يحاول مّرة أخرى. فراغ يلّف رأسه لّفا، يتجّرع الحريّة 

بنظراتــه  املطبــخ  يف ركــن  الجاثــم  الّطيــف  مــن  ســوٍط  لضربــة  يتأّهــب  ثــم 

الّتفاصيــل. واضحــة  وبشــاعته  الّســاخرة 

يمــّر األســبوع ثقيــا شــاحبا. ينتظــر رائــد يــوم الّســبت للّذهــاب مــع والديــه 

الّطيــف  ســطوة  عــن  يلهيــه  داخــّي  ســام  يف  طمعــا  املاهــي  مدينــة  إىل 

املســتبّد. كان لــه مــا أراد. اختــار لعبــة الّســيارات الكهربائّيــة واختــار ســّيارة 

قهقهــات  توصــف.  ال  بســعادة  ممتلئــا  يف املضمــار  بثقــة  قادهــا  صـفـراء. 

الّنشــوة عــى صــوت  تلــك  مــن  أفــاق  تنفــّك تؤنســه.  مــا  الّصغــار  األطفــال 

ارتطام عنيف، التفت إىل الخلف. كان الّطيف يقود سّيارة حمراء مرّكزا 

نظراتــه عــى رائــد. “ال منــاص أّيهــا البائــس″، يــرّدد وهــو يبتعــد بســيارته 

إىل ركــن املضمــار ليعــود ويصدمــه مجــّددا. ازداد خــوف رائــد. أخــذ يصيــح 

ويتخّبــط هلعــا حتــى تلّقفــه والــداه وأخرجــاه مــن الّلعبــة متبادلــْن نظــرات 

قلقــة كأّنهمــا تأّكــدا مــن حالتــه بعــد تمحيــص. خرجــوا مــن مدينــة املاهــي 

ودلفوا إىل مجمع بنايات طّبّية يف أطراف املدينة. ارتفع املصعد الكهربايئ 

طابقــن ثــم دخلــوا عيــادة.

شــرح الوالــد الحالــة التــي انتابــت رائــد للّطبيــب الــذي شــبك يديــه وعــّدل 

الوالــد  أتــّم  الحائــر يف صمــت، ومــا إن  الّطفــل  نّظاراتــه مســتقرئا مامــح 

بــادره الطبيــب بالّســؤال قائــا: ســرده حتــى 

- منذ متى تجّلت هذه الحالة لديه؟

تململ األب يف مكانه ثم قال وهو يطالع وجه ابنه:

- منذ ثاث سنوات أو أكر؛ إّنه دائم القلق والفزع.

كان  رائــد،  تهدئــة  الّطبيــب  محــاوالت  ورغــم  الّتشــخيص.  حّصــة  طالــت 

لــه  الولــد يخــوض معركــة عـسـرة. مــا إن يهــّم باإلجابــة حتــى يتشــّخص 

تحـتـاج  أنــت ال  بخــر،  إّنــك  لــه  قــل   ” قائــا  يأـمـره  الّطيــف مجــّددا.  ذلــك 

إىل مراجعــة نفســّية”، يبتلــع رائــد ريقــه. يحكــم قبضتــه عــى يــدي والدتــه 

الّصغــر. عــى عقلــه  يتوّعــده ويطبــق ســطوته  يهــّدده،  الّطيــف  الهلعــة. 

تأّكد الّطبيب من يشء ما. همهم قائا:

مــن  أغلقهــا  تلــك؟  الّرئيــي  الّشــارع  عــى  الّنافــذة املطّلــة  أرأيــت  رائــد،   -

. فضلــك

 نهــض رائــد مــن مقعــده واـقـرب مــن الّنافــذة. “ال تذهــب أّيهــا األحمــق، 

ســأفتك بــك هــل تعلــم؟”، يصيــح الّطيــف. يــرّدد رائــد. تشــّجعه والدتــه. 

يتحّمــس قليــا. يقــرب أكــر. يمســك مقبــض الّنافــذة. يصــرخ الّطيــف “لــن 

ـمـّرات وـمـّرات “. يتغــاىض رائــد عنــه.  يفيــدك حماســك، ســتكّرر إغاقهــا 

يغلقهــا ثــم يتســّمر يف مكانــه.

- “أحسنت رائد، عد إىل مكانك “، يهتف والده.

الّنافــذة  بإغــاق  رائــد  فيهــّم  الّطيــف  يصــرخ  مفتوحــة”،  إّنهــا  “أرأيــت!؟ 

مجــّددا حّتــى يحّثــه الجميــع عــى العــودة. دمــاؤه تغــي، عينــاه تحـمـّران 

عــى  مســّمرا  يظــّل  بـصـره  لكــّن  مكانــه  إىل  العــودة  يحــاول  وتجحظــان.. 

الّنافــذة.. يكــّر، يفــّر. صــرخ أـخـرا “إّنهــا مغلقــة ” ثــم عــاد مهــروال وارتمــى 

والــده. أحضــان  يف 

أمــر  هــذا  القهــرّي،  بالوســواس  مصــاب  “رائــد  لوالديــه  الّطبيــب  همــس 

تقلقــا”. ال  شــائع، 

دّق جــرس املخــرب معلنــا موعــد الخــروج مــن العمــل وضــّج املــكان بأصــوات 

املوّظفــن ككّل مـسـاء أثـنـاء املغــادرة. انتهــى رائــد مــن كتابــة تقريــر عملــه 

عــى كمبيوتــره املحمــول وهــّم بمغــادرة املكتــب. مكــث مســتندا إىل كرســّيه 

املامــح  بشــع  لشــبٍح  خشــبية  دميــة  مخرجــا  املكتــب  درج  فتــح  هنيهــة. 

ملفوف بسلسلة حديدّية رقيقٍة. نظر إليه ساهما ثم أعاده داخل الّدرج 

وغــادر املكتــب يف نشــوة منتصــر.

كان املكتب هادئا بعد مغادرة املوّظفن، نسمات متقّطعة برائحة دفاتر 

األرشيف تجول بن أروقة املخرب. سَرت رعشة خفيفة يف درج طاولة رائد 

تلتها موسيقى أوبرا، نقّية، عميقة 
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هل التشاؤم مهنة الفيلسوف؟
حميد زناز

فيهــا  يظهــر  التــي  الشــهرة  شــوبنهاور  أرتــور  صــورة  يف  تحــدق 

ي
هــل وه ابنتــي:  قالــت  العبــوس،  املكفهــر  الوجــه  بذلــك  الفيلســوف 

ينبغــي أن يكــون املفكــر متشــائما ليكــون فيلســوفا؟ وباملناســبة، 

فاســفة  يوجــد  وهــل  مرتابــة،  شــبه  ضاحكــة  املراهقــة  أضافــت 

متفائلون أصا؟

ولــن كان الســؤال طريفــا ألول وهلــة، فهــو ســؤال يف العمــق إذ بوســعنا 

أن نــروي عــى ضوئــه وانطاقــا مــن محاولــة اإلجابــة عنــه تاريــخ الفلســفة 

برمته. لنذكر من املتفائلن الكثرين أكرهم شهرة: األملاين كارل ماركس 

والفرنــي أوغســت كونــت واللــذان تــوىل التاريــخ دحــض تفاؤلهمــا ولــو أن 

التاريــخ ال ـيـزال طويــا ولــم ينتــه بعــد كمــا اعتقــد فيلســوف متفائــل آخــر 

معاصــر، األـمـريك، يابــاين األصــل فرنســيس فوكويامــا.

لقد طور كارل ماركس وأوغست كونت خال القرن التاسع عشر رؤيتن 

ويحــرران  ســيخلصان  والعلــم  التاريــخ  أن  مفادهمــا  كبرتــن  متفائلتــن 

اإلنسان من وضعه املأساوي وشقائه بعد مدة قد ال تكون طويلة. ولكن 

جــاء القــرن العشــرين لينســف عــى األقــل التجــارب التــي بنيــت عــى قــراءة 

معينة يف فهم الفيلسوفن الكبرين وخيبت آمال العلموين والحاملن 

بغــد عــادل خــال مــن الطبقــات ومــن الراكــم الخــرايف.

يف مقابــل الفشــل الذريــع للتجربــة الشــيوعية كمــا انتهجهــا الــروس ومــن 

أجربوا عى محاكاتهم وأمل العلموية الذي ضاع بن التصورات العلمية 

بــد أن يعــود البعــض إىل أفــكار الريبــة املتشــائمة وفكــر  الجديــدة كان ال 

العبــث وخاصــة بعــد أهــوال الحــرب العامليــة الثانيــة ومــا خلفتــه مــن دمــار 

أخاقــي. فهــل وعــي التجربــة مــازم للتشــاؤم وعدمــه للتفــاؤل؟ بكلمــات 

أخــرى هــل العقانيــة توصــل حتمــا إىل رؤيــة ســوداوية والاعقانيــة إىل 

رؤيــة للوجــود ورديــة؟

عودت الديانات التوحيدية البشر التعلق بعالم غيبي ُصّور لهم عى أنه 

أفضــل مــن العالــم الــذي يعيشــون فيــه، فالديــن عمومــا تعزيــة ومواســاة 

بينمــا ليــس للفلســفة مــن طـمـوح ســوى التفكــر يف مــا هــو كائــن بــكل مــا 

يحمــل مــن عنــف وظلــم وشــر ومــن هنــا يبــدو الفاســفة ألغلبيــة النــاس 

الفــرح  بــل يظهــرون وكأنهــم متواطئــون ضــد  أـقـرب إىل التشــاؤم  كأنهــم 

واألمــل أحيانــا. ومــرد ذلــك أن النــاس غــر متعّوديــن عــى النظــر إىل الواقــع 

كمــا هــو ألن الديانــات قــد زرعــت يف أذهانهــم أوهامــا كـثـرة عــن طبيعــة 

واقعهــم و’مــا بعــد واقعهــم’ خصوصــا.

ومــن الطبيعــي جــدا أن يكــون الفيلســوف حامــا هــّم الوجــود ألن وجــوده 

ملــا  الوجــود  إشــكالية  ألــف ســؤال وســؤال ولــو ال  عليــه  يطــرح  العالــم  يف 

وتــزداد  معقــدة  والحيــاة  صامــت  الغيــب  أصــا. وألن  الفلســفة  وجــدت 

تعقيــدا كل يــوم يغــدو معنــى الوجــود ذاتــه غامضــا، ويخــوض اإلنســان 

تجربة الفلســفة ويبدأ يف التســاؤل عن جدوى حياته وليس من الغريب 

إذن أن تحمل الفلسفة جرح ذلك الهم الذي أوجدها. ولكن ال يعني أن 

ذلــك االنشــغال باملعنــى واملصــر وال ذلــك الجــاء الذهنــي وال ذلــك القلــق 

هــي بالضــرورة تشــاؤم.

ولكــن هــذا ال يعنــي الســقوط يف مــا أطلــق عليــه املفكــر الفرنــي باســكال 

هــذا  تحــت  ســنوات  منــذ  أصــدره  كتــاب  يف  الدائــم”  “االبتـهـاج  بروكــر 

العنــوان نقــد فيــه نقــدا الذعــا أيديولوجيــة الفــرح املفــروض اليــوم كواجــب 

يف املجتمعات الغربية. وهو ما ذهب إليه منذ أشهر مواطنه الفيلسوف 

روجــي بــول دروا يف مؤلــف ال يقــل أهميــة وعمقــا هــو “الفلســفة ال توصــل 

حتمــا إىل الســعادة.. وهــذا أفضــل”، شــن فيــه حربــا ضروســا عــى أنبـيـاء 

الســعادة الجــدد ومروجــي الغبطــة والســرور.

الوجــود  محزنــة وتراجيديــا  اإلنســاين  الوضــع  حقيقــة  كانــت  وإن  وحتــى 

الـعـزاء الكاســيكية،  مرعبــة بعــد “مــوت اإللــه” وانتـفـاء معــه إمكانيــات 

فربمــا تبقــى الفلســفة هــي الطريــق الوحيــد الــذي نتعلــم ونحــن نســلكه أن 

نحــب الحيــاة مــع وعينــا بأنهــا منتهيــة وأننــا ســنموت يومــا.

العيــش  يف  فاالســتمرار  ذلــك،  غــر  آخــر  خيــار  لإلنســان  ليــس  وعمومــا 

كاالبتهاج برحلة نقوم بها مع علمنا املسبق بأنها ستنتهي حتما. تشاؤم 

الــذكاء وتفــاؤل اإلرادة كمــا كان يـقـول الفيلســوف أنطونيــو غرامــي 
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رواية الخالص الفردي والسرد العربي
باولو كويلهو والرواية العربية

حاتم الجوهري

باولــو كويلهــو ذلــك الــروايئ الربازيــي الــذي نــال شــهرة عامليــة واســعة، لــم ينــل الحــظ نفســه عنــد النقــاد العامليــني والنقــاد العــرب، وأعتقــد 

أن ذلــك يرجــع لنــوع الروايــة التــي يقدمهــا كويلهــو، والتــي يمكــن أن نطلــق عليهــا روايــة “الخــالص الفــردي”، أي روايــة البطــل املهمــوم 

بأزمتــه الذاتيــة والبحــث عــن خالصــه الفــردي يف ظــل تناقضــات العالــم املحيطــة بــه. وتتبــدى أكــر وأكــر مشــكلة كويلهــو مــع النقــد العاملــي 

والعربي، يف أنه يقدم الخالص دائما يف صورة روحية وعن طريق أقرب للبطولة والتصالح مع النفس والحكمة يف أشكال متعددة، 

وهو ما يجعلنا نتساءل عن مكانة كويلهو وسط أدب أمركا الالتينية ومقارنة رواية “الخالص الفردي” التي يكتبها برواية “الواقعية 

الســحرية” عنــد ماركيــز أو بورخيــس.

مقال

روايــة “الواقعيــة الســحرية” التــي نالــت  في 
شــهرتها العامليــة واملرتبطــة بــأدب أمــركا 

الســيايس  الواقــع  عــى  التمــرد  نجــد  الاتينيــة، 

العــام واســتبداد الســلطة حاضــرا والبطــل ليــس 

بطــا فرديــا يبحــث عــن خاصــه الــذايت، ولهــذا 

ماركيــز  يقدمــون  العربــي  اليســار  نقــاد  تجــد 

يف  و”الـجـرال  البطريــق”  “خريــف  ورواياتــه 

املتاهــة” و”مائــة عــام مــن العزلــة” بوصفهــا مــن 

الروايــات  تلــك  روائــع األدب العاملــي، الشــتباك 

مباـشـرة مــع املجــال الســيايس، خاصــة ملــا مثلتــه 

أـمـركا الاتينيــة مــن رمــز كاســيي يف مواجهــة 

التوسع والهيمنة األمركية أثناء القرن املايض.

لحــد  تتجــاوز  الســحرية”  “الواقعيــة  أن  ورغــم 

وتعبرهــا  االـشـراكية”  “الواقعيــة  روايــة  بعيــد 

بــن  الطبقــي،  شــكله  يف  الـصـراع  عــن  املباشــر 

ـعـرّبت  رســمية  أدبيــة  كمدرســة  املجتمــع  أبنيــة 

عــن الفكــر املاركــي وارتبطــت بــه، إال أن موقــف 

روايــة  يف  البطــل  الفــرد  فـكـرة  مــن  املاركســين 

عنــد  واملثــل  واألخــاق  الفــردي”  “الخــاص 

كويلهــو، جعلهــم دائمــا يضعــون ماركيــز عــى 

رأس أدب أمركا الاتينية ويتجاهلون كويلهو.

الفكــر  يف  الراتبيــة  بفـكـرة  عاقــة  أيضــا  لألمــر 

كويلهــو  يكتــب  حيــث  األوروبــي،  االســتعماري 

باإلســبانية،  ماركيــز  كتــب  بينمــا  بالربتغاليــة 

ورغم كل ما يشاع عن عدالة الثقافة األوروبية 

إال أنهــا يف نــواح عديــدة ثقافــة رتــب ودرجــات، 

املقــام  يف  والفرنســية  اإلنجليزيــة  اللغــة  تضــع 

األول، ثــم األملانيــة واإليطاليــة واإلســبانية، وال 

األوروبيــة. اللغــات  لبقيــة  كـبـرا  انتباهــا  تعــر 

ماكينــة  تجــاوز  اســتطاع  كويلهــو  أن  إال 

الفنــي  الــذوق  وتوجيــه  األدبــي  النمــط  تشــكيل 

روايتــه  فحققــت  كلــه،  العالــم  يف  املنتشــر 

وباعــت  التوقعــات  فــاق  نجاحــا  “الكيميــايئ” 

حــوايل 150 مليــون نســخة يف مختلــف اللغــات 

“الجبــل  يف  نجاحاتــه  وتوالــت  إليهــا،  املرجمــة 

الخامس″ و”عى نهر بيدرا جلست وبكيت” 

وغرهــا. و”بريــدا”،  و”الـحـاج” 

مــع  أيضــا  تواكــب  كويلهــو  نجــاح  أن  وأعتقــد 

مرحلة انحسار أثر ما بعد الحداثة وأزمة بحث 

أوروبــا عــن فكــرة جديــدة تعيــد لهــا توازنهــا، فمــا 

بعد الحداثة لم تحقق ألوروبا حتى اآلن سوى 

التنفيــس عــن الغضــب ـجـراء فشــل أطروحتهــا 

عــن مركزيــة العقــل وقدرتــه عــى تقديــم نمــوذج 

االســتعمار”  بعــد  “مــا  أفــكار  حتــى  الحداثــة، 

تحـتـاج  نخبويــة  محــاوالت  ـتـزال  مــا  وغرهــا 

لنمــوذج حضــاري تطبيقــي واقعــي لتســر عــى 

الحيــاة. فيهــا  األرض وتــدب 

روايــات  نجــاح  تفســر  يمكــن  أخــرى  زاويــة  مــن 

إشــارة  أنــه  عــى  العالــم،  شــباب  بــن  كويلهــو 

األيديولوجــي  البطــل  أشــكال  عــى  لتمردهــم 

الجامــد مــن جهــة، وعــى شــكل البطــل العبثــي 

املتبلــد تجــاه الواقــع مــن جهــة أخــرى يف روايــات 

إذا  اآلفلــة  املدينــة  روايــات  أو  “الديســتوبيا”، 

الفاضلــة. املدينــة  تعنــي  “اليوتوبيــا”  كانــت 

مصــر  يف  الديســتوبيا”  “روايــات  انتـشـرت  وقــد 

بصــورة  وتمـيـزت  مؤـخـرا،  العربيــة  واملنطقــة 

القبــح  برصــد  ينشــغل  الــذي  الســلبي  البطــل 

والواقع املرير وهو يف حالة انسحاق واستسام 

روايــات  بعــض  مــن  العكــس  عــى  للعجــز، 

الـجـوع″  “ألعــاب  مثــل  العامليــة  الديســتوبيا 

التي يتمرد فيها البطل ويثور عى صورة املدينة 

اآلفلــة. أو  الفاســدة 

يف  املنســحق  الســلبي  البطــل  صــورة  وترجــع 

روايات الديستوبيا املصرية خاصة إىل الروايات 

بــدأ  )وبعضهــم  التســعينات  جيــل  كتبهــا  التــي 

ـخـراب  وإعــان  الهزيمــة  فـكـرة  إىل  شــاعرا(، 

العالــم التــي ظـهـرت مــع قصيــدة النــر املصريــة 

التسعينية، ولم تصل املواجهة إىل ذروتها بن 

قصيــدة النــر التســعينية كشــكل أدبــي نخبــوي 

وبــن جماهــر الشــعر، إال عنــد عــودة منصــات 

ينايــر  يف  املصريــة  الثــورة  إبــان  التحريــر  ميــدان 

2011م.

الشــعراء أن يخــرج  ـهـؤالء  فكيــف يمكــن ألحــد 

للنــاس ليتحــدث عــن اليومــي والعــادي والــذايت 

والعزلــة،  الجســد  وكتابــة  والتشــيؤ  والهزيمــة 

يف حــن تبحــث الجماهــر عــن اســتعادة الحــس 

وتشــغلها  مجــددا،  النهضــة  وحلــم  الجماعــي 

للبــاد. العامــة  األحــوال 

الســرد  مفقــودة يف  كويلهــو حلقــة  يمثــل  ربمــا 

“الواقعيــة  تيــار  مــن  العكــس  فعــى  العربــي، 

العربــي،  العالــم  يف  انتشــر  الــذي  الســحرية” 

لــم يجــد كويلهــو مــن يــروج لــه نقديــا يف املشــهد 

حالــة  إىل  يرجــع  ذلــك  أن  وأعتقــد  العربــي، 

الفصــام الســائدة اآلن بــن النخبــة املنتقــاة وبــن 

الجماهــر، فالنخبــة يف معظمهــا اآلن إمــا نخبــة 

رسمية تروج لألدب الهامي الذي ال يستعيد 

الجماعــة املصريــة، وإمــا نخبــة معارضــة  حالــة 

تصــر عــى كتابــة أدبيــة أيديولوجيــة تصــادر عــى 

ال  أو  طريقتهــا  عــى  يتحقــق  أن  فإمــا  الحلــم، 

أبــدا. يتحقــق 

“الخــاص  روايــة  يف  كويلهــو  يبــدو  هنــا  مــن 

العربــي،  الســرد  يف  مفقــودة  حلقــة  الفــردي” 

تلــك  بعــد الجتـمـاع  مــا  يف  تفــي  حلقــة  ربمــا 

جماعيــة  حاضنــة  يف  الفرديــة  الخاصــات 

بعــد  الراهنــة،  العربــي  اإلنســان  ألزمــة  تلتفــت 

أن انتكســت -مرحليــا- معظــم الثــورات العربيــة 

وعــادت األبنيــة السياســية العتيقــة للحكــم أكــر 

وتـجـربا. وقمعــا  قســوة 

يظهــر الســؤال هنــا، هــل تكــون روايــة “الخــاص 

املســتوى  عــى  ونجاحهــا  لـ”كويلهــو”  الفــردي” 

الشــعبي العربــي، إشــارة ملرحلــة نفســية يتمكــن 

“الخــاص  امتــاك  مــن  العربــي  الشــباب  فيهــا 

الفردي” أوال، تمهيدا لخاص جماعي قد يأيت 

الحقا! هل يمكن أن ينطلق البطل بعد تحققه 

فرديــا وانتصــاره عــى هواجســه الخاصــة، إلطــار 

البحــث عــن الخــاص الجماعــي!

إن الواقــع االجتماعــي لـ”كويلهــو” جعــل رواياتــه 

التــي تعكــس كثــرا مــن تفاصيــل حياتــه وســرته 

عــن  البحــث  مســاحة  عنــد  تقــف  الخاصــة، 

الخــاص الفــردي، الــذي عــادة مــا وجــده البطــل 

تجربــة  بعــد  والدينــي  الروحــي  الخــاص  يف 

وصعــاب وترحــال، وكأنــه يقــدم صــورة جديــدة 

مــن “الوجوديــة املؤمنــة” عنــد كركيغــارد حيــث 

يكتشــف اإلنســان ربــه وحــده بعيــدا عــن املذاهــب 

والجاـهـزة. الســائدة  الدينيــة  والطــرق 

تقديمــه  يف  العربــي  االجتماعــي  الواقــع  لكــن 

لصــورة البطــل الــذي تتنازعــه الدوافــع ويبحــث 

“الخــاص  بــد ســيتجاوز صــورة  نجاتــه، ال  عــن 

فــردي  تطهــر  مرحلــة  ويعتربهــا  الفــردي” 

ضرورية، للمشاركة الحقا يف حالة البحث عن 

الجماعــي”. “الخــاص 

بالخــاص  وعاقتهــا  املصريــة  الجماعــة  روايــة 

يف  التدافــع  عنــه  ينبــئ  قــد  مــا  ذلــك  الفــردي؛ 

القادمــة،  الـفـرة  يف  املصــري  الســردي  املشــهد 

خاصــة أن الصــدام بــن املشــهد النخبــوي وبــن 

عــدة  شــهد  التقليديــة؛  األبنيــة  خــارج  املشــهد 

عــن  كشــفت  األـخـرة  املرحلــة  يف  انفجــارات 

الفجــوة بــن االحتياجــات الواســعة للجماهــر، 

واملنتجات الجامدة التي تعرضها عليها النخبة 

التقليديــة، وكانــت وفــاة الــروايئ د.خالــد أحمــد 

ودهشــة  الواســع،  الجماهــري  وأثرهــا  توفيــق 

النخبــة التقليديــة ورد فعلهــا تجاههــا نموذجــا 

تلــك  الفجــوة  لحالــة 
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أرملة وحيد القرن
إسالم أبوشكير

يوميات

ليــس شــائعا أن يمــوت شــخص لســبب مــن األســباب، وأن تحــرق قلــوب 

لرحيلــه، وأن ُتعّلــق صورتــه عــى الجــدار، وأن تمــّر الســنوات، وأن ُينــى 

شــيئا فشــيئا، ثــّم يعــود إىل الحيــاة فجــأة! تســتيقظ زوجتــه ذات صبــاح، 

لتجــده مســتلقيا إىل جانبهــا. الرجــل نفســه الــذي مــات، وكان ُيفــرض أاّل 

يعــود.

عنــه،  بعــد خطــوات  عــى  تقــف  الســرير،  عــن  تقفــز  ســتصرخ مفزوعــة، 

مــن حولهــا. الهــواء  تـفـرك عينيهــا، وتتشــّمم  ثــّم  عــى فمهــا،  ويدهــا 

وخــال أقــّل مــن دقيقــة ســتكون قــد هــدأت. أعصابهــا املشــدودة ترتخــي. 

والصرخــة التــي كانــت عــى وشــك االنطــاق تــذوب داخــل فمهــا.

زوجهــا تعرفــه جّيــدا. ال يراودهــا أدىن شــّك يف أّنــه هــو، لكّنــه متعــب جــّدا. 

مســتلق عــى ظـهـره مصّوبــا نظراتــه الذابلــة إليهــا. يــدان مســبلتان، عنــق 

مائــل، فــم نصــف مفـتـوح. قــد يســاورها القلــق قليــا تجــاه ذلــك، لكّنهــا 

ســتتذّكر أّنــه املــوت. مــن غــر املتوّقــع إذا بعــد ســنوات املــوت الطويلــة هــذه 

أن يبقى كّل يشء عى حاله. العينان والجمجمة الصلعاء والنخور التي 

أصابــت العظــام هنــا وهنــاك.

تناولت املرأة سّماعة الهاتف، واّتصلت بمعارفها تخربهم بما جرى قبل 

قليل.

بالضيــوف. تحّلقــوا حولــه وهــو  بعــد ســاعة واحــدة كان املنــزل مزدحمــا 

يلمســوه.  أن  اســتأذنوا امـلـرأة يف  بإمعــان.  تفّحصــوه  فراشــه.  عــى  ممــّدد 

مــّرروا أصابعهــم عــى خّديــه. وأداروا وجهــه يمينــا ويســارا. طلبــوا إحضــار 

مصبــاح، حيــث ســّلطوا الضــوء داخــل فمــه، وراحــوا يحصــون أســنانه.

خال ذلك لم يكن يتكّلم. ظّل صامتا. وهم بدورهم تفّهموا األمر، ولم 

يعّلقــوا. كانــت حنجرتــه متضــّررة جــّدا. تفّســخت، ولــم يبــق منهــا ســوى 

عــن مشــكلة  النظــر  غّضــوا  عالقــة يف رقبتــه.  اللحــم  مــن  قطعــة صـغـرة 

صمتــه، إذ لــم يكونــوا يف حاجــة إىل ســماع صوتــه للتأّكــد مــن أّنــه هــو حّقــا.

يف  العظمــّي  النتــوء  هــذا  عــى  األوىل  بالدرجــة  منصّبــا  اهتمامهــم  كان 

هــذه  ميّزتــه  لطاملــا  ضاـمـرا.  قرنــا صـغـراً  يشــبه  والــذي  منتصــف جبهتــه، 

العامــة عــن اآلخريــن. لقــد عــاىن مــن هــذا القــرن أشــّد املعانــاة، يف طفولتــه 

خصوصــا، ألّنــه كان موضــع ســخرية دائمــة مــن أترابــه. وعندمــا حــاول يف 

مــا بعــد التخّلــص منــه كان األوان قــد فــات كمــا ذكــر الطبيــب.

إذا  النمــّو، إاّل  عــن  توّقفــت  العظــام  القــرن مســتحيل، ألن  اســتئصال   -

غامرنــا بإبـقـاء مكانــه مفتوحــا. ثقــب مفـتـوح يف منتصــف الجبهــة. يعنــي 

ذلــك أّن الدـمـاغ يف الداخــل ســيظّل معّرضــا للهــواء والغبــار. مغاـمـرة ال 

نتائجهــا. نضمــن 

هكــذا توّجــب عليــه أن يتكّيــف مــع قرنــه الوحيــد بقّيــة حياتــه. ومــا ســاعده 

عــى ذلــك أّن النــاس الذيــن يحيطــون بــه اعتــادوا عــى قرنــه إىل درجــة أّنهــم 

لم يعودوا يرونه أصا. تبقى فقط املضايقات الصغرة التي يتعّرض لها 

مــع الغربــاء الذيــن يلتقيهــم أّول مــرة. ولحســن الحــّظ أّنهــم قّلــة بحكــم أّن 

املدينــة ال يأتيهــا الغربــاء إاّل نــادرا.

تضــاف إىل ذلــك العامــة األخــرى. اإلصبــع السادســة يف كّل مــن كّفيــه. 

صحيــح أّنهــا أقــّل أهّمّيــة ووضوحــا مــن عامــة القــرن، وأّن هــذا العيــب 

مــن  ملزيــد  عنــده  الوقــوف  إغفــال  يجــوز  ال  لكــن  نســبّيا،  منتشــر  الخلقــّي 

التدليل عى حقيقة شخصّيته.. يذكرون كيف كانت تتمّلكهم قشعريرة 

خفّيــة كّلمــا شــعروا بهــذه اإلصبــع الزائــدة بــن أكّفهــم عندمــا يضطــّرون 

مصافحتــه. إىل 

يبقــى العامــل األخــر الــذي حســم املســألة برّمتهــا، خلــّو قــربه مــن جثمانــه. 

أرسلوا من يتفّقد القرب، فلم يجدوا شيئا هناك. وكان هذا كفيا بتبديد 

آخر الشــكوك حوله.

- نعم، هو.

أّكدوا لها أّنه زوجها فعا. هّنأوها بسامته، وغادروا.

ســاخرة.  صـفـراء  ابتســامة  شــفتيها  عــى  ارتســمت  وقــد  امـلـرأة  وّدعتهــم 

والواقــع أّنهــا لــم تكــن يف حاجــة إىل كّل هــذه التأكيــدات. لــم تكــن تنتظــر 

شهاداتهم. كّل ما فعلوه قبل قليل كان عبثا، ومجّرد هدٍر للوقت. لقد 

عرفــت الحقيقــة بنفســها منــذ اللحظــة األوىل. ســنوات طويلــة مــن املــوت، 

لكّنه لم يفقد رائحته التي ال يمكن أن تخطئها فيه. رائحة خاّصة ال أحد 

يعرفها سواها. حاولت أن تصفها لصانع العطور بعد موته، عّله ينجح 

بركيــب يشء مماثــل لهــا. قالــت لــه:

أثـنـاء  مســموعا  خرـيـرا  يصــدر  الــدم  تجعــل  رائحــٌة  لــك؟  أصفهــا  كيــف   -

جّيــدا؟ تخّيلتهــا  هــل  العــروق..  يف  جريانــه 

الصــوت.  هــذا  يصــدر  الــدم  يجعــل  عطــر  لصناعــة  كـثـرا  الرجــل  واجتهــد 

ـجـّرب العـشـرات مــن الوصفــات والركيبــات. اضطــّر إىل إضافــة مــواّد لــم 

يكــن يتخّيــل أّنــه سيســتخدمها يومــا يف صناعتــه. ـغـراء ومســحوق الــذرة 

وأظافــر بشــريّة محروقــة، واملــاء املســتخلص مــن صــور لــه يف طفولتــه بعــد 

باألســيد،  مذابــة  أثريّــة  معدنّيــة  وقطــع  ســاعة،  أربعــا وعشــرين  نقعهــا 

وفضاتهــا.  الحيوانــات  أحـشـاء  مــن  والكثــر 

ومــع ذلــك ظــّل الصــوت الــذي يصــدر عــن الــدم 

ـجـّراء استنشــاق هــذه العطــور بعيــدا جــّدا عــن 

الوصــف الــذي قّدمتــه. صــوت فحيــح، غليــان، 

صــوت مطــر، صــوت أغصــان تتكّســر، أو صخــور 

تتدحــرج.. مــا مــن دم لــه صــوت الخريــر.

- ال، ليست هذه رائحته.

كانت تؤّكد له كّل مرة، وترجوه باكية أن يعيد 

املحاولــة، إىل أن أقــّر بعـجـزه، وطلــب منهــا أن 

تعفيــه مــن هــذه املهّمــة.

بافتقادهــا  امـلـرأة  منهــا  عانــت  كـبـرة  أمــل  خيبــة 

لرائحــة زوجهــا الراحــل. لــم يعــد لدمهــا صــوت. 

تشــعر  يجــري يف عروقهــا هادئــا صامتــا. ال  دم 

بــه.. واضـطـّرت يف النهايــة إىل تقّبــل األمــر عــى 

أّنــه قدرهــا الــذي ال مفــّر منــه.

أّمــا اآلن فقــد تيّقنــت أّن هــذا الرجــل الــذي عــاد 

رائحتــه  زوجهــا.  هــو  اليــوم  الحيــاة صبيحــة  إىل 

التــي ال يملكهــا ســواه. دمهــا عــاد يتدّفــق مصــدرا 

ذلك الصوت القديم نفسه. الخرير، العذوبة، 

التوّهج. لذلك لم ترّدد. احتضنته. ورغم تهّرؤ 

شــفتيه فقــد حاولــت تقبيلــه.

فقــد  وقانونّيــة  رســمّية  حياتــه  تصبــح  ولــي 

وأبطلــت  املدنّيــة،  األحــوال  داـئـرة  راجعــت 

شــهادة الوفــاة التــي ُنّظمــت لــه مــن قبــل. كانــت 

لجــان  شــهورا.  اســتغرقت  معّقــدة  عملّيــة 

طّبّيــة، ومحامــون، وشــرطة، وشــهود، وفتــوى 

مــن  وإـقـرار  أمنّيــة،  وموافقــات  األوقــاف،  مــن 

والوثائــق  األوراق  مــن  واملئــات  العطــور،  صانــع 

يف  خــر  عــى  األمــر  تــّم  أن  إىل  والشــهادات، 

النهايــة.

حرصت عى أن تنهي ذلك كّله قبل أن تحتفل 

بعودته إىل الحياة.

وكان عليهــا بعدئــذ أن ُتنــزل عــن جــدار الغرفــة 

صورتــه القديمــة التــي تحمــل شــريطا أســود يف 

عنهــا  عوضــا  وتضــع  العليــا،  اليســرى  زاويتهــا 

صــورة حديثــة لــه. لــم يبــُد وســيما يف الصــورة، 

إاّل أّنها قطعت عى نفسها وعدا بتغيرها حاملا 

شــفاؤه. يكتمــل 

خاّصــة  مراســم  يف  الجديــدة  الصــورة  ُعّلقــت 

األقــارب  بعــض  إليــه  دعــت  احتفــال  ضمــن 

واألصدـقـاء.

- العودة إىل الحياة مناســبٌة تســتحّق الفرح. ال 

يحــدث ذلــك كّل يــوم.

ُوضعــت يف  القديمــة.  الصــورة  إـنـزال  تــّم  برفــق 

باملخمــل  املبّطــن  الخشــب  مــن  خــاّص  صنــدوق 

عــى  الحديثــة  الصــورة  أُحـضـرت  ثــّم  األزرق، 

مخــّدة حـمـراء صـغـرة، وُثّبتــت يف مكانهــا عــى 

الجدار وسط تصفيق حاّد، ودموع فرح غزيرة 

بّللــت األعنــاق والصــدور. حّتــى  انســكبت 

الحضــور،  شــكرت  حّقــا.  ســعيدة  امـلـرأة  كانــت 

ووعدتهم أاّل تنى لهم وقفتهم النبيلة معها.

لكــّن هــذه الســعادة ـسـرعان مــا بــدأت تتخّللهــا 

بعــض املنّغصــات. ـهـؤالء الفضولّيــون الذيــن ال 

يكّفــون عــن الســؤال.

ســألها بعضهــم عّمــا إذا كان زوجهــا قــد أخربهــا 

إّنــه  فأجابــت  املــوت،  أثـنـاء  يحــدث  عّمــا  شــيئا 

مازال متعبا. ال يتكّلم. حنجرته متضّررة كثرا، 

ثــّم  تلتئــم مــن جديــد.  وتحـتـاج إىل وقــت ريثمــا 

إّنها ال تتوّقع منه أن يتحّدث يف موضوع كهذا. 

قــد يشــّكل ذلــك خـطـرا عــى حياتــه الجديــدة.

- ومع ذلك فاألمر مروك له. انتظروا قليا.

البعــض اآلخــر كان يريــد أن يعــرف كيــف ـيـأكل 

يقــي حاجتــه. ويـشـرب، وكيــف 

هــل  القديمــة،  مابســه  عــن  كذلــك  ســئلت 

مازالــت عــى مقاســه؟ ثــّم عــن عملــه، هــل ينــوي 

إليــه؟ العــودة 

إنجــاب  ينويــان  كانــا  إذا  عّمــا  مــن ســأل  وهنــاك 

أطفــال.

األطفال.

هذا السؤال بالذات استفّزها، لكّنها نجحت يف 

تجاهله. تعاملت معه كما لو أّنها لم تسمعه. 

خطــر يف ذهنهــا أن تعــرف أمامهــم برغبتهــا يف 

ُتســأل  أن  خشــيت  لكّنهــا  منــه،  طفــل  إنجــاب 

أيضــا عّمــا يـحـول دون تحقيــق رغبتهــا. لــم تشــأ 

متضــّررا  كان  زوجهــا  قضيــب  بــأّن  تخربهــم  أن 

أيضــا. بــدا لهــا ذلــك محرجــا جــّدا.

- ليــس مناســبا التكّلــم علنــا يف تفاصيــل دقيقــة 

وخاّصــة كهــذه.

تتـهـّرب  وكانــت  باألســئلة.  يحاصرونهــا  كانــوا 

مــن  تتحّســس  بــدأت  أّنهــا  كمــا  قــدر املســتطاع. 

معــه. رأت  الصــور  التقــاط  طلــب  يف  إلحاحهــم 

الطبيعــّي،  االهتمــام  لحــدود  تجــاوزا  ذلــك  يف 

ليصبــح نوعــا مــن التطّفــل والتدّخــل يف الشــؤون 

الخاّصــة.

كان ال بــّد إذا مــن اّتخــاذ ذلــك الـقـرار الصعــب. 

نهائيــا. واعتزالهــم  مقاطعتهــم، 

- مزعجون، يصعب تحّملهم.

اســتقبال  البــاب عليهــا وعــى زوجهــا.  وأغلقــت 

البيــت  مــن  والخــروج  تمامــا.  ممـنـوع  النــاس 

لحنـجـرة  ضمــادات  لـشـراء  فقــط.  للضــرورة 

الكهرـبـاء  فاتــورة  لدفــع  أو  وقضيبــه،  زوجهــا 

أو لتقديــم شــكوى ضــّد جرانهــا الذيــن يرمــون 

أّنــه منــزل  لــو  بــاب منزلهــا، كمــا  القمامــة أمــام 

أحــد. فيــه  يقيــم  ال  ومظلــم،  مهجــور 

*

قضيــب  إّن  بالـقـول  حكايتهــا  امـلـرأة  اختتمــت 

الحنـجـرة  لكــّن  حالتــه،  تتحّســن  لــم  زوجهــا 

بــدأت تتماثــل للشــفاء رويــدا رويــدا. أخــذ يصــدر 

أـخـرا. تكّلــم  أن  إىل  أصواتــا، 

لسوء الحّظ أّنها كانت كلمة وحيدة وأخرة.

- أحّبِك.

قالها، ومات ثانية 

كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات
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العقل اإللكتروني الجديد
ربال نويهض

الــاإرادي غــر املتناهــي ينكمــش داخــل قفــص  العقــل وبتكوينــه 

إن

حديــدي يتـمـوج بــن الـحـركات الاإراديــة للفــرد والتأثــر باملحيــط. 

والعمــل الــاإرادي الــذي أصبــح عليــه اإلنســان يف القــرن الحــادي 

والعشرين هو انسجام بما يعرب عنه العلم الحديث بالعوملة أو 

بما يسمى االستسام للتكنولوجيا الرقمية.

اآلراء  أصحــاب  اآلراء؛  مــن  نوعــن  إىل  ينقســم  املوـضـوع           إن 

اإلبستمولوجية والنفسية، الذين يربهنون عى ذلك من خال الحدس 

أو االكتئــاب العــارم الــذي يــربز عــن عــدم قــدرة الفــرد منــا عــى االبتعــاد عــن 

ذلــك القفــص أو الجهــاز اإللكــروين. أمــا البعــض اآلخــر فهــم مــن أصحــاب 

والجهــاز  مــن جهــة  الفــرد  بــن  الصلــة  ينعتــون  الذيــن  العلميــة  النظريــة 

الــذي يتعلــق بالعمــل أي مــا يعطــي الفــرد العامــل القــدرة عــى التواصــل 

مــع األشــخاص املحيطــن بــه بالعمــل، حتــى رغــم عــدم وجودهــم املــادي 

مــن حولــه. إن العقــل بطبيعتــه ينحــو إىل الحريــة املطلقــة التــي ال تســمح 

بــأن تحــد مــن قدرتــه الفعالــة والعلميــة التــي تنتــج عــن اختــاط الكهرـبـاء 

واإللكــرون املوجــودة داخلــه، أي مــا يســمى الشــك. هــو الشــك بــكل مــا 

يــدور مــن حولــه وذلــك مــن خــال التســاؤل كمــا ذكــر كانــط يف عبارتــه “أنــا 

أشــك إذن أنــا موجــود”.

بيــده  منهــم  كل  واحــدة  غرفــة  يف  األشــخاص  بعــض  ونراقــب   نجلــس 

جهــاز إلكــروين خــاص بــه ال يلتفــت إىل مــا يــدور مــن حولــه، كل يف قفصــه 

الخــاص أو صفحتــه عــى شــبكة “التواصــل االجتماعــي”. يدخــل غريــب إىل 

الغرفــة ويجلــس، ال أحــد يلتفــت إليــه أو يتفاعــل معــه، فيبــدأ هــو أيضــا 

باســتعمال هاتفــه والدـخـول إىل قفصــه الخــاص بــه.

العقــل  مــن  للحــد  بــن األـفـراد  عــن حواجــز موضوعــة   هــذه كلهــا عبــارة 

للعوامــل  االـكـراث  وعــدم  بالنفــور  بــدأ  الوقــت  مــع  الــذي  الفعــال، 

الحقيقيــة التــي تــدور مــن حولــه. إن هــذه الحادثــة ليســت ســوى مـحـاكاة 

لواقــع العقــل اإلنســاين الحقيقــي الــذي أصبــح عليــه. ولقــد أّدى هــذا إىل 

اعتبــار العلــوم العقليــة معــارف عقليــة محــدودة، وبهــذا املفهــوم أصبــح 

أن العقل غايته فقط محاولة لفهم رسالة أو نص محدد مسبقا. وذلك 

يتحدد من خال حفظ العلوم العقلية ورفض الفلسفة التي تهدف إىل 

التســاؤل والتأمــل اللذيــن ينتــج عنهمــا القلــق للوـصـول إىل الثقــة بالعلــم 

والناتــج عنــه. يعتــرب البعــض أن التفكــر هــو فصــل املعــارف العلميــة التــي 

ال بــّد مــن اســتيعابها والعمــل بهــا، عــن أساســها املنطقــي. وبذالــك نكــون 

قد اشرينا الصناعة املفربكة وال نكون قد ساهمنا بمخرعات جديدة يف 

النهضــة العلميــة الحديثــة.

 إن اعتبــار نســبية املعرفــة العلميــة أقــل أهميــة مــن املطلقــات. إن نســبية 

املعرفة العلمية هي التي تصنع قابلية التطور والقطيعة اإلبستمولوجية 

أي إن تاريــخ العلــم هــو تاريــخ أخطائــه؛ بمعنــى أن العلــم يتطــور بتجــاوز 

املعــارف الســابقة واكتشــاف مــا هــو باهــر وجديــر.

 إن هــذا يجيــب عــن ســؤال ملــاذا نحــن شــعوب تفشــل وتنـهـزم، ونرفــض 

التطــور ونعتــاش عــى فتــات موائــد العالــم املتقــدم. إن هــذا الفشــل يفســر 

ســيكولوجية االنكمــاش باملــايض لتربيــر التخلــف الشــامل. إن مشــكلة هــذا 

الواقــع الــذي نحــن عليــه ناتجــة عــن انكماشــنا داخــل هــذا القفــص وعــدم 

القــدرة عــى تجــاوزه والتطــور مــع العقــل العلمــي للعالــم. نحــن ال ننتبــه 

إىل أن نظريــة املعرفــة هــي نســبية، وهــذا ال يمكــن مــن خالــه الخلــط بــن 

املعــارف العلميــة والنصــوص املطلقــة. فهــذا الركيــب غــر املتجانــس هــو 

للتشــويش عــى العقــل.

 إن األبحاث العلمية واملعرفية ال يمكن أن تكون وأن تسمح لأليديولوجيا 

بالتحكــم فيهــا. أي ال يمكــن التوهــم برفــض املنطــق العلمــي ألن ذلــك هــو 

االنكمــاش األكــرب داخــل التخلــف. فبذلــك يصبــح العقــل إلكرونيــا، وذلــك 

مــن خــال اعتبــار القناعــات الشــخصية ورفــض األبحــاث العلميــة إلثبــات 

صحــة مــا نعتقــد، وليــس ألن نشــجع البحــث العلمــي عــى تطويــر العقــل 

العمي.

 إن العودة إىل الذات اإلنسانية هو الحل للخروج من القفص اإللكروين 

وتحريــر  تحديــد  هــل  الســؤال  يبقــى  الفعــي.  العقــل  إىل  والخــروج 

األيديولوجيــات دينيــة كانــت أو عرقيــة همــا الحــل؟ أم العــودة إىل الثقافــة 

األصليــة ونــزع البســاط مــن تحــت العقــل اإللكــروين همــا الحــل للخــروج 

إىل الحريــة واالندـمـاج بالعقــل العصــري؟ 
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حكاية أبوليلى
أحمد سعيد نجم

قص

أوّل حكايتي معه أنه قال يل:

- هاتها.

فقلت له:

- ال. لن أعطيك إياها.

فجأر مثل ثوٍر هائج:

- َوَلك، إصَح لكامك، واعريف مع َمن تحي.

فأجبُته بتحدٍّ أكرب:

رتــه(، فــإن كنــت  - َوَلــك بعينــك، يــا “أبوعريضــة “،)أشــُر بذلــك إىل مؤخِّ

أنــَت “أبوليــى”، فأنــا “أبوزيــد “!

واستفّزه جوابي، فتقّدم نحوي، كأنه يريد أن يضربني. وتفرطع رفقايئ 

الذين كانوا معي، وظللُت يف مكاين،عموداً ال يتزحزح. وذلك ما أوقفه 

إيّل. وكان توقفــه يعنــي أـمـراً واحــداً: يريــد تســويًة.  يف منتصــف الطريــق 

حاًّ وســطاً يحفظ له هيبته يف قلب الســوق. أن أقوم أنا، مثاً، بالتقاِط 

العصــا مــن منتصفهــا، فألــوذ بالفــرار، ويــا فكيــك.

وكنــت لخــويف الشــديد مــن رّدة فعلــه التــي لــم أعــرف مــاذا كانــت ســتكون 

عليه، قد بِّت عى استعداٍد ألن أتخّى له عن املصاري التي يف جيبي، إْن 

كان مثــل ذلــك الحــلُّ يرضيــه. فأنــا اآلخــر كنــت قــد ذهبــت يف عنــادي لــه إىل 

الحــدود القصــوى، حــّد “التهــّور”.

وال أكتــم أن خاطــر الفــرار كان قــد شــّكل يل خيــاراً أّوليــاً. أســهلها. أن أهــرب 

بمــا ملكــت يــداي. وأعتقــد أننــي لــو كنــُت َفَعلــُت ذلــك ملــا كان بمقــدوره، 

بكرشــه الــذي يدفعــه إىل األمــام، وعريضِتــِه التــي تعيــده إىل الخلــف بقــادٍر 

عــى أن يلحــق بــي، أنــا الــذي كنــت يف حينهــا عصموصــاً “إذا أطــارت الريــُح 

”، كمــا يقــول املتنبــي. عنــه الثــوَب لــم َيــِنِ

كان شكي الخارجي يفضحني، ويقول للرائح والغادي:

“هذا ولد”.

رغــم أننــي كنــُت قــد فرضــُت، عــى رفقــايئ يف ِشــّلة الحــارة، مظـهـراً مــن 

مظاهــر الرجولــة الزائفــة، بــأن أرغمتهــم أن ينــادوين “أبوزيــد”. أيمكــن بعــد 

هــذا أن يتخّيلنــي أحــٌد عائــداً إىل البيــت، باكيــاً، قائــاً ألهــي:

- لن أعود إىل السوق، فـ”أبوليي ” يسرق أموالنا.

وصبــاح ذلــك اليــوم الــذي أكتــُب عنــه اآلن كان أمــر أن أشــتغل، أو أن ال 

أشــتغل قــد ُوِضــَع عــى املََحــكِّ األخــر. أن أذهــب إىل الشــام، مثــل بقّيــة 

أوالد الحــارة، وأبحــث يل عــن عمــٍل، أو أن أبقــى داـئـراً يف الشــوارع، مثــل 

املـسـاء، ألنهــم  حـلـول  قبــل  البيــت  إىل  أرجــع  أن  أســتطيع  ال  اللُقـطـاء، 

سيسألونني إْن كنُت وجدُت عماً أم ال، وال أحصُل يف بقايئ وحيداً دون 

رفقــايئ عــى أيَّ متعــة. فجميعهــم كانــوا قــد عــروا عــى أعمــاٍل لهــم، ولــم 

يبــَق يف الحــارة مــن متصربــٍع غــري.

أن أعمــل كالبقيــة، ويف  عــّي  يتّوجــب  ملــاذا  نقولهــا صريحــًة:  تعــال  ثــم، 

يجــأر: ثــم  نقبــض،  ينتظرنــا حتــى  يســرق أموالنــا.  مــن  الســوق 

- يالله هات. َطلِّْع شو يف بجيبتك.

هــذا جانــب، وهنالــك جانــب األهــل. فقــد كانــوا يــرون أنــه إن كان معـقـوالً 

أن يخلــو “مخيــم الرمــوك” مــن ُفــَرِص عمــل، فمــن غــر املعقــول أن تكــون 

تلــك هــي حالــة مدينــة طويلــة عريضــة مثــل “دمشــق”. ووالــدي، الــذي كان 

صاحــب هــذه املقولــة، كان مــا يفتــأ يدّلــل عــى مقولتــه بالقــول:

- أنا صرت ًع ِحّفة قربي، وبعدين باشتغل. فّتش. بتاقي.

ويف األيــام التــي ســبقت نــزويل يف ذلــك اليــوم إىل “ســوق الهــال” فّتَشــُت 

حتــى انهــرى كعبــاي. وبعــض معامــل املدينــة التــي ســألُت فيهــا عــن عمــٍل 

لــم يســمحوا يل، حتــى، بــأن أجتــاز عتباتهــا الخارجّيــة. والجملــة التــي لــم 

يكــن يأتينــي غرهــا:

- الله ييّسر لك.

يــرون أن عطلتنــا الصيفيــة مــن حّقهــم  ومــا العمــل، وال عمــل؟ واألهــل 

هــم ال مــن حقّنــا نحــن. فبعــد إذ دّرســونا شــتاًء يريــدون أن يقبضــوا الثمــن 

صيفاً. وليس مهّماً ما العمل. املهّم هو أن نعمل. حتى لو انتهى بنا األمر 

أن نشــتغل عّتالــن يف “ســوق الهــال”.

وأين املشكلة؟

فأنــت تعمــل يف مــكاٍن بعيــد. وتحمــل أغــراض النــاس إىل أمكنــة بعيــدة. ال 

عــٌن رأت، وال أُذٌن ســمعت.

وُكلُّ أفراد الشــّلة كانوا هناك، يف “ســوق الهال”: فريد وشــوقي وحســن 

ويوسف، ما عدا “أحمد”. فأبوه الذي يعمل “َتحّري” مع املكتب الثاين، 

كان قــد َدّبــر لــه شــغاً يف معمــٍل لُصنــِع الجرابــات يف حــّي امليــدان، يكنــس 

مــا تســاقط عــى األرض مــن خيطــان وشراشــيب، ومــع ذلــك فهــو يـقـول 

إنــه يف نعيــٍم مقيــم. فهــو يعمــُل بــن بنــات. وُهــّن يعاملنــه مثــل ولــٍد مدّلــل.

“ولد! ” “ولد!”.

يرّدد، ويضحك.

وأمــا هنــا، يف “ســوق الهــال “، فلــن تجــد غــر “أبوليــى”. وهــو أكــرب منــا 

بنحــو أربــع أو خمــس ســنوات، يعنــي ُعـمـُرُه ســبعة عشــر أو ثمانيــة عشــر 

عامــاً. وِمــْن قبــل الظهــر ـتـراه َيُمــرُّ عــى واحــدة مــن خّمــارات “نزلــة رامــي”، 

يأخــُذ لــه َبطحــة عــرق، وبعدهــا إىل “ســوق الهــال”، وليــس عــى لســانه 

ســوى جملــة واحــدة:

- تعا َوال. هات شو معك مصاري.

وبالبلطجة، وبســكّنٍ يخفيها عند خاصرته، ويعمل يف كّل خناقة عى 

أنــه سيســحبها، كان يشــّلح األوالد – العّتالــن معظــم مــا حّصلــوه مــن 

مصــاري طيلــة يومهــم.

وعنــد الظهــر، وكنــت قــد قــررت منــذ الصبــاح أن أُمــّر يف ذلــك اليــوم عــى 

الســوق مثــل ُمَتَســٍل ال غــر. أمــي مــع رفقــايئ بعــض الوقــت، ثــم أُكِمــُل 

ســحابته يف “ســينما ســوريا” )كانــت موجــودة يف الســتينات عنــد مدخــل 

الحميدّيــة(: ســوق 

“أرِّْب. َرْح إيبلِّش!”.

وفيمــا نحــن واقفــون يف الســوق، أنــا وفريــد وشــوقي وحســن ويوســف، 

منــا كان “أبوليــى” يصّيــح ويُعربــد، يف محاولــة يائســة منــه ألن  وقريبــاً 

يـفـرض خــاوًة عــى ـفـاّح مــن فاحــي الغوطــة، أشــارت عجــوٌز مغمغمــة 

إلينــا، بأنهــا تريــد َمــن يحمــل لهــا أغراضهــا إىل بيتهــا يف “الجســر األبيــض”!

وركضــوا؛ األوالُد )خطــأ َنَحــوي ُمَتَعّمــد( صوبهــا. فتمّلتهــم العجــوز، ثــم 

أشــارت يل، أنــا الواقــف بعيــداً، مثــل عمــوٍد ال يتزحــزح:

- أنت.

َخَدعتها، عى األرجح، مابي الجديدة نسبياً، قياساً بمابس رفقايئ 

املَُلّفقة. فقد كنُت أشرُت لتّوي، أنني ذهبُت يومها إىل السوق ال ألعمل، 

بل ألهرب من َنّق األهل:

” َدّور. َدّور. بتاقي!”.

وأشــعرين اختيــار العجــوز يل بالفــرح. إذ ال يكفــي، كمــا تهّيــأ يل تفســر 

هــذا األمــر الحقــاً؛ عندمــا أصبحــُت كاتبــاً، أن نختــار اآلخريــن، إذ ينبغــي، 

باملثــل، أن يختارونــا هــم مثلمــا اخرناهــم نحــن!

واآلن:

َمــن الــذي ســمع اختيــاَر العجــوز يل؟ ســمعه “أبوليــى”، فحــّل عــن ط.. 

)كلمة نابية( الفاح الذي كان يتجرَبُحُه لحظتها، واقرب مني مشّجعاً:

ة. وإرجع لهون هه. أوعك ما ترجع! - يالله أوام. روح مع الَحجِّ

كانــت اللهجــة -اآلـمـرة- الناهيــة التــي أتتنــي منــه قــد نّغصــت عــّي، بأكــر 

ممــا نّغــص عــّي ـطـول الطريــق مــن “ســوق الهــال” يف املرجــة إىل ســفوح 

مــا  تفكيــك  بثقــل حمــي، يف  أنــوء  قاســيون. وانشــغلُت يف األثـنـاء، وأنــا 

ســمعُته مــن “أبوليــى”، فانقســم حكُيــه معــي بعــد تفكيكــه إىل جزأيــن: 

طلُبــه بــأن أحمــل أغــراض املــرأة إقــراٌر بأننــي قــد صــرت واحــداً مــن العاملــن 

أعــود.  بــأن  َعــَيَّ  فإلحاُحــه  الســلبّي  الوجــه  أمــا  الســوق.  يف  األساســين 

ومعنــى ذلــك أنــه سيســلبني مــا ســتعطيني إيــاه تلــك العجــوز الطّيبــة:

“وكأنك يا “أبوزيد” ما غزيت”.

قصرهــا،  مــن  آخذهــا  أن   : ُمــرُّ أحاهمــا  خياريــن،  بــن  هــذا  ووضعنــي 

أُري  أعــود  الرـمـوك” وال  “مخيــم  إىل  األبيــض”  “الجســر  مــن  وبوجهــي 

“أبوليــى” وجهــي ثانيــًة، أو، وهــذا هــو الخيــار الثــاين: أن أعــود إىل الســوق 

وأواجهــه.

كان الــيء الوحيــد الــذي اســتقّر يف خلــدي أّول كّل يشء هــو أننــي لــن 

لُتــُه بَعــِرِق جبينــي، مهمــا كّلفنــي  أتّخــى ألحــد، كائنــاً مــن كان، عّمــا حصَّ

ذلــك مــن تضحيــات!
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وقلــُت أســأُل نفــي الســؤال العويــص الــذي يســأله املقهــورون ألنفســهم 

دومــاً:

“ما هذه الحياة املُّرة التي انكتب َعَيّ أن أحياها بوجود أمثال “أبو ليى”؟

خيــار  إىل  أنحــاُز  رأيتنــي  حتــى  ـمـّرة  غــر  الســؤال يف رأيس  دّورُت  أن  ومــا 

املواجهــة. وهكــذا، فمــا أن عــدت مــن مشــواري املرهــق مــع تلــك العجــوز 

الطّيبــة التــي أحببُتهــا، مثلمــا أحّبتنــي، وغــدوت ثانيــًة يف مواجهــة ذلــك 

قائــاً: انــربى  اللعــن حتــى  الحــوت 

- يالله هات املصاري الّي معك.

بــدوري  يــده إىل خاصرتــه، كأنــه يســحُب ســكّيناً. وكنــت  مــّد  ويف األثـنـاء 

فيهــا،  عمــا  لآلخريــن  أيش  وكأننــي  جيبــي،  خــارج  مــن  ولكــن  أمســك، 

بقطعة النقود التي حصّلُتها بعرق جبيني، الذي فاض الكثر منه خال 

صعــودي إىل قاســيون، وأوبتــي منــه.

كنــُت أحتــاج إىل يــدّي، وهمــا خــارج جيبــي، مــن أجــل القتــال وإال، فبمــاذا 

ســأقاتل عربيــداً مثلــه؟ أبالــكام. وهــل يجــدي الــكام مــع أمثالــه؟ وإن كان 

الكام غَر ُمْجٍد، فماذا تقوُل يف البكاء؟ أن أتوّسل إليه، أن يركني هذه 

املرة، عى األقل، فما استحصلُت عليه من العجوز الطّيبة ال أستحصل 

عليــه يف العــادة إال يف األعيــاد، فهــي نصــف لــرة ســوريٍة يــا ســيِّد، وليســت 

أّي كام!

وبعد أن قال “هاتها”. وأجبته “ال. لن أعطيك إياها”. وقال “َوَلك. إصَح”. 

وأجبُتــه “َوَلــك بعينــك”، وكّل ذلــك الــذي ذكرنــاه قبــاً، وال نجــد فائــدة 

، ثــم إذ  مــن إعادتــه اآلن، وبينمــا أنــا وهــو بــن أخــٍذ ورّد، إذ بــه يهجــم َعــَيّ

بــه يتوقــّف بعــد أن صــار يف منتصــف الطريــق، تــاركاً يل نصفــه اآلخــر، وإذ 

بأخي الكبر “رمزي”، الذي يعمل يف معمٍل لصنع السكاكر واملَُلّبس يف 

“البزوريّــة”، خلــف “حّمــام نورالديــن الشــهيد”، قــد صــار بيننــا، يف قلــب 

“ســوق الهــال”، كمــا لــو أّن بســاطاً ســحريّاً كان قــد أنزَلــه أمامنــا!

)مــا هــذه الصدفــة الغريبــة – العجيبــة التــي أتــت بــه إىل هــذا املــكان، ويف 

هــذا التوقيــت حصــراً؟ أمــا ِمــن حبكــٍة أثــأُر مــن خالهــا مــن “أبوليــى”، غــر 

هــذه؟!(.

الحاصُل:

نحــوه،  وأْحَســُبهم ركضــوا  أنــا.  أراه  أن  قبــل  رأوه  الحــارة  يف  رفقــايئ  أن 

وكأنهــم حكــوا لــه عــن الورطــة التــي أنــا فيهــا. وعــى البعــد تلتقــي عيوننــا، 

ـصـرُت أمامــه يســألني: فأشــار يل أن أذهــَب صوَبــه. وعندمــا 

- ماذا يريد هذا؟

وأقول:

- يريد أن يقاتلني، ويأخذ مني نصف اللرة!

فيسأل:

- وأنت؟

فقلت:

- لن أعطيه إياها، وأخاف منه!

فقال:

- طّيب. إذهب وباِطْحه. وإن بَطَحك فا نوَم لك يف البيت.

وأضاف، بعد أن رأى ترّددي:

- يالله أرُكض ألشوف، مثل الصاروخ!

وكان “رمــزي”، ومنــذ أن َبّطــَل مــن املدرســة، قــد ـسـاءت أخاُقــه، ـفـراه، 

بســبٍب ومــن دون ســبب، َيشــُتُمنا ويضربنــا، نحــن إخوتــه.

وعــدت إىل حيــث كان “أبوليــى”. وكان منــذ أن رآنــا نتحّلــق ـحـول أخــي، 

قــد راح ينفــخ ذراعيــه، ويباعــد بينهمــا، ِفْعــَل املصارعــن. وال أكتــم أننــي 

شــعرت لثــواٍن بالشــفقة عــى غــروره، وعــى مكانتــه التــي لــم أشــّك لربهــة 

بأنها ستنهار ال محالة، ما أن أهجم عليه. فهو لم يرك يل غر: أن أنام 

يف البيــت، أو يف الشــارع!

وألننــي اخــرُت أن أنــام يف البيــت فقــد هجمــُت عليــه. غــر أننــي تركــُت لــه، 

مثل ما ســبق وترك يل، نصَف الطريق، تســويٌة ما، حاً وســطاً: أن يلوذ 

بالفــرار، أقلُّــه أن يقــول يل:

“طّيب. سامحُتك هذه املّرة”.

ولو أّن الكام بيني وبينه كان متّيسراً ساعتها لنصحُته أن يعمل بالخيار 

األّول: يأخذها من قصرها ويرحل عن مؤّخرتنا، وال يعود يرينا ِخلَقَته 

البشعة.

وصرت أمامه، فقلت متحّدياً:

- يالله. تباطح َوال..

فسأل مستهزئاً:

- من؟ أنت؟

- أيه. أنا. مو عاجبك؟

ولم أترك له أن يكمل ابتسامته املستهزئة، فهجمت عليه ُمظهراً كامل 

قـطـرات  مــن  “أحــى  هومــروس،  ـقـول  حــدِّ  عــى  والغضــُب،  غضبتــي. 

العســل املصّفــى قطــرًة قطــرة، متــى اعتلــج يف البطــون اإلنســانية”، )كتــاب 

الخطابــة ألرســطو(.

وبقوٍة ال أعرف من أين أتتني، وبتكاتٍف من َيَدّي وِرْجَيّ أسقطُته أرضاً، 

ولويــت أحــد ذراعيــه خلــف ظـهـره، وبذراعــي اليســرى ـشـرعُت أخنقــه مــن 

رقبتــه. وكنــُت يف األثـنـاء قــد ترّبعــُت فــوق عريضتــه، وكانــت مثــل مّخــدة 

، وُســقُت…! وـثـرة، وأرخيــُت ِرْجــَيَّ

ومــا هــي إال ثــواٍن حتــى أخــذ يجــأر، ويتلــّوى مــن تحتــي. فنــادى َعــَيَّ أخــي 

عنــه، ومضيــُت صوبهــم، حيــث  أْن كفــى. فنهضــت  بعيــد  مــن  “رمــزي” 

كانــوا يقفــون، مباعــداً مــا بــن ذراعــّي، ِفْعــَل املصارعــن، حــن يتجّهــزون 

لجولــة لعــٍب جديــدة. وقــال يل:

- عفارم عليك يا بطل.

وال أدري حّتى اآلن، ولم أفاِتُحُه بذلك يف ما بعد، بعد أن صرنا صديقن 

وليس أخوين وحسب، ملاذا شعرُت يومها أّن َفَرَحُه بما أنجزُته لم يكن 

كاماً، مائة باملائة. ولكأين به قال لنفسه ساعتها، وهو يشاهد ُقّويت:

“ماذا؟ هل بِتُّ أمام منافٍس حقيقيٍّ يف البيت؟!” 

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

مع ظهور التنظيمات اإلسالمية األصولية ووصول اإلسالم السيايس إىل السلطة يف أكر من بلد، ساد 

االعتقاد لدى أغلب املحللني بأن اإلسالم هو الدين األكر انتشارا يف العالم خالل العشريات األخرة، 

ولكن الحقيقة هي غر ذلك، فقد أثبتت الدراسات أن الديانة الربوتستانتية اإلنجيلية هي التي ما فتئت 

تنتشر يف شتى القارات، وتعزز موقعها عى حساب الكاثوليكية وحتى اإلسالم، إذ بلغ عدد معتنقي هذه 

الديانة 640 مليونا يف العالم، منهم 208 يف آسيا و93 يف الواليات املتحدة و127 يف أمركا الالتينية. بل 

إن بعضهم ال يرتدد يف وصف انتشار هذه الديانة عرب العالم بالغزو. ويتساءل: هل هي الذراع الدينية 

لوكالة االستخبارات األمركية؟ أم نتاج العوملة؟ أم فودو مسيحي؟ أم صيغة جديدة للمسيحية يف 

القرن الواحد والعشرين كما يزعم معتنقوها؟ 
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بثها  لحوارية  تقديم  بمثابة  الكتاب  يعتبر
قناته  في   1978 عام  البريطاني  التلفزيون 

روائية وفيلسوفة  آيريس مردوخ وهي  بين  الثقافية ما 

بريطانية، لها روايات سيكولوجية بها عناصر فلسفية، 

واختيرت روايتها “تحت الشبكة” كواحدة من أفضل مئة 

مجلة  وصنفتها  العشرين،  القرن  في  إنكليزية  رواية 

التايمز كواحدة من أعظم الكاتبات البريطانيات منذ عام 

من  العديد  أّلف  الذي  ماغي  بريان  والفيلسوف   ،1945

الكتب في الشعر والفلسفة والتاريخ والسياسة ومنها 

“أن تعيش في خطر”، “الفلسفة البريطانية الحديثة”، 

المعاصرة”،  الفلسفة  صناع  بعض  األفكار:  “رجال 

“سحائب  بعنوان  سيرته  ونشر  فيلسوف””  “اعترافات 

المجد” عام 2004.

حجم التمايز
عظماء  بعض  أن  الحوار  بداية  في  ماغي  بريان  يوضح 

الفاسفة كانوا كتابا عظاما مثل أفاطون، وشوبنهاور، 

الصنعة  من  كبير  قدر  على  كتاب  وهناك  ونيتشه، 

أيضا  وهناك  وروسو.  وهيوم  ديكارت  مثل  الجيدة 

فاسفة عظام لكنهم كتاب سيئون مثل كانت وأرسطو 

مجيدين  غير  ولكنهما  عظيمين  فيلسوفين  كانا  فقد 

توضح  األمثلة  هذه  فمثل  ثم  ومن  األدبية،  للكتابة 

الكتابة  فنوعية  األدب،  من  فرعا  ليست  الفلسفة  أن 

الفلسفية تكمن في اعتبارات أبعد من القيمتين األدبية 

الفيلسوف  من  تجعل  لن  الفاتنة  والكتابة  والجمالية، 

فيلسوًفا أفضل.

بدأ الحوار بسؤال ماغي لمردوخ عن حجم التمايز بين 

الحقلين؛ األدبي والفلسفي. تجيب مردوخ بأن الفلسفة 

الدقائق الجوهرية لألمور وحل  إلى الكشف عن  تهدف 

لن  السيئة  الفلسفية  فالكتابة  اإلشكالية،  المعضات 

السيء  الفني  العمل  بينما  اإلطاق  على  فلسفة  تكون 

يمكن التسامح معه. فاألدب يوفر المتعة ويفعل الكثير 

من األمور أما الفلسفة فتفعل أمرا واحدا فقط.

بما  الروائية  األعمال  في  اإلبهام  عن  مردوخ  تحدثت 

الوضوح  مقابل  في  تضمينية  دالالت  من  يتضمنه 

في  فاللغة  الفلسفية.  كتاباتها  في  الصريحة  والغايات 

أسلوب  هناك  مراوغة وليس  بطريقة  تستخدم  الرواية 

بينما هي مقتنعة بوجود أسلوب  أدبي وحيد أو مثالي 

الوضوح  في  المعلومة  خصائصه  له  مثالي  فلسفي 

والماعبات  األنوية  السمات  عن  بعيدا  والصرامة 

األدب  بين  ما  االختافات  أبرز  من  وهذا  اللغوية، 

والفلسفة.

تستطرد مردوخ في توضيح الفروق بين الكتابة 

األدبية والفلسفية بقولها إن الكتابة الفلسفية 

ليست شكا من أشكال التعبير الذاتي، وتمتاز 

بصوتها الصلب والواضح، بينما األدب ينطوي 

على شيء من ضبط الصوت الذاتي وتحوالته 

خال العمل األدبي ولكن يبقى هناك نوع من 

التعبير الذاتي في األدب بينما هذا غير ممكن 

في الفلسفة، فضًا عن أن الفلسفة ال تسعى 

إلى بلوغ أي نوع من الكمال الشكلي كغاية في 

ذاته بينما األدب يكافح وسط لجة المعضات 

في  يحدث  قد  الجمالي.  للشكل  المعقدة 

فلسفي  عمل  هناك  يكون  أن  قليلة  أحايين 

وفني في الوقت ذاته مثل الندوة األفاطونية، 

هي  الفلسفة  بينما  استثنائية  حاالت  ولكنها 

مادة كثيرة التفريعات وعديمة الشكل تختص 

ببحث معضلة فلسفية ومساءلتها.

ترى مردوخ أن الفلسفة محاولة إلدراك ونبش 

ورسوخا،  وعمقا  عمومية  األكثر  مفاهيمنا 

فهي تدور في نطاق األسئلة التي ال نعرف كيف 

يخترع  أن  ينبغي  الفنان  بينما  عنها،  نجيب 

معضاته الخاصة ويسعى لحلها كيفما يريد، 

وهذا عمل يتقاطع مع مسعى الفيلسوف.

الشخصية األدبية

ردا على سؤال ماغي لمردوخ عن الشخصية 

األدبية التي يسعى كل كاتب المتاكها إلى حد 

يمتلك  لم  ما  بأنه  كاتب  كل  واقتناع  الهوس 

له،  يقرأ  لن  فإن أحدا  أدبية مميزة  شخصية 

نقرأه  عما  يختلف  الكاتب  إن  مردوخ  قالت 

ُمماً  شخًصا  الكاتب  يكون  قد  أعماله،  من 

بينما أعماله ليست كذلك والعكس أيًضا. إذ 

للكاتب  المميز  األسلوب  بين  التفريق  يجب 

وبين حضوره الشخصي في أعماله. فالحضور 

المفرط للكاتب خاصة إن كان تسلطياً يمكن 

أن يكون مدمًرا، والكتابة الرديئة تحفل بكثير 

من التلميحات التي تشي بكاتبها ورغم أنه من 

الشأن  هذا  في  حاكمة  قواعد  وضع  الصعب 

الذات  عن  التعبير  في  الرغبة  وأن  خصوصا 

دافع قوي في كل األعمال ولكن ينبغي تطويع 

نقدية  بروح  معها  والتعامل  الرغبة  تلك 

صارمة.

هو  الفن:  عن  حديثها  معرض  في  وتضيف 

الاوعي  قوى  مع  وخطيرة  قريبة  ماعبة 

الكامنة فينا، ونحن نستمتع بالفن حتى بأكثر 

أشكاله بساطة ألنه يزعزع كوامن روحنا بطرق 

يمكن  الغالب.  في  لنا  مفهومة  وغير  عميقة 

منضبطة  وسيلة  باعتباره  األدب  إلى  النظر 

القارئ.  المشاعر لدى  لرفع منسوب  ومدربة 

عن  الكشف  يبغي  واألدب  الفلسفة  من  كّل 

التجريد  إلى  تعمد  الفلسفة  ولكن  الحقيقة 

إلى  األدبية  اللغة  تعمد  فيما  والمباشرة 

في  الحقيقة  فاختبار  والتخييل،  الغموض 

الفلسفة مسألة صعبة لصعوبة الموضوعات 

األدب  في  الحقيقة  اختبار  بينما  الفلسفية، 

مع  التعاطي  سهولة  بسبب  صعًبا  يكون  قد 

الموضوعات األدبية بشكل ما.

أهمية الفن
ينقل ماغي في حواره الحديث إلى آراء بعض 

الفاسفة في الفن ومنهم أفاطون الذي أطلق 

روحاً عدائياً تجاه الفن رغم استخدامه لكثير 

من األشكال الفنية في أعماله واعتماده الكثير 

أفاطون  أن  تبين مردوخ  وهنا  التخييل،  من 

العقانية  غير  المشاعر  سطوة  يخشى  كان 

التي تثيرها الفنون، وقد شعر أن الفن معاد 

لكل نزوع ديني مثلما هو معاد للفلسفة رغم 

من  انبثقت  أفاطون  زمن  في  الفلسفة  أن 

رحم التأمات الشعرية والاهوتية، فقد ظن 

وأنه احتفاء  سيئة  محاكاة  الفن  أن  أفاطون 

بأشياء ال قيمة لها وهذا الفهم األفاطوني كما 

الفرويدية  الرؤية  مع  يتقاطع  ال  مردوخ  ترى 

السلطة  امتاك  عن  تعويًضا  الفن  ترى  التي 

ونوعا من السلوى الشخصية وعزاء فردانّيا.

من  العكس  على  شوبنهاور  أن  ماغي  يوضح 

اآلراء الفلسفية الداحضة لقيمة الفن وأهميته 

إشكاليات االتصال 
واالنفصال 

حوار بين آيريس مردوخ وبريان ماغي

“نزهة فلسفية في غابة األدب”

حنان عقيل

تظل العالقة بني الفلسفة واألدب من أوثق العالقات وأكرها 

إشكالية وبحًثا واحتمااًل لكثر من وجهات النظر املتباينة أحياًنا. يف 

كتاب “نزهة فلسفية يف غابة األدب” الصادر حديًثا عن دار املدى، 

والذي ترجمته الروائية واملرتجمة العراقية لطفية الدليمي، ثمة 

بحث وحوار مشرتك ما بني الروائية والفيلسوفة الربيطانية آيريس 

مردوخ والفيلسوف بريان ماغي عن هذه العالقة ما بني األدب 

والفلسفة وإشكاليات الحدود بينهما.

كتب
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في  أساسية  جوهرية  قيمة  الفن  أن  رأى  قد 

أساسية  أشياء  قول  ويمكنه  اإلنسانية  الحياة 

تشير  وهنا  الحياة،  تلك  بشأن  األصالة  بالغة 

بالرؤية  أطاح  قد  شوبنهاور  أن  إلى  مردوخ 

األفاطونية فقد رأى أن الفن يسعى وراء األفكار 

يزيح  وأنه  اآلخرين  إلى  ونقلها  حملها  ويمكنه 

قناع الذاتية ويجعلنا نمسك بفيض الحياة في 

تيارها الهادر، ونرى العالم الحقيقي من خال 

الصدمة المقترنة بأي تجربة جمالية.

المدى التدميري
“المدى  أسماه  عما  للحديث  ماغي  يتجه 

التدميري” للفلسفة في ميدان الفن مستشهدا 

أدوارا  حددت  التي  الماركسية  بالنظرية 

للثورة  أداة  يكون  أن  في  تحصره  للفن  معينة 

االجتماعية، ويرى ماغي أن معظم تلك األعمال 

في  معه  ماغي  عقيمة” وتتفق  “نفايات  الفنية 

أكثر  ماركسية  رؤية  ثمة  أن  ترى  أنها  إال  الرأي 

ذكاء ترى األدب كتحليل عميق للمجتمع وهي 

الرؤية التي اتخذها جورج لوكاتش إذ يميز بين 

تخييلي  استكشاف  هي  التي  الواقعية  النزعة 

هي  التي  الطبيعية  والنزعة  للهيكل االجتماعي 

استنساخ ساذج أو انطباعي، ولكن في الوقت 

ذاته، فإنه حينما يخاطب الكاتب نفسه ويقول 

المجتمع من خال كتابتي يكون  أن أُغير  علي 

قد غامر بتدمير القيمة اإلبداعية لعمله.

ترى مردوخ أن العمل األدبي ينطوي على جانب 

محاكاتي وصوري في الوقت ذاته، وقد يحدث 

تصارع بين الجانبين، وقد يتمظهر الصراع في 

الشخصيات  بين  تصارعية  حالة  بهيئة  الرواية 

والحبكة الحكائية. والكاتب السيئ يرضخ تحت 

له  ويصبح رهينة  الشخصي  سطوة االستحواذ 

عندما يقوم بتمجيد بعض شخصياته الروائية 

وازدراء بعضها اآلخر دون تقديم مسوغ جمالي 

مناسب بينما الكاتب الجيد مثل القاضي العادل 

الذي يسوغ موضعته للشخصيات الروائية في 

األعمال التي يكتبها 

كاتبة من مصر
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رواية  القاهرة  أتيليه  في  مؤخرا  نوقشت
للكاتب  الشرق”،  على  “عاصفة 

السعودي نبيل المحيش، الصادرة عن دار النابغة، 

المصريين  النقاد  من  عدد  النقاش  في  شارك  وقد 

والعرب. والرواية تستلهم التاريخ السياسي الحديث 

لينتج دراما أدبية سياسية في صيغة رواية. وبدورنا، 

الحدث  وجغرافيات  وأزمنة  صور  هنا  سنستعرض 

الروائي الذي اعتمده الكاتب، ويعكس في جانب منه 

والعالم،  واإليرانيين  والعرب،  الفرس  بين  الصراع 

ودور النظام السياسي اإليراني في نشر اإلرهاب وخلق 

المحيطة،  الدول  بتقويض  يسمح  ميليشياوي  مناخ 

المنطقة  نووية وتهديد  قنبلة  إنجاز  وذلك من خال 

والعالم بها.

الحدث األول، أو “الحدث المنشأ” لهذا العمل الروائي 

الرواية كلها ويحدد مسارها هو:  الذي يدفع أحداث 

االنقاب اإليراني ذو الصبغة الدينية على الشاه عام 

بـ”الثورة اإلسامية”، وتحت ستاره  عرف  ما  1979 أو 

صدرت إيران الفكر الطائفي إلى العالم العربي.

أما الحدث األساس المتخيل فهو يجري على خلفية 

الدولي  والهياج  داخل إيران  الجماهيري  الهياج 

النووي  الساح  امتاك  عن  إعانها  نتيجة  خارجها 

إثر تفجيرها قنبلة نوويه كتوكيد على ما أعلنته. وهو 

العالم ودول اإلقليم إلى  عواصم  دفع  الذي  الحدث 

التداعي لعقد اجتماعات ومؤتمرات ومباحثات غايتها 

اتخاذ موقف واحد من ذلك الحدث الذي سيؤدي إلى 

زعزعة استقرار اإلقليم ولربما استقرار العالم أجمع.

تفجير  فكان  الرواية  مسار  في  المباشر  الحدث  أما 

تدّخل  في  تسبب  الخليج  مياه  في  أميركية  سفن 

المباشر للسيطرة على مجريات ذلك الحدث  أميركا 

-التفجير النووي اإليراني- والحد من عقابيله. وذلك 

مدنها  ستضرب  بأنها  صراحة  إليران  بتهديد أميركا 

قنابلها  تهريب  دفع إيران إلى  الذي  بالنووي األمر 

فيها عماء أو  لها  دول مجاورة..  عبر حدود  النووية 

تملك عليها سيطرة مباشرة.

ويتطور ذلك الحدث مدا وجذرا بين فوز لعماء إيران 

اشتباكات محدودة  لهم من خال معارك  وخسران 

الـ في  الضابط  وليم  الكابتن  بين  جماعية  فردية أو 

جهة،  من  بهلوي  شيرين  النقيب  C.I.A ومساعدته 

لينتصر  إليران من جهة أخرى.  التابعين  واإلرهابيين 

في النهاية وليم ورؤساؤه في الوكالة على اإلرهابيين 

عبر  تهريبهما  تم  قنبلتين  نووية من  قنبلة  ويفككون 

في  مرورا  قبرص  جزيرة  الدولية إلى  الحدود 

عباب المياه اإلقليمية عبر البحر المتوسط.

الحدث واألحدوثة
ثاثة  أزمنة  إلى  انقسم  الرواية  في  الحدث 

هي زمن خارج الحدث الروائي هو زمن الحدث 

المنشأ، وزمن الحدث األول في الواقع الروائي 

المنتج  النووي اإليراني،  التفجير  وهو واقعة 

لحركية الرواية. ثم هناك أزمنة ارتدادية ترتبط 

بما وّلده الحدثان: المنشأ واألساس من عائق 

بين األحداث واألشخاص واألمكنة.

وهذه األزمنة األخيرة في تسارعها أو تباطئها 

بعد(  )ماذا  معرفة  في  الرغبة  توّلد  التي  هي 

إلى معرفة )ماذا  رواية  القارئ في أي  وشوق 

بعد( هو سر نجاحها أو فشلها.

المتعددة  واألمكنة  المرتدة  األزمنة  إن 

“عاصفة  من  المتاحقة جعلت  واألحداث 

على الشرق” رواية مشوقة، ومنبع التشويق 

الصراعات، صراع  تشابك  في  يتمثل  فيها 

أفرادا وجماعات ودوال  اإلنسان مع اإلنسان، 

واحدة،  رواية  في  يوجد  ما  وهو قّل  وأمما. 

انطلقت  لكونها  المحيش  رواية  حازته  وقد 

وهو  والقوميات،  للقارات  عابر  حدث  من 

في  وتنوعا  األمكنة  في  تعددا  ما يفرض 

بين  المجتمعات وتباينا  البيئات واختافا في 

من  لتكون  الرواية  مّيز هذه  ما  وهو  اللغات، 

صنف الروايات الرؤيوية على طريقة رؤى آخر 

الزمان، ومعركة هارمجدون، فهي تحذر من 

نهاية العالم بانفجار نووي على أيدي عصابات 

ضيقة األفق.

ينجدل  وبشاعته  األمر  هذا  فظاعة  وإلظهار 

ضفيرة  في  الشخصيات  مع  الحدث 

أمكنة  عبر  الروائي  الحدث  مع  متينة امتدت 

الرياض،  واشنطن،  طهران،  هي:  متعددة 

كردستان،  العراق،  نيويورك،  البحرين، 

دمشق، القدس، بيروت، تل أبيب، القاهرة، 

نهاية الكابوس اإليراني 
في رواية “عاصفة على الشرق” 

لنبيل المحيش

سليمان البوطي

منذ نشاتها عنيت الرواية العربية بالتاريخ، فمن روايات جرجي 

زيدان يف مطلع القرن املايض، وحتى روايات ربيع جابر اليوم مرورا 

بأعمال عبدالسالم العجيي يف النصف الثاين من القرن العشرين، 

شّكل التاريخ العربي والشرقي بوقائعه وشخصياته مصدرا ملهما 

للروائيني العرب، لكن التاريخ السيايس للمنطقة باملعنى املعاصر 

والحريف للكلمة، لم يشّكل حتى اآلن مصدراً أساسياً للرواية، أو 

ظاهرة يمكن أخذها يف االعتبار، حتى وقت قريب. لكن التحوالت 

العاصفة يف املنطقة منذ زلزال 2011 فتح الباب واسعا للخيال 

الروايئ العربي الستلهام عواصفه ووقائعه والتحوالت التي قاد 

إليها، يف املنت الروايئ العربي.

كتب
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إسطنبول، روما، قبرص، موسكو. ستة عشر 

)وليم  الرواية وشخوصها  أبطال  عبرها  مكانا 

وشيرين( علنا وبوسائط مختلفة، وشخصيات 

واإلرهابيون(  العالمية  )المخابرات  الظل 

خال  من  أو  شرعية  غير  بوسائل  أو  تخفياً 

التواصل التكنولوجي العابر للقارات من أقمار 

الطائرات  مثل  عسكرية  وسائط  صناعية أو 

العمودية والزوارق الحربية.

الصنعة في الرواية
البوليسي  األسلوب  المحيش  استعمل 

األساس  الحدث  فاعلية  على  اإلبقاء  في 

لجذب  محركا  نوويا(  ساحا  )امتاك إيران 

الرواية من أحداث  ما في  متابعة  القارئ إلى 

الحدث  )من  فن  خال  من  متسارعة  تالية 

فيها  يكون  حكائية  تقنية  وهو  إلى األحدوثة( 

أهواء  جذب  على  بذاته  قادر  غير  الحدث 

القارئ إلى متابعته.

جذب  عاتقها  على  لتأخذ  األحدوثة  فتأتي 

القارئ إلى دروب أو أمكنة أسطورية أو -كما 

فيها  يكثر  سياحية  أماكن  إلى  روايتنا-  في 

مع وجود  والقصف  والرقص  والشعر  الحب 

من  يحتاج إلى  مرصود  كنز  مخبوء أو  سر 

يكشف مغاليقه أو يفك عنه الرصد.

وذلك الختم أو الطلسم هنا في رواية “عاصفة 

مختفية  نووية  قنابل  هو  الشرق”  على 

تحتاج إلى من يجدها ويفك أسرارها.

من  بد  ال  كان  الحدث  عالمية  من  وبسبب 

الرواية،  شخصيات  بين  وجداالت  حوارات 

وألنهم عابرون لن يلتقوا مرة أخرى ببعضهم 

بعضا: جاءت الحوارات كاما ال لغة حوارات 

وإنما هي ذات  حجاج  منها  يقصد  ال  وقتية 

وظيفة محددة إما معرفية عامة وإما إلسداء 

معلومة عن وجهة مكانية أو كشف مخبأ، أو 

تبدي وجهة نظر شخصية بسياسة حاكم ما، 

أو بشعر شاعر ما.

 وهذا ما يراه القارىء في حوار وليم وشيرين 

المقهى  عامل  مع  الكردي أو  السائق  مع 

مواقف  في  الطبيعي  من  سليمان. فكان 

محددة كحفل راقص أو جلسة سمر وشراب 

غايتها  سطحية  والحوارات  األسئلة  تأتي  أن 

تزجية الوقت.

استطاع المحيش بعجينة من خيال أن يخبز 

القارئ  لذاذة  جذب  على  قادرا  روائيا  واقعا 

وإثارة نهمه فيتابع رائحة كعكته الناضجة إلى 

نهاية الرواية بانغاق تلك الدائرة المرعبة التي 

بدأت مع )االنقاب الخميني( وانتهت بسقوط 

عندما  وذلك  )الثورة اإلسامية(  تصدير  حلم 

بأميركا بقطع  العالمية متمثلة  القوى  قامت 

عصب القوه اإليرانية وهو الساح النووي ومن 

ثم تفكيكه وإبادته، وهو الساح الذي كان في 

بداية  الحي  الواقع  في  الروائي ولربما  الواقع 

نهاية الحلم اإليراني والكابوس العالمي معا.

ولكن كيف سوغ المحيش موضوعه هذا الذي 

قد ال يروق لكل قارئ ال سيما القارئ الذي ال 

عاقة له بدنيا السياسة سواء كانت دولية أم 

محلية..القارئ الذي يقتني الرواية للمتعة ال 

لتلقي المعلومات؟!!

شصوص وأفخاخ:
“بطعم  هاملت  مسرحية  في  شكسبير  قال 

من  سمكة  تصطاد  أن  تستطيع  الخيال  من 

الحقيقة”. وقارئ “عاصفة على الشرق” يجد 

بين  والتنقل  السياحة  من  عالم  في  نفسه 

عواصم العالم فيتأمل البحر، ويتشمس فوق 

الرمل، ويصعد جباال، ويراقب صراعا يجري 

حميميا  عشقا  ويتخيل  غرفة،  من  زاوية  في 

بين حبيبين في قبو يخت تتأرجحه األمواج، 

فيرسم الكاتب خطوطا مستقيمة في صحراء، 

أو منحنية على الجبال أومتعرجة عبر ممرات 

حاالت  القارىء  في  كلها  تشيع  حدودية، 

متماوجة من خوف ورجاء وغضب وفرح.

األمكنة  شكلت  التي  واأللوان  الخطوط  إنها 

وعالمها  للرواية  والمتعاقبة  المختلفة 

التخييلي، فيرتفع نظر القارئ مع طائرة مدنية 

نحو  متجه  الفضاء  لصدر  جارح  صاروخ  أو 

طائرة عمودية، أو ينخفض بصره متأما زرقة 

سادرا  قليا  يرتفع  أو  أمواجه  وتاحق  البحر 

نحو خط األفق وتطاول ناطحات السحاب.

فيه  ما  فبقدر  ببراعة،  المؤلف  يصوره  عالم 

من  والرعب  بالخوف  غاصا  يبدو  جمال  من 

أقرب  خطر  من  نووي أو  انفحار  وقوع  قرب 

على الذات هو خطر انطاق رصاصة من فوهة 

شخصيات  من  شخص  حياة  تنهي  بندقية 

الرواية.

لنتعلم  نقرأها  ال  فنحن  رواية  نقرأ  عندما 

نقرأها  بل  قنبلة!  تفكيك  آليات  أو  الميكانيك 

من  ثمة  كان  وإن  الوقت.  وتزجية  للمتعة 

حتما  فهي  للرواية  أخرى  وظائف  أو  وظيفة 

تالية لهذه الوظيفة، وظيفة التماهي باإليهام 

القارىء  وإبقاء  اإلمتاع  بقصد  والتشويق 

مشدودا إليها حتى الصفحة األخيرة. “عاصفة 

سياسية  وقائع  تستلهم  رواية  الشرق”  على 

معاصرة تدور في زمن ما يزال مضارعاً، عامرة 

وممتع  مشوق  سرد  في  الدرامية  بالوقائع 

بلغة  للخيال، وهي، في نظري، أدت  ومثير 

رشيقة وموحية ما يناط بالرواية الحديثة من 

وظيفة فنية جمالية 

 ناقد وأكاديمي من سوريا مقيم في 

السعودية

مجدي نجيب
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المختصر
عواد عيل

الخاّلن
يحاول الروائي الجزائري أمين الزاوي في روايته الجديدة “الخان”، 

تاريخ  و”االختاف”،  كتابة  “ضفاف”  منشورات  عن  حديثا  الصادرة 

المتعدد والجزائر  الجزائر  تاريخ  الجزائر، لكن من باب آخر، بمعنى 

المتنوعة.

تدور الرواية حول مصائر ثاثة أشخاص األول أرفوالي رشدي، الذي 

ينتمي إلى األهالي قبل الثورة، ويشير إلى حد ما إلى إبيلي ديمادور، 

مدينة  في  يهودية  عائلة  من  ينحدر  الذي  زيمرمان،  ليفي  الثاني 

تلمسان، والثالث أغوستين من أصول جزائرية )عن طريق األب( قدم 

العسكرية  الخدمة  أداء  أثناء  الثاثة  يلتقي هؤالء  من شمال فرنسا. 

للجزائر  الفرنسي  إبّان االحتال  بمدينة وهران،  ثكنة عسكرية  داخل 

وبعد الحرب العالمية الثانية، ثم تتشكل عاقة صداقة بينهم وكل 

ويقررون االنضمام  العاطفية وشخصيته،  لديه همومه  منهم  واحد 

فرنسا،  ضد  اندالعها  بعد  فيها  بالمشاركة  وااللتزام  الثورة،  إلى 

ويغادرون الثكنة. يستشهد ليفي أثناء الثورة ويدفن في الجبل، في 

حين يعود أوغستين ورشدي أرفوالي إلى الجزائر المستقلة، فيعمل 

األول طبيبا، ويعيش الثاني حياة عادية بصفته مجاهدا، لكن الدين 

يرجع من جديد، ويظهر االختاف مرة أخرى.

ِترِتر
تشّد أحداث رواية “ترتر” التاريخية، للروائي العراقي نزار عبدالستار، 

بشكلها  األولى،  الصفحة  من  أنطوان،  هاشيت  دار  عن  الصادرة 

والمشحونة  النهاية،  حتى  تهدأ  ال  التي  وأحداثها  الجديد،  السرّدي 

بخيال يجعل القارئ ال يمّيز بين ما هو واقعي مستمد من التاريخ وبين 

ما هو من مخيلة الكاتب. يتداخل في الرواية ذات النفس السينمائي، 

الزمان بالمكان، وتبدو الشخصيات واألحداث واألشياء كأنها موجودة 

وغير موجودة.

ألمانيا  إمبراطور  يقوم  حيث   ،1898 أكتوبر  في  الرواية  أحداث  تبدأ 

السلطان  إسطنبول  في  ويلتقي  الشرق،  إلى  برحلة  الثاني  فيلهلم 

عبدالحميد الثاني، فيخّططان إلنشاء سّكة حديد برلين-بغداد بهدف 

منافسة التجارة اإلنكليزية، وقطع طريق الهند البّري.

ولمواكبة هذا المشروع يجب قبل كّل شيء إدخال التّجار األلمان إلى 

والية الموصل، والعمل على تأسيس صناعة نسيجية تتفّوق على تلك 

اإلنكليزية، فتتولى هذه المهمة آينور هانز، وليدة األب األلماني واألم 

التركية، التي تعمل مرشدة سياحية في وكالة توماس كوك للسفر، 

إلى  تذهب  بالحّب،  والمسَيّرة  باألحام،  المسكونة  المرأة  لكّن هذه 

أبعد من ذلك، متحّدية جبروت ثاث دول عظمى هي إنكلترا وفرنسا 

وروسيا القيصرية.

أغنية هادئة
تكشف الكاتبة المغربية ليلى سليماني في روايتها “أغنية هادئة”، التي 

صدرت ترجمتها إلى العربية حديثا عن المركز 

الثقافي العربي بالدار البيضاء، أثر التناقضات 

على  جبلت  التي  الطبقة  على  االجتماعية 

وقد  يخدمها أحد.  وأال  طبقة أخرى،  خدمة 

قتل  جريمة  من  الرواية  سليماني  استلهمت 

وقعت في نيويورك عام 2012.

الزوجة  ماسي،  آل  قصة  الرواية  تحكي 

وبسبب  وبنت،  لهما ولد  بول  مريم وزوجها 

الخادمة  تتحكم  العمل  في  انشغالهما 

“لويز″ في كل شؤون المنزل، وهي بطلة 

القصة الحقيقية. آل ماسي أسرة برجوازية، 

في  العطات  وتقضي  باريس  في  تعيش 

اليونان. األم محامية واألب يعمل في اإلنتاج 

عن  االنشغال  دائما  وهما  الموسيقّي، 

الطفلين.

ولغة  قاسية  بنعومة  سليماني،  تروي 

الخشنة  الحياة  عن  الحلوى،  تشبه  طفولية 

ُنِذَرت  التي  الهزيلة،  الخادمة  تعيشها  التي 

بقايا  تأكل  الهامش،  وحياة  والفقر  للوحدة 

أن  لها  الحامض، وإذا تسنى  الطعام واألكل 

تنام مطمئنة، فا تحلم إال بالمسؤوليات التي 

جمحت  لقد  الصباح.  في  تنجزها  أن  عليها 

والديون  الداخلية  وعذاباتها  ثورتها  لويز 

األغنية  غناء  تستطيع  كي  عليها،  المتراكمة 

الرقيقة التي تهدهد بها األطفال، لكن بسبب 

استنزافها بالكامل نفد مخزون الحب واللعب 

شديد  باسم  شخص  من  فتحولت  لديها، 

أنهكها  وعدواني،  حاد  شخص  إلى  اللطافة 

الطبخ والبؤس وخدمة الجميع، حتى أصابها 

الجدب العاطفي وقادها إلى الجنون.

رحلة جلجامش األخيرة
تسرد رواية “رحلة جلجامش األخيرة” للكاتب 

مؤخرا  الصادرة  أبوعامر،  عاء  الفلسطيني 

عن مكتبة كل شيء في حيفا، رحلة الفدائي 

وتتقاطع  تتشابه  التي  األخيرة،  الفلسطيني 

بآمالها  األسطورية،  جلجامش  رحلة  مع 

ذات  الرواية  الخلود.  في  واألمل  ومخاوفها، 

والموت  المرض  عن  تتحدث  فلسفي،  طابع 

واألسطورة،  الواقعية  الحياة  بين  والخلود، 

الاجئ  عاشها  التي  النكبات  فيها  ونقرأ 

ولبنان،  وسوريا  األردن  في  الفلسطيني 

وانتهاء بخيبته األخيرة حين عاد إلى فلسطين 

بعد اتفاق أوسلو.

 تتميز الرواية بكونها مكتوبة بلغة فلسفية، 

سرد  يقدمها  ومترابطة  متداخلة  وبحكاية 

الجملة  في  والحاضر  الماضي  بين  يتأرجح 

السردية الواحدة، وتركيب روائي له أساليبه 

المتعددة، من تعدد الرواة، وإقحام القارئ 

والمذكرات  األشياء  وأنسنة  بسؤاالته، 

والمخاوف، وكذلك االشتغال على النص من 

الناحية التاريخية واألسماء واألمكنة.

حدث ذات صيف في القاهرة
صيف  ذات  “حدث  رواية  أحداث  تجري 

ياسمين  المصرية  للكاتبة  القاهرة”،  في 

الشروق  دار  عن  حديثا  الصادرة  الرشيدي، 

صيفية،  فصول  ثاثة  في  والتوزيع،  للنشر 

في  والثاني  الثمانينات  منتصف  في  أحدها 

العام  في صيف  والثالث  التسعينات،  أواخر 

2014، وذلك من منظور فتاة من مواليد نهاية 

سبعينات القرن الماضي.

اللقطات  تقنية  باستخدام  الرشيدي،  تروي 

السينمائية ونبرة هامسة ولغة سردية رشيقة 

قصة مختبة في ذاكرة البطلة مذ كانت طفلة 

الرابعة من عمرها بعد، كاشفة عن  تتم  لم 

من  جزءا  كانت  التي  والشخصيات  األحداث 

فتثير  الثقافي واالجتماعي،  نشأتها وتكوينها 

المتراوحة بين  المشاعر اإلنسانية  الكثير من 

الحنين والغضب تارة، والسام والحرب تارة 

أخرى، والهزيمة واالنتصار، والقوة والضعف 

صفحات  الرواية  ثنايا  بين  وتظهر  ثالثة.  تارة 

الحكايات  حيث  مصر،  تاريخ  من  مختلفة 

فترة  تناولت  التي  المتاحقة،  والمشاهد 

واغتيال  عبدالناصر،  جمال  الرئيس  حكم 

الرئيس محمد أنور السادات، وحكم الرئيس 

الجماعات  إرهاب  من  البلد  ومعاناة  مبارك، 

اإلسامية، والدور السياسي لجماعة اإلخوان 

المسلمين.

حفلة أوهام مفتوحة
مفتوحة”،  أوهام  رواية “حفلة  تدور أحداث 

هوشنك  السوري  الكردي  والشاعر  للكاتب 

سؤال  دار  عن  حديثا  الصادرة  أوسي، 

وشاعر  كاتب  اختفاء  حادثة  حول  اللبنانية، 

في  سخيّبر  دو  يان  يدعى  معروف  بلجيكي 

ظروف غامضة، ولم يترك خلفه سوى رسالة 

واحدة ذكر فيها أنه سيعدم كل ما كتبه من 

من  رسمه  ما  وكل  شعر  ودواوين  روايات 

لوحات، حرقا في حديقة منزله الكائن بمدينة 

أوستند البلجيكّية على بحر الشمال، لكنه لم 

ينّفذ ذلك القرار، لسبب مجهول، ثم اختفى. 

ولم يعثر البوليس البلجيكي على أي أثر له. 

حادثة اختفائه  شغلت  عامة  شخصية  وألنه 

بلجيكا.  في  واإلعام  والصحافة  العام  الرأي 

وبعد أن فشل المحقق إيريك فان مارتن في 

في  الجنائي  التحقيق  أساليب  كل  استخدام 

اللجوء  فكرة  تأتيه  والتحّري،  البحث  عملية 

وهي  المفقود،  الكاتب  روايات  قراءة  إلى 

مخطوطة،  وثالثة  مطبوعتان  روايتان  ثاث: 

بعض  وعرض  الشعرية،  دواوينه  قرأ  ثم 

وبعض  بلجيكي،  أدبي  ناقد  على  قصائده 

لوحاته األخيرة على ناقد تشكيلي، ثم استمع 

بهدف  ذلك  كل  النقدّية–التحليلّية،  آلرائهم 

التحقيق  في  والفّن  األدب  توظيف  محاولة 

الجنائي، والتقاط ولو خيط يوصل إلى سبب 

اختفاء هذا الكاتب، ومعرفة إلى أين ذهب؟ 

ومن ثم يبدأ تسلسل عرض الروايات الثاث. 

وتنتهي الرواية بنهاية مفتوحة، إذ ال يكتشف 

ويقّدم  الكاتب،  اختفاء  سبب  المحقق 

في  التحقيق  ويبقى  العمل،  من  استقالته 

هذه القضية مفتوحا ومستمّرا.

من يخاف مدينة النحاس
بعد أكثر من 50 عاما قضاها الشاعر العراقي 

األدبي  والنقد  الشعر  كتابة  في  كريم  فوزي 

باب  يطرق  هو  ها  والتشكيلي،  والموسيقي 

يخاف  “من  األولى  روايته  لنا  ُمقدما  الرواية 

الثالثة  سنته  في  وهو  النحاس″  مدينة 

مؤخرا  الصادرة  الرواية،  تحكي  والسبعين. 

عن  إيطاليا،  في  المتوسط  منشورات  عن 

بالكتب،  المتعلقة  الذكريات  مطاردة  هوس 

هوس مدينة قرأت عنها ولم تفارق مخيلتك، 

كتب
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التصورات  من  اآلالف  داخلك  في  وأنجبت 

مأسور  شاب  الرواية  بطل  عنها.  الغريبة 

خاصة  الرواية،  بطل  الكتاب،  لسحر 

الكتاب القديم. وفي إحدى المرات يقع في 

على  للمسعودي  الذهب”  “مروج  كتاب 

من  ناحية  في  النحاس″  “مدينة  خبر 

بحكايتها  فيؤخذ  العربي،  المغرب  نواحي 

الخبر  هذا  عن  بحثه  وفي  األسطورية. 

كتاب  من  موثوقة  محققة،  نسخة  في 

حتى  الكتاب،  ماحقة  إلى  يقاد  المروج، 

في  الوطنية”  “المكتبة  في  مخطوطاته  في 

وقد  يجده  مرة  من  أكثر  في  لكنه  باريس، 

عبثت به يد جانية، فا ُيقرأ. هوية إنسانية ال 

تنتسب لتاريخ بعينه، إال ما ينطوي عليه هذا 

على  الواحدة  للعقيدة  سطوة  من  التاريخ 

مقدرات اإلنسان األعزل. اإلنسان األعزل هذا 

يجد مخرجا سحريا في الماضي، عبر الكتاب 

كتيبة  الحاضر  الماضي.  لهذا  ينتسب  الذي 

بعد  والمستقبل  الكائن،  لمحق  مسلحة 

للزمان إيهامي. خبر “مدينة النحاس″ يرد 

على البطل في كتاب “مروج الذهب” عرضا، 

المحاصر،  البطل  تبتلع  فاغرة  به هوة  وإذا 

وفي  حلته  داخل  اليوم،  ذلك  منذ  تاحقه 

منفاه. المأزق تاريخي وميتافيزيقي في آن.

اإلمام الغجري
في  البليك  عماد  السوداني  الكاتب  يسرد 

الصادرة  الغجري”،  “اإلمام  الثامنة  روايته 

القاهرة،  في  للنشر  أطلس  دار  عن  مؤخرا 

يجمع  الباد  أئمة  لواحد من  قصة متخيلة 

الدينية،  والزعامة  السياسي  العمل  بين 

الحياة االجتماعية والعامة  وقد اختفى عن 

في حادثة  الـ32 من عمره،  بلغ سن  عندما 

شكلت لغزا لنصف قرن من الزمان، إلى أن 

كشف عنها صحافي في ملف مثير للجدل، 

حيث  بمقتله،  الصحافي  قصة  وانتهت 

أصبح هذا الملف مصدرا للصراع بين العديد 

من الجهات في الباد.

القتيل  الصحافي  ملف  خال  من  وتتجلى 

حقائق خطيرة تتعلق بنسب اإلمام وعائلته 

ومعتقده  النصري«  »سفيان  وسلوك 

حياته  وحتى  والتجاري  السياسي  ونشاطه 

كما  للناس،  الظاهرة  تلك  غير  الخاصة 

يظهر شخصية متنازعة األهواء واألفكار بما 

بلمحة  فكره،  في  البوذي  الطابع  ذلك  في 

سودانية صوفية.

الذي  المخلص  فكرة  عن  الرواية  تكشف 

حياة  اختار  أنه  حين  في  الكثيرون،  ينتظره 

التوقعات،  كل  عن  بعيدا  تخصه  أخرى 

الذات  في  يكمن  الذي  التشظي  إلى  وتشير 

عن  النظر  بغض  عام  بشكل  اإلنسانية 

العديد  وتطرح  ونفوذه.  الشخص  موقع 

بالواقع  المتعلقة  الصعبة  األسئلة  من 

أصالة  في  وتشكك  واالجتماعي،  السياسي 

اللوحة التاريخية التي رسمها البعض لنفسه 

ُدّقت  التي  المسامير  وتخلخل  وبعائلته، 

لتثبيتها في عقول البسطاء.

بعد الحياة بخطوة
روايته  في  القيسي  يحيى  األردني  يكتب 

الصادرة  بخطوة”،  الحياة  “بعد  الجديدة 

للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  حديثا 

لدى  تثير  روحانية  صوفية  عوالم  والنشر، 

حوله  من  العالم  تأمل  في  رغبة  القارئ 

والمغزى من الحياة.

وبجرأة شديدة تعالج الرواية حقيقة الموت 

التي تؤرق البشر جميعا، ويظهر فيها بطلها 

وقد طرح المؤلف أمامه خيارات أخرى بعد 

الموت، مقترحا عليه مواصلة حياته بشكل 

آخر في عالم مختلف بكل تفاصيله.

توجه الرواية رسالة مباشرة للقارئ مفادها 

متداول”،  هو  كما  نهاية  ليس  “الموت  أن 

وهي  خطوة”،  الحياة  بعد  “هناك  بل 

األرضية  للحياة  موازية  جديدة  لحياة  بداية 

الترقي  من أجل  بالعمل  السابقة، وحافلة 

بينما  قادمة،  لعوالم أخرى  أفضل  هو  لما 

تنتظر أرض أخرى تسمى “الحضيض” أولئك 

أخاقهم  بسبب  األرض  على  فشلوا  الذين 

حياة  وهي  السلبية،  وطاقاتهم  وجرائمهم 

قاسية، ال تليق حتى بالحيوانات.

في  دخوله  بعد  الرواية  بطل  رحلة  تبدأ 

غيبوبة نحو شهر من الزمان، إذ ُيترك جسده 

ويغادر  المستشفى،  سرير  على  المادي 

بوعيه الحاد، أو جسده األثيري، إلى عوالم 

جديدة ضمن معراج ذاتي يقوده إلى مقابلة 

من سبقه في الرحيل أو في الموت، وهناك 

ليعرف  السابقة أمامه كاملة  ُتعرض حياته 

األرضية،  في رحلته  وأين أخطأ  أصاب  أين 

“الفردوسية”  الحياة  بالتفصيل  ويصف 

من  هناك  يستحقها  من  يعيشها  التي 

األرواح الراقية، وكيفية مواصلتهم أعمالهم 

األرضية السابقة بصورة أخرى مختلفة عن 

المقاربة المعهودة في المرويات التراثية أو 

الدينية.

طريق الحوت
تتناول رواية الكاتب اليمني مروان الغفوري 

دار  عن  حديثا  الصادرة  الحوت”،  “طريق 

الدنماركية  البعثة  قصة  عّمان،  في  أزمنة 

التي قام بها العالم الشهير نيبور، مع أربعة 

علماء أوروبيين، إلى اليمن بين عامي )1761 

– 1767( بأوامر من الملك فردريك الخامس، 

كتابه  في  هانسن  توركيل  عنها  كتب  والتي 

“من كوبنهاغن إلى صنعاء”.

الدنمارك  ملك  جهزها  التي  للرحلة،  كان 

علمي،  أولهما  هدفان:  الخامس  فردريك 

العهد  نصوص  تفسير  محاولة  واآلخر 

ذو  الغفوري  عند  الرحلة  وهدف  القديم، 

إن  بل  وميتافيزيقي،  وأسطوري  ديني  بعد 

أسطورية،  أجواء  في  تدور  كلها  الرواية 

يتداخل فيها الواقع والخيال.

سفر  من  بجملة  مدخلها  الرواية  تفتتح 

إلى  يديك  لموسى مد  الرب  الخروج “وقال 

السماء فمد يديه، وكان هناك ظام دامس 

غطى أرض مصر لثاثة أيام” لتشير بوضوح 

الوقوف  وهي  البعثة،  أهداف  أحد  إلى 

والكتب  النبوات  مهبط  الشرق،  أسرار  على 

الرواية  هذه  في  األساطير  وُتعد  المقدسة. 

باشتمال  تكتفي  ال  حيث  الزاوية،  حجر 

أساطير  إلى  تعدتها  بل  الدينية،  األساطير 

اإلسكندنافية،  النبيذ  عذوبة  تفسر  قديمة 

“نبيذ الحكمة والشعر”.

عام الفزوع 4681
حسنين  التونسي  والروائي  الباحث  استوحى 

بن عمو أحدث رواياته “عام الفزوع 1864″، 

من  عربية،  نقوش  دار  عن  مؤخرا  الصادرة 

حقبة تاريخية تناولتها الكثير من الدراسات، 

أعاد  لكنه  جيل،  بعد  جيا  الرواة  وتناقلها 

جمالية  فيه  تمتزج  تخييلي  نحو  على  بناءها 

التاريخ،  في  الغوص  بشغف  الروائي  السرد 

مقتفيا رحلة اإلنسان بين األمل والخيبة بحثا 

التحرر من االستبداد. وقد أعاد بن عمو  عن 

وخلق  واقعية،  تاريخية  شخصيات  إحياء 

بديع  بأسلوب  ليحبك  خيالية  شخصيات 

ينغمس  القارئ  ويجعل  الرواية،  أحداث 

فيها بشغف لماحقة تفاصيل دقيقة للوضع 

االجتماعي واالقتصادي والعاقات التي تربط 

المجتمع التونسي في القرن التاسع عشر.

في  الفارق  العام  هذا  أحداث  الرواية  تسرد 

العربان”  “ثورة  شهد  الذي  تونس،  تاريخ 

الذي  الجبائي  التعسف  نتيجة  الباي،  ضد 

هذه  قمع  ثم  المملكة،  أهالي  على  فرضه 

كان  كارثية  نتائج  من  ذلك  تا  وما  الثورة، 

من  تونس  على احتال  بعد  ما  في  تأثير  لها 

كبيرة  بدّقة  الكاتب  ويرصد  الفرنسيين.  قبل 

جميع المراحل التي مّهدت لحصول الثورة، 

وأسباب إجهاضها وتفريق شمل الثوار، قبل 

التي  واالنتقام  التشّفي  فنون  يستعرض  أن 

سّلطها الباي على الثوار المستسلمين الذين 

طلبوا منه األمان. ولم يفت الكاتب أن يعّرج 

على الدور الذي لعبه القناصل األجانب خال 

شؤون  في  المباشر  التدّخل  عبر  الفترة  هذه 

الباد والتأثير على الصادق باي وحكومته.

أرجوحة بالء
للكاتب  باء”،  “أرجوحة  رواية  تكشف 

الفلسطيني سعيد الشيخ، الصادرة مؤخرا عن 

منشورات ألوان عربية في السويد، عن عالم 

والتشتت  والفقد  والحرمان  بالقسوة  مليء 

في  مدينة  أو  قرية  أي  وتصلح  والضياع. 

الجغرافيا العربية ألن تكون مسرحا ألحداثها 

إلى  الخمسينات  من  الممتدة  األعوام  خال 

سردية  إنها  الماضي.  القرن  من  السبعينات 

باء  من  عريض  خيط  عن  تنزاح  ال  فجائعية 

وريما(،  )حميد  شابين  زوجين  حياة  يلف 

منذ  القرية  دروب  في  وهما  بعضهما  أحبا 

بالمجتمع  ليصطدما  الناضجة،  طفولتهما 

الخالي  النظام  زمام  يأخذ  الذي  البطريركي 

األهل  خافات  إلى  إضافة  منطق،  أي  من 

في  لكنهما  يربطهما،  الذي  الثأر  ومسلسل 

النهاية يتزوجان بعد أن يشرفا على الموت، 

من دون موافقة األهل الذين يجدون أنفسهم 

في حّل من تطبيق العادات والتقاليد المتبعة 

في طقوس الزواج، ويتم نفيهما إلى المدينة 

ومقاطعتهما، وسط إعاء خطاب الفضيلة، 

يمكن  فضيلة  من  ما  الواقع  أرض  على  لكن 

والويل  يستشري،  الفساد  حيث  تلمسها، 

لمن يخرج عن طاعة أولياء األمر. وبعد عدة 

هي  أخرى  فاجعة  الزوجين  تصدم  سنوات 

سبب  هناك  يكون  أن  دون  اإلنجاب،  عدم 

بالمزيد  الرواية  أحداث  تتطور  وهنا  واضح. 

من مسلسل الخسارات، لتفرض السوداوية 

نفسها على مجريات األحداث اآلخذة منحى 

من الضربات في حياة الزوجين، حتى يقوم 

السؤال بصوت عال مرة، ومرة أخرى داخل 

النفس “لماذا نحن وحدنا في هذا الباء؟” 

كاتب من العراق مقيم في عّمان

المختصر

ي
زاو

لع
ء ا

ضيا
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عبدالقادر الجموسي 
هايكو عربي
مجاورة اآلخر

بني الشعر والفكر والرتجمة والنقد تنوس تجربة الشاعر والناقد املغربي عبدالقادر الجمويس، وهي تجربة تميزها عالقة باألمكنة 

ال تستقر عى حال، وبالثقافات األخرى ال تهدأ. فالجمويس سافر يف جغرافيات أوروبية وآسيوية، وأقام بفعل عمله يف السلك 

الدبلومايس لسنوات طويلة يف هولندا وبريطانيا وأسرتاليا واليابان، احتك بالثقافات وتواصل مع أدبائها ومفكريها، وهو ما انعكس 

عى نشاطه اإلبداعي والفكري. فأصدر العديد من األعمال الشعرية والنقدية والرتجمات التي عكست طبيعة اهتمامه وانشغاالته 

خالل إقامته يف ظهراين اآلخر. فارتبط كتابه “حياة سبينوزا، من الطائفة إىل الدولة” بالتجربة الهولندية، كمحاولة لفهم مرتكزات 

الدولة الديمقراطية الحديثة من منظور فلسفي. وارتبطت ترجمته لـ”رباعيات أربع″ لتوماس إليوت بلندن، التي يصفها بمدينة 

املفارقات املستعصية، فيما ارتبط ديوانه “أرض الكنغر” بأسرتاليا ومحاولة فهم ثقافة األبوريجني التي تعرضت لإلبادة من طرف 

بالد الشمس  درة أدب  ويعتربه الجمويس  اليابانية،  بتجربته  الهايكو”  ترجماته ومؤلفاته حول “شعر  الرجل األبيض. وارتبطت 

املشرقة واملعرب األصيل عن ثقافتها.

الهايكو وطبيعة  شعر  حول  خصوصاَ  معه، وتركز  الحوار املعمق  هذا  كان  والناقد املغربي  الشاعر  اليوم  يقيم  حيث  طوكيو  من 

انشغاله به.

قلم التحرير

بين  فيها  توفق  التي  الكيفية  حول  نسأل  أن  يهمنا  بداية  الجديد: 
نشاطك اإلبداعي والنقدي وحركتك الدؤوبة في المدار الثقافي الذي 

تتحرك فيه في اليابان، وبين عملك في السلك الدبلوماسي؟

الجموسي: الكتابة هي شاغلي األساس. هي فعالية يومية ومكّون 
أساسي في شخصيتي وتطّلعاتي. لعلها الناظم لما أحاول اجتراحه، 

استلهاما  عامة  والعربية  المغربية  ثقافتي  في  كإسهام  تعّدده،  في 

أو  ناقد  أو  شاعر  بصفة  تحديد  دون  كاتبا  نفسي  أعتبر  لذا  وإغناء. 

وطبيعة  الفكرة  جدوى  هو  عندي  الكتابة  جنس  يحدد  ما  مترجم. 

الرسالة اإلنسانية التي تحملها هذه الفكرة. بعد ذلك يتم البحث عن 

الشكل األمثل، بالنسبة لي، لتوصيل الفكرة سواء شعرا أو نثرا، أدبا 

الكتابة  ومسؤولية  بجدوى  قوّي  إيمان  يحضر  هذا  كل  وراء  فكرا.  أو 

واألدب في صوغ الوجدان اإلنساني وتهذيب الذات والمجتمع واالرتقاء 

بالذوق العام. بالفكر المستنير واألدب الجميل تتمّيز الشعوب وتنتج 

فضاءها المدني السليم والمتسامح مع العالم.

في ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، ال أَِجد في األمر أي تناقض. بل 

تفاعل مخصب بين الكتابة والدبلوماسية. ومن خال كليهما أحاول، 

قدر المستطاع، أن أقدم أجمل ما تتميز به ثقافتي الوطنية والعربية 

وأن أستفيد من عطاءات الثقافات األخرى وتحويلها إلى طاقة خاقة. 

وِفي هذا الصدد، يجدر الذكر بأن هذه الدينامية المزدوجة، دينامية 

لتحويل  جماعية  فكرية  وجهودا  مشاريع  تحتاج  والعطاء،  األخذ 

الفكر والجمال إلى طاقات إيجابية للذات في صاتها باآلخر المختلف 

المغاير.

 الثقافة والمكان
 

الجديد: ما الذي أتاحه لك عملك في السلك الدبلوماسي واحتكاكك 
فاليابان  فأستراليا،  فبريطانيا،  هولندا  من  بدءاً  مختلفة،  بثقافات 

أخيراً.. ما هي الميزات األساسية التي ميزت حياتك وتطلعاتك الثقافية 

خال هذه المنعطفات، وما اآلثار التي تركتها في الشخص والنص؟

واستيعاب  فهم  إمكانية  تتيح  أجنبي  بلد  في  الجموسي: اإلقامة 
وأبعادها.  للثقافة،  المختلفة  بالمظاهر  لإلحاطة  مهم  الزمن  الغير. 

والعمل الدبلوماسي يوفر عامل الزمن كما يفتح آفاقا رحبة للتواصل 

مع ثقافة الباد المستقبلة بنوع من الهدوء والعمق والسعة بما يتيح 

النفاد إلى ما وراء الصورة )الصورة السياحية والدعائية( وتجاوز مرحلة 
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الذوق العام أو الصدمة الثقافية، إلى طور االستكشاف واختبار مدى 

مطابقة الصورة للواقع ومن ثّم امتاك آليات أفضل لبلورة صورة أكثر 

موضوعية وفهما لثقافة اآلخر. دون هذه المغامرة الفكرية ال نستطيع 

المتعددة  بأبعادها  الغير  ثقافة  عن  واضحة  صورة  تشكيل  حقيقة 

والمعّقدة التي يتداخل فيها التاريخ والمؤسسات واألحكام المسبقة 

والصورة الموضبة، ناهيك عن حجب المعرفة األخرى، األيديولوجية 

والفلسفية والسياسية، التي تؤطر عادة تصوراتنا ورؤيتنا للعالم الذي 

من حولنا.

نسبية  الكشوفات  هذه  تعلمنا  الجديدة،  العوالم  معرفة  عن  فضا 

القيم وأهمية احترام اآلخر، كما هو، مهما بدا غريبا ومغايرا لنا في 

والطبيعة  للوجود  ورؤيته  وعاداته  سلوكه 

وغايات اإلنسان. إن السفر واإلقامة في جوار 

اآلخر أو معه هي التي تخلق حالة التعايش 

المثاقفة  من  متفاوتة  درجات  وتحقق 

بوصفها فعالية تتم من خالها هجرة األفكار 

واألشكال والخبرات من وسط ثقافي إلى آخر 

ومن مدار حضاري إلى آخر.

الكتشاف  فرصة  أيضا  تمنح  والدبلوماسية 

كانت  فإذا  العالم.  في  والحضور  العالم 

فإن  بامتياز،  التفاوض  الدبلوماسية هي فن 

الكتابة واإلبداع هما أيضا نوع من المفاوضة، 

معا.  والرؤية  الصورة  مفاوضة  اآلخر:  مع 

مفاوضة يؤطرها نزوع إلى التعارف والمثاقفة 

كفعالية تقوم على االعتراف بعطاءات اآلخر 

الكوني  استدماج  إلى  والسعي  واحترامها 

ضمن  تقنية،  أو  جماليات  أو  قيما  منها، 

أنساغ الذات المتجددة.

تترك  أن  الفضول من األكيد  النوع من  بهذا 

التجربة آثارا في الفكر والنص معا، آثارا تتخذ 

التجربة  القيم، لكنها تغني  ثقافية تربك سلم  أحيانا شكل صدمات 

بحيث تقدم لك صيغا جديدة للتعبير، ومنظورا للحياة والفن مغايرا 

الغير وجمالياته،  ثقافة  مع  أعمق  االشتباك  كان  لمعهودك. وكلما 

لي  يحدث  ما  هذا  اإلبداع.  وطرائق  التلقي،  حساسية  تبدلت  كلما 

من  سنوات  أربع  اآلن،  حتى  استغرقت،  التي  اليابانية  المرحلة  في 

القارئ  لست  أنني  أعتقد  والتفاعل.  والتجريب  والقراءة  المعايشة 

الذي كنته من قبل سواء من حيث اختيار  الكاتب نفسه  نفسه، وال 

المحددة  الرؤية  أو  عنها  التعبير  وطرائق  واألشكال  الموضوعات، 

لها. التجربة الحقيقية هي التي تحقق لك حدا من االنزياح في األطر 

والمرجعيات والذوق والرؤية.

كحامل  باألمكنة  لدّي  الكتابة  ارتبطت  لقد 

وهي  ثقافتها.  وصوت  المجتمعات  لروح 

كتاب  ارتبط  هكذا  المدن.  بتحوالت  تتحول 

الدولة”  إلى  الطائفة  من  سبينوزا،  “حياة 

لفهم  كمحاولة  الهولندية،  بالتجربة 

من  الحديثة  الديمقراطية  الدولة  مرتكزات 

ترجمتي  ارتبطت  وهكذا  فلسفي.  منظور 

بلندن،  إليوت  لتوماس  “رباعيات أربع″ 

ارتبط  فيما  المستعصية.  المفارقات  مدينة 

ديوان “أرض الكنغر” بأستراليا ومحاولة فهم 

من  لإلبادة  تعرضت  التي  األبوريجين  ثقافة 

تحيا.  فهي  ذلك  ومع  األبيض.  الرجل  طرف 

بالتجربة  لدّي  الهايكو”  “شعر  ارتبط  كما 

اليابانية. فهو درة أدب باد الشمس المشرقة 

أنسى  وال  ثقافتها.  عن  األصيل  والمعّبر 

منجزي عن الكاتب المغربي الكبير، “حلقة 

عن  تعبيرا  زفزاف”  مرآة  في  القنيطرة  أدباء 

وشخوصها  المدينة  هذه  فضاء  إلى  انتمائي 

لصوتها  لإلنصات  ومحاولة  ومبدعيها. 

الجماعي وحلمها الجماعي من خال أدبائها. ففي األدب تكون صورة 

وثقافة المجتمع عاريتين وعفويتين با زخرف أو ادعاء.

 ترجمة إليوت: ضوء القصيدة
 

الجديد: ترجمت رباعيات أربع لتوماس إليوت، ما الذي حملك على 
اختيار هذا النص تحديداً لترجمته إلى العربية، علما أن هناك ترجمة 

سابقة له على يد الشاعر توفيق صايغ؟

الجموسي: عندما ذهبت إلى لندن للعمل هناك كمستشار إعامي 
ترجمة  من  نسخة  عن  عبارة  كان  واحدا  كتابا  سوى  معي  لم أحمل 

صايغ.  توفيق  الشاعر  إنجاز  من  إليوت  لتوماس  أربع″  “رباعيات 

مواجهة  بعد  إال  منها  أقترب  لم  لكنني 

مع عبارة محرضة إلليوت كانت مكتوبة 

في نفق محطة قطار بيكاديلي سيركس 

تقول “إن الجنس البشري ال يقوى على 

وهي  الواقع″.  من  كبير  قدر  تحمل 

مجرى  تحفر  التي  العبارات  صنف  من 

إلى  الكائن  وتدفع  الذات،  في  خاصا 

ولما  نفسه.  عتمات  واستغوار  التأمل 

دخلت غرفة مسكني انهمكت في قراءة 

األربع،  للرباعيات  صايغ  توفيق  ترجمة 

هذا  في  موجودة  العبارة  أن  واكتشفت 

النص. هكذا بدأ االشتباك مع نص إليوت.

كنُت  المترجم  النص  مواطن  بعض  في 

ضوء  استشفاف  في  صعوبة  أجُد 

في  يتوّهج  ما  بقدر  نّصا  كان  القصيدة. 

مقاطع منه، بقدر ما يخبو ذلك الوميض 

في بعض أقسامه. ما دفعني إلى شراء 

فبدأت  باإلنكليزية،  نسخة أصلية 

فيه  وسكب  شعرا،  إليوت  كتبه  ما  آخر  ترجمة  مغامرة 

جماع خبرته الشعرية بهدف تحقيق أقصى درجات الصفاء 

تخوم  اإلنسان  لغة  فيه  تامس  الذي  المرتقى  ذاك  اللغة،  في 

الموسيقى المسكونة بالضوء والصمت.

الذي  هو  صايغ،  توفيق  شرارتها  قدح  التي  الغواية  أو  اإلغراء  هذا 

معناي الخاص  القبض على  الترجمة، وكأنني أريد  دفعني إلى إعادة 

تحويل  أي  عليه.  جديدا  وافدا  كنُت  الذي  )إنكلترا(  وللمكان  للنص 

التجربة إلى معنى. وبدافع تقديم نص أكثر تواصلية وإمتاعا مع ذائقة 

وحساسية القارئ الجديد، انخرطت في عمل الترجمة. لعل ما يمّيز 

لقد  وبيئتها وعوالمها.  القصيدة  مناخ  إلى  قريبة  كانت  أنها  ترجمتي 

ساعد هذا التماس المباشر مع المكان واللغة والثقافة على استشفاف 

المبدع  الشاعر  ترجمة  عن  مغاير  بشكل  إليوت  قصيدة  من  جوانب 

توفيق صايغ التي أنجزت من بعيد. في سياق مختلف منذ عقود من 

الزمن. والزمن كما تعلم نحات ماهر ينحت الذائقة والحساسية جيا 

الكاسيكيات  أو  الكتب  ترجمة أمهات  نحتاج إعادة  لذلك  بعد جيل. 

كل عشر سنوات على األقل. خصوصا في عصرنا المتسارع في تحوالته 

جديد  جيل  ليقرأها  إليوت  رباعيات  ترجمت  لقد  الجذرية.  وتبدالته 

بلغة جديدة.

 ،2016 العام  وفي  الهايكو.  بشعر  استثنائي  اهتمام  الجديد: لديك 
-يابانية  عربية  كبرى  ندوة  اليابان،  في  إقامتك  من  انطاقا  نظمت، 

ودراسات  مختارات  بمثابة  إصدارات  عشرة  تخّللتها  الهايكو  لشعر 

الياباني والعربي والعالمي، وقد صدرت هذه  الهايكو  وترجمات من 

هل  واليابانية..  العربية  باللغات  النصوص 

لك أن تنير لنا هذه التجربة؟

 مغامرة الهايكو

 

 ،2014 سنة  منذ  الجموسي: أشتغل 
مشروع  على  اليابان،  إلى  انتقالي  تاريخ 

“شعر  سمات  وتحديد  بيان  يتوّخى 

الهايكو”، الياباني الذي بات تدريجيا مكّونا 

العربي  الشعري  المشهد  مكّونات  من 

اليوم.

باللغة  محاضرة  قّدمت   2015 عام  في 

“هل  بعنوان  ميجي  جامعة  في  اإلنكليزية 

ضمن  وذلك  ممكن؟”  العربي  الهايكو 

الذي  العالمي”  الهايكو  “مؤتمر  فعاليات 

شارك فيه شعراء من جهات العالم األربع، 

وِفي  الوحيد.  العربي  كنت  أنني  وصدف 

التي   الخاصات  والختبار  العام،  نفس 

ترجمة “رباعيات أربع″ لتوماس 
إليوت من إنجاز الشاعر توفيق 

صايغ. لكنني لم أقترب 
منها إال بعد مواجهة مع 

عبارة محرضة إلليوت كانت 
مكتوبة في نفق محطة قطار 
بيكاديلي سيركس تقول “إن 
الجنس البشري ال يقوى على 

تحمل قدر كبير من الواقع

إذا كانت الدبلوماسية 
هي فن التفاوض بامتياز، 
فإن الكتابة واإلبداع هما 
أيضا نوع من المفاوضة، 

مع اآلخر: مفاوضة الصورة 
والرؤية معا. مفاوضة 

يؤطرها نزوع إلى التعارف 
والمثاقفة كفعالية تقوم 
على االعتراف بعطاءات 

اآلخر 

بعض أألعمال التي حققها وترجمها الكاتب
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وصلت إليها، نظمت “ندوة الهايكو العربي األولى” دعوت إليها شعراء 

ويابانيين.  عرب  هايكو  شعراء  من  مساهمات  مع  مغاربة  ومفكرين 

وكان موضوعها “المثاقفة العربية اليابانية”. احتضنها “مركز تواصل 

في  نوعها  من  األولى  لعلها   .2015 يوليو   9 يوم  بالرباط  الثقافات” 

بمدينة وجدة  الثانية  الندوة  العربي. وِفي عام 2016، نظمت  عالمنا 

دعوت إليها شعراء من المغرب واليابان وبلغاريا والدنمارك وإيطاليا 

وتونس والجزائر والعراق. احتضنتها “جمعية الموكب األدبي” بوجدة. 

توجت بإصدار عشرة منجزات في شعر الهايكو ترجمة وإبداعا وقراءة.

لكن األهم، بالنسبة لي، وفي سياق سؤالك هو إصداري “أنطولوجيا 

الهايكو العربي، الحقل والمدار” من 446 صفحة عّرفت فيها بعمل 

80 شاعراً وشاعرة ومترجماً ومترجمة وناقداً وناقدة من العالم العربي 

الذين ارتادوا أو جّربوا الكتابة على طريقة 

قّدمت  وإبداعا وترجمة..  تجريبا  الهايكو 

فيها أكثر من ألف قصيدة عربية وعالمية.

مفهومي  األنطولوجيا  بناء  في  اعتمدت 

“المدار” و”الحقل” لتشكيل متن موثق. 

وقد تبّين لي في هذا الطور أن الشعراء 

الهايكو”،  “شعر  مع  تفاعلوا  العرب 

منتظم  بشكل  جديد،  جمالي  كاقتراح 

منذ ستينات القرن العشرين.

األركيولوجي،  العمل  هذا  خاصات  من 

يمكن التأكيد على ما يلي:

أوال: عرف ديوان العرب أطوارا من النشوء 

مدى  وعلى  والتجدد.  والركود  والتبلور 

مد  على  الشعراء  دأب  الطويل،  تاريخه 

القصيدة بأنساغ وروافد جديدة وفتحها 

بأشكال  مختلفة،  تعبير  طرائق  إلى 

كل  رهانات  تائم  وإيقاعات  ومضامين 

أفقا  الحداثة  شّكلت  المراجعات،  من  السيرورة  هذه  ضمن  مرحلة. 

الحر  التفعيلة والشعر  “باغة جديدة”، نجمت عنها قصيدة  لبلورة 

وقصيدة النثر التي استطاعت، على مدى عقود من الزمن، أن تترّسخ 

القصيدة  لجماليات  بديل  أو  كأفق  منجزها  وتقّدم  الشعر  أرض  في 

العربية الكاسيكية.

ثانيا: تمر “الشعرية العربية” اليوم بمنعطف جديد بسبب متغيرات 

بجدوى  التصديق  وضمور  األدبية،  الذائقة  وتبدل  الكبرى،  الواقع 

الشعر، وضعف حضوره ِضمن أولويات المؤسسة الثقافية. ولتجديد 

صات الشعر بواقعه واستعادة وضعه االعتباري ضمن أنماط التعبير 

العرب، على مختلف مرجعياتهم  الشعراء  األدبية األخرى، يخوض 

مع  والمثاقفة  التجريب  من  أشكاال  الفنية،  وحساسياتهم  الفكرية 

بعض  مستلهمين  العالم  شعريات 

أنماطها وأساليبها.

الياباني  الهايكو،  شعر  يشكل  ثالثا: 

ظاهرة  االنتشار،  والعالمي  النشأة 

الشعري  مشهدنا  في  للنظر  الفتة 

يكتب في مداره، أو على  العربي اآلن. 

القصيدة  شعراء  من  العديد  منواله، 

كتابة  اليوم،  يتداوله  فيما  المعاصرة، 

المبدعين  من  جديد  جيل  ودرسا، 

بمستويات  والنقاد  والمترجمين 

متفاوتة من االهتمام والدقة والعمق.

اليابان  نحو  عربيا  التوجه  ابتدأ  رابعا: 

النهضة  التعرف على  مدفوعا بهاجس 

ميجي  التي دشنها اإلمبراطور  اليابانية 

دائرة  اتسعت  ثم  أسبابها.  ومعرفة 

علمية  مجاالت  عدة  لتشمل  االنتباه 

شعر  شّكل  وقد  وأدبية.  وفكرية 

أهم  أحد  والموسيقى،  والمسرح  الرواية  مع  بالمقارنة  الهايكو، 

بشكل  العرب  الشعراء  اهتمام  شّدت  التي  اليابانية  الثقافة  مفاصل 

منتظم ومتواصل إلى اليوم.

القرن  من  الستينات  سنوات  منذ  األولى  اإلرهاصات  بدأت  خامسا: 

العشرين، بحيث تناولت بعض المقاالت تاريخ األدب الياباني، ثم بعد 

ذلك فن الشعر وتحديدا شعر الهايكو. ولعل لجوء الشعراء العرب 

في هذه الفترة لتجريب منجزات الحداثة الشعرية الغربية كان له بالغ 

األثر في شّد االنتباه إلى الهايكو الذي أصبح آنذاك مكّونا أساسيا من 

مكّونات المشهد الشعري في أميركا وأوروبا.

وعبر  السبعينات  سنوات  في  سادسا: 

والفرنسي،  اإلنكليزي  اللغوي  الوسيط 

األشعار  ترجمة  عملية  تنشط  بدأت 

اليابانية. إال أن نمط الهايكو ظل يحظى 

الكّتاب  طرف  من  متزايد  باهتمام 

خاص.  بوجه  والمترجمين  والدارسين 

بهذه  العرب  الشعراء  يلتحق  ولم 

القرن  من  الثمانينات  في  إال  الدينامية 

تعنى  أدبية  مجاّت  ظهور  مع  الماضي 

واآلداب  الغربية  الشعرية  بالحداثة 

الفترة  نفس  شهدت  وقد  األجنبية. 

أولى المحاوالت لكتابة نصوص شعرية 

عربية.  بمضامين  الهايكو  طريقة  على 

عملية  أخذت  التسعينات،  عقد  وفي 

حيث  متزايدا،  نضجا  تعرف  المثاقفة 

السياقات  ليشمل  االهتمام  اتسع 

وتطور  نشأ  التي  والروحية  الثقافية 

حركة  نشطت  كما  الهايكو.  شعر  فيها 

محدودة لنقل الكتب النقدية والنظرية 

كما  والفرنسية.  اإلنكليزية  اللغتين  عبر  العربية  اللغة  إلى 

انطلقت المحاوالت األولى لترجمة الشعر ومتون الثقافة عن 

األصل الياباني. ما شّكل تحّوال ملحوظا في مسار تمّثل الشعر 

الياباني المعاصر لدى الشعراء العرب.

سابعا: في العقد الثاني من األلفية الثالثة، أصبح التفاعل مع شعر 

الهايكو يأخذ مسارات متشعبة، قراءة وترجمة وإبداعا ونقدا. وأصبح 

شعرية  لغة  عن  البحث  بهاجس  مسكونا  بالهايكو  الشعراء  شاغل 

الجديدة  ورؤيتهم  حساسيتهم  عن  للتعبير  بها  يشتغلون  مغايرة 

للعالم.

افتراضي  فضاء  من  أكثر  اليوم  العربي”  “الهايكو  يشّكل  ثامنا: 

لها  “قصيدة”  إنه  للمغامرة.  إبداعي  حقل  من  وأكثر  للتجريب، 

مختلف  وفي  األرض  لغات  بمختلف  تكتب  الثقافية،  مرجعيتها 

المدارات الشعرية في العالم. وهو “موجة عمق” قيد التبلور يساهم 

في صوغها اليوم جيل ناهض من الشعراء والشاعرات والمترجمين 

والمترجمات على مدى ربوع العالم العربي وخارجه. وهو أيضا “تقنية 

شغب” تكشف عن وضع ثقافة على حافة السؤال. تقنية تحرك أسئلة 

جمالي  ووعي  ثقافي  طبع  لمسلمات  المسائلة  التاريخية  اللحظة 

يعيشان على إيقاع أزمة واقع وتعبير.

 الحرية والنظام
 

الجديد: ما أسلفت فيه يعطي تصوراً ممتازاً عن ظروف وصول موجة 
يتعلق  ما  في  العربية.  الثقافة  إلى  الهايكو 

نحن  العرب،  يكتبه  الذي  الهايكو  بشعر 

لغته  في  شعري  نظام  الهايكو  أن  نعرف 

وموضوعاته  وصيغه  ولتقطيعه  اليابانية، 

ووشائج  عميقة  صلة  شاعره  وتطلعات 

تتصل بالحياة والطبيعة والطقوس اليابانية. 

فني  نظام  على  يقوم  نعرف،  كما  وهو، 

النظام  إلى  بالنسبة  الحال  هو  كما  صارم، 

الصارم للقصيدة العربية التقليدية. السؤال 

هو: ما الذي يحمل شاعراً عربيا هجر النظام 

لغة  وتبّنى  ثقافته  في  التقليدي  العروضي 

وأساليب تحرره من الضوابط الصارمة لهذا 

في  آخر  تقليدي  نظام  تبّني  على  النظام، 

ثقافة أخرى؟

أشكال  أشهر  الهايكو  الجموسي: لعل 
لكنه  العالم.  في  اليابانية  الشعرية  التعبير 

ليس الشكل الشعري الوحيد الذي أنتجته 

 – القصيدة  ان  صحيح  اليابانية.  الثقافة 

في عقد التسعينات، أخذت 
عملية المثاقفة تعرف نضجا 
متزايدا، حيث اتسع االهتمام 
ليشمل السياقات الثقافية 
والروحية التي نشأ وتطور 
فيها شعر الهايكو. كما 

نشطت حركة محدودة لنقل 
الكتب النقدية والنظرية إلى 

اللغة العربية عبر اللغتين 
اإلنكليزية والفرنسية

يشكل شعر الهايكو، الياباني 
النشأة والعالمي االنتشار، 

ظاهرة الفتة للنظر في مشهدنا 
الشعري العربي اآلن. يكتب 
في مداره، أو على منواله، 
العديد من شعراء القصيدة 

المعاصرة، فيما يتداوله اليوم، 
كتابة ودرسا، جيل جديد من 
المبدعين والمترجمين والنقاد
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الهايكو تغّذت من تاريخ شعري عريق وهي تحمل تاريخا من االنضباط 

الروحي واإليقاعي واللغوي. لكنها، َويَا للمفارقة، لم تتبلور بلوازمها 

الشكلية المتعارف عليها اليوم إال بعد اشتغال طويل على فن القول 

ومراجعات كثيرة وجذرية أحيانا اجترحتها أجيال من الشعراء والنقاد 

على مدى قرون متتالية. كانت أهمها اجتهادات شيكي ماساوكا، أحد 

شعراء ميجي، نهاية القرن 19، الذي منح هذا الشعر اسمه ورسم له 

أفقه كفن من الشعر الحديث الموازي والمجاور للتشكيل والتصوير 

وفنون السرد الحديثة.

مع  واندمج  كبيرا  تطّورا  الهايكو  عرف  المجدد،  شيكي  مقترح  منذ 

لينتج  السياسية،  واألدبية وحتى  الفكرية  اليابانية،  الحياة  متغّيرات 

في  المغامرة أجدها  نفس  الحدود.  ومتحررا إلى أبعد  متعددا  نصا 

قّدم  لقد  طبعا.  الفارق  وجود  مع  الحديث،  العربي  الشعر  تجربة 

فتم  العروضية،  القصيدة  تجديد  في  رائعة  جهودا  الرّواد  شعراؤنا 

االنتقال إلى قصيدة التفعيلة، والشعر الحر، وقصيدة النثر، ناهيك 

عن أشكال من التجريب الذي يزاوج الشعر بالنثر. دعني أقول لك بأن 

مغامرة التحديث في شعريتنا العربية كانت أكثر جرأة وجسارة من 

نظيرتها اليابانية. لكن كاهما يلتقيان عند هاجس التحديث، والتحرر 

الذات  صبوات  نقل  على  قادرة  تعد  لم  التي  التقليدية  األشكال  من 

والتعبير عن رؤى العالم المتجدد.

ليعتنق  تقليدا  يطلق  العربي  الشاعر  ال أعتقد أن  المنظور،  هذا  من 

آخر، من خال تقدمه تجاه الهايكو. بالعكس فهو اختار مدخا آخر 

من مداخل التجديد الشعري التي استفاد منها معظم شعراء العالم 

الغربي واآلسيوي الحديثين والمعاصرين 

الشعر  مجددي  باوند، أكبر  عزرا  من 

األميركي، مرورا بجاك كرواك وبورخيس 

سيفيريس  وجورج  كلوديل  وبول 

عالمنا  وِفي  ترانسترومر.  وتوماس 

العربي، هناك كوكبة من الشعراء الذين 

استلهموا الهايكو أذكر منهم فؤاد رفقة، 

عدنان  مطلق،  شاكر  سعادة،  وديع 

محمد  الخطيبي،  عبدالكبير  بغجاتي، 

عبدالكريم  عيسى،  األسعد، إدريس 

كاصد، أمجد ناصر، وعبداللطيف حسين. 

وغيرهم من صنّاع الحداثة الشعرية على 

مدى ربوع العالم العربي.

يمنع شاعرا  ال  الهايكو  استلهام شعر  إن 

عربيا من أن يجد لنفسه أسلوبه الخاص 

داخل  حتى  مبتكرة،  معالجة  وطريقة 

تطّور  بدوره  الهايكو  ألن  نفسه،  النوع 

وتبّدل باستمرار من طرف أهله.

ويتوّقعه  يظنه  مما  العكس  وعلى  بل 

للحظة  يمكن  يدهم،  في  الرماد  حفنة  على  يخافون  ممن  البعض 

الهايكو، في احتفائها بالجوهر الشعري، أن تشّكل رافدا أساسا في 

مسار تطوير القصيدة العربية. ويمكن لشعر “الهايكو العربي” أن يمّثل 

أفقا الختبار القصيدة وتطوير آليات كتابتها. وهو ما قد يشّكل حافزا 

في اتجاه “كثافة جديدة” تستلهم الخبرات الشعرية المتواصلة، كما 

تفتح محفل القصيدة على شاالت المستقبل الضاجة والهامسة.

يعلمنا الهايكو أن الشعر متعّدد، وجوهره في هذا التعدد نفسه. إنه 

اجتراح االنزياح عن القاعدة. الخرق الواعد للنمط. احتفاء بالمدهش 

الشعر  نكتب  النهائية، ال  المحصلة  والمختلف والبسيط. فنحن في 

ألنه هايكو، وإنما نكتب الهايكو ألنه شعر.

 البيت الواحد

 الجديد: قصيدة البيت الواحد في الثقافة الشعرية العربية يمكن أن 
تتناظر مع فن الهايكو، من حيث تمتعها بالكثافة واإليجاز والصورة 

أحياناً. هل يمكن أن تشّكل هذه المقارنة موضوعا من نوع ما للشاعر 

العربي؟

بامتياز.  واحد  بيت  قصيدة  هو  الهايكو  الجموسي: كاسيكيا، 
أشطر،  ثاثة  على  موزعة  صوتيا  مقطعا  عشر  سبعة  من  يتألف 

تلفظ في مدة نفس واحد، يقّدم صورة شعرية مركزة تستلهم من 

عناصر الطبيعة، بلغة موحية خالية من المحسنات اللغوية الباذخة 

عن  اإلمكان،  قدر  الهايكو،   – القصيدة  تبتعد  المحتدمة.  والمشاعر 

وتميل  العالم.  وتذويت  الذات  تضخيم 

والتقاط  العابر  المرئي  تصوير  الى  أكثر 

يبعث  بنوع  اإلنسانية.  األحاسيس  أرهف 

على البهجة وانشراح النفس على العالم.

جماليات  إلى  الشعر  بحر  عودة  الهايكو 

بيت الشعر الواحد حيث تنبثق اللغة في 

سحرها  الكلمات  وتستعيد  بكارة.  لحظة 

ولغزها  الحيوية  طاقتها  تمتح  حيث  من 

األول.

الهايكو”، إذا  “لحظة  تشكل  أن  يمكن 

طريقة  في  نوعيا  تحّوال  التعبير،  جاز 

تعيد  بحيث  كتابته.  وطرق  الشعر  تمّثل 

النووي  حمضه  إلى  مبتدئه.  إلى  الشعر 

األول(،  البيت  وجماليات  )فلسفة  األول 

موسيقى  وجرسه، إلى  الحرف  سحر  إلى 

معا.  واإليحائية  الداللية  وطاقتها  الكلمة 

عضويا  الكائن  ربط  وخصوصا إلى إعادة 

حيث  الطبيعة  األول:  إلهامه  بمصدر 

يتهّجى األسماء في انبثاقها األول، ويصبح 

منظور  من  العالم  اكتشاف  دهشة  الدهشة،  طعم  نفسها  لألسماء 

جديد.

 يمكن للهايكو أن يمثل أساسا لبداية جديدة بين بدايات عديدة يمكن 

اقتراحها للقصيدة العربية، حافزا لاشتغال على باغة جديدة تتغّذى 

المستقبل.  على  تفتح  اآلن  نفس  وفي  الشعرية  الخبرات  تراكم  من 

العرب  الهايكو  شعراء  استطاع  إذا  الممكن  عداد  في  ذلك  يصبح 

الراهنة  التاريخية  اللحظة  مخاضات  من  الجمالي  الممكن  مفاوضة 

جديدين  و”مدار”  “حقل”  صوغ  ثمة  ومن  إمكاناتها.  بوعي  المتوترة 

لشكل أدبي يمكن أن تنكتب فيه القصيدة العربية. يصبح الهايكو في 

هذه الحالة لحظة جمالية جديدة ومشتا حقيقيا لإلبداع والخلق.

 شعر المستقبل

الجديد: ما الذي في جعبتك من المشروعات، ما الذي تشتغل عليه 

في هذه األيام، وأنت على أبواب العودة من اليابان إلى المغرب في 

محطة على األرجح استعداداً لانطاق في سفر آخر عبر ثقافة أخرى؟

الشباب  والمبدعين  الشعراء  من  جديد  جيل  الجموسي: هناك 
بلغة جديدة وكثافة جديدة. أعتقد  للعالم  تصورهم  يحاولون صوغ 

من  القادم  الصوت  لهذا  والمسؤول  المرهف  لإلنصات  األوان  آن  أنه 

عالم  واستشراف  الواقع  نبرات  حمل  على  القادر  فهو  المستقبل. 

الوجودية  األداة  هو  الشعر  يظل  ينهار،  عالم  كل  في  المستقبل. 

الكفيلة بالتعبير وتسمية األشياء. أي تحويل التجربة إلى معنى. أعتقد 

أن ال مناص للعالم اليوم من صوغ شعرية إنسانية كونية قادرة على 

إنقاذ اإلنسان داخل اإلنسان 

أجرى الحوار في طوكيو: مهيار أيوب 

رسالة فينيسيا

صحيح ان القصيدة – الهايكو 
تغّذت من تاريخ شعري 

عريق وهي تحمل تاريخا من 
االنضباط الروحي واإليقاعي 

واللغوي. لكنها، َوَيا 
للمفارقة، لم تتبلور بلوازمها 

الشكلية المتعارف عليها 
اليوم إال بعد اشتغال طويل 

على فن القول 
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رسالة بغداد

“دّكانة”  اسم  المؤسسة  أطلقت  وقد 
الكاليري، أي أصغر من  على هذا 

دكان أو حانوت، وهذه المساحة الصغيرة )3 

× 3 متر( تكفي لفكرة كبيرة تعرض جانبا من 

ظروفها  أسوأ  ظل  في  العراقية  الحياة 

لها  عرض  أول  وفي  واالجتماعية،  السياسية 

تايه  هاشم  الَبْصري  الفنان  “رؤيا”  اختارت 

“عناصر  عنوان  حملت  لوحات  سبع  ليقدم 

التي  الكبيرة  األزمات  تحاكي  التي  الهاك” 

تعاني منها مدينة البصرة والتي جاءت مخاضا 

المدينة  شهدتها  التي  األخيرة  األحداث  عن 

البيئية  الكارثة  مواجهة  في  إنذار  كعامة 

لما  الفنان  هذا  “رؤيا”  وتقدم  واإلنسانية. 

تحمله أعماله التشكيلية من عامات داّلة على 

الكارثة البيئية في جو وطني غارق في العنف 

الفنان  أعمال  مجمل  فإن  ولهذا  السياسي. 

جاءت من جسد مريض تمكن من تشخيصه 

عايش  وقد  المدينة  ابن  كونه  الفنان 

في  لوحاته  واكتنزت  انقابات الحالة فيها، 

موضوع البيئة التي تشكل خطرا مزدوجا على 

والحزن  الشك  هواجس  من  بالكثير  الحياة 

والترقب، ال سيما وأن لوحاته قريبة من هذا 

الورقية  القمامة  باستعماله  التشخيص 

مخلفات  تقذفه  وما  المهملة  والكارتونية 

ينتبه  ال  التي  والعشوائيات  الصحي  الطمر 

الناس إليها، في محاولة لخلق عالم جديد من 

ذوي  الفائدة واألشخاص من  األشياء عديمة 

لوحاته  أغلب  فإن  ولهذا  المشوهة،  الوجوه 

وفيها  أو جاذبة  براقة  ألوان  با  كالحة  كانت 

الكثير من الحزن واليأس، وهذا تعبير مباشر 

إليه  وصلت  الذي  الخلقي  التشويه  عن  ربما 

المدينة عندما ُشّوه مناخها وبيئتها وتضاريسها 

في  البصرة،  تعيشه  الذي  الجهل  بسبب 

للحس  الناس  فقدان  عن  متصلة  إشارات 

االجتماعي المشترك الذي أوصل البصرة إلى 

الوجوه  تلك  وحتى  المأساوية.  الحالة  هذه 

المشوهة التي تعرضها لوحاته هي الميل إلى 

عبثت  التي  السياسية  المسوخ  تشخيص 

“دّكانة” أول كاليري 
في شارع المتنبي

“عناصر هالك” عرض تشكيلي 

من البصرة

وارد بدر السالم

مؤسسة “رؤيا” أول كالري للفن التشكيي ُيفتتح يف شارع املتنبي الثقايف بأقل مساحة 

ممكنة ال يكفي حائطها غر بضع لوحات صغرة أو متوسطة الحجم وال تتسع لزواٍر 

كثرين إال لبضعة أنفار، وتنطلق هذه املؤسسة من رؤيا أساسية يف تشجيع النشاط  

الثقافية  النشاطات  من  سلسلة  وإحياء  املحلية  املشاريع  دعم  عى  والعمل  الفني 

املشرتكة التي من شأنها أن تساهم يف تطوير املجتمع املدين كما جاء يف رؤيا “رؤيا”.
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كتب

وهي  البصرة،  العراق  حاضرة  في  وتعبث 

مسوخ سياسية – دينية مزدوجة المامح في 

االستحواذ على مدينة مكتنزة بالتاريخ والعلم 

والمعرفة.

ثورة  اندالع  في  تسببت  التي  المياه  مشكلة 

هاشم  الفنان  يفسرها  المدينة  في  عارمة 

الكارثة  تايه عبر لوحاته على أنها موقفه من 

البيئية التي تهدد مدينته وتهدد أشكال الحياة 

يتأثر  نفسي  فيها من جفاف وتصّحر ووجود 

فأعماله  لهذا  الكبيرة،  المناخية  بالمتغيرات 

تتعاضد وتتضامن بتنوعات تعبيراتها الجمالية 

البصرة  عن أكثر من مشكلة تضرب في روح 

ومستوياتها االجتماعية التي ال تزال تعاني من 

آثار التخريب واإلهمال.

وفي “عناصر الهاك” تتجسد هذه الرؤيا التي 

واألشياء  المهملة  المادة  من  الفنان  وثقها 

األنظار  تلفت  ال  التي  المتروكة  البسيطة 

إليصال رسالة  الكارتون(   – الورق  إليها )بقايا 

جمالية – فنية تشير إلى الخراب الَبْصري من 

زوايا متعددة ليس أقلها الخراب التحتي الذي 

االعتبارية  قيمتها  على  وأجهز  البصرة  طال 

والتاريخية 

البصرة سنة  مواليد  من  تايه  هاشم  الفنان 

1948

أقام عددا من المعارض الشخصية في البصرة 

 ،1989  ،1976  ،1974 األعوام  في  وبغداد 

.1992

عام  “نفايات”  عنوان  حمل  له  معرض  آخر 

2007 ضم 24 منحوتا  مستخدما خامات غير 

تقليدية.

ويمارس هواية التصوير الفوتوغرافي ويكتب 

التشكيلي،  والنقد  والشعر  القصيرة  القصة 

وهو أحد فناني البصرة الذين لهم دور بارز في 

تأكيد العاقة بين الفن والحياة اليومية.

كاتب من العراق

رسالة بغداد
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رسالة باريس

أوروبا، وخاصة  في  اإلنجيلية  ظهرت 
لويس  عهد  خال  فرنسا  في 

الرابع عشر، في بداية الحركة اإلصاحية التي 

وهو  الفعلي،  القرباني  الحضور  عن  تخلت 

ويشمل  الكاثوليكية  صميم  في  يقع  حضور 

اإلنسان في كليته، جسدا وروحا وفكرا. ولسّد 

ذلك النقص الراديكالي، اقترح الفرنسي جان 

المعنى  كالفان )1509-1564( ديانة تلح على 

المقدس، كمصدر  الكتاب  لنصوص  الحرفي 

عليه  أطلق  ما  أو  المسيحي،  لإليمان  وحيد 

ظهر  ما  والجبرية. ولكن سرعان  النص  ديانة 

بالكلفانية  ُعرف  البروتستانتية  من  فرع 

اضطهاد  ضد  أنصاره  تمرد  المقاتلة، 

عام  نانت  مرسوم  إلغاء  عقب  البروتستانت 

إلى  يدعون  المذهب  أتباع ذلك  1685، وكان 

بين  فنشأت  الفردي،  واالختيار  القلب  ديانة 

ذلك  أنصار  بقهر  انتهت  معارك  الطرفين 

الفرع، الذي ما لبث أن عاد بعض أتباعه إلى 

الظهور في شكل سلمّي، فيما لجأ آخرون إلى 

مذهبهم.  ونشر  طقوسهم  لممارسة  أميركا 

عن  المتفرعة  والحركات  التاريخ  ذلك  ومنذ 

أوجها  وتأخذ  وتتشعب  تتفرع  البروتستانتية 

متعددة حتى يوم الناس هذا، في أوروبا، ثم 

في الواليات المتحدة منذ القرن الثامن عشر، 

والحركات  الكنائس  بعض  وسمت  حيث 

عن  لتمييزها  باإلنجيلية  البروتستانتية 

أول  أن  والمعلوم  الليبرالية.  البروتستانتية 

صحوة إنجيلية في الواليات المتحدة ظهرت 

مثل  إنكلترا  من  دعاة  تأثير  تحت   ،1727 عام 

نشر  الذي   )1791-1701( ويسلي  جون  القس 

ديانة القلب والتنوير، عقبتها صحوات أخرى 

 ،1882  ،1857  ،1830  ،1792 األعوام  في 

مولد  شهدت  التي   1904 عام  صحوة  وأخيرا 

وهو  الخمسين،  عيد  إلى  )نسبة  الخمسينية 

الفصح  عيد  بعد  به  يحتفل  مسيحي  عيد 

“الديانة األميركية”  يوًما(، وكذلك  بخمسين 

وضلوعها في الخيارات السياسية، التي تبدت 

بشكل جلّي في عهد جورج بوش االبن.

كالفان،  ظهور  على  قرون  خمسة  مرور  بعد 

بعيدة  ببروتستانتية  العالم  يغزو اإلنجيليون 

الفرنسي  الدين  رجل  كان  فإذا  تصوره،  عن 

يقول إن النص المقدس هو السلطة الوحيدة 

يعتقدون  اإلنجيليين  فإن  اإليمان،  مادة  في 

أنه السلطة الوحيدة في كل المواد بما فيها 

العلوم، ثم يختلفون في تبيان ذلك. فهم ال 

يقدمون األجوبة نفسها وال يملكون المواقف 

واإلنسان.  الكون  أصول  جهة  من  نفسها 

بعضهم ال يؤمن بنظرية النشوء واالرتقاء، بل 

يعتقد أن الله خلق األنواع كما نراها اليوم، )أي 

كوكب  على  الحياة  وأن   ،)fixisme الثباتية 

السنين  من  آالف  بضعة  إلى  تعود  األرض 

العلم.  معطيات  تخالف  نظرية  وهي  فقط، 

الدين  بين  التوفيق  يحاولون  آخرون  فيما 

عقيدتهم.  يعارض  ال  ما  حدود  في  والعلم 

وهي  نقطة  في  تلتقي  التفرعات  تلك  ولكن 

الفرجوية والعاطفية  إلى األساليب  استنادها 

األكثر  والتسويق  التواصل  بأسلحة  وتمرسها 

طائعية لكسب المزيد من األنصار.

بانكيت في  دو  باتريس  الفرنسي  وقد عكف 

العالم”  يغزون  “اإلنجيليون  بعنوان  كتاب 

انتشار البروتستانتية
الكنائس اإلنجيلية ضمانة لمعارك 

الرجعية والشعبوية

أبو بكر العيادي

مع ظهور التنظيمات اإلسالمية األصولية ووصول اإلسالم السيايس إىل السلطة يف أكر من بلد، 

ساد االعتقاد لدى أغلب املحللني بأن اإلسالم هو الدين األكر انتشارا يف العالم خالل العشريات 

األخرة، ولكن الحقيقة هي غر ذلك، فقد أثبتت الدراسات أن الديانة الربوتستانتية اإلنجيلية 

هي التي ما فتئت تنتشر يف شتى القارات، وتعزز موقعها عى حساب الكاثوليكية وحتى اإلسالم، 

208 يف آسيا و93 يف الواليات  640 مليونا يف العالم، منهم  إذ بلغ عدد معتنقي هذه الديانة 

املتحدة و127 يف أمركا الالتينية. بل إن بعضهم ال يرتدد يف وصف انتشار هذه الديانة عرب العالم 

نتاج العوملة؟ أم  بالغزو. ويتساءل: هل هي الذراع الدينية لوكالة االستخبارات األمركية؟ أم 

فودو مسيحي؟ أم صيغة جديدة للمسيحية يف القرن الواحد والعشرين كما يزعم معتنقوها؟
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على  وقف  أن  بعد  الظاهرة  هذه  دراسة  على 

ضخامة دينامية الحركات اإلنجيلية في القارات 

الفرنسيين،  إقبال  تزايد  والحظ  الخمس، 

المجالس  على  بخاصة،  والفقراء  الشبان 

الكنائس  فيه  تشهد  وقت  في  اإلنجيلية، 

الكاثوليكية الفرنسية تناقصا مطردا، حيث يكاد 

الحضور يقتصر على المسنين والبورجوازيين. 

اإلنجيلية  الكنائس  رواد  حرارة  الحظ  مثلما 

أن  رغم  الكاثوليكية،  الكنائس  رواد  وبرود 

وآالم  الخطيئة  على  قداسها  في  تركز  األولى 

تخلى  التي  تلك  أي  والنار،  والجنة  المسيح 

عنها الكاثوليك منذ سبعينات القرن الماضي، 

لكونها في نظرهم تنفر اإلنسان المعاصر. وهو 

ما دفعه إلى البحث في جذور الظاهرة اإلنجيلية 

ثم القيام بدراسة ميدانية في فرنسا وخارجها، 

كالبرازيل وكوريا والواليات المتحدة وإسرائيل، 

ليحيط باختافاتها وفروقها، ويستنتج صاتها 

بالشعبوية السياسية.

فأما عن االختاف، فقد الحظ دو بانكيت أن 

بعض التيارات كنائسية )أي تدعو إلى جمع كل 

الكنائس( وبعضها اآلخر ليس كذلك، ويضرب 

الدولي  المسيحي  بالملتقى  ذلك  على  مثا 

تركز  لقاء  باب  الذي فتح  بنيروبي عام 2007، 

كثيرا  أن  تبين  حيث  الروحاني،  التبادل  على 

من اإلنجيليين ضد التعميد، لكونه في رأيهم 

اختيارا يحق للفرد الراشد الذي رضي بالمسيح 

منقذا، وال يحق للطفل القاصر، ومن ثم كانوا 

يعيدون تعميد الكاثوليك في سن البلوغ. وهذا 

الفاتيكان  بحسب  المعمودية  فقه  يخالف  ال 

فقط بل يخالف مذهب كالفان نفسه في هذه 

عن  آخر  مثا  بانكيت  دو  ويسوق  المسألة. 

سّر القربان المقدس )أي لحظة تقاسم الخبز 

تعتبر  اإلنجيلية  الكنائس  فبعض  والنبيذ( 

فيما  بالتغطيس،  كبيرا  ُعّمد  بمن  خاص  أنه 

تقترحه كنائس إنجيلية أخرى لكل الحاضرين، 

بغير تمييز.

بالشعبوية  التيارات  تلك  صلة  عن  وأما 

السياسية فتتجلى في فترة حكم جورج بوش 

األميركان  التبشير  وكاء  شجع  الذي  االبن، 

وكذلك الكوريين والبرازيليين على نشر الديانة 

ومنطقة  العراق  في  اإلنجيلية  البروتستانتية 

الفلسطينية  الجزائر وفي األراضي  القبائل في 

“اإلسام  يسمونه  ما  لمواجهة  المحتلة، 

والية  مع  اآلن  تتجلى  مثلما  الشيطاني”. 

جديدة  إنجيلية  أشكال  ظهور  برغم  ترامب، 

حيث  البوشية،  المحافظة  نزعة  مع  تقطع 

ينتمي اإلنجيليون اليوم إلى حركات احتجاجية 

واجتماعية وإيكولوجية وتجريبية.

وقت  في  اإلنجيلية  الحركات  تمكنت  وقد 

عدد  في  هام  سياسي  وزن  تشكيل  من  وجيز 

الغربية، بل صارت مصدر  الديمقراطيات  من 

البلدان،  من  كثير  في  الشعبوية  التحوالت 

اليمين  زعيم  وصول  في  ساهمت  التي  فهي 

الحكم  سدة  إلى  بولسونارو  جايير  المتطرف 

دونالد  قبله  أوصلت  التي  وهي  البرازيل،  في 

ترامب إلى السلطة، وهي التي دفعته إلى تأييد 

الفلسطينية  األراضي  في  االستيطان  سياسة 

المحتلة، ونقل عاصمة الكيان الصهويني إلى 

القدس. كل ذلك بتمويل من األثرياء األميركان 

غودفريد  الكاردينال  أن  حتى  وحكومتهم، 

ندد عقب  بروكسل   – مالين  دانيلس، أسقف 

زيارة أداها إلى أميركا الاتينية بتناسل الطوائف 

المسيحية في البرازيل عن طريق ضخ مايين 

الدوالرات، للحد من نفوذ الكنيسة الكاثوليكية.

الاتينية  أميركا  في  اإلنجيلية  الكنائس  تلك 

بدأت تنتشر منذ مطلع السبعينات على أطراف 

المدن الكبرى، في األحياء التي تناستها الدولة 

والمصالح العامة، بفضل الحركات االجتماعية 

ونقابات العمال، وأحزاب اليسار، حيث بادرت 

بفتح أبوابها الستقبال الفقراء وضعاف الحال. 

معمدانية،   – بأنواعها  المذاهب  ازدهرت  وقد 

وأضحت   – خمسينية  ميتودية،  كالفانية، 

تستقطب الناس تحت مسميات عديدة كرابطة 

أو  الله،  مجَمع  الجديدة،  الحياة  الله،  حياة 

الكنيسة الكونية لمملكة الله في البرازيل التي 

يديرها األسقف الشهير إدير ماسيدو، صاحب 

الكنائس  تلك  الباد.  في  تلفزيون  شبكة  ثاني 

واألنشطة  والسياسة  الميديا  في  تنخرط 

غير  واضح  رابط  يربطها  أن  دون  الثقافية، 

الوقوف مع زعيم اليمين المتطرف بولسونارو 

الذي رفع شعار “البرازيل فوق كل شيء. الله 

بزواج  تنديده  تؤيد  الجميع!” ألنها كانت  فوق 

المثليين واإلجهاض والجندرة.

إنجيلية  جماعات  توجد  أيضا  إسرائيل  في 

قدمت أساسا من الواليات المتحدة، اختلطت 

بالمستوطنين داخل المستوطنات التي أقامها 

يسمونها  والتي  الغربية،  الضفة  في  اليهود 

والسامرة”،  “يهودا  الصهاينة  يسميها  كما 

وتساعدهم في أعمالهم وفي حياتهم اليومية. 

لتشهد  البقاء  الجماعات  تلك  قررت  وقد 

اليهود  كل  عودة  تعلن  التي  التوراتية  النبوءة 

إلى أرض إسرائيل، كمقدمة لعودة المسيح، 

وإقامة مملكة الله على األرض لمدة ألف عام. 

المتطرف  اليمين  حكومة  فيها  وجدت  وقد 

قائمة  بروتستانتية  عقيدة  باسم  دينيا،  سندا 

وسندا  الديني،  للنص  محرَّفة  قراءة  على 

الدوالرات  بايين  تضخ  انفكت  ما  حيث  ماليا 

لتمويل المؤسسات اليهودية. وكان نقل سفارة 

ديسمبر  في  القدس  إلى  المتحدة  الواليات 

2017 بمثابة انتصار لليمين اإلنجيلي األميركي، 

قاعدة دونالد ترامب االنتخابية.

الظاهرة  هذه  من  أيضا  هي  فرنسا  تسلم  ولم 

البروتستانتية  الكنيسة  على  طغت  التي 

فتئت  ما  حيث  واللوثري،  التقليدي  بوجهيها 

ملحوظ،  بشكل  تتنامى  اإلنجيلية  الكنائس 

تستقبل  كنيسة،   2500 عددها  فاق  حتى 

أعدادا متزايدة من الشبان والمهمشين. ويفسر 

المتخصص  االجتماع  عالم  فات،  سيباستيان 

بالعوامل  اإلقبال  ذلك  الحركات،  تلك  في 

من  مهاجرين  إنجيليين  توافد  أوال  التالية: 

وسريانكا  وكوريا  والوس  وفيتنام  أفريقيا 

والبرازيل، فضا عن جزر األنتيل. ثانيا حمات 

التي  االستقبال  وطريقة  الميدانية،  التبشير 

تقدم للمستضعفين والمرضى. ثالثا، األساليب 

العصرية التي يقام بها القداس، حيث غالبا ما 

شريط  في  كما  وإنشاد،  رقٌص  العبادَة  يُرافق 

Sister act إلميل أردولينو، خافا لاحتفاالت 

التي  التقليدية،  والبروتستانتية  الكاثوليكية 

تتسم بالتقشف.

ينتمون  اإلنجيليين  أن  في  يكمن  والخطر 

بروتستانتية  من  تمتح  مستقلة،  كنائس  إلى 

أنفسهم  نصبوا  قساوسة  بها  يلهج  راديكالية 

بأنفسهم، ودأبوا على النهل من التوراة لدوافع 

واإلجهاض  المثلية  ضد  الشرس  صراعهم 

في  والبحث  الزواج  خارج  الجنس  وممارسة 

خايا األجنة أو القتل الرحيم. وهم إلى ذلك 

يرفضون كل عمل تأويلي وتأريخي للنصوص 

الداروينية،  على  ويعترضون  المقدسة، 

أفقرتها  شعوب  نوايا  حسن  ويستغلون 

و”تبديل  “الشفاء”  وعود  بتكثيف  العولمة 

مبشرون  أنهم  كما  و”االزدهار”.  المعتقد” 

أشكال  من  شكل  كل  يقاومون  نشيطون، 

والفعل،  القول  في  األخاقي  التسامح 

رأيهم  في  تعتبر  التي  للحداثة  ويتصدون 

ر  غريبة عن الله. تلك التيارات اإلنجيلية ُتصدَّ

اآلسيوية  المدن  وإلى  الاتينية  أميركا  إلى 

األصول،  إلى  كعودة  الكبرى  واألفريقية 

وسهولة  والبساطة  العاطفة  عليها  تغلب 

عاج  وعمليات  الجديد،  الدين  في  الدخول 

نفسية براغماتية ُتقترح على اإلحباط الفردي 

والجماعي، معززة بقنوات تمويل قوية. ولئن 

رأى بعض الماحظين في هذا االنتشار وسيلة 

فإن  الراديكالي،  اإلسام  مع  الكفة  لتعديل 

آخرين يبدون قلقهم من هذا التطور المنحرف 

للبروتستانتية التي كانت على مّر التاريخ في 

طليعة األفكار الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 

وباتت ضمانة أخاقية ودينية ألبشع معارك 

الرجعية والشعبوية 

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

في  بعيدا.  ماضيا  تبدوان  التسعينات  وبداية  نهاية الثمانينات 
قنوات  أربع  هناك  كانت  المتقدمة،  الدولة  بريطانيا، 

تلفزيونية. اثنتان منها تتوقفان عن البث عند منتصف الليل. في أرجاء 

العالم كان البث األرضي عبارة عن قنوات منفردة ال يراها المشاهد إال 

مساء. فكرة البث التلفزيوني على مدى 24 ساعة كانت أشبه باألحام. 

فكرة أنك تستطيع التقليب بين عشر قنوات تلفزيونية كانت تبدو من 

يجبر  كان  الرقمي  العصر  سبق  الذي  التفاضلي  البث  العلمي.  الخيال 

شركة تريد الدخول إلى السوق على إرسال تقنيين في التسعينات إلى 

كل منزل بريطاني. كانوا يعيدون ضبط ترتيب القنوات لكي يكون بوسع 

أجهزة التلفزيون التقاط قناة خامسة.

قنوات  إطاق  الترف.  من  كشيء  بدأت  الغرب  في  الاقطة  الصحون 

سكاي كان أشبه بالمغامرة. ركزت القنوات األولى على األخبار واألفام، 

باعتبار أن الخبر والترفيه صنفان من الغذاء العقلي ال يمكن االستغناء 

أزال  ال  للكيبل.  بدائية  القنوات من خال خدمات  عنهما. مرت بعض 

لندن  وسط  حي  في  صديقا  زرنا  عندما   1989 عام  في  دهشتي  أذكر 

إنها  لندن؟  في  بالعربية  تبث  قناة  دبي.  قناة  على  يتفرج  أنه  لنكتشف 

معجزة. سرعان ما الحظت أن األخبار قديمة بعض الشيء. اكتشفت 

الطائرة  يوميا على  ترسل  القناة  بث  لكامل  المسجلة  البث  أشرطة  أن 

أننا نشاهد  العيب في هذا طالما  ما  لتبثها متأخرة.  الكيبل  إلى شركة 

قناة عربية.

البث  عن  االستغناء  ومع  التسعينات.  منتصف  القنوات  تزاحمت  ثم 

التفاضلي المكلف والمحدود، ودخول العصر الرقمي، كانت القنوات 

تنبت مثل الفطر في غابة رطبة. تراجع الكلفة وسهولة العمل باستخدام 

التقنيات الرقمية والمنافسة السياسية كانت أسبابا لزيادة عدد القنوات 

الريموت كونترول قطعة أثاث ال بد منها في أي  وتنوع برامجها. صار 

بإعادة  لك  تسمح  االلتقاط  أجهزة  صارت  االزدحام  وبسبب  منزل، 

برمجة تسلسل القنوات ووضع البعض منها في المقدمة أو كقنوات 

مفضلة أكثر من غيرها.

ثورة االتصاالت بلغت مجدها في العالم، وفي عالمنا العربي أيضا، مع 

على  القنوات  انفتاح شهية  الحروب واألزمات، ومع  المزيد من  تفجر 

شراء اإلنتاج الدرامي.

تأخرت  لو  للمشاهد.  بالنسبة  إشكالية  ثمة  كانت  الوفرة  هذه  كل  في 

خمس دقائق في زحمة المرور مثا أو سهوت عن موعد األخبار أو بث 

أيام  يوم أو حتى  انتظار ساعة أو نصف  الفيلم، فعليك  المسلسل أو 

التوقيت.  تعالج قضية  لم  الوفرة  إن كانت هناك إعادة.  لإلعادة، هذا 

األجهزة  تلك  مثل  مختلفة،  حلوال  التكنولوجيا  شركات  ابتدعت  وقد 

التي تسجل كل البرامج على مدى 24 ساعة وتسمح لك باستعادة ما 

فاتك. ولكن كم برنامجا وكم قناة يمكن تسجيلها؟ كان الحل متعثرا من 

البداية ولم يجد صدى حقيقيا لدى المشاهد/المستهلك.

في رمضان، ال يفوتنا المسلسل العربي. هو مباع لعشرات من القنوات. 

وما فاتك هنا، تلتقطه هناك. ولكن ما تزال تضبط ساعتك لكي ال يفوتك 

الريموت  عبر  القنوات  تقليب  لعبة  تمارس  وأنت  خصوصا  الموعد، 

كونترول.

لماذا  التدفقي.  بالبث  يفكر  المستثمرين  من  فيه  بأس  ال  عدد  كان 

انتظار أي شيء طالما باإلمكان استعادة أي برنامج في أي لحظة نريد. 

التكنولوجيا كانت متاحة، ولكنها لم تكن بالقوة الكافية، خصوصا في 

ما يتعلق بخطوط اإلنترنت. لكي تشاهد فيلما أو مسلسا أو استعادة 

أقل ألن ملفها  نوعية  تقبل بصورة ذات  أن  لنشرة األخبار، كان عليك 

أصغر ويمكن أن يمر بسهولة أكبر عبر اإلنترنت البطيئة نسبيا.

زادت سعة خطوط اإلنترنت وزادت شهية الناس للبث التدفقي. دخلت 

الشركات مجازفة االستبدال. شاهدنا نتفليكس وأمازون تقدم البدائل 

وتستقطب االهتمام. زاد اهتمام المستخدمين بالتقنية وصارت تعامل 

ملف  أي  استدعاء  بوسعك  بأن  اإلحساس  من  زاد  يوتيوب  كحقيقة. 

فيديو في أي وقت. وإذا كان يوتيوب يعمل األمر بباش وبطريقة بدائية 

نسبيا، لماذا ال تتوجه الناس إلى المحترفين في نتفليكس؟ مبلغ شهري 

قليل وتبدأ بمشاهدة الكثير من األفام والوثائقيات والمسلسات.

إلى  للبرامج  موزع  من  وأمازون  نتفليكس  تحول  كانت  األخطر  النقلة 

البيت؟  وتلفزيون  الكمبيوتر  شاشة  على  تدفقية  هوليوود  لها.  منتج 

ماذا تكره من هذه الخاصية؟ قنوات سكاي الجبارة لم تخط مثل هذه 

الفضائي.  البث  عبر  توزيعها  وإعادة  الحقوق  بشراء  واكتفت  الخطوة 

إنتاج المحتوى صار ملكا متوجا على صناعة الترفيه.

التلفزيونية  القنوات  تذهب  أن  هي  بالمطلق  خطورة  األكثر  النقلة 

التقليدية، األرضية والفضائية، إلى منصات أمازون مثا وتطلب منها أن 

تبث من خال شبكة مشتركيها. األقمار الصناعية بدأت تخسر زبائنها. 

العالم تنزف  المتحدة وحول  الواليات  الكيبل في  التوزيع عبر  شبكات 

مشتركيها بمئات اآلالف كل شهر.

مرة أخرى نقول إنه عصر جديد. قلناها قبل سنوات قليلة ماضية حين 

وصفنا عصر الفضائيات، لكن عصر الفضائيات على وشك الرحيل وها 

نحن نعود إلى األرض 

كاتب من العراق مقيم في لندن

نهاية عصر الفضائيات

السنة الخامسة
aljadeedmagazine.com
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آالء   جمال
أبو   بكر   العيادي
أحمد   سعيد   نجم

أسماء   الغول
أمين   الزاوي

إسالم   أبوشكير
إيالف   بدرالدين

إيماض   بدوي
إيمان   المازري

إيمان   شقاق
ابتهاج   نصرالدين   الوالي
ابتهال   محمد   مصطفى

بثينة   خضر   مكي
بوشعيب   الخياطي

جابر   السّلمي
جعفر   هادي   حسن

جمعة   بوكليب
حاتم   الجوهري
حسن   العاصي

حميد   زناز
حنان   عقيل

ربال   نويهض
سليمان   البوطي

 سوزان   كاشف
سوسان   جرجس

عبدالقادر   الجموسي
عزاز   حسان

عماد   البليك
عواد   علي
فاتن   علي

محمد   يطاوي
ملكة   الفاضل

ممدوح   فّراج   الّنابي
مناهل   فتحي

منصور   الصويم
نجالء   عثمان   التوم
نجالء   عثمان   التوم

نوري   الجراح
هيثم   الزبيدي

هيثم   حسين
وئام   حمزة

وارد   بدر   السالم
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