فــكر حـــر وإبداع جـــديد

aljadeedmagazine.com

لعبة المخيلة
ولهب الحقيقة
عن جيل الـ PUBG
يصنع العراق الجديد
الذي
ُ

ثقافية عربية جامعة تصدر من لندن

يناير /كانون الثاين  2020العدد 60

الرواية والتاريخ
استلهام التاريخ في كتابة األدب

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

aljadeedmagazine.com

مـؤسسها ونارشها
هيثم الزبيدي

هذا العدد
بهذا

رئيس التحرير

نوري الجراح

العدد الذي يحمل الرقم “ ”60تودع المجلة عامها الخامس ،متجهة نحو عام

آخــر مــن االحتفــاء بالكتابــة الجديــدة والبحــث وال ـقـراءة والتفكيــك فــي المعرفــة

العربيــة والعالميــة ،آدابهــا وفنونهــا ،انشــغاالتها وهمومهــا ،دون إغفــال آمالهــا ورؤاهــا
المستقبلية.

تمكنــت “الجديــد” مــن أن ّ
ترســخ وجودهــا فــي التاريــخ اإلبداعــي العربــي كواحــدة مــن أبــرز

طـراب
الوثائــق علــى مرحلــة عربيــة غايــة فــي الحساســية ،شــابها ويشــوبها الكثيــر مــن االض ـ
حـول والغمــوض ،اليــأس والحلــم ،التشــاؤم والتفــاؤل.
والت ـ

مــا جمــع بيــن مختلــف تلــك التناقضــات ومش ــروع المجلــة ،أنهــا بــدت جديــدة علــى واقــع عربــي
حـول صعبــة االجتيــاز .غيــر أن
راكــد ،عــاش طويـاً تــدور بــه عجــات ثقيلــة مهترئــة تغــوص فــي و ـ

عـرض لهــا الوعــي ،والتــي كان يجــب أن تواكــب
هــذه الصــور شــققتها االه ـتـزازات العنيفــة التــي ت ـ

ـواز يرصدهــا ويحللهــا ويعمــل فيهــا أزاميلــه الباحثــة عــن ســبل
بجهــد إعالمــي وفك ــري وثقافــي ـم ٍ
تفضــي إلــى الغــد.

عـوام ،ســيجد أنهــا
مــن يســتعرض ملفــات “الجديــد” خــال الخماســية الماضيــة مــن األ ـ

حـول
حرصــت علــى جمــع األقــام العربيــة مــن مختلــف المشــارب والمذاهــب ،لتكــون نتاجاتهــا ـ
ّ
الراهن والمســتقبل بين يدي القارئ .قارئ هذه اللحظة ،وقارئ األرشــيف والباحث المنقب
طـرأ علــى الذهنيــة العربيــة
سـواء فــي مراكــز الشــغل األكاديمــي أو مخابــر تتبــع مــا ـ
فيــه غــداً ،ـ

حـوالت.
مــن ت ـ

األدبــاء يشــكون مــن غيــاب النقــد عــن الســاحة ،وكان مــن المنتظــر منــه أن يتطــور بتطــور

النصــوص الجديــدة ،لكــن “الجديــد” عملــت وتعمــل علــى تعويــض ذلــك الغيــاب النقــدي
حـوارات والملفــات الحساســة التــي
حـرض العقــل النقــدي وإ ـبـراز نتاجاتــه عبــر المقــاالت وال ـ
بت ـ
تتناولهــا.
ّ
حـراء
عـرب الجديــدة ،ص ـ
حـراء ال ـ
المفكــرون يندبــون حــظ الفكــر والفلســفة العربييــن فــي ص ـ

التنميــة والتقــدم وقــد با ـتـوا ســكان جز ـيـرة متوحــدة فــي عالــم ينمــو كل ثانيــة ودقيقــة ،بينمــا

يحســبون هــم درجــات تقدمهــم بالعهــود ،والعقــود ومئــات الســنين .جــاءت “الجديــد”
عـرض لهــم كيــف يغامــر الفكــر فــي العالــم ،وكيــف يفكــر
لتعكــس لهــم صورهــم فــي مراياهــا ،وت ـ
عـرب ممــن يبــث أدبهــم وفكرهــم ال ــروح فــي الجســد العربــي.
حملــة األقــام ال ـ

خالد تكريتي

التشــكيليون وصناع الســينما والمتمردون على الظالم ،محترفو الدقة في حقولهم ،الذين
يكلــون وال ّ
ال ّ
هـؤالء
يملــون وهــم ينســجون لنــا شــبكة عاليــة الجــودة مــن حريــر المســتقبل ،ـ

هــم مبدعــو “الجديــد” وضيوفهــا ورواد صفحاتهــا .وهــي إذ تعطــي لمش ــروعها هــذا الوصــف،
فألنها تيقنت من أنها استطاعت أن تجعل من وجودها ضرورة لكل مكتبة ،وموعداً
ً
شهريا
ظـراً لــكل مهتـ ّـم بمــا يغامــر بــه األدب الجديــد ومــا يرتــاده الفكــر الحــر مــن آفــاق.
منت ـ
تحية لكل األقالم واإلبداعات التي صنعت السنوات الخمس من “الجديد”

مستشارو التحرير
أزراج عمر ،أحمد برقاوي
عبد الرحمن بسيسو ،خلدون الشمعة،
خطار أبو دياب ،أبو بكر العيادي
ابراهيم الجبين ،رشيد الخيون ,هيثم حسين
أمير العمري ،مفيد نجم ،عواد علي

التصميم واإلخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:
قأشتي
نمعيتيق ،شفي 
عدنا 
لالسمان
لالسمان،نبي 
الإسحاق ،نبي 
كما 
نيونس
نحميدة ،عمرا 
سهي رالسباعي ،عدنا 
لعدنان
وقدور ،إيتي 
ىالنعنع ،عليا ءأب 
موس 
نعليوان ،رندامداح
نجمعان ،سوزا 
حسي 
وخليل ،سعو دعبداهلل
ةلوتاه ،ساش اأب 
فاطم 
هي احالو ،جمال الجراح

التدقيق اللغوي:

عمارة محمد الرحيلي

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.aljadeedmagazine.com

الكتابات التي ترسل إىل «الجديد» تكتب خصيصاً لها
ال تدخل املجلة يف مراسالت حول ما تعتذر عن نرشه.

تصدر عن
Al Arab Publishing Centre
المكتب الرئيسي (لندن) UK
1st Floor
The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road
London
W6 8BS
Dalia Dergham
Al-Arab Media Group
لالعالن
Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk
لمراسلة التحرير
editor@aljadeedmagazine.com
االشتراك السنوي

المحرر

لالفراد 60 :دوالرا .للمؤسسات 120 :أو ما يعادلها
تضاف إليها أجور البريد.
ISSN 2057- 6005

2

aljadeedmagazine.com

لوحة الغالف للفنان خالد تكريتي

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

3

ثق
افية عربية

عة

ف

ر ح ـ ـ ر و إب د ا
كـ

ع
جد
يد

جام

المحتويات
العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

كلمة

4
6

الكتابة في زمن المأساة

نوري الجراح

استلهام التاريخ في كتابة األدب

20

رواية التّ اريخ

30

الوصول إلى التخييل التاريخي

42

نادية هناوي

108

110

خيري الذهبي

انتصار التخييل وانهزام الواقع

52
58

الرؤية بين األيديولوجيا واليوتوبيا
في روايات ربيع جابر

66

رهانات الرواية التاريخية الموجهة إلى اليافعين

سمية عزّ ام
ّ

محمد آيت ميهوب

aljadeedmagazine.com

مستقبل الرواية

114
122
128

126

األنوثة تقاوم

ثالث فنانات تجريبيات عربيات

فاروق يوسف

140
144
148

فنانة الجسد واالستفزاز

مسرح الرعب

المخرج السويسري ميلو راو يطلق مجموعة كتب مسرحية

عمار المأمون

فادي محمد الدحدوح

رحلة في قلب الظالم

“أكتب لكم من طهران” لدلفين مينوي

هيثم حسين

جذور التفاوت االجتماعي واالقتصادي

أبو بكر العيادي

األخيرة

160

حب الوطن ال يعني “بلدنا أوال“
هيثم الزبيدي

ْ
الر ْغ َبة
اختِ نَ اق َّ

اله ّر » لشهال العجيلي
في َ
«ع ْين ِ
عبدالهادي شعالن

المختصر
عواد علي

رسالة تطوان

تجربة الفنانة الصربية مارينا أبراموفيتش

عزالدين بوركة

كيف ننهض بالشباب العربي؟

156

كتب

الشعر والنثر في افتتاحية العدد ال  59من “الجديد“

هيثم حسين

رسالة باريس

أصوات

محمود الرحبي

فنون

النكبة والرواية وتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية
فخري صالح

حارس حديقة العشاق

سجال

حوار الرواية والتاريخ
فعل مضاد للتاريخ

يصنع العراق الجديد
عن جيل الـ  PUBGالذي
ُ

قص

عبداهلل إبراهيم

مفيد نجم

لعبة المخيلة
ولهب الحقيق 
ة
محمد كريم

سعيد يقطين

محمد األمين بحري

4

80

ن

16

السرد التاريخي والرواية التاريخية

محمد صابر عبيد
ّ

تحقيق

بيل

12

وجهان ووجهتان

زياد األحمد

امن
الس

8

38

70

إيتيل عدنان
أنا دمشقية يونانية

ملف /الرواية والتاريخ

العالقة بين الرواية والتاريخ

34

حوار

152

مفكر فرنسي يتنبأ بنهاية هوليوود
وانتصار الفن الحقيقي
مخلص الصغير

غالف العدد الماضي ديسمبر/كانون األول 2019

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

5

كلمة

الكتابة في زمن المأساة

الشعر والمأساة

ثمــة فــي التاريــخ وقائــع مأســاوية تذهــل عصرهــا ،تصــدم بفواجعهــا
جـزة عــن
األرواح وتربــك الع ـقـول ،وتجعــل الكائنــات مشــلولة اإلرادة وعا ـ

المزيــد مــن اآلثــام .لقــد ارتكبــت الجرائــم المريعــة فــي ســوريا علــى الهــواء
شـرة ،وبأبشــع الطــرق التــي عرفتهــا أزمنــة التوحــش .كانــت شــبكة
مبا ـ
اإلنترنــت والتل ـفـزات تنقــل وقائــع عمليــات اإلبــادة (وهــي مــا ـتـزال تفعــل)،

لذلــك فــإن االمتحــان األخطــر للشــاعر فــي زمــن المأســاة هــو فــي مــدى

يــا لل ـهـول كيــف تحـوّل “الضميــر العالمــي” إلــى جملــة لغويــة مجــردة مــن

اج ـتـراح لغــة يمكــن لبالغتهــا االنتصــار علــى بالغــة المأســاة.

ولكــن كيــف تحـوّل العالــم ـمـرة واحــدة إلــى أصــمّ  ،أبكــم ،وأعمــى بــإزاء
أعمــال القتــل ،وهــو عالــم أمكنــه أن يترقــى حقوقيــاً إلــى درجــة رفيعــة

شـرس ومريــر مــع لغتــه وطرائقــه الفنيــة ألجــل
قدرتــه علــى خــوض ـنـزال ـ

(هــل هــذا ممكــن؟) فــي مثــل هــذه المنازلــة مــع الــذات ال بــد للشــاعر أن

بينمــا المتفرجــون حائــرون فــي تفســير مــا يجــري.

أي معنــى ،وال تثيــر لــدى ســامعها ســوى الســخرية ،والشــعور بالغثيــان.

مــن “الرفــق بالحيــوان”؟ هــذه جملــة أخــرى مث ـيـرة للســخرية .خصوصــا

يجــد اللغــة التــي تمكنــه مــن كتابــة ملحمتــه الشــخصية ،ال أن يقبــل علــى
صنيعــه الشــعري بوصفــه تســجيال ً ملحميــاً لمأســاة شــعب فــي ســطور

عندمــا يقتــل األطفــال بالقنابــل الذكيــة وال يح ـتـاج ذووهــم إلــى البحــث

قيمــة لمثــل هــذا الســير علــى خطــى الشــعراء القدامــى فــي كتابــة حديثــة،

عـراق واليمــن وجغرافيــات أخــرى.
وال ـ

صـرة ،لغــة المالحــم القديمــة .أظــن أنّ ال
شــعرية ،تكـ ّرر ،ولــو بلغــة معا ـ
مهمــا ق ّيــض لشــاعرها مــن موهبــة ،ومهمــا ق ّيــض لهــا مــن القــوة الشــعرية
المتفوقــة.

إذا اســتطاع الشــاعر أن ينتصــر علــى ذاتــه فــي مثــل هــذه المعركــة مــع

اللغــة ،فــإن كل وقــت بعــد ذلــك ســيكون صالحــا لكتابــة قصيــدة تتفــوق

عــن أشــائهم فقــد دفنــوا قبلهــم تحــت األنقــاض .حــدث هــذا فــي ســوريا
المســألة إذن ال عالقــة لهــا بالضميــر ومــا شــابه ،وال بالدســاتير واأل ـعـراف

جـزة .بــل بشــيء آخــر ،مختلــف
والمفاهيــم اإلنســانية ،فهــذه بريئــة وعا ـ
تمامــاً ،هــو م ـيـزان القــوة فــي العالــم ،باســتراتيجيات الــدول الكبــرى
شـركات والب ـنـوك واألســواق الجشــعة ،والتــي
واقتصاداتهــا وبمصالــح ال ـ
بموجب سياساتها راحت تتحدد مصائر الجغرافيات واألوطان والبشر،

علــى زمنهــا وتنافــس ببالغتهــا الجديــدة بالغــة الواقعــة المأســاوية.
ورغــم هــذا االشــتراط ،ال بــد أن نؤمــن بــأن الشــعراء ســيكتبون اليــوم وغــداً

وكذلــك ســلوك الســلط المحليــة الدا ـئـرة فــي فلــك القــوى المهيمنــة فــي

التــي تبثهــا فــي زمننــا وأجيالنــا الطالعــة ،أو بفعــل الجــرح األخالقــي الــذي

والغيــاب فــي عالــم باتــت لــه صورتــان متقابلتــان“ :اإلنســان المتوحــش”

شعراً ي ّ
ُعتد به ،إن في ظالل المأساة وبفعل الطاقة الشعورية المهولة

تتســبب بــه لعصرنــا كلــه الجريمــة الجماعيــة المتروكــة بــا عقــاب.

ترســخه هــذه الســلط التابعــة مــن أســاليب الحضــور
العالــم ،ومــا أخــذت ّ

و”الضحيــة الغافلــة” .فاإلنســان البــريء فــي ظــل تكنولوجيــا األســلحة

الشعر والمكان

الشــعر فــي الجوهــر منــه لغــة الشــاعر وطريقتــه فــي تعريــف ذاتــه فــي
العالــم ،والشــعر لغــات شـ ّتى .لغــات فــي لغــة ،وأحــوال فــي حــال،

والشــعر أمزجــة وانتباهــات تتبــدل بالضــرورة وفــق اختــاف التجــارب

ّ
متبدلــة
وتبــدل األحــوال .ال كينونــة للشــاعر خــارج لغتــه التــي هــي لغــة
ّ
بالضرورة ،وعلى رغم اختالف المدن التي يمكن للشاعر أن يحل فيها
ويرحــل عنهــا ،إال أنّ بيــت الشــاعر فــي آخــر األمــر هــو قصيدتــه.

العالــم كلــه وطــن الشــاعر ،لكــن هــذا االنت ـمـاء محكــوم بمصادفــات
وضــرورات لــم تكــن غالبــا مــن اختيــاره .بهــذا المعنــى ال وطــن نهائيــاً

للشــاعر ســوى قصيدتــه فهــي بيتــه الــذي اختــار.
ً
سـراً أو اختيــارا ،إلــى قصائــده
عندمــا نعــود مــع الشــاعر المنفـ ّـي ،ق ـ
المبكـرة التــي كتبهــا فــي بيتــه األول نكتشــف فيهــا الســمات والمالمــح
ّـ

األولى لصوته ولغته وخياله الشعري الذي سينمو ويتطور عبر الزمن.
بدهــي أن ّ
كل شــيء ســيختلف فــي مــا بعــد ،فــي القصائــد التــي ســيكتبها
شــاعر فــي مــدن المســتقبل بعيــداً عــن مدينتــه األولــى.
وال ضيــر فــي أن يكتشــف شــاعر حيرتــه مــن حقيقــة أن شــخصاً آخــر كتــب

مــا يؤســف لــه أن مســتحيالت كث ـيـرة وقعــت خــال العقــد األخيــر ،وهــو

حـرك مــن بعيــد فــي شاشــة عمالقــة
الذكيــة مجــرد خيــال افتراضــي يت ـ
ً
تجعــل كل شــيء فــي الوجــود افتراضيــا ،وال يثيــر مص ـيـره المؤلــم أيّ

يمكــن للشــاعر أن يصــف المســتحيل؟

لكــن ،وبالرغــم مــن هــذه الصــورة الكئيبــة ،الشــعراء يتحـ ّـدون أنفســهم،

فإن الشعر يتغير مع كل قراءة جديدة له ،فكيف به عندما يُكتب في

الرعــب قصائــد الشــعراء هــي خيــط األمــل ،والضــوء المقاتــل فــي قلــب

مــع كل مــكان جديــد يطرقــه الشــاعر ثمــة مغا ـمـرة جديــدة وخ ـبـرات

***

عقــد يمكننــا أن نســمّ يه بامتيــاز عقــد التراجيديــا الســورية .فبــأيّ كلمــات

شــعور خــاص.

شـرت مــن قبــل .ومــن وظائــف الشــعراء
ال بــد مــن لغــة جديــدة ،كمــا أ ـ

ويتحـ ّـدون العالــم إذ يكتبــون قصائدهــم بكلمــات تشــتعل .فــي أزمنــة

وبمناســبة التطــرق إلــى التراجيديــا الكبــرى الراهنــة ،وهــي فــي نظــري
تراجيديــا كونيــة ،ليــس فــي وســعنا أن ن ّتهــم البشــر جميعهــم بانعــدام

الظــام.

اخ ـتـراع اللغــة وابتــكار الطريقــة.

الضميــر ،بــإزاء اآلالم البشــرية ،لكــن عالقــات القــوة والضعــف

ومشــروعات الهيمنــة علــى المجتمعــات بوصفهــا إســطبالت لج ـمـوع
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جـزاً عــن وقــف
سـره عا ـ
مســتهلكة وأســواقاً لالســتهالك ،جعلــت العالــم بأ ـ
جـزاً عــن منــع القتلــة مــن ارتــكاب
الجرائــم الجماعيــة فــي العالــم ،عا ـ

التفكيــر .الواقعــة المأســاوية أقــوى مــن كل قــدرة علــى التعبيــر عنهــا .بــل
إن خ ـبـرات اللغــة ن ـثـراً وشــعراً ســوف تبــدو فق ـيـرة ،تمامــاً ،أمــام البالغــة
الصادمــة للواقعــة المأســاوية.

عدنان معيتيق

المتوحش والضحية الغافلة وصوت الشاعر
اإلنسان
ّ
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نعــم ،يمكــن أن يكتــب الشــعراء قصائدهــم بأثــر مــن المآســي .علــى أن
الســؤال الجوهري بالنســبة إلى الشــاعر ،هو أوالً وأخيراً :بأيّ لغة أكتب
القصيــدة أمــام ـهـول الجريمــة؟

تلــك القصائــد القديمــة فــي دواوينــه األولــى .شــخص تركــه حيــث غــادر،
ليمكنــه أن يكــون شــخصاً آخــر فــي مــدن أخــرى وبيــن أنــاس آخريــن غيــر
أسســوا عالمــه األول .أيــاً يكــن الجــواب عــن هــذه الح ـيـرة،
أولئــك الذيــن ّ
أمكنــة وأزمنــة وأحــوال مختلفــة؟

جد يــدة.

والعالقــة بالمــكان واللغــة والنــاس تبقــى رهينــة الطبيعــة الخاصــة
بالشــاعر .وال يمكــن بحــال أن أســتبعد ال ـمـزاج الشــخصي والطبيعــة
النفســية للشــاعر فــي تفاعلهــا مــع ذلــك الشــعور الطاحــن باالغ ـتـراب
الوجودي المالزم للشعراء ..ذلك شيء أقوى في أثره على لغة الشاعر

مــن المــكان والزمــان والقــدر الشــخصي وطبائــع النــاس المحيطيــن بــه.

الشــعراء يختلفــون فــي مــا بينهــم كمــا تختلــف األمكنــة .فلــكل شــاعر
صـول ومرجعيــة وثقافــة و ـمـزاج وتطلعــات نتعـ ّرف عليهــا فــي قصيدتــه
أ ـ
ً
ً
التــي هــي كل مــا يملــك ومــا يجعــل لــه ح ـيـزا منظــورا ،فــي وجــوده
اال ســتثنائي.

لحظة كيانية

الشــعر ال يتنفــس وال يحيــا إال فــي الرمــوز واالســتعارات ،وليــس ثمــة
فــي مــادة الشــعر األولــى قديــم أو جديــد بعيــداً عــن الجوهــر ،والشــعر

ال يعتــرف باألزمنــة ،فالبعــد وال ـقـرب يتباريــان فــي مع ـتـرك القصيــدة .ال
جــدران وال حواجــز بيــن مــا نســمّ يه الماضــي أو الحاضــر أو المســتقبل،

هناك فقط المسافات والعالمات في كينونة متصلة مشعة بالجمال.

والشــعر يجمــح كحصــان كونــي فــوق الحواجــز والحــدود والتواريــخ،
الشــعر كائــن عصــري وعابــر للزمــن.

في لحظة الكتابة ،وهي لحظة كيانية ،لكونها لحظة اتصال استثنائي
للكائــن المنصــت إلــى وجــوده عبــر ّ
الصــور والرمــوز وموســيقى الكــون

والكلمــات ،ثمّ ــة حــدث يفتــح الزمــن الصغيــر للشــاعر علــى الزمــن الكبيــر

يقســمه المؤرخــون
للكــون ،الزمــن كلــه ملعــب الشــاعر ،الزمــن قبــل أن ّ
ً
إلــى أزمنــة وأمكنــة وهويــات ،ليكــون الكــون مرئيــاً ومتخيـا بالنســبة
حـرك فيــه وقــد اعتمــل وتفجّ ــر وتالمــح وصــارت
إلــى الشــاعر بــكل مــا يت ـ

لــه صــورة ،هــذا الكــون ،بجبالــه وبحــاره وأنهــاره وصحــاراه وبلغاتــه

وهوياتــه ،بآلهتــه وأبطالــه وضحايــاه ،وبإنســانه هــذا الكائــن الفريــد
المولــع بالجمــال هــو ورشــة عمــل الشــاعر وكينونتــه العا ـبـرة للزمــن
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لندن -يناير/كانون الثاين 2019

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

7

شفيق أشتي
محمد عمران

الرواية والتاريخ
استلهام التاريخ في كتابة األدب
ّ
ملحــا
سـؤال
هــل هنــاك صــورة يمكــن تظهريهــا لليهــودي يف الروايــة العربيــة؟ لــم يكــن هــذا ال ـ
قبــل مطلــع األلفيــة الثالثــة ،عــى اعتبــار أن األدب العربــي لــم ينشــغل بالشــخصية اليهوديــة،
سـؤال عــن طبيعــة
ولــم تكــن هنــاك روايــات ك ـثـرة كرســت لليهــودي حضــورا يســتوجب ط ــرح ال ـ
حضــوره ،وعــن الصــورة التــي يمكــن أن يكــون األدب قــد بلورهــا لهــذه الشــخصية التــي ارتبــط
وجودهــا يف التاريــخ العربــي الحديــث بإشــكاليات ك ـثـرة.
هــذا امللــف يقــدم بحوثـ ًـا و ـقـراءات يف هــذا املوضــوع املثــر ،الســيما أن هنــاك اليــوم مالمــح لحضــور
لــم يعــد باإلمــكان تجاهلــه للشــخصية اليهوديــة يف املنجــز الــروايئ العربــي املعاصــر.
سـام أولهــا يحتــوي عــى دراســات ومقــاالت لنقــاد وق ـفـوا عــى
ينقســم هــذا امللــف إىل ثالثــة أق ـ
عـراق
شـرك يف أعمــال لروائيــات وروائيــن ـعـرب مــن مصــر واليمــن وفلســطني وســوريا وال ـ
امل ـ
وجغرافيــات عربيــة أخ ــرى ،و ـقـرأوا تجليــات حضــور هــذه الشــخصية يف الروايــات املكتوبــة
ضـرة ،وهــو
صـوال إىل اللحظــة الحا ـ
خصوصــا منــذ مطالــع الربــع األخــر مــن الق ــرن العشــرين ،و ـ
ّ
يظهــر ويتقـ ّـى معـ ًـا املالمــح املتعــددة للشــخصية اليهوديــة كمــا ج ــرى تناولهــا ،ومــا تم ـيـزت
مــا
ً
بــه ،وقوفــا عــى مختلــف ا ـلـدالالت التــي تمنحهــا لنــا تلــك الصــور األدبيــة التــي ُرصــدت مــن خاللهــا
شــخصية اليهــودي .إىل جانــب ذلــك هنــاك ـقـراءات أفــردت لروايــات بعينهــا وشــهادات مــن كتــاب
مـام بهــا
حـول الدوافــع واألســباب األدبيــة التــي حضتهــم عــى تنــاول هــذه الشــخصية واالهت ـ
ـعـرب ـ
يف رواياتهــم وأعمالهــم األدبيــة.

قلم التحرير

شارك يف إعداد امللف

عواد عيل وهيثم حسني
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ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

كامال إسحاق

العالقة بين الرواية والتاريخ
زياد األحمد
ً
ً
ورقيا يحمل مالمح
كائنا
العالقة بني الرواية والتاريخ أهي عالقة أمومة ورضاعة تبادلية؟ أم عالقة تزاوج يعقد الروايئ قرانها لينجبا

األبويــن؟ وبمعنــى آخــر هــل الروايــة مصــدر مــن مصــادر التاريــخ أو التاريــخ مرجــع مــن مراجــع الروايــة؟ ومــا حقيقــة مصطلــح الروايــة

التاريخيــة؟
خاصةً
ّ
ّ
يكاد النقاد يجمعون عىل أن العالقة بني التاريخ والرواية عالقة إشكالية حيث تتداخل وتتشابك بينهما الكثري من الخطوط،
ّ
سـان والز ـمـان واملــكان والطابــع القصــي ،فمــا مــن روايــة ّ
ّ
إل وتقــوم ــكالتاريخ-
شـركة كاإلن ـ
املكونــات امل ـ
وأنهمــا يعتمــدان عــى الكثــر مــن
عــى بنيــة زمنيــة تاريخيــة تتشــخص يف فضــاء مــكاين وتمتــد مــن املــايض إىل لحظــة الكتابــة وقــد تتجاوزهــا إىل املســتقبل ،وكذلــك ّ
التاريــخ.
وال تاريــخ دون قـ ّ
ـص كمــا قــال كروتشــة ،فهــو نــوع مــن الروايــة ألحــداث وقعــت يف املــايض ،ونمــط مــن الحكايــة عــن أشــخاص وظواهــر
ّ
وأحــداث اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ،ولعــل هــذا مــا دفــع بمحمــود أمــن العالــم إىل ال ـقـول ـبـأن الروايــة هــي تاريــخ متخيــل داخــل
ّ
التاريــخ املوضوعــي.

نبدأ

بالتفريــق بــن ال ّتاريــخ والتأريــخ:

فالتأريــخ بالهمــز :هــو الكتابــة عمّ ــا
حــدث أمّ ــا ال ّتاريــخ فهــو إعــادة ـقـراءة مــا حــدث،
وإعادة كتابته بصورة أخرى أقرب إىل الحقيقة

التاريخ ّيــة ومــن هنــا كان اإلشــكال بــن الروايــة
والتاريــخ وليــس ال ّتأريــخ (بالهمــز) ألنّ األديــب
ي ـقـرأ األحــداث بعينــن :األوىل واقعيــة والثانيــة
تخييلية ويعيد كتابتها يف بنية فنية.

الرواية مصدرا تاريخيا

يعيشــون يف الظــل بعيــدا عــن شــموس قيــادة
الحدث ،كما ّأنه يدون حياة تلك الشــخصيات

عــن أنــواع املالبــس والطعــام ورأيهــم فيمــا يــدور

األحــداث عــى األرض والبشــر الضحايــا ،الذيــن

املرميــة عــى هامــش الحيــاة والتاريــخ وأعمالهــا،
ومــا كان لنــا أن نعرفهــم ـلـوال الروايــة .وهــذا

مــا أكــده كارلــوس فونتيــس حــن قــال “أعتقــد
أن الروايــة تمثــل اآلن تعويضــا للتاريــخّ ،إنهــا

ت ـقـول مــا يمتنــع ال ّتاريــخ عــن قولــه… .نحــن

بمــا أن الروايــة تتنــاول ظواهــر اجتماعيــة ،وكل

كتــاب أ ـمـركا الالتينيــة نعيــد كتابــة تاريــخ مــزور
وصامــت ،فالروايــة ت ـقـول مــا يحجبــه ال ّتاريــخ”

ي ـقـول باختــن ،نســتطيع ال ـقـول بإمكانيــة اعتبــار
الروايــة مصــدرا غــر تقليــدي للتاريــخ؛ ّ
ألنهــا

وال ننــى أن املؤرخــن كانــوا يتعاملــون مــع
ال ّتاريــخ عــى ّأنــه ـنـوع مــن األدب ،ويؤكــد قاســم

ظا ـهـرة اجتماعيــة هــي ظا ـهـرة تاريخيــة كمــا

األقــدر عــى التغلغــل يف طيــات املجتمــع وخبايــا
النفــوس واألقــدر أيضــاً عــى إنطــاق املســكوت

واالجتماعي
عنه يف الخطاب الثقايف والسيايس
ّ
العــام.

وكثــرون مــن ذهبــوا إىل أن الروايــة هــي كتابــة
ال ّتاريــخ غــر الرســمي أو ال ّتاريــخ املنــي،
فهــي التــي تتغلغــل يف تفاصيــل ينســاها ذلــك
ال ّتاريــخ الــذي ينشــغل بتدويــن األحــداث الك ـبـرة
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عبــدة قاســم يف مقالتــه “التاريــخ والروايــة”

(مجلــة العربــي العــدد  )557بــأن العالقــة بــن
ال ّتاريــخ والروايــة هــي عالقــة تكامــل واعتمــاد
متبادل ،فالرواية هي وثيقة للمؤرخ الذي يريد

أن يفهــم مجتمعــا يف حقبــة معينــة ،والروايــة
التــي لــم تكتــب بقصــد أن تكــون تاريخــاً تظــل مــن
أهــمّ املصــادر التاريخ ّيــة ملعرفــة النظــام القيمــي
واألخالقــي ،والعــادات والتقاليــد واملشــاعر

باآلخريــن داخــل مجتمعهــم وخارجــه .فضــا
حولهــم مــن أحــداث ويف مــن يحكمونهــم،

وهــي كلهــا أمــور ال يجدهــا الباحثــون يف املصــادر

ارتباطاً فطرياً بني ال ّتاريخ والفنّ الروايئ ،إذ أنّ

قصيص،
كليهما يتضمن سرد األحداث بشكل
ّ
ّ
ولوجــود هــذه العالقــة بــن الفــن والتاريــخ اتجــه

 )10353يــأيت مــن داللــة املصطلــح الــذي ال يقيــم

الروايــة” رأينــا ّأنــه يعـ ّرف الروايــة التاريخ ّيــة ّ
بأنهــا

سرد وقائع وأحداث جرت يف املايض متتبعة يف

ويعيشها املعاصرون بوصفها تاريخهم السابق
للــذات“ ،فهــي عمــل فنــي يتخــذ مــن ال ّتاريــخ

ولهــذا اعتــر الــروايئ الفرنــي ب ـلـزاك نفســه

ً
وسيلة للتعبري من خاللها عن أنفسهم
لتغدو

بذلــك أدوات الخطــاب التخييــي

االجتماعيــة يف القــرن التاســع عشــر ،ونجيــب

محفوظ يؤرخ للقاهرة يف األربعينات ،وكذلك

هــذا التداخــل والتكامــل بــن الروايــة والتاريــخ
دفــع النقــاد إىل التمييــز بــن كتابــة ال ّتاريــخ

عـراق.
الســواد يــؤرخ للجز ـيـرة العرب ّيــة وال ـ

شـرك مــع الروايــة األدبيــة يف
التاريخ ّيــة ت ـ

التاريخ ّية التقليدية التي كتبت بقصد أن تكون
تاريخــا وال يمكــن لباحــث أن يزعــم ّأنــه فهــم

مجتمعــا يف ـفـرة تاريخيــة مــا دون أن يكــون
عارفا بآدابه وفنونه ومن بينها الرواية بطبيعة

الحــال.

مــؤرخ العصــر ،وإميــل زوال هــو مــؤرخ للحيــاة

عبدالرحمــن منيــف يف مــدن امللــح ،ثــمّ يف أرض

التاريخ مرجعا أدبيا

كما يمكن للرواية أن تكون مصدراً من مصادر

التاريــخ ،ويمكــن للتاريــخ أن يكــون مرجعــا
للروايــة ومنهـا ً تســتقي منــه موضوعاتهــا،
ـذراوي أنّ هنــاك
ومكوناتهــا كمــا تؤكــد ســليمة عـ ٍ

الك ّتــاب إىل ـقـراءة هــذا املصــدر الــري ،وهضــم
صــوره وصياغــة موضوعاتــه صياغـ ًـة ح ّيـ ًـة نابضـ ًـة

ـس وقلــوب تنبــض.
باعتبــار أنهــا ذوات تحـ ّ

والروايــة التاريخ ّيــة والروايــة األدبيــة ،فالروايــة
وجــود بنيــة تاريخيــة تتأســس عليهــا (أشــخاص
ضـاء وشــخوص كمــا يف الواقــع) لكــنّ الروايــة
وف ـ

التاريخ ّيــة تنطلــق مــن ذوات وأحــداث حقيقيــة
جـزءاّ مــن ال ّتاريــخ.
وتشــكل ـ
ولعـ ّـل منبــع اإلشــكالية بــن ال ّتاريــخ والروايــة

عـرب العــدد
كمــا يــرى مفيــد نجــم (صحيفــة ال ـ

أيّ تمايــز بــن الروايــة التاريخ ّيــة التــي تقــوم عــى

ســردها التسلســل الزمنــي الطبيعــي ،والروايــة
ضـاءً لهــا مســتخدمة
التــي تتخــذ مــن ال ّتاريــخ ف ـ

رواية تاريخية حقيقية؛ أي رواية تثري الحاضر،

مــادة لــه؛ لكنهــا ال تنقــل ال ّتاريــخ بحرف ّيتــه بقــدر

مــا تصـوّر رؤيــة الفنــان لــه وتوظيفــه لهــذه الرؤيــة

كمــا يفـ ّرق نجــم بــن الــروايئ واملــؤرخ بقولــه

للتعبــر عــن تجربــة مــن تجاربــه أو موقــف مــن
مجتمعــه يتخــذ مــن ال ّتاريــخ ذريعــة” كمــا يــرى

واألحــداث ،كمــا أنّ الزمــن الــروايئ هــو زمــن
تخيــي قبــل ّ
كل يشء؛ عــى الرغــم مــن محاولــة

.)23

“ليس عىل الروايئ أن يقوم بدور املؤرخ إذ لكل

منهمــا أســلوبه ولغتــه يف التعامــل مــع الواقــع

الكاتــب الواقعــي أن يخلــص للواقــع مــن خــال
ّ
تمثله ولكن وفق ما تمليه رؤيته إليه وحاجات

الخطــاب املســرود ،بينمــا يبقــى املــؤرخ أســر
الحــدث لغــة ومنهجــاً ،وإذا كان ال ّتاريــخ هــو مــا
كان فــأنّ الروايــة هــي مــا يمكــن أن يكــون”.

وإذا رجعنا إىل جورج لوكاتش يف كتابه “تاريخ

عبدالحميــد القــط يف كتابــه “ب ـنـاء الروايــة” (ص

مسيرة الرواية التاريخية

لعـ ّـل اإلجابــة عــن تســاؤالت تلــك العالقــة

اإلشــكالية بــن الروايــة والتاريــخ تتوضــح مــن
خــال متابعــة ســرورة مــا عــرف بالروايــة

التاريخيــة ومضامينهــا.
ً
ً
فمن خالل تتبعنا لها عامليا وعربيا ،وجدنا من
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ملف

والــر ســكوت األســكتلندي ( )1832 1771-أبــي

عــن جالــوت ،ومحمــد العريــان الــذي اقتصــر

كرايــن بروايــة “شــارة الشــجاعة الح ـمـراء”،
ولكــن تكامــل العناصــر الفنيــة فيهــا تنســب إىل
الروايــة التاريخ ّيــة وأشــهرها روايــة “إيفانهــو”

( )1819و”الطلســم” ( )1825وقــد كتــب أكــر
جســد فيهــا ال ّتاريــخ األســكتلندي
مــن  55روايــة ّ
ً
بطريقــة فنيــة أكــر تأ ـثـرا مــن كتــب ال ّتاريــخ
الجافــة ،حتــى ســاد اعتقــاد الكتــاب والباحثــن
عــى أنّ روايــات ســكوت أ ـقـرب إىل الحقيقــة

التاريخ ّية من كتب املؤرخني ثمّ سار عىل نهجه
بالورليتــون وجــورج إلبــوت .وإىل ب ـلـزاك ينســب

فضــل إدخــال العــادات والتقاليــد إىل الروايــة
التاريخ ّيــة .وانتقــل تأثــر ســكوت إىل أوربــا ّ
كلهــا

فكتب يف فرنسا ألكسندر ديماس األب (-1802
 )1870ال ّتاريخ الفرنيس ابتداء من عصر لويس

عــى تاريــخ مصــر اإلســامية يف عهــدي املماليــك

واأليوبيــن يف رواياتــه “قطــر النــدى” و”شــجرة

الــدر” و”عــى بــاب الزويلــة” ،وعنــده تحولــت
الروايــة التاريخ ّيــة لتعكــس حيــاة العامــة بــدالً

اصطلح عىل تسميته بالرواية التاريخ ّية نوعان
من الروايات :األول كتب ال ّتاريخ بأسلوب أدبي
اعتمــد التوثيــق حينــاً والتوثيــق والتشــويق حينــا

آخــر كمــا فعــل جورجــي زيــدان ،والثــاين اعتمــد
التخييــل التاريخــي كجمــال الغيطــاين وكذلــك

منهــم مــن اعتمــد الشــخصيات واألحــداث

التاريخ ّيــة مكونــا لروايتــه ،ومنهــم مــن تجاوزهــا
ضـاءً مكانيــاً
إىل العامــة متخــذا مــن ال ّتاريــخ ف ـ

مــن األبطــال املعروفــن ،وكتــب عــادل كامــل يف
ال ّتاريــخ الفر ـعـوين “إخناتــون” وأوغــل عبداملنعــم

لروايتــه.

“إزيــس وإيزوريــس“ .أمــا عبداملجيــد جــودة

مصطلح الرواية التاريخية

محمــد إىل عالــم األســاطري والفانتازيــا فكتــب
الســحار فكتــب قصــة “أمــر قرطبــة” و”ســعد

بــن أبــي وقــاص” .وكتــب نجيــب محفــوظ ثــاث
روايات تاريخية استلهمها من ال ّتاريخ الفرعوين

وهــي “رادوبيــس” و”عبــث األقــدار” و”كفــاح

الثالث عشر حتى عودة امللكية وتبعه يف فرنسا

طيبــة” .وتجــاوزه نجيــب الكيــاين بقــدرات فنيــة

و”كاتــر فــان تريــز” ( )1873ومــن ثــمّ انتقــل اللــون

جاكرتــا” و”ليــايل تركســتان”.

فكتــور هيجــو فكتــب “نوتــردام دوبــاري” ()1831

عاليــة ،وتقنيــات ســرد حديثــة يف روايــة “عــذراء

هنا يحق لنا أن نتساءل ماذا عن روايات نجيب

محفوظ التي اتخذت من القاهرة مكانا خالل

نصف قرن وأكرث يف الثالثية التي مرت عىل ثورة
 1919و”خــان الخليــي” التــي قدمــت لنــا ال ّتاريــخ

مــن خــال اإلنســان و”الكرنــك” التــي صــورت لنــا
مــا آل إليــه النظــام ،وأزعجــت التيــار الناصــري
أو هــدى ـبـركات التــي رصــدت يف “ملكــوت هــذه

الــروايئ التاريخــي إىل ســائر اآلداب العامليــة

ونالحــظ أنّ أغلــب الروايــات التاريخ ّيــة التــي
ذكرناهــا حاولــت اســتلهام مواقــف مــن ال ّتاريــخ

الــذي رصــد ـفـرات مــن األزمــة الجزائريــة يف

عـرب
أمــا القصــة والروايــة التاريخ ّيــة عنــد ال ـ

غـرب،
إل ـبـراز الــذات القوميــة يف مواجهــة ال ـ

جـاع” ،وقــد رصــد
سـرات واألو ـ
الت ـكـريل يف “امل ـ

زيــدان وأنطــون فــرح ويعقــوب صــروف وأمــن

بــدأت تبعــث يف الذا ـكـرة الشــعب ّية تلــك الظــال

حـرب والســام” لتولســتوي مــن
وكانــت “ال ـ

أعظــم الروايــات التاريخ ّيــة.

فعُ رفــت يف كتابــات ســليم البســتاين وجورجــي
ناصــر وغريهــم مــن الجيــل األول ،فقــد كتبــوا
ال ّتاريــخ يف ســياق حكايــات تكــون أكــر تســلية
وتشــويقا ،وقــد قـ ّـدم جورجــي زيــدان  23روايــة

تاريخيــة ( )1914 1861-ســماها “روايــات تاريــخ

اإلســام” والروايــة عنــده وســيلة لتقريــب
ال ّتاريــخ وان ُتقــد زيــدان بافتقــاد روايتــه للحقيقــة

القديــم العربــي واإلســامي ،وهــي محــاوالت

شــأنها شــأن الروايــة التاريخ ّيــة الغرب ّيــة التــي

العظيمــة للمــايض ،والتذكــر باللحظــات

املجيــدة يف تاريــخ أممهــا.

الحــدث الــذي يرويــه ،أو املســافة بــن زمــن

عقب تبني اإلمرباطورية الرومانية للمسيحية،

التــي تناولــت الحــروب العراقيــة ومنهــا “نجمــة
الب ّتاوين” التــي تناولــت بدايــة االحتــال األ ـمـريك

املكتوبــة باللغــة الفرنســية يف األدب العربــي

اإلســام يف بــاد فــارس و”مــوائن الشــرق” التــي

أرخــت للقضيــة الفلســطينية ،و”ســمرقند”

عبــاد وأبــي ـفـراس الحمــداين والوليــد بــن

بفكرة التســامح ودعوته إىل الحوار بني الشــرق
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ونــرى أن الحــد الفاصــل بــن الروايــة األدبيــة

القــرن الخامــس امليــادي مــا بــن صعيــد مصــر

شـاكر األنباري
عىل اإلنســان واملجتمع ،وأعمال ـ

و”تاريــخ العيــون املطفــأة” ،وقــد رصــد مــن

التــي تناولــت عمــر الخيــام والحســن الصبــاح

يزيــد .ومحمــد فريــد أبوحديــد الــذي عــاد إىل مــا

أملــوت كزعيــم لإلســماعيلية ،وكذلــك يوســف

كمــا يف روايتــه “الزينــي ـبـركات” ،ويف الروايــة

ثــمّ تبعهــم الجيــل الثــاين ،ومنهــم عــي الجــارم
الــذي قـ ّـدم أعمــاالً تاريخيــة تهــدف إىل التعريــف
عـرب؛ كابــن زيــدون وابــن
ببعــض الشــعراء ال ـ

حـرب العراقيــة اإليران ّيــة مــن خــال تداعياتهــا
ال ـ

“جداريــات الشــام نمنومــا” و”ليــل العالــم”

كتاب الرواية التاريخ ّية حيث يتهمون بالتزوير

ونظــام امللــك ،ومــا يم ـيـزه عــن ـغـره إيمانــه
غـرب.
وال ـ

وهــذا أمــر ال يخلــو مــن الصحــة ،ولكــن ليســت

ليقــدم لنــا الشــاعر عمــر الخيــام وعالقاتــه بنظــام

وهو مكوّن فاعل يف الشخصيات ويف مالمحها
النفسية والجسدية أحياناً ،فاملرحلة التاريخ ّية

القــرن الحــادي عشــر والدولــة الســلجوقية،

كل روايــة تتحــدث عــن مرحلــة تاريخيــة مــا
تص ّنــف تحــت مصطلــح الروايــة التاريخيــة لتلــك

منها ،ونبيل سليمان يف رباعيته األخرية ومنها

شـرت قبــل
“حدائــق النــور” يف املانويــة التــي انت ـ

وأمــن معلــوف يف “ســمرقند” الــذي رجــع إىل

“شــرفات بحــر الشــمال” و”ذا ـكـرة ا ـملـاء” وفــؤاد

للروايــة التاريخ ّيــة حيــث أصبحــت الروايــة توهــم
باالنــدراج يف املــايض وتظـ ّـل قائمــة يف الحاضــر،

مســتوى الثقافــة العرب ّيــة والعامليــة فقــد كتــب

مــن خــال هــذه التســاؤالت ســتكون ّ
كل روايــة

أو أبعــد قليـاً ،والتاريــخ فيهــا مكـوّن ال بـ ّـد لــكل

هــي وثيقــة تاريخيــة تشــهد عــى حقبــة كتابتهــا،

ومــع جمــال الغيطــاين يتبلــور مفهــوم جديــد

فأمــن معلــوف يشــكل عالمــة فارقــة فيهــا عــى

والتشــويه والعمالــة.

حـرب اللبنانيــة أو واســيني األعــرج
األرض” لل ـ

عـراق يف  2003مــن خــال اإلنســان الــذي دفــع
لل ـ
ً
ّ
وخاصة الطائف ّية
ضريبة ويالت تلك الحروب،

التاريخ ّيــة وتزييفــه للتاريــخ اإلســامي ،كمــا
ّاتهــم مــن قبلــه والــر ســكوت بتزييفــه للتاريــخ

األســكتلندي ،وهــي تهمــة يعــاين منهــا أكــر
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يف “وا إســاماه” التــي اســتمدها مــن معركــة

ومــن خــال مــا ســبق نســتطيع ال ـقـول إنّ مــا

كامال إسحاق

ينســبها يف الغالب إىل الروايئ األمرييك ســتيفن

قبل اإلسالم ليستمد منه أعماال روائية كعنرتة
ّ
الضليــل .وعــي أحمــد باكثــر
واملهلهــل وامللــك

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

املرحلــة.

والتاريخيــة هــو موقــع زمــن الــروايئ مــن زمــن
الســرد وزمــن الحــدث ،فجورجــي زيــدان الــذي

صـراع مذهبــي داخــي بــن آ ـبـاء
ومــا تــا ذلــك مــن ـ
الكنيســة مــن ناحيــة واملؤمنــن الجــدد ،والوثنيــة

أســكتلندا وألكســندر ديمــاس األب مــع تاريــخ

حيــاة مــاين ذلــك املفكــر الدينــي الــذي انطلــق

“ســماء قريبــة مــن بيتنــا” التــي تناولــت مرحلــة

فرنســا .ونجيــب محفــوظ يف ثالثيتــه التاريخ ّيــة

داعــش وتداعياتهــا عــى الثــورة الســورية.
والسؤال املحوريّ هنا :أليس ال ّتاريخ يف تعريفه

ـول يحـ ّـدد
والتــي بدأهــا يف “عبــث األقــدار” ب ـق ٍ
البعــد الزمــاين للــروايئ مــن زمــن الحــدث “الحــت

يف إطــار زمــاين ومــكاين محدديــن؟ والحــدث

بشنس املنطوي يف أثناء الزمان منذ أربعة آالف

الوقــت ذاتــه؟

أربعــة آالف عــام.

والزمــان واملــكان مكونــات أساســية للروايــة يف

واإلســكندرية وشــمال ســوريا حتــى أنطاكيــة

املرتاجعــة مــن ناحيــة أخــرى .أمــا يف “حدائــق

خـراق داعــش
حـراك الثــورة الســورية وا ـ
خاللهــا ـ

االصطالحــي هــو ـقـراءة وكتابــة أحــداث وقعــت

زيــدان يف “عزازيــل” التــي تــدور أحداثهــا يف

عاد يف القرن التاسع عشر -لحظة الكتابة -إىل
صــدر اإلســام لــروي أحداثــه ،تص ّنــف رواياتــه

بالتاريخية وكذلك والرت سكوت يف تناوله تاريخ

لهــا يف الرقــة ،و كذلــك شــهال العجيــي يف

امللــك وزيــر الدولــة والحســن الصبــاح يف قلعــة

يف األفــق الشــرقي تباشــر ذلــك اليــوم مــن شــهر
عــام… ”.فاملســافة الزمنيــة بــن الــروايئ وأحداثــه

النــور” فقــد عــاد إىل ســنة  216للميــاد ليصــور
شـرا بالتســامح الدينــي يف بــاد ال ـفـرس
مب ـ

والــروم.

فهــذه النمــاذج ومــا شــابهها هــي مــا يطلــق

عليــه روايــة تاريخيــة .أمّ ــا روايــة “فرانكشــتاين
سـرات
يف بغــداد” و”نجمــة الب ّتاويــن” و”امل ـ
جـاع” فقــد كانــت لحظــة الكتابــة أو مــا
واألو ـ
ً
عـراق،
يســمى زمــن الســرد مرافقــا للحــدث يف ال ـ

روايــة منــه ،فهــو الحامــل والحاضــن للحــدث

هــي التــي أفــرزت شــخصيات “نجمــة الب ّتاويــن”

املتشائمة والسلبية وهي التي حولت األصدقاء

يف “التائهــون” إىل خنــادق العــداء واملواجهــة.
خـراً يمكــن للروايــة أن تكــون تاريخــاً ،أو أن
وأ ـ

تكــون تاريخــاً موازيــاً لتاريــخ مــا ،لكنهــا تتنــاول
الحــدث وإن كان تاريخيــاً مــن منظــور ذايت
تخييــي ،ومــن املمكــن أن يكــون بعيــداً عــن
التوثيــق ،ولهــذا يتهــم املؤرخــون الرســميون

الروائيــن بالتزويــر والعمالــة والــردة الفكريــة،
كما ّأنه من املمكن أن تتحول لوثيقة تاريخية،
ولــو بشــكل وجــداين لحقبــة مــا ،وليــس مــن

الضــروري أن يكــون هــمّ الــروايئ املعاصــر أن
يخدم ال ّتاريخ بقدر ما يريد أن يخدم حاضره؛

متخــذا مــن ال ّتاريــخ وســيلة ال غايــة.

كاتب سوري
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ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

شفيق أشتي

وجهان ووجهتان
محمد صابر عبيد
ّ
َ
معنيــنّ ،
األول “مصـ ّ
ـدري” مــن الفعــل “روى ،يــروي ،روايــة” ،والثــاين
تنشــطر مفــردة “روايــة” مــن حيــث اللغــة والرؤيــة والداللــة عــى
ً
اصطالحـ ّـي أجنــايسّ هــو فـ ّـن الروايــة املع ــروف بوصفــه نوعـ ًـا ســرديا بالــغ الحضــور والتــداول واالنتشــارّ ،
ـيجي ضمنـ ّـي
وثمــة تشــابك نسـ ّ
ّ
كبــر بــن الشــطرين ،مــن حيــث ّ
أن “الروايــة” باملعنيــن كليهمــا تنطــوي عــى كالم م ـ ّ
محدديــن تقــوم
ـروي لحادثــة ُمع ّينــة يف ز ـمـان ومــكان
ّ
ّ
صـرف يتوفــر عــى جملــة العناصــر كافــة مــن زمــن ومــكان وحادثــة
متنوعــة ،ولعـ ّـل “التاريــخ” عــى هــذا النحــو هــو روايــة ـ
بهــا شــخصيات
شـاعتها وتداولهــا ،ومــن هــذا التاريــخ مــا هــو
راو أو مجموعــة رواة لهــم مقصد ّيــة عاليــة يف روايتهــا وتدوينهــا وإ ـ
وشــخصيات ،يرويهــا ٍ
ـر شــعبيّة تتناقلهــا شــفاه األجيــال ،ومــا يـ ّ
ـدون منهــا يصبــح مــا نصطلــح عليــه اليــوم
ـفاهي يت ـ
شـ
ح ّـول بم ــرور الزمــن إىل مرويّـ ٍ
ـات أو ِ
ّ
سـ َ ٍ
“التاريــخ”.

رواية

التاريــخ روايــة مقصد ّيــة ومصلح ّيــة

ملنطلقاتــه وطموحاتــه ،وال تتطابــق ضـ ً
ـرورة مــع
ما جرى فعال ً عىل أرض الواقع.

فن ّيــة جمال ّيــة ،وراويهــا يتوجّ ــه نحــو هــذه الغايــة
الحادثة ،وأسطرة الشخص ّية ،وتوسيع حجم

راو
حادثــة تاريخ ّيــة واحــدة تتبايــن روايتهــا بــن ٍ
وآخــر ،بحســب املنهــج التاريخـ ّـي الــذي يعتمــده
ّ
كل منهمــا يف انتخــاب زاويــة الرؤيــة التــي يســرد

مراميهــا عــى أفضــل ســبيل ممكــن ومتــاح
ومناســب ،لــذا ال يألــو راوي التاريــخ جهــداً يف

يلتقطهــا ويعنــى بهــا العنايــة الكاملــة مــن بــن
ّ
جـرت فعـاً ،ومقــدار
كل لقطــات الحادثــة كمــا ـ

تبتغــي إيصــال رســائل أيديولوج ّيــة
يف الدرجــة األســاس ال يعنيهــا مطلقــاً أن تكــون

بمــا يمتلــك مــن إمكانــات عــى تحشــيد قـوّة

الفضاء السرديّ ،ألجل تمكني الرؤية من بلوغ

اســتثمار طاقــة املتخ ّيــل عــى نحـ ٍـو مــا يك يرتفــع
بروايتــه إىل املقــام الــذي يريــد ،ولكــن يف حــدود
ض ّيقــة ومحســوبة ّ
بدقــة متناهيــة ،إذ ال يوجــد

تاريــخ واقعـ ّـي حقيقـ ّـي ينقــل األحــداث التاريخ ّيــة
جـرت فعـا ً نقـا ً فوتوغرافيــاً
الواقع ّيــة كمــا ـ
ً
حرفيــاً صافيــاً ونقيــا ،بــل تعتمــد روايــة التاريــخ
وتدوينــه عــى وجهــة نظــر ا ـلـراوي “املــؤرّخ”
ومرجعيته املنهج ّية يف طبيعة املرويّ وتحوالته
ً
ً
وعقيدة
سياسة
وقضاياه ،ويف انتمائه ملا يرويه
ورؤيـ ًـة ،وهــو غالبــاً مــا يخضــع أليديولوجيــة
ّ
خاصــة
مع ّينــة لهــا أهــداف وغايــات ومقاصــد

ّ
املحددة املنتخبة التي
الحدث منها ،واللقطات

الضــوء الــذي يسـ ّـلطه عــى أجزائهــا وبنياتهــا

وط ّياتهــا وظاللهــا واحتماالتهــا ،وحجــم العنايــة
التــي يوليهــا لقســم منهــا عــى حســاب القســم
اآلخــر ،حتــى ليبــدو وكأنّ الراويــان يرويــان

حادثتــن مختلفتــن تمــام االختــاف مــع أنّ

الحادثــة واحــدة.
ً
ً
ً
الروايــة بوصفهــا فنــا ســرديا متخ ّيـا عــى هــذا
النحــو ال تبتعــد ك ـثـراً عــن التاريــخ مــن حيــث
اعتمادهمــا عــى مرويّ /رســالة يقــوم عــى

وجهــة نظــر ا ـلـراوي ،لكــنّ راوي التاريــخ يتالعــب
ويتصـ ّرف بالحــدث الواقعـ ّـي وفــق رؤيــة تخــدم

منهجه يف التعبري والتدليل والتصوير ،يف حني

ســواء أكانــت هــذه األيديولوجيــا ذاتيــة أو
ّ
فيسخر لها ما يمتلك من أسلوب
موضوعية،

ضـاء متخ ّيــل يســتعري
ـروايئ داخــل ف ـ
يشــتغل الـ
ّ

يصبــو إليــه مــن صــورة ســردية تســتجيب

سريته الذاتية واالجتماعية والثقافية والرؤيوية

تعبــريّ وصناعــة خربيّــة روائ ّيــة لتحقيــق مــا
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التقاطــات وعالمــات وإشــارات ومعطيــات يف

يف مرجعيتهــا الواقعيــة ،ويسـ ّربها بــذكاء
محســوب داخــل نســيج متخ ّيلــه يك ينجــح يف
صناعــة ّ
ـروايئ عــى النحــو املطلــوب ،وال
نصــه الـ
ّ
ً
يمكــن قطعــا اســتبعاد الســرذايت التاريخــي مــن

طـرة العمــل الــروايئ الســائرة عــى سـ ّـكة
أمــام قا ـ

التخييــل ،وليــس مــن املصلحــة الفنيــة مثــل هــذا
ـروايئ يكــون حتمــاً
االســتبعاد إن حصــل ألنّ الـ
ّ
ّ
يخصه وما م ّر به
أكرث براعة يف رواية وتدوين ما
وج ّربــه أفضــل ممّ ــا يســتعريه مــن تجــارب أخــرى
ّ
يعشــق ذلــك
أو يصنعــه يف مخ ّيلتــه ،ومــن ثــمّ

صـوغ
بأســلوبيته الخاصــة مــع تجربــة الروايــة لي ـ
نســيجاً ســردياً خاصــاً تشــتبك فيــه مالمــح مــن

التجربة السريذاتية مع فضاء التجربة الروائية

ّ
املتلقــي بصــدق مــا يــروي،
القــادر عــى إق ـنـاع

العالقــة بــن التاريــخ والروايــة أكــر مــن وطيــدة

األخالقــي بــل الصــدق الســردي الفنــي الجمــايل
ّ
التلقــي
الــذي يخلــق إحساســاً يف منطقــة

ضـاء تاريخـ ّـي،
ســردية روائيــة وال روايــة بــا ف ـ
يغـ ّـذي أحدهمــا اآلخــر عــى نحــو أكيــد وأصيــل

مــن الروائيــن الكبــار إىل ضــرورة هــذه العالقــة
وخطورتهــا يف ميــدان اإلبــداع الــروايئ مؤ ّكديــن
أن ال منــاص مــن اســتثمار التاريــخ روائيــاً ،عــى

ـي.
يف عاملهــا التخييـ ّ

وأكرث من جدلية فهما ينتميان ملنظومة حكائ ّية

واحــدة يســتحيل فصلهمــا ،ال تاريــخ بــا فعاليــة

وفعّ ــال ومن ِتــج ،فالتاريــخ رك ـيـزة أساسـ ّية

ليــس الصــدق التاريخــي الواقعــي االجتماعــي

بأهميــة مــا يــروى لهــا وفائدتــه ،إذ أشــار كثــر

تختــزن تجــارب وحكايــات وشــخصيات وأزمنــة

مــا يف هــذه املحاولــة االســتثمارية مــن أخطــار

ـروايئ
إغفالهــا ،حــن يريــد الكاتــب لعملــه الـ
ّ
جـاج
أن يحصــل عــى الخصــب املطلــوب والح ـ

مــا وســعه ذلــك مغبــة الو ـقـوع فيهــا ،فعامــل

خـرات ال يمكــن التغــايض عنهــا أو
وأمكنــة و ـ

محدِ قة ال ّ
يتحسب لها ويتفادى
بد للروايئ أن
ّ
الوعي وحساســية االســتبصار الســردي هما من

أشـ ّـد العوامــل الواجــب حضورهــا يف توظيــف
التاريخ روائياً يك ال يقع الروايئ يف حالة التنازل

للتاريخي عىل حســاب الســردي الروايئ ،وهذه
الدقــة والخطــورة ألنّ ثمّ ــة خيطــاً
قضيــة يف غايــة ّ
دقيقــاً جــداً بــن التوحّ ــل والتــورّط يف التاريخــي

ـي بــا
بــا من ِقــذ ،والعبــور مــن فوقــه نحــو التخييـ ّ
ـروايئ
حــدود ،فينبغــي أن يكــون التاريخـ ّـي يف الـ
ّ
صـول إىل
أداة ووســيلة وليــس هدفــاً وغايـ ًـة للو ـ

الكيــان الســردي الــروايئ املطلــوب.

الحريف للواقعة التاريخ ّية
أمانة التوثيق والنقل
ّ
ً
ً
واحــدة مــن أكــر القضايــا التباســا وتعقيــدا يف
منطقــة التاريــخ ومنطقــة الروايــة معــاً ،فمــا هــي

حــدود هــذه األمانــة يف نقــل الحادثــة التاريخ ّيــة
ج ْ
ـرت فعـا ً يف أرض الواقــع مــن غــر زيــادة
كمــا ـ

أو نقصــان؟ وكيــف يمكــن التعامــل معهــا حــن
تنتقــل الحادثــة مــن حاضنتهــا التاريخ ّيــة إىل
حاضنــة أدب ّيــة ال ُتعنــى بصدق ّيــة املحتــوى،

ّ
خاصــة
بــل تلتقــط صــورة منهــا ذات حساسـ ّية
لتوظيفهــا أدبيــاً عــى نحـ ٍـو ال عالقــة لــه بأمانــة
التوثيــق بــل بتخييل ّيــة املكتــوب ،وتظـ ّـل املعانــاة
ـروايئ حــن
قائمــة يف تفســر املحتــوى الســرديّ الـ
ّ

يعتقــد كثــر مــن القـ ّراء أنّ البطــل هــو الــروايئ
نفســه ،لــذا نجــد الروائيــن يضعــون عتبــة
تنبيه ّية يف الصفحات ُ
األوىل من رواياتهم تقول
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شفيق أشتي

بــأنّ أيّ تشــابه بــن إحــدى شــخصيات الروايــة

والشخصيات املوجودة يف الواقع ليست سوى

مج ّرد مصادفة ،وال عالقة لشخصيات الرواية

بالواقــع ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ،مــع أنّ

بعــض القـ ّراء يذهــب يف رؤيــة تأويليــة ســيميائية
مع ّينــة نحــو معاملــة هــذا التنبيــه ّ
بأنــه توكيــد
لهــذه العالقــة وليــس نفيــاً لهــا ،ألنّ اال ـفـراض
األســاس يف مثــل هــذه الحالــة أنّ الروايــة عمــل

تخيييل ال يحتاج إىل مثل هذا التنبيه ،وينبغي
ّ
خـول يف
مقاربتــه عــى هــذا النحــو مــن دون الد ـ

مقارنــات بــن شــخصيات الروايــة وشــخصيات

واقعيــة بينهمــا شــبه مــا.
ً
التصـ ّرف بروايــة الحــدث أســلوبيا يعكــس
منهج ّيــة ا ـلـراوي (املــؤرّخ /األديــب) يف تحقيــق

ـن،
مقاصــده ون ّياتــه مــن ســردها عــى نحـ ٍـو معـ ّ ٍ
وهــذا التصـ ّرف مبنـ ّـي أساســاً عــى رؤيــة مســبقة
تنحــاز نحــو التاريخـ ّـي أو األدبـ ّـي اســتناداً ملعايــر
ّ
تمثــل شــخص ّية الفاعــل
وأهــداف وســياقات

ح ّرك
الســرديّ  ،وإذا كان ا ـلـراوي “املــؤرّخ” يت ـ
بدوافــع أيديولوجيــة غالبــاً ويتصـ ّرف بالواقعــة

التاريخ ّيــة ـامل ُـراد ســردها تاريخيــاً عــى وفــق
هــذه الرؤيــةّ ،
فإنــه يســعى إىل التالعــب بهــا
عــى النحــو الــذي يســتجيب لهــذه الدوافــع
جـزء األكــر مــن ّ
ّ
تجليهــا يف املســرود،
ويحقــق ال ـ

يف حــن ال يعيــش ا ـلـراوي “الــروايئ” تحــت هــذا
الضغــط إذ هــو يتحـ ّرر أساســاً مــن هــذه املقاصــد
األيديولوجيــة ذاهبــاً باتجــاه مقاصــد فن ّيــة ذات

طبيعــة نوعيــة خاصــة ،ال تســتلزم منــه التالعــب
املقصــود بالواقعــة وتسييســها بمــا يســتجيب
لتوجيــه صدق ّيتهــا باتجــاه معـ ّـن ،بــل هــو

يتصـ ّرف بهــا عــى وفــق مقاصــد فنيــة ال عالقــة

لهــا بتأثــر صدق ّيــة الواقعــة يف مجتمــع ال ـقـراءة
أو عــدم صدقيتهــا ،ب ـنـاء عــى إشــكالية النقــل

ضـاء النـ ّ
ـص
الســرديّ مــن حاضنــة الواقــع إىل ف ـ

الــروايئ.
ً
خـراع الرؤيــة وابتكارهــا اعتمــادا عــى مرجع ّيــة
ا ـ
ـروايئ عــى
ذات أصــل تاريخـ ّـي واقعـ ّـي يســاعد الـ
ّ
اإلمساك بعناصر التشكيل جيداً ،لذا ال ينجح

سـرته الذات ّيــة
ـروايئ –مهمــا حــاول -اســتبعاد ـ
الـ
ّ
ً
حتــى ولــو كان حضورهــا يف روايتــه بســيطا أو

ضـرة عــى نحـ ٍـو مــن
عا ـبـراً أو إملاح ّيــاً ،فهــي حا ـ
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حـاء عــن طريــق ملحــة أو ف ـكـرة أو حادثــة أو
األن ـ

ذكرى أو صورة ،أو غري ذلك من ذخرية السرية

ـرذايت بالقــدر الــذي يضيــف للروايــة وال
السـ
ّ
يُن ِقــص منهــا ،إذ ال بـ ّـد أنّ يكــون لفعال ّيــة

الذاتيــة الضاغطــة عــى عقــل الكتابــة الســرديّة

التخييل السردية املقام األول يف فضاء الرواية.

مــن الروايــة ،وليــس مــن مصلحــة الروايــة أن

الحــدث وطريقتــه وحجــم تأ ـثـره يف املحيــط

وهــي تتدافــع ألجــل أن تعــر لهــا عــى مــكان يف
يقــوم الــروايئ بتعمّ ــد اســتبعاد هــذا الحمــاس

ـروايئ ،ألنّ
الســرذايت للتوغــل نحــو العمــق الـ
ّ

وجــوده عــى هــذا النحــو ســيمنح الجـ ّو الســردي

يف الروايــة رطوبــة ســردية ال يمكــن تعويضهــا
ضـاء الكتابـ ّـي،
فيمــا لــو تــمّ تنحيتــه خــارج الف ـ

مثلمــا ينبغــي أن يكــون حضــور هــذا الحمــاس

الحادثــة التاريخ ّيــة تختلــف باختــاف نوعيــة

ّ
وتحقــق هــدف
التاريخـ ّـي للمــؤرّخ مــن جهــة،
الكتابــة مــن جهــة أخــرى ،أمّ ــا الحادثــة الروائ ّيــة
فــإنّ مــن أبــرز شــروطها الرئيســة التخـ ّـي عــن

املكاين والزماين والحضاري ،ويسعى املؤرّخ إىل

ـلوبي الصــارم يف الكتابــة
االل ـتـزام باملنطــق األسـ ّ
التاريخيــة ،واســتعارة الحادثة/الحــوادث
ضـاء
لتوظيفهــا توظيفــاً فنيــاً ينتقــل فيهــا إىل ف ـ

وحجمها يك يضمن الدرجة املطلوبة الضرورية

وهــذا يعتمــد بالتأكيــد عــى منهــج التفكــر مــن

توثيقهــا ب ـنـاءً عــى معطيــات نوعيتهــا وطريقتهــا
مــن املوضوعيــة ،التــي يكــون بوســعها تقريــر
الحادثــة كمــا حصلــت فعـا ً أو أ ـقـرب صــورة
ممكنــة إىل ذلــك تعـ ّـر عــن منهــج التفكــر

املتخ ّيــل ويهمــل الصلــة املوضوع ّيــة بالواقــع،

جهــة وهــدف الكتابــة مــن جهــة أخــرى.
لعـ ّـل مصطلــح “الروايــة التاريخيــة” هــو األ ـقـرب
إىل محاولــة جمــع املصطلحــن معــاً “الروايــة

والتاريــخ” يف بــؤرة واحــدة ،إذ اشــتمل املصطلــح

عــى حســاب املتخ ّيــل الــروايئ ،وهــي حالــة

والتاريــخ يف نـ ّ
ضـاء
ـص واحــد ،يعمــل فيــه الف ـ

يف الســرديّة التاريخيــة الصافيــة ،ونعومــة

الجامع عىل وضع املصطلح الجديد بني الرواية

السردي التخيييل الكائن يف مصطلح “الرواية”

ضـاء املرجعــي الواقعــي الكائــن يف
مــع الف ـ
ـي واحــد،
مصطلــح “التاريــخ” عــى منضــدة محـ ّ

يف معادلــة اصطالحيــة تأخــذ مــن املصطلحــن
املتشــابه واملختلــف معــاً ألجــل توطــن ف ـكـرة

العالقــة الجدل ّيــة الوطيــدة بينهمــا ،عــى الرغــم

مــن أنّ “الروايــة التاريخ ّيــة” العربيــة –عــى وجــه

التحديد -تميل نحو الحرص التاريخي الواقعي

وســط تقــع بــن صالبــة روايــة التاريخـ ّـي املحــض
روايئ ينقــل
األســلوب الســرديّ يف تقديــم ـعـرض
ّ
حادثــة تاريخيــة بعينهــا لك ّنــه ال يل ـتـزم الصرامــة

الســردية التقليديــة يف روايــة التاريــخ ،واإلفــادة
مــن ذلــك يف نقــل رؤيــة أيديولوجيــة محـ ّـددة لهــا
عالقــة بالتنويــر الثقــايف الطليعــي نحــو إشــاعة
ّ
التلقــي.
قيــم جديــدة تســتهدف التأثــر يف وســط

ناقد وشاعر عراقي
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الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

نبيل السامن

السرد التاريخي والرواية التاريخية
سعيد يقطين
ال يمكــن الحديــث عــن األدب إال مــن خــال أجناســه .كمــا أنــه ال يتــأىت لنــا تنــاول ّ
أي جنــس منهــا بــدون االنطــاق مــن أحــد أنواعــه .يتقاســم

شـرة .فحــن يق ــرر كاتــب مــا إبــداع عمــل أدبــي ،فهــو ينتجــه يف
اإلحســاس بنوعيــة األجنــاس األدبيــة كل مــن ال ـقـراء والكتــاب ،ضمنــا أو مبا ـ

عـام لــأدب تلتقــي فيــه كل األشــكال األدبيــة .ويف الوقــت نفســه ،يبــدع ذلــك األثــر
نطــاق القصــة أو الروايــة أو القصيــدة مثــا ،ضمــن تصــور ـ
يف نطــاق النــوع الخــاص الــذي ينشــغل بــه ،مراعيــا يف ذلــك القواعــد الخاصــة بهــذا النــوع عــى وجــه اإلجمــال .ويمكــن ـقـول الــيء نفســه
جـول بــن األروقــة الخاصــة بــاألدب يف مكتبــة خاصــة أو عامــة ،يختــار منهــا مــا يتــاءم مــع ميوالتــه .إن عاشــق الروايــة
عــن القــارئ .فالــذي يت ـ
ألي نــوع تتشــكل لديــه خطاطــات عامــة لقواعــد ّ
البوليســية غــر املهتــم بالروايــة العاطفيــة ،أو التاريخيــة .وقــس عــى ذلــك .وكل قــارئ ّ
أي

نــوع فيمكنــه ذلــك ،عــر التفاعــل مــع مــا يقدمــه لــه اإلنتــاج األدبــي ،مــن تحقيــق املتعــة أو الفائــدة ا ـملـراد تحصيلهــا مــن وراء عمليــة ال ـقـراءة.

الدراسة

األدبيــة تختلــف باختــاف

الحديث تحت تأثري الدراســات األدبية الغربية.

وأنواعــه .بــل إن العديــد مــن االختصاصــات

والحقب التاريخية .فالناقد غري العالم ،وهما

بهــذا العمــل لكنهــا لــم تصــل قــط إىل “القانــون”

مثــا) ،أو الرتكيــز عــى ـنـوع خــاص منهــا (الروايــة

يــدرس الروايــة يكــون أحــد اثنــن :إمــا أنــه يؤمــن

بويطيقــا أرســطو مــن حيــث تركيزهــا عــى البعــد

جـراءات ومقتضيــات ال ـنـوع
مــع العمــل وفــق إ ـ

كتابــه “معماريــة النــص”.

االتجاهــات

واملــدارس

معــا غــر املربــي ،أو اإلعالمــي .فالناقــد ،حــن

بنظرية األجناس ،ويفرض عليه ذلك التعامل

لغايــات ومقاصــد ينشــدها مــن وراء هــذا
االهتمــام .وحــن يكــون العكــس يشــتغل بــأيّ

نــص ســردي بغــض النظــر عــن انتمائــه النوعــي،

وتكون لذلك أهداف أخرى.

األدب ونظرية األجناس

الــذي ســطره أرســطو .ولعــل أهــم إعــادة ـقـراءة
جـرار جنيــت يف
الجنــي تتجــى فيمــا قــام بــه ـ

ال ـقـول واإلبــداع تحقــق مــع أرســطو يف كتابــه

“البويطيقــا” .وظــل هــذا الكتــاب يمــارس تأ ـثـره
يف تصنيــف األعمــال إىل القــرن العشــرين .بــل
إن أ ـثـره امتــد إىل الدراســات العربيــة التــي ظلــت

تنطلــق منــه يف تصنيفهــا ،وال ســيما يف العصــر
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والنوعــي ،فــكان عــدم التمييــز واقعــا يشــهد بــه

جديــدة ،لكــنّ أ ّيــا منهــا لــم يصــل إىل املنتهــى

الــذي يمكــن أن يقــدم صــورة متكاملــة وشــبه
نهائيــة ملــا يمكــن أن تكــون عليــه األجنــاس

واألنــواع وقــد تنوعــت بت ـنـوع الوســائط،

ويف نطاقــه يتعامــل مــع أيّ ـنـوع .لذلــك نجــد

عمِ ــل عــى تأســيس نظريــة متكاملــة ألجنــاس

جوانبهــا ،فقــط تــم تعطيــل الوعــي الجنــي

الرواية العربية بال أنواع؟

التعبــر وتعددهــا ،بــدأت تظهــر محــاوالت

األجنــاس واألنــواع لزئبقيتهــا ،وتداخــل بعضهــا

بالقيــاس إىل الدراســات النقديــة .إن أول أثــر

غيــاب االهتمــام بالدراســة األدبيــة مــن مختلــف

ويف العصــر الحديــث ،وبســبب تغــر أشــكال

ال يمكــن االشــتغال بال ـنـوع الســردي إال مــن

الدراسات التي تهتم باألجناس ونظريتها قليلة

البوليســية مثــا) .أمــا يف الوطــن العربــي بســبب

اإلبــداع والنقــد معــا.

وتعــددت بتعــدد التجــارب اإلبداعيــة .فــكان أن

عنــده تصــور عــام عــن الجنــس الســردي،
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ال ريب أن هناك محاوالت كثرية حاولت القيام

صـرت اهتمامهــا عــى جنــس معـ ّـن (الســرد
ق ـ

بــدأت تظهــر قناعــات باســتحالة التمييــز بــن

ال فــرق يف ذلــك بــن روايــة يف تســعني صفحــة،

ك ـبـرة يف صريورتهــا جعلتهــا تختلــف عمّ ــا كانــت

ووظائفهــا ،وســيتوىل فضــا عــن ذلــك ،ردم

ضـوع أو
كمــا أنــه ال فــرق بــن الروايــة حســب املو ـ

تأسست
إذا أخذنا الرواية التاريخية نجدها قد ّ

إن ا ـقـراح هــذا االســتبدال ال مـرّر لهــا منهجيــا

وأخرى يف مئتني ،وثالثة يف ثالثية أو خماسية.

الطبيعــة أو الوظيفــة .كل يشء روايــة .كمــا أن
الدراسات األدبية العربية ،وهي تهمل البحث

لقــد تطــورت الروايــة العربيــة منــذ منتصــف

يف أنــواع الروايــة التاريخيــة ،أو يف تغييــب

عــى غريهــا مــن األجنــاس واألنــواع ،وال ســيما

ظلــت حبيســة تحليــل نــي ،بغــض النظــر عــن

القــرن املــايض ،وصــار لهــا حضــور ي ـفـرض نفســه
الشــعر الــذي ظــل يحتــل املكانــة األساســية يف
اإلبــداع العربــي .وإذا كان الحديــث عــن األنــواع
الروائية العربية ممكنا قبل هذا التاريخ (رواية

أيّ ـقـراءة للروايــة وهــي تتصــل بالتاريــخ مثــا
قيمته ،ال يبحث إال يف ما تشرتك فيه الروايات
املختلفــة ،فــكان ذلــك حائــا دون التوقــف عــن
خصوصيتهــا يف تعاملهــا مــع التاريــخ.

عليــه منــذ تشــكلها يف اآلداب الغربيــة.

يف الوطــن العربــي عــى يــد جورجــي زيــدان يف

حـول قيمتــه املضافــة
وال نظريــا .ولعــل الســؤال ـ

التاريخيــة الغربيــة ،وكتــب يف نطاقهــا الكثــر

حـول قضيــة األجنــاس األدبيــة ال يضيــف
يثــار ـ

بدايــات القــرن العشــرين ،عــى ـغـرار الروايــة

مــن الروائيــن العربــي إىل خمســينات القــرن
املــايض مشــددين بشــكل أو بآخــر عــى أنهــم

يكتبــون الروايــة التاريخيــة .لكــن منــذ الســتينات
صــار التأفــف مــن اعتبــار روايــات تنطلــق مــن

مــادة تاريخيــة محــددة روايــة تاريخيــة .وظــل

حــن نتجــاوز هــذا الواقــع املعطــى يف الوطــن

هــذا املنــوال ســاريا ،إال فيمــا نــدر إىل اآلن.

أهمية الجنسية والنوعية .هذه الدعوى تلقفها
التجريبيــون مــن الك ّتــاب ،ودافــع عنهــا ثلــة مــن

ادعاء كتابة “رواية” كافيا للداللة عىل عمل له

العاملية املتطورة حيث األنواع الروائية متعددة،
وهــي تــرى بجديــد األنــواع املســتحدثة ،وال ّ
أدل

األدبيــة يف إقــدام الباحــث عبداللــه إبراهيــم

عــى اســتبدل “الروايــة التاريخيــة” بمــا أســماه

بــن الجنــس وال ـنـوع ،لــدى الكثرييــن مــن ال ـقـراء

إن عــدم التمييــز بــن األنــواع الروائيــة العربيــة

تحظــى بمكانتهــا الســردية ،بــل إنهــا ازدادت

يدفــع بالكتابــة الســردية املتصلــة بالتاريــخ إىل

“روايــة” مــا دام الكاتــب يضعهــا مُ ّ
ناصــا لعملــه.

األنــواع الروائيــة األخــرى ،وقــد عرفــت تطـوّرات

مــع بعــض .ومــع هيمنــة مقولــة النــص تحــت
تأثري الدراســات ّ
اللســانية ،بدأ يقع التســليم بال

النقــاد .لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن اســتمرار التمييــز
واملبدعني يف الغرب ،وأغلب الدراسات األدبية

املعاصرة تتعامل مع األدب من خالل أجناسه

تاريخيــة ،واقعيــة ،رومانســية ،رمزيــة ،روايــة
جديــدة…) فإنــه منــذ هيمنــة مفهــوم النــص يف
األدبيــات العربيــة تقلــص االهتمــام بهــا ،وصــار
شـرعيته اإلبداعيــة.
ـ

جعــل كل عمــل ســردي ،أ ّيــا كانــت طبيعتــه

العربــي نجــده مختلفــا عمــا تعرفــه اآلداب

عــى ذلــك مــن الروايــة التاريخيــة التــي مــا ـتـزال
وتضاعفــت منــذ أواخــر القــرن املــايض ،وســط

ثنائيــة الروايــة والتاريــخ”.

ونجــد ترجمــة لذلــك عــى مســتوى الدراســات

“التخييــل التاريخــي” بحجــة أن ذلــك “ســوف
تجنــب مــا يثــار حولهــا مــن خــاف كلمــا نوقشــت
قضيــة األنــواع [األجنــاس] األدبيــة ،وحدودهــا،

إىل التحليــل يمكننــا مــن معاينــة أن تجنــب مــا

شــيئا بــل إنــه ي ـكـرس تصــورا يناقضــه واقــع

الحــال .إن نظريــة األجنــاس مبحــث مركــزي يف

الدراســات األدبيــة كيفمــا كان اتجاههــا .كمــا أن
سـاءل ما
ردم ثنائية الرواية والتاريخ يجعلنا نت ـ
معنــى هــذا الــردم؟ فالروايــة روايــة ،والتاريــخ
تاريــخ .وال يمكــن إال أن تقــام بينهمــا عالقــات
متعــددة األبعــاد ،واألشــكال .إنّ بوســع الروايــة

أن تقيــم عالقــات مــع الجغرافيــا ،واالجت ـمـاع،
والنفــس… دون أن تفقــد خصوصيتهــا

ألن املســألة تتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع
االختصاصــات واملوضوعــات .وهــذه الكيفيــات
هي التي تحدد األنواع الروائية ،وتؤكد إمكانية

تطور هــا.
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إن اســتعمال “التخييــل التاريخــي” محــل

يعنيــه تقديــم رؤيــة خاصــة عــن اإلنســان بغــض

نوعــي بآخــر .وأيّ ـنـوع ،كيفمــا كان ،إذا مــا أتيــح

إن كتــاب التيجــان ليــس مــروج الذهــب أو تاريــخ

“الروايــة التاريخيــة” يعنــي اســتبدال مصطلــح
لــه أن يتطــور يف الزمــان ،ويســتقطب االهتمــام
حـوالت
اإلبداعــي ،ال يمكنــه إال أن يعــرف ت ـ

عــى مســتوى بنياتــه ووظائفــه ،فيصبــح بذلــك

متضمنــا ألنــواع فرعيــة ،تمامــا كمــا وقــع مــع

الروايــة التاريخيــة الغربيــة والعربيــة أيضــا.
ومعنــى ذلــك بكلمــة أخــرى ،أن التخييــل

التاريخــي قابــل ألن يتضمــن أنواعــا فرعيــة مــع

النظــر عــن الزمــان.

بغــداد أو تاريــخ دمشــق ،أو كتــاب العــر .قــد
نجــد الســرد التاريخــي يف كل هــذه املصنفــات،

لكنــه يختلــف مــن كتــاب إىل آخــر .كمــا أن
الفعــل الســردي يف كل هــذه الكتــب ليــس

فقــط طريقــة لتقديــم املــادة التاريخيــة ،ولكنــه
أيضــا تعبــر عــن رؤيــة ،ولــه مقاصــد خاصــة ال

يمكننــا تبينهــا إال مــن خــال الرتكيــز عــى البعــد

الزمن ،وإال كيف تتساوى الروايات يف تعاملها

النوعــي يف الكتابــة التاريخيــة .ويمكــن ـقـول

الســائرون نيامــا؟ وهــل معــا همــا الزينــي ـبـركات

ضـاء تاريخــي ،أو عــن شــخصية تاريخيــة،
عــن ف ـ

مــع التاريــخ؟ فهــل اســتبداد املماليــك هــي
أو العالمــة؟ وقــس عــى ذلــك .إن العالقــة بــن

الــيء نفســه عــن الروايــة التاريخيــة فالكتابــة
أو اختيــار ـفـرة معينــة مــن الزمــان تعبــر عــن

الرواية والتاريخ ال ينبغي أن تردم ،ولكن علينا

اختيــار نوعــي ،ملقاصــد محــددة .كمــا أن اعتمــاد

الــروايئ عالقتــه بالتاريــخ؟ وملــاذا؟ وبــأيّ طريقــة؟

محــدد مــن خــال اعتمــاد زمــن غابــر ،وبمختلــف

أن نعمــل عــى استكشــافها ملعاينــة كيــف يبنــي

وأليّ مقاصــد؟ ويمكننــا الجــواب عــن هــذه
األســئلة مــن تحديــد الفروقــات بــن الروايــات

وهــي تتعامــل مــع التاريــخ مــن خــال الوقــوف
عــى نوعياتهــا.

السرد التاريخي والرواية

روايئ مــا مــادة ال عالقــة لهــا بمرجــع تاريخــي

شـرك مــع روايــة
املؤثثــات التاريخيــة يمكــن أن ي ـ
أخرى تعود بنا إىل مرجعية تاريخية معينة إذا
شـركة ،ويمكنها أن
كانت الطريقة املعتمدة م ـ

تختلــف باختالفهــا.

الروايــة التاريخيــة ـنـوع ســردي معــرف بــه عامليــا.

وككل األنواع تتعرض للتطور أو الرتاجع .وهي

إن رؤيــة التاريــخ والروايــة مــن خــال البعــد

حني تتطور فهي تتجاوب مع التطورات الطارئة

عــى التمييــز بــن الســرد األدبــي عامــة ،والــروايئ

وال يمكــن لذلــك إال أن يجعلهــا يف صريورتهــا

الســردي الــذي يجمــع بينهمــا جديــر بــأن يحملنــا

عــى وجــه الخصــوص ،والســرد التاريخــي،
مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،يدفعنــا إىل

البحــث يف العالقــة املمكنــة واملحتملــة بينهمــا

مــن جهــة أخــرى .ملــاذا نكتــب التاريــخ؟ وملــاذا

عــى مســتوى فهــم التاريــخ واإلنســان والواقــع،
تفــرز أنواعــا جديــدة مــن الروايــة التاريخيــة .هــذا

هــو واقــع الروايــة التاريخيــة عامليــا ،وهــو نفســه

الواقع الذي عرفته الرواية التاريخية العربية،
ســواء أقـ ّر بذلــك الروائيــون ،أو رفضــه النقــاد.

مــا أســهل أن نلغــي جنســية اإلبــداع ونوعيتــه،

يستقي الروايئ مادته منه؟ للجواب عن هذين
ّ
يتعلقــان بوجــود كل منهمــا،
الســؤالني ،وهمــا

ومــا أصعــب استكشــاف الخصوصيــات النوعيــة

التاريخــي الــذي يتعامــل معــه املــؤرخ والــروايئ،

إىل البحــث وبــذل الجهــد املضنــي .وإذا كانــت

ضـوع
ال بــد لنــا مــن منظــور ســرديايت تدقيــق املو ـ

الفرعيــة ل ـنـوع ي ـفـرض نفســه ألن ذلــك يدفعنــا

وإال صــار كل يشء تاريخــا ،وكل إبــداع روائيــا؟

شـاء ،فعــى
للم ـبـدع الحريــة يف أن يدعــي مــا ي ـ

هــي التــي يقدمهــا املــؤرخ أو فيلســوف التاريــخ؟

األشــياء.

فاملــادة التاريخيــة التــي يقدمهــا اإلخبــاري ليســت

ويمكــن ـقـول الــيء نفســه عــن الــروايئ.
فالــروايئ الــذي يبنــي روايــة عــى مــادة تاريخيــة

جا ـهـزة ألنــه يح ـتـاج إىل مــادة حكائيــة فقــط،

الباحــث أن يستكشــف الحقيقــة املتواريــة وراء

ناقد وأكاديمي مغربي

ليــس هــو الــروايئ الــذي ال تهمــه املــادة ،ولكــن
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رواية التّ اريخ
المثابات المصطلحية والمناحي التمثيلية
نادية هناوي
ليــس مــن قبيــل الصــدف أن يميــل الفيلســوف إىل الســرد فيكتــب الروايــة ،كمــا أن ليــس مــن الغريــب أن ـيـزاول املــؤرخ الســرد وهــو يوثــق
حـوادث الحيــاة ،وهــذا هــو بالضبــط عمــل ال ــروايئ الــذي يمــارس الكتابــة الســردية برغبــة
لواقعــة مــن وقائــع املــايض أو يؤرشــف حادثــة مــن ـ

الفيلسوف ونزعة املؤرخ .وما ذلك إال ألن الثالثة الفيلسوف والروايئ واملؤرخ ما برحوا يكرتثون بالزمان ،فهو القاسم املشرتك بينهم،
متعاملــن معــه تعامــا ســرديا يتعــدى حــدود الوقــت الفيزيقــي إىل فضــاءات مديــدة زمانيــة ال زمنيــة تعــارض التقييــد وال تقــر بالتحييــد

أساســها االنســياح يف التخييــل .فتغــدو الصلــة بــن الســرد والتاريــخ رؤيويــة فلســفية وهــي تغــوص يف الفعــل اإلنســاين.

والعالقة

بــن الكتابــة التاريخيــة

الــذي هــو أكــر أنــواع التاريــخ ســيادة ،ومــا ذلــك

ومــن التاريــخ أيضــا التاريــخ التربيــري والتاريــخ

قــدم الفلســفة ،ولعــل مبتدأهــا عنــد هريودتــس

ليكــون لســان حالهــم الــذي يصــب يف خدمــة

وتاريــخ العائلــة وتاريــخ األمومــة لباخوفــن

والكتابــة الروائيــة قديمــة

الــذي ألــف أول كتــاب يف التاريــخ فــكان األب

مصالحهــم ،غــر م ـكـرث بالتوثيــق للعمــوم

شهدتها البشرية عىل طول تاريخها؛ فإن تلك

وصــف فالــر بنيامــن كل وثيقــة مــن وثائــق هــذا

شـرعي لــه .وبالرغــم مــن التطــورات التــي
ال ـ

العالقــة ظلــت قائمــة بدعائــم مهمــة وأكيــدة
تجعــل أيّ عمليــة لتوصيفهــا أو التعريــف بهــا

متجهــة صــوب التناظــر الــذي بــه يصبــح تســريد
التاريــخ أو ترخنــة الســرد واحــداً ،فيمــي
الــروايئ مؤرخــا واملــؤرخ روائيــا وبوعــي فلســفي

باالثنني اإلنسان والزمان.

الــكادح وال آبــه بتســجيل تضحياتــه وآالمــه .ولــذا

التاريــخ أنهــا وثيقــة مــن وثائــق الرببريــة.

وقد عرب تودوروف عن هذه املغالطة ،فالتاريخ

للتنــازل عــن أيّ منهمــا.

ولــكل مــن الســرد والتاريــخ فلســفته الخاصــة.

ومن طروحات الفلسفة التاريخية املعاصرة أن

التاريــخ ليــس واحــدا ،فهنــاك التاريــخ الرســمي
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حياتيــا وتدعــم صلــة اإلنســان بالزمــان ســرديا.
وألهمية هذه العالقة اختلف املنظرون والنقاد

لف ـكـرة الزيــف أهميــة يف تدويــن التاريــخ (ينظــر:

عــى اإلن ـتـاج الكتابــي الــذي يُمثــل بــه جماليــا عــى
سـاءة
وألن يف التاريــخ ســعادة تكمــن يف ال إ ـ
اســتعمال فينومينولوجيــا الذا ـكـرة التــي هــي

اللحظــة املوضوعاتيــة للذا ـكـرة ،اعتمــد ـبـول

ترجمة بشري السباعي ،تقديم فريال جبوري،

ريكــور مفهــوم الروايــة الكالســيكية مطبقــا

هكــذا غــدا التاريــخ الرســمي هاضمــا لحقــوق

الروايــات“ :مســز داالوي” لفرجينيــا وولــف

ومســحوبا يف ذيلــه .ليــس ذلــك حســب؛ بــل

عــن الزمــن الضائــع” ملارســيل بروســت .ولعــل

ســينا للنشــر ،القا ـهـرة ،ط ،1992 ،1ص .)62

املج ـمـوع الــذي جعلــه متداريــا يف اآلحــاد
إنــه جعــل هــذا املج ـمـوع مســؤوال وملومــا حــن

ينتكــس ـهـؤالء اآلحــاد أو يخســرون ،وهــذه هــي

الغرابــة يف فلســفة التاريــخ.

منظــوره مــا بعــد الظا ـهـرايت للتاريــخ عــى
و”الجبــل الســحري” لتومــاس مــان و”البحــث

سهري السباعي

بالتاريــخ ويتوثــق وعيــه بالســرد حتــى ال مجــال

العالقة املنطقية التي تجمع الفلسفة بالتاريخ

ناطقا بالحقيقة كون اليشء املهم عنده هو أن

الــذي أدرك أن ال غنــى لحياتــه عــن الســرد وهــو

مــا فيــه مــن عجائــب وغرائــب ،فيــزداد تمســكه

أريــاس وغريهــا مــن التواريــخ التــي بهــا تتوكــد

تعالــق فلســفة التاريــخ بالتخييــل الســردي.

الــذي لــم يعــر أهميــة إىل أن يكــون املكتــوب فيــه

فتــح أمريــكا ومســألة اآلخــر ،تزفتــان تــودوروف،

واإلنســان يبصــر واقعــه بعــن راصــدة توثــق

اآلين لجــان الكوتــور وتاريــخ الذهنيــات لفيليــب

طـاح
الحداثيــون ومــا بعــد الحداثيــن يف االص ـ

ولعــل الســر يف قــوة هــذا التعالــق بــن التاريــخ

يــؤرخ لحوادثهــا ،كمــا أن ال اســتبعاد للتاريــخ

والتاريــخ الجديــد لجــاك لوغــوف والتاريــخ

الــذي اكتســب وجــوده مــن وجــود اإلنســان
بوصفــه كائنــا ناطقــاً وفاعـا ً هــو التاريــخ نفســه

يكــون املــدون التاريخــي مق ـبـوال ،ولذلــك لــم تعــد

والســرد والفلســفة يكمــن يف اإلنســان نفســه

22

إال ألنــه اهتــم باآلحــاد كعظ ـمـاء ومنتصريــن

الطبيعــي والتاريــخ النســوي والتاريــخ العاملــي

الذي جعل ريكور ينحاز إىل الرواية الكالسيكية

هــو الزمــان الــذي هــو فيهــا ســرورة ال منتهــى

لهــا ،واقفــا يف وجــه املوضــات األدبيــة مدافعــا
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ملف

عن الحدث التاريخي يف وجه كل املدارس التي

التناقــي” (سياســية مــا بعــد الحداثيــة ،لينــدا

وعربيــاً نجــد تفاوتــاً نقديــاً يف تبنــي املفاهيــم

أو االجتماعي (ينظر :الذاكرة التاريخ النسيان،

املنظمــة العربيــة للرتجمــة ،مراجعــة ميشــال

زينــايت ،دار الكتــاب الجديــد املتحــدة ،بــروت،

التاريخيــة تعنــي أيضــا العــودة النقديــة للتاريــخ

التاريخية” مع الرفض التام ملركزية النظر فيها

ويف إطــار النســيان والذا ـكـرة ومســألة املحــو

خـرايف يف شــكل نصــوص ســاخرة (باروديــا)
ميتا ـ

توصيفــات مــن قبيــل “الجديــدة والحداثيــة ومــا

اإلحالــة” بــن التاريــخ والقصــص يف الرهــان

تقديــم املــايض بشــكل يجــرد التاريــخ مــن كل ّيتــه.

قللــت مــن شــأن التاريــخ الفــردي أو االقتصــادي
ـبـول ريكــور ،ترجمــة وتقديــم وتعليــق د .جــورج
ط ،2009 ، 1ص  32و.)243

والغ ـفـران طــرح ريكــور مــا ســماه “تقاطــع

عــى تصويــر الزمــان ،مبينــا أن التاريــخ باملفهــوم

حـاج إســماعيل،
هتشــيون ،ترجمــة د .حيــدر ـ
زكريــا ،بــروت ،2009 ،ص  ،)87وامليتاخرافــة

أو ال ـقـراءة التفنيديــة للمــايض بوعــي ذايت

هــي شــكل مــن أشــكال اال ـعـراف التــي تعيــد
ومــن خــال الشــك والنقــض والتصويــر ســننظر

الكوين للعالم هو الزمان الذي يضعف األشياء

للوثائق والسجالت عىل أنها نصوص ازدواجية

وكل يشء يتــاىش بمــروره (ينظــر :الزمــان

وال تــرى هتشــيون أن نظريــة الكتابــة الســردية

ويوهنها وأن األشــياء جميعا تشــيخ عرب الزمان

سـاءة اســتعمال للتاريــخ.
فيهــا إ ـ

جـزء الثالــث ،ـبـول
والســرد ،الزمــان املــروي ال ـ

هــي وحدهــا التــي فككــت سياســة التمثيــل

 ،2006ص .)25وهــذا التصــور للزمــان جعلــه

ذلــك أيضــا (ينظــر :سياســية مــا بعــد الحداثيــة،

ريكــور ،ترجمــة ســعيد الغانمــي ،بــروت ،ط،1
يــرى األجنــاس غــر منغلقــة قائــا “إن عناوينهــا

املؤقتــة ال تلزمنــي مقدمــا بــأيّ تصنيــف مطلــوب
جـزء
لألجنــاس األدبيــة” (الزمــان والســرد ،ال ـ

الثــاين ،التصويــر يف الســرد القصــي ،ـبـول

القصــي ،بــل التفكــر النســوي عمــل عــى
ص.)141

حـاكاة والكفــاح ضــد
فروعــا تنضــوي يف خانــة امل ـ

تنبيــه القــارئ أن هــذه القصــة شــأنها شــأن كل

جـزء الثــاين ،ص .)33
(الزمــان والســرد ،ال ـ

والناظر يف الصيغ االشتقاقية “تفعيل /تخييل

إىل التاريــخ بوصفــه ســلطة ،مضيفــن إليهــا

“تفعّ ــل /تخيــل” ســيجد الفــارق ك ـبـرا الن

و”تراجعــت القيمــة النقديــة للتصــورات التــي

بعــد الحداثيــة”.

القصــص ســوف تحـ ّرف ،ثــم يطلــب منــه أن
حـراف وأن يوجــه الحكايــة
يبقــى عــى وعــي باالن ـ

واســتعمل ســرج دوبروفســي مصطلــح

املح ّرفة نحو نهاية معرتف بها” (تعليم ما بعد

“خيــوط” عــام  1977كجنــس فرعــي ردا عــى

ترجمــة وتقديــم الســيد إمــام ،املركــز القومــي

كتــاب د .عبداللــه إبراهيــم “التخيــل التاريخــي

السرد واإلمرباطورية والتجربة االستعمارية”،
كتابــي “الســرد القابــض عــى التاريــخ” .وال أجــده
موفقــاً يف إحاللــه مصطلحــا بديــا عــن “الروايــة

جديــد .لــذا يوحــي قولنــا “التخيــل الشــعري”

أن أذهاننــا يف حالــة تصــور اســتمراري لوضــع

لهــا تاريخهــا األدبــي الــذي بــه قدمــت “شــهادتها

بالشــعر.

فهــو واحــد مــن مفاهيــم ك ـثـرة ناقشــتها يف

التاريخية” ،ألنه يُظهر هذه الرواية وكأن ليس

(التاريخــي والســردي ،فاضــل ثامــر ،دار ابــن

عــن قالبهــا الســردي الــذي بــه صــارت الروايــة

التاريخيــة نوعــا مــن أنــواع الكتابــة الروائيــة
العربيــة.

لكــن فانســا كولونــا فـ ّرق بــن التخييــل الــذايت

واجرتحت ليندا هتشيون مصطلح ‘ميتاخرافة

وقــد اعتمــدت هــذا املصطلــح يف تحليــل أعمــال

العجيــب .وظــل هــذا االســتعمال مع ـمـوال بــه

وســلمان رشــدي.

مــن التخييــل واملتخيــل والخيــال اصطالحــات

وليــس القصــد يف امليتاروايــة التاريخيــة التخلــص

سـوخ والشــمول .أمــا مــا عــدا ذلــك
تتمتــع بالر ـ

اإلســتيطيقي وإنمــا القصــد ،بحســب مارشــال،

“التخ ّيــل” فليســت ســوى تســميات وتوصيفــات

هــو رفــع درجــة هــذا التداخــل ،مؤكــدة أن

التاريخيــة”  1989والــذي ترجــم أيضــا
َّ
وفضــل الناقــد فاضــل
بـ”امليتاروايــة التاريخيــة”،

بالذا ـكـرة املضــادة تكــون سياســة الهويــة تجليــا

ضـاع “التمثيــل
عمــل هــذا املصطلــح عــى إخ ـ

ا ـملـرء بوصفهــا نقطــة ا ـفـراق سياســية وبمــا

ثامــر تعريبــه بـ “امليتاســرد التاريخــي” .ويقــوم

القصــي

ــالخرايف والتاريخــي-

لفحــص

تدمــري مشــابه يف الشــكل مــا بعــد الحــدايث
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يف نقدنــا الحــدايث للنصــوص األدبيــة متخذيــن

مــن تجليــات مــا بعــد الحداثــة فيهــا ينظــر لهويــة
يســمح لــه أن يختــار هويتــه بوصفــه عضــوا يف
مجموعــة أو أكــر.

مــن اشــتقاقات الفعــل “تخ ّيــل” ومنــه االشــتقاق

لكنهــا ليســت اصطالحــات ،والســبب فقدانهــا

سـوخ والشــمول ،فقولنــا “تخيــل
دعامتــي الر ـ

األنــواع الســردية) لــذا قـ ّرر إحالتهــا عــى التقاعــد

ضـرب
عـرات التــي الزمــت هــذا ال ـ
تخلصــا “مــن ال ـ

مــن الكتابــة مــدة طويلــة ” (التخيــل التاريخــي ،
ص .)13

تظــل مســتمرة بحاجــة إىل مــا يكمــل وصــف
صريورتهــا بســبب طارئيــة اعتمالهــا ودواميــة
تغريهــا .وأغلــب املصــادر املشــتقة عــى وزن
امليمية واشتقاقات الصفة واسم الفاعل واسم

بعــد ذلــك للتخيــل املتصــف بأنــه تاريخــي أن
يكــون داال عــى عالقــة كتابيــة وطيــدة وراســخة
كعالقــة التاريــخ بالســرد؟

بهــا “مــن موقــع جــرى تقييــد حــدوده النوعيــة
إىل تخــوم رحبــة للكتابــة املفتوحــة عــى املــايض
والحاضــر” (التخيــل التاريخــي ،ص  ،)5بــل

هــذه الكتابــة هــي أصــا رحبــة بمختلــف أشــكال

التخييــل كالتاريخــي والســردي والواقعــي
والرمــزي والفنتــازي.

– وبسبب عدم تمكن الناقد من إثبات استقرار

طـاح انصــرف
مفهــوم التخيــل التاريخــي كاص ـ

الــذي يتبنــى طــرح التخيــل التاريخــي مصطلحــا

الهويــة الذاتيــة والهويــة الســردية والهويــة

صـول الكتــاب
“التخيــل التاريخــي” داخــل ف ـ
مســتثنني املقدمــة ،لوجدناهــا مواضــع قليلــة ال
تدلــل عــى مقصديــة التبنــي للمفهــوم وال تبــن

واضحــا يف توصيــف التخيــل التاريخــي ،ف ـمـرة
حـوالت
و ـمـرة ثالثــة يكــون “تخيــا تاريخــا للت ـ
االجتماعيــة والثقافيــة الكــرى” (التخيــل
التاريخي ،ص  )109ورابعة يكون مستوى من

ثقافيــة لهــا عالقــة بالســرد والتاريــخ كســؤال
الجماعيــة واألمــم والجماعــات التاريخيــة.
ناهيك عن عدم الثبات أيضا يف تداول املفهوم،

ف ـمـرة هــو إ ـفـرادي “التخيــل التاريخــي” و ـمـرة هــو
جمعــي “التخيــات التاريخيــة”.

– أن تفسريه للتخيالت التاريخية بأنها نصوص

منشــطرة بــن املوضوعيــة والذاتيــة ،أعيــد حبــك

موادهــا التاريخيــة ثــم اندرجــت يف ســياقات
مجازيــة وأن ابتــكار حبكــة للمــادة التاريخيــة هــو

املستويات (ينظر :التخيل التاريخي ،ص .)315

الــذي يحيلهــا إىل مــادة ســردية (ينظــر :التخيــل

التاريخــي” ووظيفــة “التخيــل الســردي” الــذي

للتاريــخ هــو ذاتــه يف الروايــة التاريخيــة التــي
هــي أيضــا تســتل نصــاً مــن نصــوص التاريــخ ثــم

– غيــاب الحــد الفاصــل بــن وظيفــة “التخيــل
لــم يــرده الناقــد مصطلحــا .فــإذا كانــت وظيفــة
التخيــل التاريخــي تتجســد يف “أنــه يفــكك
ثنائيــة الروايــة والتاريــخ ويعيــد دمجهمــا يف

هــذا عــى املســتوى اللغــوي أمــا عــى املســتوى
الناقــد وهــو يريــد مــن “التخيــل التاريخــي” أن

التحييــد بمبــدأ مطابقــة املرجعيــات التاريخيــة”.

يكــون مصطلحــا وكاآليت:

تحييديــة تنتظــر التخيــل التاريخــي لــي ينتقــل

– لــو أحصينــا املواضــع التــي ورد فيهــا مفهــوم

هويــة ســردية جديــدة فــا يرهــن نفســه أليّ

النقــدي ،فــإن هنــاك مطبــات علميــة وقــع فيهــا

وامليتاتاريخــي تطابقــا وتقاطعــا ،والســبب أن

وهــو مــا زال يف املقدمــة نحــو مناقشــة مســائل

الحــاالت اإلبداعيــة ،بينمــا داللــة “التخيــل”

منهمــا” ،فــإن وظيفــة “التخيــات الســردية هــي

سـاءل كيــف تتفــكك العالقــة ثــم يعــاد
وهنــا نت ـ

التاريخــي ،ص  ،)6يؤكــد أن الفهــم الفكــري

تضيــف إليــه الحبــك محولــة إيــاه إىل قصــة .وهــذا

ما تفنده الفلسفة التاريخية املعاصرة والسيما

فلســفة هايــدن وايــت التــي تقــر بــأن التحبيــك
كامــن يف صلــب املــادة التاريخيــة حتــى ال وجــود

أليّ نــص تاريخــي إال وهــو ســردي .ليــس هــذا
حســب بــل إن أرســطو نفســه مــا قـ ّـدم الفلســفة
عــى التاريــخ إال ألنهــا ُتعنــى بكليــة الواقــع

– أن األنــواع األدبيــة ليســت مشــكلة يف ذاتهــا

تجميعهــا واملتخيــل أو التخييــل ال يرتهنــان ال

تبدلــت النظريــات فمــن نظريــة األنــواع إىل

طـاح أن
التفكيــك والتحييــد واألصــل يف االص ـ
يكــون جامعــا مانعــا؟ ثــم كيــف ُتقصــر الفاعليــة

– أمــا امل ـقـوالت التــي اســتدعاها الناقــد وبــدت

الســرد؟

ـبـول ريكــور مثــل “إعــادة تصويــر الزمــان /اإلحالــة

وإنمــا اإلشــكالية تكمــن يف التنظــر لهــا ولهــذا
نظريــة األجنــاس ومــن بعدهــا نظريــة التداخــل

اليشء تخيال أو كتخيل” أي تصور اليشء وهو

الــيء متخيــا أو كتخييــل” يجعــل التخيــل

سـرة
صـرة وال ـ
عنهــا كالروايــة والقصــة الق ـ

راســخا مســتقرا بوجــود صــورة لغويــة أصليــة

عــى الو ـفـاء بتحليــل موضوعهــا” (مكانهــا تاريــخ

يصفــه الناقــد بأنــه قاعــدة و ـمـرة ثانيــة هــو طريقــة

كمصطلحــن ينطبــق اعتمادهمــا عــى جميــع

األجنــايس ،وظلــت األجنــاس الثالثــة الرئيســة

يف حالــة تبــدل وصــرورة بينمــا قولنــا “تخيــل

صـرت ظهورهــا” ،وأنهــا “أصبحــت غــر قــادرة
عا ـ

ولهذا وظف النقاد العرب “املتخيل والتخييل”

كرديف للصورة التشبيهية واالستعارية اللتني

الفارابــي وابــن ســينا التخييــل بالوهــم ،واعــرف

التاريخيــة “اســتنفدت طاقتهــا الوصفيــة”،

طـاح ،وهــو مــا جعــل التذبــذب
جــدوى االص ـ

عـول وبعــض صيــغ املبالغــة .فكيــف يمكــن
املف ـ

عـرب يف نقــد الشــعر
والخيــال اســتعملتها ال ـ

ثالثــة روائيــن هــم فرجينيــا وولــف وفينــديل

الفارابــي ،بــروت ،ط ،2010 ،1ص.)79 ،78

يجري اعتماله يف سياق آين نريد منه أن يتصور

وال يخفــى أن مفــردات املتخيــل والتخييــل

فيليب لوجون الذي استبعد أن يكون يف تاريخ

مــن التداخــل بــن التاريــخ الســيايس والنــص

حالــة آنيــة ســتتغري حتمــا وســيطرأ عليهــا مــا هــو

“تفعّ ــل” تنمــاز بهــذه الصفــة بعكــس املصــادر

للرتجمــة ،القا ـهـرة ،ط ،2010 ،1ص.)201

شـراف محمــد القــايض ،دار
القــايض وآخــرون ،إ ـ

الشــعري” يوحــي بداللــة واحــدة جامعــة مانعــة

تفعــل فليــس كامــا كونــه يعــر عــن صــرورة

حــازم القرطاجنــي بالتخييــل مــن بــاب املمتنــع

والســرذايت (ينظــر :معجــم الســرديات ،محمــد

يُوحــي بوجــود تصــور ثــان قــار ومفــروغ منــه إزاء

ملا صار متصورا بالشعر ،أما االنزياح يف صيغة

ضمــن اســتكتابنا مــن قبــل املجلــة والــوارد يف

الحداثــة املتخيــل والنظريــة ،برنــدا مارشــال،

الروايــة نــص روايئ قائــم عــى ميثــاق تخييــي،

االنزيــاح يف دالالت الصيــغ الثــاث األوىل تــام

أمّ ــا مفهــوم “التخيــل التاريخــي” املطــروح علينــا

بهمــا تتحقــق الوظيفــة الشــعرية .ولقــد قــرن

“التخييــل الــذايت” ووضعــه عــى غــاف روايتــه

وفعــال /خيــال ومتفعــل /متخيــل” وصيغــة

تصــور أول هــو األصــل .فقولنــا مثــا “املتخيــل

وعرفــت “امليتاروايــة التاريخيــة” بأنهــا “صيغــة
للقــارئ بأنــه طاملــا هــو متــورط يف قراءتهــا ..يتــم

متبد لــة.

الناقــد عــى وفــق مقاســات منظــور مســتحدث

الفاعليــة التخييليــة يف الكتابــة الســردية ليســت

الخياليــة التــي هــي يف كل الحــاالت واحــدة غــر

إبداعيتهــا ثــم اســتبدالها بواحــد آخــر يصنعــه
يتبنــاه يف مرحلــة مــا ،ليجــد مثــا أن الروايــة

النديــم ،الجزائــر ،2017 ،ص  ،)11فضــا

متأ ـثـرة بمنظــور هايــدن وايــت عــن “امليتــا تاريــخ”

تقابلهــا صــورة الــيء الخارجيــة املتخيلــة أو

مصــادرة تاريخهــا األدبــي أو التشــكيك يف

وتجــاوزا كمــا هــي حاصلــة يف النصــن التاريخــي

لكــن بعــض النقــاد ،ومنهــم الناقــد ســعيد
يقطــنَّ ،
فضلــوا اإلب ـقـاء عــى مصطلــح “الروايــة

وتبنــت برنــدا مارشــال مصطلــح هتشــيون،

ريكــور ،ترجمــة ـفـاح رحيــم ،2006 ،ص.)21

األ ـعـراف الســائدة اإلليزابيثيــة والكالســيكية

جـراح مصطلحــات غريهــا،
الغربيــة أو ا ـ

الشــجاعة عــن التاريــخ العربــي اإلســامي”

قويــة ممكنــة مــن صيــغ الرواية..إنهــا توحــي

وعـ َّـد الســرد القصــي مــع الســرد التاريخــي
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الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

“الغنايئ/الدرامي/امللحمــي” واألجنــاس املتولــدة

وغريهــا متداولــة نقديــا وال يمكــن بــأيّ حــال

إىل التاريــخ وال إىل الروايــة؟ ومــا الرابــط بــن

األدبيــة التخييليــة عــى التاريــخ بينمــا يُح َّيــد
وال خــاف يف أن الفاعليــة التخييليــة حاصلــة

يف النصــن الســردي وامليتاســردي تجــاورا

التاريخــي متجــاوزة بالتخييــل الفهــم الفيزيقــي
للزمــان تمامــا كالشــعر.

ظـرا لعــدم اإلحالــة عــى مجرتحهــا
كأنهــا لــه ن ـ
املتقاطعــة /تقاطــع الســرد والتاريــخ /القصديــة
التاريخيــة /املطابقــة” فإنهــا لــم تســعف الناقــد
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ملف
سهري السباعي

يف تدعيــم مفهومــه “التخيــل التاريخــي”

واصطالحيــة روايــة التاريــخ تجعلهــا تتعــدى

ضـوع.
مقحمــا عــى املو ـ

أوسع منه هو الرواية لسببني األول استجابتها

كمصطلــح؛ بــل بــدا بعضهــا بعيــدا وأحيانــا
– أن االســتعراض الطويــل ألقــوال النقــاد مثــل

الطوعيــة مــا بعــد حداثيــة نحــو التداخــل بــن

وسعيد يقطني وواسيني األعرج وطارق عيل يف

وثانيــا االنفتــاح ثقافيــا عــى منافــذ التمثيــل كلهــا

مفهــوم التخيــل التاريخــي وأجناســيته البديلــة

صــوب العبــور األجنــايس الــذي بــه يضــم قالــب

كوند ـيـرا وجيمــس رســن ومحمــد القــايض

مقدمة كتاب “التخيل التاريخي” لم يضف إىل

عــن الروايــة التاريخيــة ترب ـيـرا أو تدعيمــا؛ وإنمــا
بالعكــس غ ّيــب هــذا االســتعراض املفهــوم حتــى
غــدا شــبه ضائــع يف الحديــث عــن عالقــة التاريــخ
بالســرد واملــؤرخ والــروايئ والروايــة التاريخيــة.

صـول
وســيتأكد ذلــك الغيــاب أكــر يف ف ـ
الكتــاب التــي ا ـنـرت مر ـكـزة عــى اإلمرباطوريــة

شـاكلهما.
واالســتعمارية ومــا ـ

التاريــخ كفلســفة والتخييــل كفاعليــة جماليــة،
بمــا يجعلهــا قــادرة عــى تجــاوز التداخــل متجهــة

الروايــة حــدود جنــس أو ـنـوع أو شــكل أكــر مــن
األشــكال الســردية فينصهــر فيهــا لتكــون الروايــة
بالعموم جنسا عابرا لألجناس .وهو ما طرحته

يف كتابــي الجديــد “نحــو نظريــة عا ـبـرة لألجنــاس
يف بينيــة التجنيــس والتمثيــل”.

وباحتوائيــة الروايــة لروايــة التاريــخ تنفتــح آفــاق
األدب تصويريا وتشخيصيا عىل مستوى البنية

غـرب
خـرا اعتــادت الدراســات النقديــة يف ال ـ
–أ ـ

النصيــة ،وتمثيليــا عــى مســتوى البنيــة مــا بعــد

التاريخــي ،الــذي ترجمتــه واحــدة وهــي

ظـرا لفاعليــة الفكــر مــا بعــد الكولونيــايل
فوكــو ن ـ

التعامــل مــع التخيــل أو الخيــال أو املتخيــل
Imagination

 “Historical

”،The

النصيــة .بيــد أن التمثيــل الــذي أراده ميشــيل
ســيصبح يف “روايــة التاريــخ” هــو األداة األهــم
ك ـنـوع مــن إرادة املعرفــة التــي تحفــر أركيولوجيــا

كمفهــوم يدلــل عــى العمليــة التــي بهــا يعالــج
النــص التاريخــي معالجــة ســردية ،وذلــك بــدءاً

يف املغيــب واملخفــي واملهمــش ،مفككــة املركــزي

بهايــدن وايــت و ـبـول ريكــور .وبهــذا االشــتغال ال

املعطيــات التوســعية التــي تنطــوي عليهــا

مــن مبت ـكـره روبــن جــورج كولنجــوود وانت ـهـاء

تبطــل دعــوى عــد “التخيــل التاريخــي” اصطالحــا

واألحــادي والفوقــي والســلطوي وغريهــا مــن
األدبيات االستعمارية .وهو ما يجعل الوظيفة

الجماليــة أكــر اتســاعا فيجتمــع املرجع/مــا قبــل

فقــط؛ وإنمــا تتوضــح مغلوطيــة فهمــه جنســا
ســرديا مســتقال ،فضــا عــن أن ســابقية سـ ِّـكه

النــص بالتخييل/داخــل النــص ليكــون املتحصــل

عليــه بالتطفــل واالنتحــال.

ولتوصيــف هــذه الفاعليــة التمثيليــة يف “روايــة

مفهومــا تجعــل كل مــن يدعــي ابتــكاره عيــاال

رواية التاريخ

هــو التمثيل/مــا بعــد النــص.

التاريــخ” وبيــان مناحيهــا املعرفيــة التــي بعضهــا
نظــري يتعلــق بالتطابــق يف املفاهيــم ،وبعضهــا

باالرتهــان املنطقــي يف الفكــر ،واالرتــكان الجمــايل

اآلخر إجرايئ يتعلق بالتنافذ يف ترسيم الحدود

متمثــا فعليــا يف صيغــة كتابيــة ذات اتســاقات

التداخــل يف املناطــق القرائيــة أو التأرجــح فيمــا

إىل التخييل يكون التعالق بني الرواية والتاريخ
ومقرتبــات تفصــح عــن رؤيــة نقــد ثقافيــة هدفهــا

الظفر بالحقيقة ،أو عىل األقل السري يف طريق
البحــث عنهــا .وهــذه الصيغــة الكتابيــة هــي

“روايــة التاريــخ” التــي طرحتهــا يف كتابــي “الســرد
القابض عىل التاريخ” ،كمصطلح يتساوق فيه

الســرد التاريخــي متســقا مــع التخييــل الســردي
وبفاعليــة ذات وظيفــة تمثيليــة ضمــن قالــب

روايئ يتمتــع باملرونــة.
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أن تكــون مجــرد ـنـوع ســردي ينضــوي يف جنــس
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بــن األجنــاس ،أو ثقــايف يتعلــق بتحشــيد

بينهــا؛ فإننــا سنســتغور ثالثــة منــاح مــن املناحــي

التــي تنطــوي عليهــا اصطالحيــة “روايــة التاريــخ”
وهــي:

 -1منحى التطابق

تتخــذ “روايــة التاريــخ” مــن الرؤيــة الفلســفية
قاعــدة تبنــي عليهــا اصطالحيتهــا العلميــة،
وهــي ُتمخيــل التاريــخ وتؤرخــن املخيــال فتتــاىش
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ملف

الحــدود ،وتــزول الحواجــز حتــى ال مجــال إال

التخييــل غايــة يف ذاتــه ،بــه نــردم التقاطــع بــن

أ -التمثيل اللغوي:

• مفــردة التاريــخ يف “الروايــة التاريخيــة” تــرد

“االنضبــاط ونــزع التســامي” متأ ـثـرا يف ذلــك

الــروي لكــن االســتقراء الفكــري يظــل أطروحــة

بفلســفة ماكــس فيــر ،هــذا مــن جانــب ومــن

يراهــن عــى تصويــر الحــدث وليــس تمثيلــه؛ بــل

عـرا عــن هويــة ســردية ،فيســتجلب وثائــق
م ـ

التاريخ” بصيغة املضاف واملضاف إليه .ومعلوم

الخطاب األسطوري والتخيييل عىل حد سواء،
بــدءاً مــن “الناريــم” التــي هــي أصغــر وحــدة

بأخــرى.

والتمثيــل التاريخــي ،هايــدن وايــت ،ترجمــة د.

مهشــما قالعــه ســرديا ،كاشــفا عــن نقــاط

لاللتصــاق والتســاند .وبتوغــل الســرد يف التاريــخ
التاريــخ وعلــم الســرد طــرف ثالــث هــو ظاهراتيــة

القصــص والتاريــخ معيديــن تصويــر الزمــان،

جـزء
الشــعور بالزمــان” (الزمــان والســرد ،ال ـ

بعكــس الوظيفــة التصويريــة للروايــة التاريخيــة

وهــذا الطــرف الثالــث هــو الــذي يجعــل كتابــة

اســتعارية تســاهم يف ب ـلـوغ الغايــة التــي هــي

يتغالــب املؤلــف وقارئــه عــى البنيــة النصيــة شــدا

ومســألة اســتعادة تصويــر الزمــان جعلــت

مرتادفــات تصــب يف االضافــة نفســها لتكــون

وجــده “يحصــر نفســه باملــايض مثــل مــؤرخ غــر

مــع مفــردة “التاريــخ” بينمــا تقتــي الصيغــة

الثالــث ،ص .)8

“روايــة التاريــخ” تنبــع مــن داخلهــا حيــث ال
وجذبــا حســب؛ بــل اللحظــة شــبه التاريخيــة
للقصــص هــي التــي تتبــادل األماكــن مــع اللحظــة

شــبه القصصيــة للتاريــخ أيضــا (ينظر :الزمــان
جـزء الثالــث ،ص  ،)298مــن أجــل
والســرد ،ال ـ

التــي فيهــا التخييــل أداة شــعرية وواســطة

التاريــخ.

ريكــور يعيــد فحــص فلســفة هيغــل الــذي
متفلسف” من باب ما سماه “اإلغراء الهيغيل”

الــذي فيــه التاريــخ تاريــخ املــؤرخ وليــس تاريــخ

إعــادة تصويــر الزمــان ،وقــد اســتمدت مقومــات

الفيلســوف .وألن روح العالــم يوصــل إىل مــا

وبســبب هــذه التبادليــة الزمانيــة تعامــل هايــدن

غــر مقصــود مضمومــا يف خطــط روح العالــم،

ســرديا فهــو إمــا مأســاة أو ملهــاة أو رومانــس أو

التاريــخ الســيايس مولــود مــن روح شــعب،

التجــاذب فيهــا مــن داخــل أنمــاط حبكهــا.

وايــت مــع املدونــة التاريخيــة بوصفهــا جنســا
سخرية ،مضفيا الحيوية عىل هذه املدونة التي

فيها يتم التعبري القصيص عن املادة التاريخية.

ومــا قطيعــة التاريــخ والقصــص التــي بهــا قــال
بول ريكور ســوى توكيد لالنقالب عىل مســتوى

ســماه ريكــور “مكــر التاريــخ” كونــه يجعــل مــا هــو

اســتبدل “روح العالــم” بــ”روح الشــعب” حيــث

بصيغــة وصفيــة ،بينمــا تــرد املفــردة يف “روايــة
أن االضافــة تحافــظ عــى صــرورة الوحــدة
والتالحــم ،وكل مــا يتصــل بذلــك مــن توالــد

مفــردة “الروايــة” متقدمــة ومحــددة بتــواز
الوصفيــة يف املوصــوف “الرواية”والصفــة

“التاريخيــة” أن تكــون الغلبــة هنــا للصفــة
ألنهــا هــي البغيــة يف حــن تتبعهــا الروايــة التــي
هــي موصوفــة بهــا وتابعــة ملواصفاتهــا ،وهــذا

بالضبــط مقصــد الروايــة التاريخيــة التــي قدمــت

خـرة وســيلة
التاريــخ عــى الروايــة وجعلــت األ ـ
لــأول الــذي هــو البغيــة واملقصــد والجوهــر.

وعندهــا لــن يكــون املكــر يف التاريــخ ن ـتـاج اختــاف

وألن الصفــة تتبــع املوصــوف لذلــك يكــون

هــو مقصــد الفيلســوف (ينظــر :الزمــان والســرد،

ينحســر االشــتغال عنــد منطقــة التخييــل بينمــا

بــن مــاض ميــت هــو مقصــد املــؤرخ ومــاض حــي
جـزء الثالــث ،ص .)302 ،272
ال ـ

التــوايل والتتابــع واالســتلحاق مقتضيــات بهــا

يتوســع االشــتغال عــى منطقــة الوقائــع ويمتــد

العينيــة مــع ظا ـهـرة الرؤيــة ،وال يقـ ّر ريكــور
بالتقاطــع إال ألجــل التطابــق؛ فال ـقـول “أتخيــل”

وبغية ريكور من الوقوف إىل صف الشعب هي

بكثافة .وهو ما ترفضه أدبيات ما بعد الحداثة

ضـاء يف التاريــخ .أمــا الصفحــات
عــن صفحــات بي ـ

واالستتباع بالتجريب والالنمطية يف االستغوار

ألن التفكــر ال ـيـرك التخييــل يعمــل لوحــده،

رجــال التاريــخ العظــام الــذوات الفاعلــة يف

البنية العميقة للنص ،فيتطابق إضفاء الصفة

ال يعنــي “أتوهّ ــم تمثيــا” وإنمــا “أتمثــل إيهامــا”

شـرك معــه يف صنــع التاريــخ الجديــد
بــل ي ـ
بانفصــام عبــارة “كان يــا مــا كان” عــن ال ـقـول

الحقيقة التي فيها السعادة التي يجدها عبارة
التــي يخطهــا التاريــخ ويسـوّدها فــا تخــدم إال

التاريــخ كمــا يســميهم هيغــل.

عــن علــم املجــاز والوظيفــة التمثيليــة للخيــال
التاريخــي ،مقاربــا املجــاز بالتمثيــل واملماثلــة

باملطابقــة ،فحينمــا “نتصــور أن ”..يعنــي أن

املــايض هــو مــا كان يمكننــي أن أراه ومــا كان
يمكنني أن أشهده لو كنت هناك تماما كما أن

الوجــه اآلخــر لألشــياء هــو مــا يمكننــي أن أراه لــو

كنــت أنظــر إليهــا مــن الجانــب الــذي تنظــر أنــت
إليهــا منــه .وبهــذه الطريقــة يصــر علــم املجــاز

الوجــه املخيــايل للتمثيــل.

aljadeedmagazine.com

انتظــار املســتقبل وتلقــي املــايض وتجربــة الحاضــر

غـاء يف كليــة يتطابــق فيهــا العقــل
مــن دون اإلل ـ

جـزء
التاريخــي مــع واقعــه” (الزمــان والســرد ،ال ـ
الثالــث ،ص ،313والتزمــن مفهــوم اســتعاره

ريكــور مــن كوســيلك) .فيتماثــل الســرد مــع مــا
يســرده ويكــون التاريــخ والروايــة وجهــن لعملــة

واحــدة.

نايــف الياســن ،هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار،
املنامــة ،ط ،2017 ،1ص .)53

التاريخيــة بعمومهــا فــا يهمــل حقبــة ويعنــى

وبالتمثيــل يتمكــن الــروايئ مــن نقــد التاريــخ
سـرا
ضعفــه ،عارفــا مواضــع التخلخــل فيــه ،مف ـ

املعطــى التاريخــي ،بأنــه عبــور مــن ف ـكـرة عالقــة

علة الوجود والزمان .هكذا يصبح تمثيل القول

حداثيــة ،عليهــا يتوقــف الوعــي الــذايت باألشــياء

وســيلة تمثيل للحدث التاريخي الذي يظل هو

(ينظــر :سياســية مــا بعــد الحداثيــة ،ص )111

الهــدف واملبتغــى ،بينمــا تفــكك “روايــة التاريــخ”
هــذه املواضعــة وتعيــد صياغتهــا يف إطــار تخييــي
يرفع من فاعلية السرد محجما أرشيفية املادة

التاريخية بالتمثيل .ولقد حسم كروتشه األمر

حني قال “حيث ال يوجد ســرد ال يوجد تاريخ”
وهــذه اإلعــادة يف ب ـنـاء التاريــخ بعــد تفكيكــه هــي

التــي تعطــي للتاريــخ حيويتــه وتجعلــه متجــددا
ومتماســكا غــر هــش.

ويصادرهــا بعــد أن يســتنطق خفاياهــا ويبحــث
عــن مســكوتاتها.

طـاح الروايــة
• الصيغــة املعروفــة يف اص ـ
التاريخية ِّ
تسلم بثبوتية الفعل السردي مقابل

امتداديــة الفعــل التاريخــي بمــا يجعــل الســرد

يقــوض بــه هيكليــة التاريــخ التقليديــة الجامــدة

التاريخــي يف “روايــة التاريــخ” سياســة مــا بعــد
متشــكال بالصــورة والقصــة واأليديولوجيــا

مــن خــال واحــد مــن أنمــاط الســرد الحديــث

ويصــف ـبـول ريكــور هــذا التعامــل الســردي مــع
ســكونية إىل ف ـكـرة عمليــة ديناميــة تنطــوي

عــى إضافــة فعليــة إىل النمــوذج التصنيفــي
ألن يضفــي عليــه التعاقــب الزمنــي وأنّ العبــور

يف الســرد مــن خــال املســتويات الســيميائية
(الســطح والعمــق واملجــاز) ال ينتهــي بقــدر مــا

عـرض للمقاطعــة ،وهــو مــا يجعــل أشــكاال
يت ـ

حـاكايت ونمــط
الثالتــة وهــي :نمــط الخطــاب امل ـ

ســردية جديــدة تمــر يف طــور ا ـلـوالدة ،شــاهدة

الــذي بــه يتــم االشــتغال عــى الشــكل لنســتنتج
أن األحــداث كانــت وهمــاً (نظريــات الســرد

للتحول وال تعرف املوت .ومن هنا رفض ريكور
فكرة أفول السرد ،وإذا كانت الثقافات أنتجت

محمــد ،املجلــس األعــى للثقافــة ،القا ـهـرة،

بصنع املتشابهات العائلية وهي تعمل يف حالة

الخطاب اإلخباري ونمط فهم التقنية السردية

الحديثــة ،واالس مارتــن ،ترجمــة حيــاة جاســم

 ،1998ص .)234

عىل حقيقة أن الوظيفة السردية ال تزال قابلة

حتــى اآلن أعمــاال يمكــن أن يربــط أحدهــا باآلخــر

األنمــاط الســردية عــى مســتوى الحبــك نفســه

ليســت “روايــة التاريــخ” مجــرد تســمية فيهــا

بــل هــي تعنــى بــه أيضــا شــكليا وتقانيــا كأن تحفــر

• اســنادية الروايــة إىل التاريــخ بطريقــة اإلضافــة

اســتداليل فيــه تتــم عمليــة مطابقــة الواقــع

سـاع
يســميه ـبـول دي مــان ســلبية التخييــل .وبات ـ

النشــاط الفلســفي الــذي كان معتمــدا يف زمانــه

ال ـقـول التاريخــي تمثيــا يجعــل ال ـقـول الشــعري
سـراً لــه حتــى ال حــدود للتصديــق والتخييــل
مف ـ

اكتسبت سمتها االصطالحية الجامعة املانعة.

بواحــد مــن التمثيــات اآلتيــة :التمثيــل الشــكيل

 -3منحى العبور

مــن خــال اســتلهام ممكنــات الوعــي التاريخــي
وإىل أبعــد الحــدود.

ســرود بأزمنــة أو حقــب جديــدة هــي عبــارة عــن

ريكــور يف ذلــك عــى طروحــات هايــدن وايــت

ســردية (محتــوى الشــكل الخطــاب الســردي

التاريــخ يف “روايــة التاريــخ” عــام يعنــى بالحركــة

ومســتندات بلورهــا هــو يف شــكل تاريــخ جديــد

(ينظر :الزمان والسرد  ،الجزء الثاين ،ص،45

التــي تناصــر أيّ اشــتغال يســتبدل االســتلحاق

آنــذاك عــى البحــث يف تاريــخ الفلســفةفقلب

تزمــن أيّ “شــبكة منظــورات متقاطعــة بــن

جانب آخر فإن السرد عند وايت هو املهيمن يف

كتعامــل الــروايئ يف الروايــة التاريخيــة وهــو

بحثيــة بهــا يقولــب الكاتــب وعيــه الفلســفي

من هنا ال تعنى “رواية التاريخ” بالتاريخ عناية

حـول هــذه الصفحــات
ويف “روايــة التاريــخ” تت ـ

“كأنمــا املــايض ،”..أو ال ـقـول “تخيــل كأن” ألن

إىل سياســات التأويــل التاريخــي مــن ناحيــة

وبالعبــور تنــداح “روايــة التاريــخ” يف نســيج

فــإن البحــث عــن نظــام معــن أمــر ممكــن ثــم أن

االســمية تماثــل مــا أراده هيغــل حــن وجــه

ضـاء التــي لــم يخطهــا التاريــخ الرســمي إىل
البي ـ

الــيء يصبــح صــورة ملــا هــو متخيــل .واســتند
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وهــذه املقاربــة هــي مــا تريــده “روايــة التاريــخ”

 -2منحى التمثيل

التاريــخ األدلجــة مــن التفكــر التاريخــي اســتنادا

مــع التاريــخ كتعامــل املــؤرخ مــع الوقائــع فيكتــب
عــن حقبــة ويغفــل متعمــدا حقبــاً أخــرى ،وال

مؤديــة وظيفتهــا التمثيليــة مــن خــال جعــل

ينــداح اإلنســان يف الزمــان ،ألن “بــن كتابــة

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

هذا الفيلسوف ذلك االعتماد متعاطيا مفهوم

فلســفة التاريــخ ،وهنــا يتوضــح لنــا الفــارق
خـرا
الشاســع بــن الصيغــة اإلســنادية مبتــدأ و ـ

والصيغــة االتباعيــة صفــة وموصوفــا.

ب -التمثيل االصطالحي

طـاح
نضيــف الروايــة إىل التاريــخ؛ بــل هــي اص ـ
التاريخــي بالتاريــخ الواقعــي مــن خــال تمثيــل

معــا .واألحــداث كأقاويــل تاريخيــة يتــم تمثيلهــا
والتمثيــل العضــوي والتمثيــل اآليل والتمثيــل
الســياقي (metahistorical imagination

• إذا كنــا قــد عهدنــا إىل اإلســناد تحقيقــا

in miteertucentury ,Hayden white,

اتباعيــة الصفــة للموصــوف هــو ســرد تاريخــي.

،))Baltimore and London 1973,p13

للســردنة التاريخيــة؛ فــإن مــا ســتفيض إليــه

واألول أي “الســردنة التاريخيــة” هــو مربــط
ال ـفـرس الــذي بــه انشــغل هايــدن وايــت ألكــر
من خمسة عقود .وبحسب وايت تنزع سردنة

Europe the johns Hopkins press.

وبالشــكل الــذي يجعــل الروايــة كمــا ي ـقـول
ســتندال أصــدق ـقـوال مــن التاريــخ.

وبســبب هــذا التمثيــل لــن يعــود تعامــل الــروايئ

مضمونية هي عبارة عن أحداث ووقائع حسب
فنيا يف املسميات محققة اإليهام السردي أو ما

التمثيــل يف التعامــل مــع التاريــخ ،شــموال

للشــكل وللمضمــون تكــون “روايــة التاريــخ” قــد

هــذا النظــام يمكــن أن يعــزى إىل املخيلــة املنتجــة
.)104

وإذا كانــت امليتاروايــة التاريخيــة ،التــي هــي
بحســب لينــدا هتشــيون ليســت جنســا ســرديا

بــل هــي شــكل مــن أشــكال الروايــة مــا بعــد
الحداثيــة ،قــد داخلــت بــن التاريــخ وامليتاســرد؛

فألنهــا رفضــت مفاهيــم األصالــة الجماليــة
واإلغــاق النــي بــاألدوات النظريــة مــا بعــد

تســتمد “روايــة التاريــخ” صيغتهــا الكتابيــة مــا

سـراتيجيات الحكائيــة الخياليــة
البنيويــة وباال ـ

لكنهــا تتعــدى عمليــة التداخــل بــن الســرد

ومــا كان لهايــدن وايــت أن يســتعمل امليتاتاريــخ

بعــد الحداثيــة مــن نظريــة التداخــل األجنــايس
والتاريخ إىل عملية االنصهار يف قالب واحد هو

الروايــة التــي هــي جنــس عابــر لألجنــاس ،وقــد
عـرة
صـرة م ـ
اســتوعبت الفلســفة التاريخيــة املعا ـ

سـاءلة واالســتجابة
عــن مــا بعــد حداثيتهــا بامل ـ

واالســتمكان والتأقلــم والتضــاد واالختــاف.

سـاءلة التاريــخ.
التــي تدفــع نحــو م ـ

إال لكــون التاريــخ تركيبــا ذهنيــا مجــردا يريــد مــن

الــروايئ ال أن يتخيــل حســب وإنمــا قبــل ذلــك أن

يمتلــك رؤيــة فلســفية ،فليســت املســألة وجــود

“متخيــل تاريخــي” وإنمــا قبلــه وجــود “متفكــر
فلســفي” يبنــي عليــه أساســات يســتند عليهــا
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ملف

بينهمــا.

يمكــن لنــا إعــادة كتابــة التاريــخ مــا لــم نتعامــل

بغداد املشهور ويف جعبته حقائق محتها كتب

إيهامــا ســرديا هــو بمثابــة تاريــخ مســتعاد .وال

والتأويــل يف “روايــة التاريــخ” منهــج ينــزع إىل

معــه تعامــا إبســتيميا كوحــدة معرفيــة نتحكــم

ذلك يضاد الفطرة السليمة التي ينبغي أن تعبأ

وكاشــفني ومســتحضرين وكل ذلــك مــن دون

مقاومــة ف ـكـرة االكت ـفـاء بالتاريــخ وحــده .ألن
باملــايض مــن خــال الحاضــر فهمــا للمســتقبل.

سـرجعني ومســتبقني
يف زمانهــا منقحــن وم ـ
تقليــد أو خمــود.

حمدون بن حمدي كشــبح أو ظل وهو حرامي
التاريخ ،فيقوم بوضع تلك الحقائق أمام أنظار

الباحــث يف شــكل مخطوطــات وكتــب كانــت قــد

فقــدت مــن املكتبــات بســبب مــا فيهــا مــن شــواهد

تبــن أن للصــوص أســاليبهم وحيلهــم كمــا أن

التاريــخ قــد انفتحــت عــى الفــن والفلســفة بــا
ّ
تحكــم يف املعــاين التــي تظــل دومــا
انغــاق وال

وفعاليــة املتخيــل التاريخــي ال تعتمــد عــى

لهــم مواقفهــم النبيلــة ونوادرهــم وكرمهــم

املتخيل نفسه يف املناورة بني الشكل واملضمون

إســماعيل ،دار الهــال ،القا ـهـرة.)24 ،1999 ،

فردية خالصة يف التعبري عن وقائع نستند إليها

حـراف املعيــاري يف
بســواء ،بمعنــى أن االن ـ

وبالعبــور مــن التاريــخ إىل التخييــل تكــون روايــة

مرجــأة وليســت نهائيــة .وكذلــك اللغــة ليســت
ونحــن غــر مطمئنــن إىل حقيقتهــا ،والعبــور يف

“روايــة التاريــخ” ليــس تحصيــا تأويليــا ـيـراد منــه

منتجهــا ومتلقيهــا حســب؛ بــل عــى قــدرة

أيضــا ،فيصبــح امليتاتاريــخ وامليتاروايــة ســواء

االرتــكان إىل عناصــر الســرد الــروايئ هــو نفســه

حـراف املعيــاري يف االعتمــاد عــى املعطــى
االن ـ

غـرات ،منهــا
التاريخــي بحثــا عــن فجــوات أو ث ـ

التصديــق أو عدمــه وإنمــا هــو تدليــل الغايــة منــه
التأويــل الــذي بــه يصبــح الــروايئ مف ـكـراً وتغــدو

ينفــذ الســرد إىل التاريــخ فيظهــر مــا خبــأه األخــر

يجعــل روايــة التاريــخ تتســم بالعابريــة الفنيــة

روايتــه اســتفزازية لذهــن املتلقــي بالتمثيــل الــذي

كتعبــر عــن موضوعيــة التزمــن مــا بــن مــاض

هــو حاضــر وحاضــر هــو مــاض ،ومــاض وحاضــر

يتشــكالن يف القــادم (املســتقبل) الــذي هــو
اآلخــر ليــس نهائيــا يف ارتباطــه باملــايض وارتهانــه

بالحاضــر.

عــن األنظــار.

وممــا مارســه الكاتــب مــن نقــض لثوابــت التاريــخ

انــه جعــل مالــك بــن الريــب شــيخ اللصــوص،
وهنــا يتصاعــد الحبــك وقــد صــار الباحــث
مصدومــا فكتــب التاريــخ التــي قرأهــا لــم تظهــر

هــذا الشــاعر إال بمظهــر ممتــاز كأول شــاعر رىث
نفســه .وهنــا يخــرج اللــص نســخة مــن كتــاب

“أشــعر شــعراء اللصــوص وأشــهرهم مالــك بــن

مــن هنــا تصبــح “روايــة التاريــخ” كتابــة منتفضــة
تعــال وال حتميــة؛ بــل هــو تحشــيد ال فــرق فيــه

يف زماننــا مغيبــة .أمــا ديوانــه فيتــم تغييبــه أيضــا

أحداثا فقط بل هو قيم مكانها وعينا الجمعي.

يف بعديهــا الســردي والتاريخــي ،ليــس فيهــا

بــن عمــل الفكــر وحتميــة الصدفــة واعتمــال
النســيان.

ما مىض متوفرة يف دكاكني وراقي بغداد لكنها

“ ..لســنوات طــوال مــن صــدر العصــر العبــايس
أدرجتــه رقابــة الكتــب عــى قائمتهــا الســوداء

وبمنحــى العبــور تتمكــن “روايــة التاريــخ” مــن أن

فصــودرت نســخ الوراقــن ومنــع تداولهــا يف

التخييل السردي بوحا وتفنيدا ونفضا وتضادا.

الريــب محســوب عــى األمويــن” (ص.)86

وتتخلخــل مواضعاتــه ،فيبــدو كأنــه متاهــة

وعندهــا يكــون اإليهــام قــد وصــل بالتاريــخ حــدا
تــم فيــه اســتجوابه بوصفــه متهمــا ـيـراد إثبــات

أوســاط العامــة اعتقــادا مــن أويل األمــر أن ابــن

بذا ـكـرة مضــادة وبرؤيــة منــاورة وواعيــة ،فــا
يعــود املقــروء تركيبــة كتابيــة واحــدة هــي مجــرد
واســطة بــل تركيبــة متشــظية هــي الواســطة

واملرمــى معــا.

بهــا لكتابــة نصــه” .ويف هــذا ال ـقـول إشــارة مهمــة
توجز ما كنا قد قدمناه عن العالقة الصميمية
بــن الســرد والتاريــخ اللذيــن يتغلغــل كل واحــد
منهما يف اآلخر حتى ال تعود مع هذا التغلغل

كابوســيا لــم يصادفــه إنســان مــن قبــي” (ص
املجهولــة أ ـمـرا مســليا ألن فيــه مــن التزييــف مــا
الســارد الــذي ظــل مــرددا بــن أن ي ـهـرب مــن

تســاؤل فلســفي يطرحــه الســارد عــى نفســه

عا ـبـرة إىل امليتــا فكــر ممــا تســميه هتشــيون

وبطــل الروايــة وســاردها باحــث يحضــر رســالة
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قــد حققــت غايتهــا يف توطيــد مســارات الحفــر

ذلــك مــن الــروايئ ب ـنـاء رؤيــة فنيــة هــي بمثابــة

ال يتحقــق إال حــن تكــون األطــر الفلســفية
الفكــري يف املتخيــل التاريخــي عــى وفــق

صـرار عــى فصــل الخيــال
حمــدي أم أنــا ،ملــاذا اإل ـ

وبهــذا يكــون الكاتــب قــد صنــع مــن روايــة التاريــخ

اشــتغاالت موضوعيــة وتقانــات فنيــة تواكــب

تزخــر بــه مــن منعرجــات فكريــة وانعطافــات
يف جملــة كيفيــات روائيــة محــورت الفاعليــة
التقانية بأطر خاصة وجدولت طريقة التعامل

يهيــئ الســتقباله أمــا كشــكلية أجناســية أو

مــع املــادة التاريخيــة يف صياغــات تجريبيــة غــر

منه مصطلح “رواية التاريخ” هو نقض الثقافة

املرحلــة مــا بعــد الكولونياليــة وتماشــت مــع

أن االحتمــاالت كلهــا تظــل مفتوحــة مــن خــال

عــن الحقيقــة” (ص .)130

ومارشال “التورط” الناجم عن اندماج املتخيل

طـاح حاضنــا ثقافيــا
ومعــروف أنّ لــكل اص ـ

املرتوبوليــة مــع املراهنــة عــى نجاعــة الالتمركــز

ص ،126أو أن يكــون مجــرد ظــل ال يؤثــر ،بيــد

فتغــدو الوظيفــة التمثيليــة يف “روايــة التاريــخ”

يف “بواعــث العجــب يف حيــاة أشــهر اللصــوص

وتصــورات إجرائيــة.

الزمــان “وضعــك بأمــان مــا دمــت خــارج الزمــان”

حاجــة لذكــر مراجــع تاريخيــة أو تحديــد تقانــات

وظيفــة تأويليــة تتعــدى امليتاتاريــخ وامليتاســرد

“روايــة التاريــخ” قــد ولــد والدة طبيعيــة،

كموضوعيــة فكريــة ،والحاضــن الــذي ينطلــق

وبــه تختتــم الروايــة “بصــرف النظــر إن كان ابــن

ســردية.
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طـراف ،لتكــون ذات
يف اســتعادة محوريــة األ ـ

ثقــل مــادي ومعنــوي يســتنبذ االســتقطاب ومــا
فيــه مــن رؤى أحاديــة وتصــورات فوقيــة منتزعــا

اســتعالءها ومســتبدال ثقاقــة الشــمول بثقافــة

الت ـنـوع واالنفتــاح والتعــدد حيــث ال نخــب وال

غــر ثابــت أهــم ســماته أنّ املــؤرخ صانــع حبــكات

طـاح بعينــه أمــر
وال غــرو أن االتفــاق عــى اص ـ

كاســتخالص موضوعــي ملجموعــة رؤى نظريــة

تمثيليــة ،تبــدأ مــن املفتتــح “نــادرا مــا يجــد كاتــب

الكتابــي وال ـقـرايئ .الــذي يجعــل التأويــل مدججــا

(ينظــر :الســتارة ،ميــان كوند ـيـرا ،ترجمــة معــن

الفلســفي قــد تحــرر مــن إطــاره املواضعــايت

وليــس ناقــل وقائــع.

فلســفية لــم تكــن طارئــة أو آنيــة ،وقــد انعكســت

يجعــل ا ـملـرء حا ـئـرا متوجســا ،كمــا حصــل مــع

روايــة مــا نفســه ملزمــا بذكــر مراجــع اســتعان

فيــه الالحقائــق كال ـفـران كمــا ي ـقـول كوند ـيـرا

حــدث يك ال يعــود كمــا حــدث فعــا.

“أحسســتني أخــوض خــارج إراديت ســباقا

فوكو يــة.

التجنيــس وإنمــا يشــمل تداخــل البعديــن

ضـاء الكتابــي ال نهائيــا ،تتكاثــر
وبذلــك يظــل الف ـ

حدث فعال إىل صورته كسرد يحبك ما كان قد

سـوخ والقــدم إىل إطــار صياغــي
الضــارب يف الر ـ

مــن أجــل تحويــل صورتــه كعلــم ينطــوي عــى مــا

بانت ـهـاج هــذه املناحــي التمثيليــة يكــون مصطلــح

إسماعيل مثاال للرواية العابرة لألجناس ،التي

وال يقتصــر العبــور يف روايــة التاريــخ عــى

الذا ـكـرة تخــط ـغـره متضــادة مــع النســيان

محــددات النظــر املوضوعــي للتاريــخ.

صـرة يكــون الفكــر
وبالنظريــة التاريخيــة املعا ـ

غـرات مرحلتنــا الثقافيــة التــي نعيشــها ومــا
مت ـ

أنــه واقــع يف كابــوس يســتعيص تصديقــه

 ،)109فليــس التنقــل يف غياهــب التاريــخ

فيهــا تنصهــر روايــة التاريــخ متمظ ـهـرة كفاعليــة

وإذا كان النســيان يمحــو فعــل املــايض؛ فــإن

مواضعات التعامل البنايئ املعتاد وما فيه من

ضمــن هــذه اآلفــاق الرحبــة واملســتقبلية
يســتحضر مصطلــح “روايــة التاريــخ” التاريـ َـخ

هكــذا تصــدم روايــة التاريــخ قارئهــا ،فيشــعر

الخضوع له ،ناظرة إليه كفضاء ال زماين بإرادة

وتعــد روايــة “كائــن الظــل” إلســماعيل فهــد

عمومــا والعبــايس تحديــدا .فالتاريــخ ليــس

أصنــام.

غـرب ،ط،1
عاقــل ،املركــز الثقــايف العربــي ،امل ـ

إدانتــه.

قــوة نيتشــوية وبتفكيكــة دريديــة وبجينالوجيــة

تاريخــا جديــدا ،فيــه يجــد القــارئ الفرصــة

الريب حياته وشعره” كوثيقة تاريخية كانت يف

وقــد تكــون االســتفزازية متمثلــة بديالكتيــك

لكــن الــذات تقــف خــارج فعلــه ،متحــررة مــن

(ينظــر :الكائــن الظــل روايــة ،إســماعيل فهــد

ســانحة إلعــادة التفكــر يف التاريــخ اإلســامي

تتعــدى خــرق املنطــق التاريخــي إىل التمــادي يف

التســاؤل الــذي بــه تتزحــزح ثوابــت التاريــخ

سهري السباعي

املتخيل التاريخي ،فتجتمع الفكرية بالشعرية

التاريخــي بالواقعــة الســردية فيكــون املتحصــل

العرب” وما بني الحلم واليقظة يظهر له فجأة

ويكــون اللغــوي التأويــي هــو ه ـمـزة الوصــل

30

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

غـرات
معهــودة لتقــوم بتشــكيلها وقــد لبــت مت ـ

وليك تتم استدامة هذا الفكر الفلسفي يحتاج
سـراتيجية كتابيــة بهــا يدشــن أنســاقا جديــدة
إ ـ

بديلــة عــن األنســاق التــي كان قــد تواضعــت

عليهــا الروايــة الحداثيــة الواقعيــة منهــا
والتاريخيــة وهــي تداهــن الفهــم املتعــايل للتاريــخ
بوصفة مدونة أرشيفية ال يطالها الشك صلدة

وصلبــة.

والســرد مــا بعــد الحــدايث يتخطــى ذلــك كلــه
متســماً بالتجريــب الــذي بــه ينقــض التنميــط

ويضــاد التعقيــد وينفــر مــن القاعديــة مجربــاً
أنســاقا بديلــة ،تعــي الهامــش وتهـ ّرئ املركــز

مقتضيــات الرؤيــة النقديــة مــا بعــد الحداثيــة.

مســتحضرة الذا ـكـرة الجمعيــة التــي فيهــا

الرؤيــة هــو تجــاوز اشــتغاالت الســرد الحداثيــة

الصانعــون للتاريــخ الذيــن لهــم دورهــم الخطــر

وأهم متحصالت االتفاق عىل اصطالح ما لهذه
بــكل حيثياتهــا ومتبنياتهــا ،بهــدف االرت ـفـاع

باملادة السردية عىل حساب النزعة األرشيفية/

التاريخيــة ،ومــا يســتتبع ذلــك مــن تعــد عــى

املغلوبــون واملقموعــون واملظلومــون هــم

املتمثــل يف مصائرهــم املســفوحة ومعاناتهــم
سـراتهم الشــحيحة.
القا ـهـرة وم ـ

ناقدة وأكاديمية عراقية
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الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

نبيل السامن

الوصول إلى التخييل التاريخي
عبداهلل إبراهيم
نــال كتابــي “التخ ّيــل التاريخــي” ّ
ـي االفصــاح عــن مفارقتــن جديرتــن بالذكــر يف
حظــه مــن االهت ـ
مـام النقــدي واألكاديمــي ،ومــن الــازم عـ ّ
ُ
مـام عــى ّ
هــذا الســياق؛ فقــد انصـ ّ
مقدمــة الكتــاب وحدهــا ،وهــي بتســع صفحــات ،وأهمــل الكتــاب الــذي زاد عــى ثالثمئــة صفحــة،
ـب االهت ـ
ّ
هـؤالء عز ـفـوا عــن التحليــات املســتفيضة للروايــات الك ـثـرة التــي وقفــت عليهــا
فلــم يقــف عــى متنــه ســوى قلــة قليلــة مــن الباحثــن ،وحتــى ـ

باعتبارها عيّنة ملا رأيت من انتقال الكتابة السردية العربية من حقبة الرواية التاريخية إىل حقبة التخييل التاريخي .هذا هو مضمون
إيلّ ،
ّ
بأننــي ألغيــت مصطلــح “الروايــة التاريخيــة”
املفارقــة األوىل ،أمــا مضمــون الثانيــة،
فالتمحــل الــذي ال يســتند إىل أي قرينــة منســوبة ّ
ُ
ّ
ّ
مــن التاريــخ العربــي الحديــث .وهــو ّ
تعجــل مذمــوم أريــد بــه النيــل مــن املق ــرح الــذي تقدمــت بــه ،فإنمــا د ـعـوت
تمحــل نـ ّـم عــن ســوء فهــم أو

إىل اســتبدال مصطلــح معــروف هــو “التخ ّيــل التاريخــي” بمصطلــح شــائع هــو “الروايــة التاريخيــة” لوصــف حــال الكتابــة الســردية بعــد
مـام ّ
كتــاب الروايــة بالتاريــخ بعــد أن تبـ ّـن يل عــدم اســتيعاب املصطلــح القديــم لطبيعــة الكتابــة الســردية
مــرور أكــر مــن ق ــرن عــى اهت ـ
مقدمــة الكتــاب :آن األوان لــي يحـ ّـل مصطلــح “التخ ّيــل التاريخـ ّـي” محــلّ
ّ
الجديــدة التــي تســتلهم التاريــخ .وإليكــم الجملــة األوىل مــن
مصطلــح “الروايــة التاريخ ّيــة”.

وقد

اجتهدت يف القول بأنّ “هذا اإلحالل

ســوف يدفــع بالكتابــة الســرديّة
ّ
تخطــي مشــكلة األنــواع األدب ّيــة
التاريخ ّيــة إىل
ّ
ّ
وحدودهــا ووظائفهــا ،ثــمّ إنــه يفــكك ثنائ ّيــة

الروايــة والتاريــخ ،ويعيــد دمجهمــا يف هُ ويّــة

ســرديّة جديــدة ،فــا يرهــن نفســه أليّ منهمــا،
وإىل ذلــك فســوف يحـ ّـد مــن التنقيــب الــذي ال
ضـوع التخ ّيــات
ُترتجــى فائــدة منــه يف مقــدار خ ـ
الســرديّة ملبــدأ مطابقــة املرجع ّيــات التاريخ ّيــة؛

فينفتــح عــى كتابــة ال تحمــل وقائــع التاريــخ
نفســها وال تع ّرفهــاّ ،إنمــا تبحــث يف ط ّياتهــا عــن

ولغــري ،فذلــك ينــمّ عــن معانــدة ال محـ ّـل لهــا

يف التفكري النقدي الذي يجتهد وقد ال يصيب،

ولكنــه يســهم يف فتــح بــاب األســئلة ،وإىل ذلــك

ففــي هــدي مقرتحــي تكا ـثـرت املقرتحــات املوازيــة
التي كادت ُتضيع الهدف التصنيفي منه ،بدل

والتوســع
تمحيــص املقــرح ،وإ ـثـراء فكرتــه،
ّ
ـي بحثهــا،
يف النمــاذج الروائيــة التــي تعـ ّـذر عـ ّ

ّ
فيتولهــا غــري .والحــال هــذه؛ فالســبات
النقــدي يفيــق للحظــة متذ ـمـرا ثــم يمــي ،بعــد

ظـرة بــن املــايض والحاضــر ،وعــن
العــر املتنا ـ
ِ

ذلــك ،يف رقــاده الطويــل كأنّ شــيئا لــم يكــن

ط ًرا ناظمــة ألحداثهــا ،فتلــك هــي
فتجعــل منهــا أ ـ

ّ
املفصلــة إال أن ك ـثـرا مــن هــواة البحــث يتج ّنبــون
ّ
مشــقة الخــوض يف التفصيــات التحليليــة،

التماثــات الرمزيّــة فمــا بينهــا ،فضــا عــن
والتوتـرات
ّـ
اســتيحاء التأمّ ــات واملصائــر
ّ
والتطلعــات الكــرى،
واالنهيــارات القيم ّيــة

املســارات الكــرى التــي يقرتحهــا “التخ ّيــل

التاريخي”.
ّ
ّ
وتوفــر هــذه املقالــة مناســبة مضافــة لتوضيــح

الغاية من اإلحالل املقرتح -الذي وجدت أنه قد

جــرى األخــذ بــه يف كثــر مــن البحــوث الجامعيــة
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ضـوع ،غــر أنّ
حـول املو ـ
وشــاركت يف أخريــات ـ

الحافــز األهــم وراء ذلــك هــو البحــث يف الســرد
العربي ضمن ّ
خطة عامة وضعتها لـ”موسوعة

الســرد العربــي” واســتغرق تنفيذهــا أكــر مــن

ربــع قــرن ،واقتضــت تلــك الخطــة الوقــوف عــى
ظواهــر ك ـثـرة لهــا صلــة بالســرد ،منهــا :الديــن

والهويــة واملنفــى وا ـملـرأة واالرتحــال والتاريــخ،
ضـوع األخــر ّ
جـزءا كامــا يف
خصصــت ـ
وللمو ـ
املوســوعة ،ظهــر أوال بكتــاب مفــرد عنوانــه
“التخ ّيــل التاريخــي” ،وفيــه قاربــت الصلــة بــن
الســرد وســيلة والتاريــخ مــادة ،وتبـ ّـن يل تعـ ّـذر

الفصــل بــن املــادة الســردية واملــادة التاريخيــة،

سوى اإلزعاج الذي سببته الصدمة ،ومع أنني
تج ّنبــت الصدمــة ،وبهــا اســتبدلت التحليــات

فالتكويــن الجديــد ظهــر بهويــة مغا ـيـرة لالثنــن،
فهــو م ّتصــل بهمــا ومنفصــل عنهمــا يف الوقــت

ّ
ّ
باملقدمــات الوج ـيـزة؛ كأنّ ذلــك
ويتعلقــون

ـب جهــدي عــى هــذا التكويــن الســردي
انصـ ّ
ّ
الجديــد ،فهــو املــا ّدة التاريخ ّيــة املتشــكلة

ـفـرض كفايــة عليهــم.

شـرت إليهــا بــن
طـرأ ف ـكـرة االســتبدال التــي أ ـ
لــم ت ـ
ّ
ليلــة وضحاهــا ،فقــد قلبتهــا عقــدا مــن الزمــان،

وكتبــت حولهــا ،وأقمــت نــدوة ك ـبـرة عنهــا،

نفســه.

بواســطة الســرد ،وقــد انقطعــت عــن وظيفتهــا

التوثيق ّيــة والوصف ّيــة ،وأصبحــت تــؤ ّدي وظيفــة

جمال ّيــة ورمزيّــة؛ فالتخ ّيــل التاريخـ ّـي ال يحيــل

عــى حقائــق املــايض وال يق ّررهــا وال يــروّج لهــا،

مفسـرة ألحداثه
ّـ
ّإنما يســتوحيها بوصفها ركائز

ومؤ ّولــة لهــا ،وهــو مــن ن ـتـاج العالقــة املتفاعلــة
بــن الســرد املُعـ ّزز بالخيــال الــذايت ،والتاريــخ
امل ُ ّ
دعــم بالوقائــع املوضوعيــة ،لك ّنــه تركيــب

ثالــث مختلــف عنهمــا .وباختصــار فقــد رأيــت أن
“التخ ّيــل التاريخـ ّـي” يتنـ ّزل يف منطقــة التخــوم
ـايل،
الفاصلة/الواصلــة بــن التاريخـ ّـي والخيـ ّ
فينشــأ يف منطقــة ذابــت مكوّناتهــا بعضهــا يف

بعض ،وكوّنت تشكيال جديدا متنوّع العناصر

أمىس من غري املفيد البحث يف أصوله وفصوله.

يحكم الطبيعة ويقوم بتنظيم مكوّناتها ،ولكنّ
ّ
تقلبــات الدهــر ومســارات التاريــخ وارتداداتــه
ّ
ضـاع متناقضــة ،كمــا ّ
توصــل
املؤقتــة تدفــع بأو ـ

ُيعــزى التخ ّيــل التاريخــي يف الكتابــة الروائيــة إىل
الحبك السردي ،فعملية الحبك ّ
تتول التوفيق

للتوســط
ـبـول ريكــور إىل ذلــك ،فتظهــر الحبكــة
ّ

بالتوســط بــن طرفــن متنازعــن ،همــا:
فتقــوم
ّ

املتنافــر” ،وينتهــي األمــر بنســيج مــن املتغا ـيـرات

بــن األحــداث املرجعيــة وســياقاتها الســردية،
االنســجام مــن طــرف ،والتنافــر مــن طــرف آخــر؛
ذلك أنّ أرسطو افرتض وجود مبدأ تناسق عامّ

بــن الحالتــن اللتــن يمكــن وصفهمــا بـ”التوافــق
إذ تــؤ ّدي الحبكــة دور الوســاطة الســرديّة بــن

تعـ ّـدد األحــداث والوحــدات الزمن ّيــة للقصــص،
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وبني املكوّنات املتباينة لسري األحداث وتسلسل

ّ
القصــة وترابطهــا ،وأخـرًا بــن التتابــع ووحــدة

القـ ّراء إىل االهتمــام باملــايض والتعـ ّرف عليــه،

ثــم قــادين البحــث إىل بيــان أســباب ظهــور

ال يســتقيم أمرهــا بكتابــة ســردية منســجمة يف

شــيوع “الروايــة التاريخيــة” فرجّ ــح لــديّ أن
ّ
معقــدة لهــا
ازدهــاره نتــج عــن أزمــات مجتمعيــة

ضـرب
التاريخــي ،وكلمــا مــى زيــدان بذلــك ال ـ

مــن الكتابــة التعليميــة اتســع الفتــق بــن الســرد

نحــو املــايض باعتبــاره مكافئــا ســرديّا لحاضــر

إىل أن انتبــه إىل ذلــك ،يف وقــت متأخــر ،فعـ ّـدل

الصيغــة الزمن ّيــة.

“التخ ّيــل التاريخــي” بعــد أكــر مــن قــرن عــى

صلــة بالهُويّــة والرغبــة يف التأصيــل والشــرود

كثيــف تتضــارب فيــه وجهــات النظــر وتتعــارض،

فقــوام تلــك الروايــات تلفيــق لثنائيــة متناقضــة
هويتها النوعية كما انتهى إليه الحال بالتخ ّيل

وسيلة واملادة التاريخية غاية ،فال يمكن رتقه،
يف األمــر حينمــا قــال “ال نريــد بالروايــة التاريخ ّيــة

بالوظيفة التوثيقية للرواية بتأكيده أنها “تاريخ
ّ
مدقق يصحّ االعتماد عليه والوثوق به والرجوع

إليــه”؛ فالغايــة التعليميــة عنــده ّ
تقدمــت عــى

الغاية السردية ،فهو يقصد إىل “نشر التاريخ”

بتشــخيص “ي ـقـرب مــن الحقيقــة” لــي “يبقــى
أ ـثـره يف الحافظــة” .تنتفــي القيمــة الســردية
لكتابــة تضــع “املنفعــة” يف مقدمــة اهتماماتهــا،

وتجعــل املزايــا الجماليــة تابعــة لهــا ،وكأنهــا
فضلــة ،أي “مــا يســتقيم الــكالم بغريهــا إذا
طـاح ال ُنحــاة .عــى ّأننــي ال
حُ ــذف” بحســب اص ـ

يدفــع بســؤال الهُويّــة التاريخ ّية-الســرديّة إىل
مقدمــة االهتمــام ،ويصبــح ّ
ّ
االتــكاء عــى املــايض

أن تكــون حجّ ــة ثقــة يرجــع إليهــا يف تحقيــق
الحــوادث وتمحيــص الحقائــق ،ولك ّننــا نريــد
ّ
أن ّ
يتخللــه
تمثــل التاريــخ تمثيــا إجمال ّيــا بمــا

واملسار املتف ّرد بني األمم والجماعات التاريخ ّية.

يســتطيعه التاريــخ املجـ ّرد إذا صــر النــاس عــى

نتاج سياق ثقايف رأى يف األدب وسيلة لإلصالح
ّ
والتعلــم.

ويف ســياق كل ذلــك لــم تغــب ع ّنــي الســمة

جـوع إليــه ،وإن
االعتمــاد عليــه والوثــوق بــه والر ـ
ك ّنــا ال نطلــب الثقــة بهــا إىل هــذا الحـ ّـد ،وإنمــا

كافــة ،ويغـ ّـر مــن تصوراتهــا ،ومــن وســائلها

يف التعبــر عــن نفســها ،وعليــه فلــم يبــق

وظيفــة التاريــخ بمعنــاه التوثيقــي الدقيــق ،كمــا
قال جورجي زيدانّ ،إنما حمل املا ّدة التاريخ ّية

الفكاهــة ،ذلــك ّأنــه بالروايــات التاريخ ّيــة نه ّيــئ

الســلف
“الروايــة التاريخ ّيــة” وهــي حمــل تاريــخ َ
إىل َ
الخلــف ،كمــا أشــار زيــدان إىل ذلــك ،فقــد

صـول األمــم إىل مفــرق طــرق يف مصائرهــا
فو ـ

ذريعــة إلن ـتـاج هُ ويّــة ت ـقـول بالص ـفـاء الكامــل،

إنّ وجــود املــايض يف قلــب الحاضــر يكــون مهمّ ــا
بمقــدار تح ّولــه إىل ِ ـعـرة للتأمّ ــل وتجربــة داعمــة
للمعر فــة.

التخ ّيليــة للروايــة التاريخيــة ،فــا بهــا ـيـراد أداء

عــى ســياق يجتــذب اهتمــام القـ ّراء ،فقــد اعتــر
زيــدان نشــر التاريــخ بهــذا األســلوب أفضــل

وســيلة لرتغيــب النــاس يف مطالعتــه ومعرفتــه
واالســتزادة منــه فقــال “العمــدة يف روايتنــا عــى

التاريــخ ،وإنمــا نــأيت بحــوادث الروايــة تشــويقا
للمطالعــن ،فتبقــى الحــوادث التاريخ ّيــة عــى

حالهــا ،ندمــج فيهــا ّ
قصــة غرام ّيــة ،تشـوّق

املطالــع إىل اســتتمام قراءتهــا ،فيصــحّ االعتمــاد
عــى مــا يجــيء يف هــذه الروايــات مــن حــوادث

التاريــخ ،مثــل االعتمــاد عــى أيّ كتــاب مــن كتــب
التاريــخ مــن حيــث الزمــان واملــكان واألشــخاص،
ّ
التوســع يف الوصــف
القصــة مــن
إالّ مــا تقتضيــه
ّ

مــن أحــوال الهيئــة االجتماع ّيــة عــى أســلوب ال

مطالعتــه ..فــإذا جـ ّردت روايتنــا مــن عبــارات
ّ
ـب ونحــوه ،كانــت تاريخــا
الحـ ّ
مدققــا يصــحّ

نعــرف لهــا مزيّــة هــي تشــويق العامّ ــة ملطالعــة
التواريــخ ّ
باطالعهــم عــى بعضهــا عــى ســبيل

النــاس ملطالعــة التواريــخ ،وإن يكــن يف تأليــف
الروايــة مــن املشـ ّـقة أضعــاف مــا يف تأليــف
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باإلمــكان ق ـبـول التصـوّرات البدئيــة لوظيفــة

اســتنفد املفهــوم طاقتــه الوصف ّيــة بعــد أن
حـول يف طبيعــة الكتابــة مــن ناحيــة
جــرى ت ـ

التاريــخ الطريقــة القصص ّيــة التــي نحــن ســائرون

فيهــا .زد عــى ذلــك أن لهــذه الطريقــة يف نشــر
التاريــخ مزيّــة ال تتـ ّ
ـأت لنــا يف التواريــخ املحضــة،
نعنــي بهــا تمثيــل الوقائــع التاريخ ّيــة تمثيــا
يشـ ّ
ـخص تلــك الوقائــع تشــخيصا ي ـقـرب مــن
الحقيقــةّ ،
تتأثــر منــه النفــس ،فيبقــى أ ـثـره يف

املد ّونــات التاريخيــة واإلخباريــة القديمــة ،فــا

زيــدان عبــارة عــن مزاوجــة ســردية بــن القســمني

شـرطه عــى ثقافــات األمــم
ي ـفـرض مــرور الزمــن ـ

ومجــاراة لتطــور وظيفــة النقــد ونظريــة األدب،

الفائــدة العامّ ــة ،وأ ـقـرب الطــرق إليهــا مــن حيــث

التلفيــق يف رواياتــه األوىل التــي أظ ـهـرت الخطــر

عجــب أن ظهــر انقســام واضــح بــن إطــار ســردي
شــبه متخ ّيــل ومــن تاريخــي ّ
موثــق ،فروايــات

الكتابــة الســردية الشــاملة العا ـبـرة لل ـنـوع ،فهــو

وظائف اعتبارية وجمالية جديدة غري الوظائف

سبقني كثريون إىل القول بأن الرواية التاريخية
عنــد زيــدان إطــار ناظــم ملــادة مســتعارة مــن

أغمــط حـ ّـق زيــدان ،وال أجحــد دوره الريــادي يف

التاريــخ ،مــع ظهــور فضــل ّ
مؤلــف التاريــخ أكــر
مــن ظهــور فضــل ّ
مؤلــف الروايــة ،ولكــنّ غرضنــا

ّ
يتخلــل ذلــك مــن بســط
الحافظــة ،فضــا عمّ ــا
عادات الناس وأخالقهم وآدابهم ،ممّ ا ال يتأتّ
بغــر أســلوب الروايــة إالّ ّ
تكلفــا”.

ممّ ــا ال تأثــر لــه يف الحقيقــة”.
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تقوم عىل مبدأ التناوب بهدف تعليمي يجتذب

ّ
ّ
يتخللــه مــن
“تمثــل التاريــخ تمثيــا إجمال ّيــا بمــا
أحــوال الهيئــة االجتماع ّيــة” لك ّنــه بقــي متمســكا

واضــح أن جورجــي زيــدان تن ّبــه إىل خطــورة
الــذي جــرى ترســيخه يف عــدد وافــر منهــا،

فحــاول تعديلــه إىل مــا يصــحّ ال ـقـول بأنــه مــن
ّ
مقدمــات “التخ ّيــل التاريخــي” بقولــه إن الروايــة

البنيــة والداللــة واألســلوب ،فاســتحدثت لهــا

التوثيقيــة والتعليميــة القديمــة ،وتبعــا لذلــك،
صـرت
ســوف ترتاجــع قيمــة التصـوّرات التــي عا ـ

ظهــور الروايــة التاريخيــة يف األدب العربـ ّـي
الحديــث خــال الربــع األخــر مــن القــرن التاســع
عشــر ،فقــد أصبحــت غــر قــادرة عــى الو ـفـاء
بموضوعها الذي شهد تحوال كامال يف طبيعته

ووظيفتــه ،فمكانهــا تاريــخ األنــواع الســرديّة،
وي ـلـزم إعــادة طــرح املفهــوم القديــم بتحوّالتــه

الجديــدة ضمــن مصطلــح “التخ ّيــل التاريخـ ّـي”،
ّ
عـرات التــي الزمــت ذلــك ال ـنـوع
للتخلــص مــن ال ـ

مــن الكتابــة مـ ّـدة طويلــة.

ناقد عراقي
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ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

نبيل السامن

حوار الرواية والتاريخ
مشكلة المصطلح
مفيد نجم
ظـرا
حـول طبيعــة هــذه العالقــة وحدودهــا ،ن ـ
تط ــرح العالقــة امللتبســة بــن الروايــة والتاريــخ جملــة مــن األســئلة املنهجيــة والبنيويــة ـ

للتداخــل الحاصــل بينهمــا عــى مســتوى الشــكل والوظيفــة مــن جهــة ،وعجــز هــذه الثنائيــة عــن تقديــم هويــة ســردية جامعــة مــن جهــة
حـول املصطلــح الــدال عــى هــذا النــوع مــن الروايــة بــن كتــاب الروايــة
جـدل املســتمر ـ
ثانيــة .يتــم التعبــر عــن هــذه اإلشــكالية مــن خــال ال ـ

والنقــاد والدارســن.

يتنازع

التاريخيــة

إنّ ما يجمع بني الرواية والتاريخ من مشرتكات

يف املصطلح واملفهوم من أكرث هذه املصطلحات

واملفهــوم همــا الروايــة والتاريــخ ،فالروايــة التــي

والشــخصيات والشــكل والوظيفــة هــو مــا يثــر

اع ـتـره انتقاصــا مــن قيمــة العمــل الــروايئ

مصطلــح

الروايــة

طرفــان مختلفــان يف الرؤيــة

هي عمل ذايت وفني وتخيييل يتميز عن الكتابة
التاريخيــة التــي تدعــي املوضوعيــة وتعمــل عــى
تفســر التاريــخ .مــن هنــا كان الجــدل ومــا زال

حـول هــذا
مفتوحــا بــن النقــاد والدارســن ـ

االلتبــاس يف هــذه العالقــة ،خاصــة أن الروايــة

هــي أ ـقـرب الفنــون إىل التاريــخ واألكــر تأ ـثـرا

للتاريــخ عليهــا ،مــا يجعــل مــن الصعــب عليهــا
أن تتحــرر مــن هــذا األثــر ،إال أن ذلــك ال يمنــع

باعتبــاره مصطلحــا نشــأ مــع بدايــات الكتابــة

الروائيــة.

إن التاريــخ الــذي هــو روايــة ألحــداث ووقائــع
جـرت يف املــايض يحــاول املــؤرخ تفســرها وإ ـبـراز
ـ

من وجود اختالفات تتجىل بصورة أساسية يف

دالالتهــا ،تختلــف عــن الوظيفــة التــي يقــوم

بتأثري التاريخ عليها .إن هذه اإلشكالية ترتكز يف

فني يتخذ من التاريخ فضاء له أو هو يستلهم

التاريــخ وأحداثــه خلفيــة لهــا تظــل تعكــس يف

ضـاء الحيــوي أليّ نشــاط
مــع الزمــن بوصفــه الف ـ

هــو مــن يقــوم بفعــل الحــي وتحويــل التاريــخ

املصطلــح امللتبــس واإلشــكايل وقدرتــه عــى

التعبــر عــن واقــع الروايــة التــي تظــل محكومــة

جانــب هــام وأســايس منهــا يف مســتوى العالقــة

إنســاين كان أو مــا ســيكون ،فــإذا كانــت الروايــة
كمــا ي ـقـول األخــوان فونكــور هــي تاريــخ مــا كان

يمكــن أن يكــون ،فــإن التاريــخ هــو روايــة مــا كان
أو حــدث يف املــايض ،ولذلــك قيــل عــن الــروايئ

بأنــه مــؤرخ الحاضــر والروايــة هــي ســرد مــا كان
يمكــن أن يقــع .وســتتضح داللــة هــذه العالقــة

أوال يف االنتقــال الــذي حــدث مــن كتابــة التاريــخ
إىل الروايــة ،وهــو مــا جعــل الــروايئ الفرنــي
ب ـلـزاك يصــف نفســه بأنــه مــؤرخ العصــر الــذي

كان يعيــش فيــه ،يف حــن اعتــر أندريــه مالــرو
صـرة التــي تســتمد
كاتــب الروايــة التاريخيــة املعا ـ
أحداثهــا مــن الزمــن الــذي تســتمد وقائــع مادتهــا

الروائية منه.
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أن الروايــة هــي قبــل أي يشء آخــر عمــل تخييــي

بهــا الــروايئ ،ألن الروايــة التــي تتخــذ مــن

منــه أحداثــه ،ولهــذا يتســم الكاتــب الــروايئ بأنــه

بنيــة أحداثهــا وعــي الحاضــر باملــايض .لذلــك ال

إىل حكايــة ي ـتـوىل ا ـلـراوي مهمــة روايتهــا ،بينمــا

وشخصيات روائية ،نظرا ألن الرواية هي عمل

يقوم املؤرخ عىل خالف ذلك بمهمة تفسري هذا

التاريــخ.

في المصطلح والمفهوم

يدعــي الــروايئ واقعيــة مــا يقدمــه مــن أحــداث

فنــي تخييــي يقــوم الــروايئ فيــه بإعــادة ب ـنـاء
وقائــع التاريــخ يف ســياق بنيــة حكائيــة ســردية
تقــوم عــى الرتابــط وإن ـتـاج الداللــة واملعنــى.

حـول
الروايــة والتاريــخ انطالقــا ممــا يقولونــه ـ

يف الفجــوات املوجــودة بــن أحــدث التاريــخ أو يف

إن هــذا التداخــل القائــم بــن الروايــة والتاريــخ
مســتوى هــو الــذي جعــل الجــدل يظــل يــدور

الرتابــط العضــوي القائــم بــن التاريــخ والروايــة.

بــن النقــاد والدارســن ،ويتخــذ داللتــه مــا نجــده
يف تعــدد املصطلحــات التــي ينحتهــا كل طــرف
منهــم باعتبارهــا األكــر داللــة عــى توصيــف هــذه

العالقــة وتع ـبـرا عنهــا .ويعـ ّـد مصطلــح الروايــة
التاريخيــة الــذي ينطــوي عــى التباســات واضحــة

الرواية عىل خالف التأريخ تظل معنية بالبحث

أن يعــاين منــه تحــت ضغــط ســلطة املرجعيــات

عندمــا تشــكلت بواســطة الســرد وتحولــت إىل

إن مصطلــح الروايــة التاريخيــة كمــا ـيـراه

الروايئ .ويذهب بعض الدارسني إىل القول بأن

حـاء باملطابقــة بــن
خصومــه يقــوم عــى اإلي ـ

ومــا ينجــم عنــه مــن التبــاس عــى أكــر مــن

عىل نحو دال ووفقا لالحتياجات الفنية للعمل

يف هويــة ســردية جديــدة ،تعمــل عــى إزاحــة

ويجمــل الناقــد داللــة املصطلــح الــذي صكــه بأنــه

لكــن الروايــة بوصفهــا عمــا يقــوم عــى التخييــل

ال تســعى الستنســاخ التاريــخ وتفســر أحداثــه

والبحــث عــن الحقيقــة فيــه كمــا يفعــل املــؤرخ

ذلــك ،بــل هــي تتخــذ مــن أحداثــه خلفيــة لهــا أو
فضاء تظل تتحرك فيه وهي تعيد بناء وقائعه

املســكوت عنــه ،إضافــة إىل املغيــب أو املهمــل يف
هــذه الســردية للتاريــخ.

ضـوع الــذي يمكــن للتخييــل الســردي
مقــدار الخ ـ

التاريخية عليه .ويربر الناقد طرح هذا املصطلح

عــى أســاس أنــه يمثــل تخطيــا ملشــكلة التجنيــس
األدبي وتجاوزا لحدودها ووظائفها ،إضافة إىل

ويعد مصطلح التخييل التاريخي الذي اقرتحه

أنــه يعمــل عــى تحريــر ذا ـكـرة املصطلــح ممــا علــق

مصطلــح الروايــة التاريخيــة محاولــة لتفكيــك

زيــدان وأمثالــه ،خاصــة وأن مصطلــح الروايــة

الناقــد العراقــي عبداللــه إبراهيــم بديــا عــن

ثنائية الرواية والتاريخ من خالل دمجهما معا

بهــا مــن مفاهيــم ظ ـهـرت مــع روايــات جورجــي

التاريخيــة اســتنفد طاقتــه الوصفيــة الدالــة.

مادة تاريخية انفصلت عن سياقاتها الحقيقية
وظيفــة جماليــة ورمزيــة.

التاريخي والواقعي

يقــوم التاريــخ عــى منهــج موضوعــي يدعــي
الواقعيــة والبحــث عــن الحقيقــة ،بينمــا تقــوم

الرواية عىل منهج ذايت تخيييل محكوم بسلطة

الخيــال وفنيــة الكتابــة التــي تحــاول البحــث
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يف الفجــوات املوجــودة بــن أحــداث التاريــخ أو

بإعــادة ال ـقـراءة والتمحيــص مــن خــال مــا

عمل املؤرخ مختلفا عن عمل الروايئ وإن كانت

ضـاء الكتابــة التاريخيــة ،أو بســبب مــا
يف ف ـ

املغيب واملسكوت عنه فيها ،األمر الذي يجعل

الروايــة تقــوم عــى ف ـكـرة مــن التاريــخ كمــا يراهــا

ظـرا ملــا يحملــه مــن
يجــده جد ـيـرا باالســتعادة ن ـ

غولدمان .إن الرواية التي ال تستطيع أن تتحرر

دالالت تنطبــق عــى الواقــع املعاصــر أو تكشــف

وإعــادة ب ـنـاء وقائعــه تظــل مســكونة بــه طاملــا أنهــا

وظيفــة الكاتــب الــروايئ بســبب اختــاف الدوافــع

مــن أثــر التاريــخ الــذي تعمــل عــى اســتلهامه
تكتــب يف زمــن محـ ّـدد ســوف يصبــح بعــد زمــن
ماضيــا.

عــن املســكوت عنــه يف هــذا التاريــخ .لذلــك تتم ّيــز
والرؤيــة إىل التاريــخ إضافــة إىل الخصوصيــة

الفنيــة والتخييــل الــذي يحكــم هــذه الكتابــة

إن هــذه العالقــة بــن الروايــة والتاريــخ والواقــع

ويجردهــا مــن موضوعيتهــا .لكــن هــذا االختــاف

الرواية الواقعية ّ
تعد رواية التاريخ االجتماعي،

ينافــس املــؤرخ يف وظيفتــه عندمــا يعيــد مــلء

الروائيــة التــي حاولــت أن تتمثــل الواقــع بأبعــاده

تأويــل أحداثــه واســتقراءها يف ضــوء رؤيــة

الدالــة .ولذلــك لعبــت هــذه الروايــة دور مهمــا

عــن عمــل املــؤرخ وإن كانــت ســلطة التاريــخ تظــل

ومــا يحــدث مــن تداخــل بينهــا تكشــف عــن أن
وهــو مــا نجــده ظا ـهـرا يف كثــر مــن األعمــال
االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة وتحوالتــه

يف تمثيــل الواقــع ســرديا بك ـفـاءة فنيــة وقــدرة

عــى التخييــل .ولذلــك وكمــا ي ـقـول باختــن

فــإن كل واقعــة اجتماعيــة هــي واقعــة تاريخيــة
ولكــن مــع التخــي عــن مفهومــي االجت ـمـاع
والتاريــخ املجرديــن .مــن هنــا اكتســبت ثالثيــة

نجيــب محفــوظ التــي نــال عليهــا جا ـئـزة نوبــل

قيمتهــا الواقعيــة والجماليــة ألنهــا ـع ّـرت مــن
خــال ســرورة الســرد فيهــا عــن مرحلــة هامــة

حـوالت التاريخيــة واالجتماعيــة يف تاريــخ
مــن الت ـ
مصــر الحديــث.

بين المؤرخ والروائي

يف الرؤيــة واملفهــوم لــم يمنــع الــروايئ مــن أن

الفجــوات املرتوكــة يف التاريــخ أو يقــوم بإعــادة

جديــدة لكنهــا ال تقــدم نفســها بوصفهــا بديــا
ت ـفـرض نفســها عــى كتابــة الروايــة التــي تظــل

تهجــس بالتاريــخ.

لقــد اتخــذت هــذه اإلشــكالية يف العالقــة بــن
الروايــة التاريــخ بعــدا آخــر يف التجربــة الروائيــة

العربية الحديثة عندما حاولت بعض التجارب

الروائيــة اســتعادة العالقــة بــن الروايــة وأشــكال

الســرد التاريخــي مــن خــال توظيفهــا يف الروايــة

بهــدف تأصيــل هــذه الروايــة وتعميــق عالقــة

اتصالهــا با ـلـراث .لذلــك تتســع حــدود هــذه
اإلشــكالية يف العالقــة ،بــن الروايــة والتاريــخ،
كمــا تتســع معهــا مشــكلة املصطلــح الــدال الــذي
يمكــن أن يحيــل عــى هــذا الت ـنـوع واالختــاف يف

تجــاوزت إشــكالية العالقــة بــن الكتابــة الروائيــة

التجــارب ،خاصــة وأن هــذه الروايــة مــا زالــت

شـركات املوجــدة بينهمــا إىل مســألة
بســبب امل ـ

حـول مســألة املصطلــح
بهــا .إن الجــدل املســتمر ـ

والتاريــخ حــدود االلتبــاس القائــم بينهمــا

أخــرى أكــر أهميــة تتعلــق بالعالقــة القائمــة
بــن املــؤرخ والــروايئ .إن محاولــة الــروايئ إعــادة
جمــع أحــداث التاريــخ ووصــل مــا انقطــع بينهــا
سـره مــن جديــد قــد
أو غــاب عنهــا أو إعــادة تف ـ

شــكل تحديــا ك ـبـرا لوظيفــة املــؤرخ الــذي وجــد
يف الــروايئ منافســا لــه يف هــذه الوظيفــة ،عــى
الرغــم مــن االختــاف املوجــود بــن عمــل الــروايئ

واملــؤرخ أو بــن الكتابــة التاريخيــة والروايــة التــي

ضـاء لهــا.
تتخــذ مــن التاريــخ ف ـ

يختــار الــروايئ مــن التاريــخ مــا يجــده جد ـيـرا

38
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تحــاول التجريــب والبحــث عــن هويــة خاصــة
هــو انعــكاس لواقــع التجربــة الروائيــة العربيــة
وت ـنـوع تجاربهــا وتعــدد مرجعياتهــا ،إضافــة
إىل أن مصطلــح املعاصــر أو الراهــن ســيغدو
بعــد زمــن ماضيــا ولذلــك يبقــى الســؤال :مــا هــي

حــدود التاريخــي هنــا ومــا هــي حــدود الراهــن يف

الكتابــة الروائيــة حتــى نســم هــذه الروايــة بأنهــا

تاريخيــة أو روايــة عــن زمننــا الراهــن بعيــدا عــن
زمــن قراءتهــا الراهــن؟

كاتب وناقد سوري مقيم في ألمانيا

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

39

ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

عدنان حميدة

فعل مضاد للتاريخ
الرواية حينما تكتب التاريخ والتاريخ حينما يصبح رواية
خيري الذهبي
عـرب التاريــخ وكــم تعل ـقـوا بــه يف جميــع نواحــي حياتهــم ،حتــى بــات وحشـ ًـا اِلتهــم مســتقبلهم .التاريــخ هــو روايــة
التاريــخ ،وكــم يعشــق ال ـ

املنتصريــن الذيــن أرادوا أن يســجلوا لألجيــال التــي تليهــم روايتهــم عمــا حصــل وج ــرى معهــم مــن أحــداث وتفاصيــل ،ومــن هنــا تتضــارب
ســر التاريــخ وتفاصيلــه بــن املنتصريــن واملهزومــن ،ومــن هنــا خرجــت يف الق ــرن العشــرين املجموعــات البحثيــة التــي ســمت نفســها

بالـ”املراجعني” أي أولئك الذين رفضوا التاريخ الذي وصلنا كما هو وقرروا البحث يف حقائقه وتفاصيله ليعيدوا كتابته كما لو أنه لم
سـؤال األهــم ..هــل هنــاك حقيقــة يف عاملنــا هــذا؟ هــي وجهــات
يكــن ،تصحيحـ ًـا وبحثـ ًـا نحــو الحقيقــة ..وحينمــا نتحــدث عــن الحقيقــة ..فال ـ

عـرب فاتحــن ..وهنــاك مــن يراهــم ـغـزاة ،وهنــاك مــن ي ــرى تيمورلنــك مجرمــا وســفاحا ..وهنــاك مــن ـيـراه والــد األمــة
نظــر ..هنــاك مــن ي ــرى ال ـ
وقائدهــا ،وقــس عــى ذلــك.

التاريخ

هــو تلــك الروايــة الجمعيــة

حـوالت” أيضــاً ،ولربمــا
الذهبــي يف ثالثيتــه “الت ـ

وفرضت عىل من تالهم ،وتبناها من اتبعهم،

يف “إســطنبول” أو ربمــا كانــت تاريخــا لهــذا

التــي اتفــق عليهــا املنتصــرون

وانتصارهــم عــى الــروم وطــرد ال ـفـرس عــن

بلغــة عربيــة أو بصوتيــات عربيــة مأخــوذة عــن

للعبيــد يف دمشــق ،يســتمع إىل القصاصــن

احتاللهــم أو تحريرهــم “حســب رأي القــارئ
قرابي بينهم وبني
شـرك لغوي وربما
هنالك م ـ
ّ

الشــخصية وعن الكنيســة واإليمان والشــيوعية

الدينيــة الصغــرى يف نصوصهــا املقدســة مــن

أما يف عصرنا الحديث فصراع اإلنسان مع ذاته

العالــم الــذي نعيــش فيــه كمــا فعــل أنوورويــه
دو ب ـلـزاك ،وربمــا كانــت تاريخــاً لعالــم نتوقعــه،

ترميــز وتلغيــز ومواربــة ،فقــال التاريــخ الــذي لــم

ســردية غايــة يف املهــارة واإلبــداع ،جعلــت

يف روايته “عالم جديد شجاع” ،أو رواية لعالم

كمهــزوم ،وســجل لنــا وللشــعب الــرويس تاريــخ

عىل القدر ،ويحق له بالتايل أن يروي لآلخرين

يف روايــة “نحــن”.

مصطلــح علــم التاريــخ مصطلــح غريــب

ســردي ،توثيقــي ،تخييــي ،مــواز للحقيقــة،

الجــدد” املنتشــرون يف أص ـقـاع األرض ،ممــن

تبنوها لدرجة العبادة والتقديس.

ومــع عاملــه املحيــط جعلــه وعيــه يطــور أســاليب
وتجعل من كل فرد “منتصر” بينه وبني نفسه

تاريخه كما يراه ،وكانت بالتايل “الرواية” كفن
وربمــا مجــاور لهــا.

عالــم بشــع نخشــاه كمــا فعــل ألــدوس هكســي
نحــنّ إليــه ونتمنــاه كمــا فعــل يفيغينــي زمياتــن

الرواية فعل مضاد للتاريخ ،يكتبه “املراجعون

التــي اســمها التاريــخ ،ولربمــا تكــون الروايــة

تاريخــا شــخصيا كمــا فعــل باتريــك وزســكيند يف
“العطر” ،وربما تكون تاريخا لعائلة كما فعل

نجيــب محفــوظ يف ثالثيتــه وكمــا فعــل خــري
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املثــال تســيطر عــى روح املجتمــع الســوفييتي

الجزيريــن الخارجــن مــن عالــم التقشــف إىل

كل يشء حضــاري ،بــل ،وربمــا تأخــروا بعــض
الــيء يف اســتخدام العلــم الجديــد حتــى أواخــر

العربية ،وليس من يعرف متى دخل مصطلح
مــن الخل ـفـاء دخــل إىل العربيــة! وكان العلــم
مــا ـيـزال تعلمــاً يحبــو عــى طريــق املعرفــة ،ولكــن
اســتخدام هــذا العلــم ولــو بطريقــة بدائيــة كان
واضحــاً جــداً ،فلقــد تــم التعــرف عــى بدايــات
علــم التاريــخ مــن الكهنــة يف األد ـيـرة والذيــن

بولغاكــوف أن يتحــدث عــن كل يشء يف تلــك

عـرب يف فتوحاتهــم ،وكانــوا
الذيــن أســرهم ال ـ

شـاكله وعــن حالتــه
الروايــة ،عــن جيلــه وم ـ

والكاتــب يف حركــة التاريــخ” عــن البــاد التــي كان

طـراب الفكــر
علــم التاريــخ ،وليــس عــن عبــث اض ـ

وتصــادر حريــة تع ـبـره ،كان بولغاكــوف يســرد
يف روايتــه “املعلــم ومارغريتــا” تاريخــاً مضــاداً
مشــفراً ومر ـمـزاً ،يك يســتطيع املــرور عــر

آليــات الرقابــة واملصــادرة واالعتقــال ،اســتطاع

عـراق العربــي ثــم األعجمــي .وباالختصــار
ال ـ

العصــر األمــوي ،فهــم لــم يعرفــوا قبــل ذلــك

لــم يعــرف بهــا ذلــك التاريــخ الرســمي ،فحينمــا

األخشــاب املقطوعــة وغــر املقطوعــة ،فيعمــل
ح ّوالً إياهــا إىل أعمــال فنيــة غايــة
عليهــا ا ـلـراوي م ـ

بــدأ منــذ خــروج القبائــل العربيــة مــن الجز ـيـرة،

ودخيــل عــى العربيــة ،أو عــى البــدو الذيــن
كانــوا يؤرخــون شــفهياً ،ويف كثــر مــن األحيــان

التاريــخ “كعلــم” إىل العربيــة ،ويف زمــن مَ ــنْ

كانــت ســلطات االتحــاد الســوفييتي عــى ســبيل

ولكنهــا تبقــى يف النهايــة خشــبا مــن تلــك الغابــة

ـفـرة مــن أصعــب ـفـرات حياتــه.

يو ّدون أن يســردوا رواياتهم التي نبذها التاريخ

حـول إىل فــن ،هــو
الروايــة هــي التاريــخ حينمــا يت ـ

يف الروعــة ،تنــي النظــارة مــا هــو أساســها،

يقلــه املنتصــر ســتالني آنــذاك ،بــل روى تاريخــه

صـراع بــن القبائــل
حســب رغبتهــم ملســتجدات ال ـ

الرســمي التــي حقرهــا التاريــخ الرســمي ،والتــي

صنعــة النجــار الفنــان الــذي يدخــل إىل غابــة مــن
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كانــت تاريــخ مدينــة كمــا فعــل أورهــان بامــوق

واإللحــاد ،وعــن املجتمــع الــرويس والــي جــي
بــي ،ممــرراً تاريخــه كمــا تفعــل الطوائــف

لــه معنــى واحــد ،أي أن التاريــخ العربــي كعلــم

العربــي وربمــا لــم يكــن يتســمى علــم التاريــخ

للمنتصريــن ،كمــا فعــل الظاهــر ب ـيـرس.

كانوا متفرغني لكتابة التاريخ ،أو من املعلمني
حريصــن عــى اســتكمال كتابــة التاريــخ ،وهــذا

عــن اســتخدام العلــم الجديــد عليهــم أعنــي

التاريخــي لــدى القبائــل العربيــة قبــل الخــروج

اإلســامي الكبــر إىل بقايــا اإلمرباطوريتــن
ضـاء مربمــاً
“الفارســية” والتــي قضــوا عليهــا ق ـ

بحيــث لــم يرتكــوا لل ـفـرس إال مضــغ الحقــد

عــى مدمــر دولتهــم اإلمرباطوريــة ،وتســبب

يف تفكيكهــا لقــرون طويلــة ،واإلمرباطوريــة
الرومانيــة التــي حملــت اســم الالتينيــة أوالً

ثــم البيزنطيــة بعــد االنشــقاق بــن الشــعبني
واللغتــن والحضارتــن ،وطردهــا خــارج العالــم

بالعربيــة علــم “تاريــخ” قبــل الف ـتـوح اإلســامية
اللغــات املشــرقية الســابقة للعربيــة.

ب ـيـرس كان يعيــش منــذ طفولتــه يف معســكر
والحكواتيــة ،يتحدثــون عــن بطولــة ا ـلـرك

وعودا إىل كلمة التاريخ والذي اشتقته العربية

وهزيمتهــم لل ـفـرس ،وكان يعــرف أن ال ـفـرس

والتــي تعنــي القمــر ،أو مــرور األحــداث عــى

والبخاريــن ،كمــا فعــل الفــردويس يف كتابــه ”

ومــا قبــل العربيــة “الســام ّية” مــن كلمــة يرخــو،
األرض “كل يرخــو” ،أو” قمــر” ،أو بالتعبــر

عـرب
املعاصــر “يف كل شــهر قمــري” ،وملــا كان ال ـ

يف خروجهــم مــن جزيرتهــم قــد روضــوا أنفســهم

عــى التأقلــم مــع الحداثــة والعصــر ،فلقــد
أعــادوا صياغــة “يرخــو” لتدخــل يف العربيــة

عــى شــكل “أرّخ يــؤرخ” ثــم اشــتقوا منــه اســم
الـ”تاريــخ” أو “التقمــر” ملــن القمــر تصبــح الداللــة
أن هــذا الحــدث أو ذاك قــد وقــع يف هــذا الظهــور
للقمــر يف الســماء!

والتاريــخ كصنعــة ال يقبــل التوريــة واأللعــاب
األدبية ،بل يفرتض الدقة والتتابع ،ولكنه عند
عـرب وأهــل املشــرقُ ،طـ ّرز وزركــش ،وباتــت
ال ـ
الصنعــات األدبيــة تدخــل عليــه حتــى صنعــوا
تاريخــاً ربمــا ليــس بتاريــخ ،وربمــا كان يوميــات،

وربمــا كان قصــاً وحكايــات ،وتاريخــاً أســطورياً

غـول
قــد صنعــوا مالحــم لقتالهــم ا ـلـرك وامل ـ
الشــاهنامة”.
وحينمــا صــار املم ـلـوك الصغــر قائــداً حقيقيــاً
صـراً أيضــاً ،قــرر أن يدخــل التاريــخ مثــل
ومنت ـ
أتيــا ،الــذي هــدم أوروبــا قبــل أن يمــوت،

فاســتدعى املناديــن وأعلــن عــن جا ـئـزة نقديــة
ك ـبـرة ملــن يســتطيع وضــع كتــاب عــن انتصــارات

الظاهــر ب ـيـرس عــى الصليبيــن يف بــاد الشــام،
وتقــدم الكثــر مــن الفطاحــل مــن الك ّتــاب يف
صـره ،لكتابــة املأ ـثـرة اإلســامية ،يف هزيمــة
ع ـ
الفرنجــة وال ـفـرس ،فقــدم ابــن شــداد للظاهــر
ب ـيـرس نســخة لــم تصلنــا ،يجيــب بهــا عــى كل
أســئلة الظاهــر ب ـيـرس يف الخلــود واملجــد وتغيــر
التاريــخ ،أو كتابــة التاريــخ كصنعــة تفاخــر

صـرة الصاعــدة ــتلك األمــم التــي
بهــا األمــة املنت ـ
كتبــت الشــاهنامة واإلليــاذة وغريهــا -واســتمع
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ملف

ب ـيـرس البندقــداري منــه حتــى ســئم ،ورفــض مــا

كتبــه لــه ،فليــس هــذا هــو الحلــم الــذي تخيلــه
ب ـيـرس لتاريــخ ســروى عنــه يف انتصاراتــه التــي

رآهــا ال مثيــل لهــا يف التاريــخ ،ثــم تقــدم ابــن
عبدالظاهــر يف كتابــه عــن انتصــارات الظاهــر عــى
بقايا األيوبيني والصليبيني ،ولكنه استمع إليه

شـرب البوظــة ورفــض كل مــا ســمع
بينمــا كان ي ـ

يف ملــل.

التــي طــارت مــع الخيــال الشــخيص ،ولكنهــا
يف أ ـمـركا الجنوبيــة أخــذت شــكال ً أخــر تمامــاً،
ســموها بالواقعيــة الســحرية ،أي تلــك الروايــة
التــي تنبثــق مــن النــاس املعجونــة قصصهــم مــع

حـزان املقموعــن ،وهــي يف خــال ذلــك
كمــا يف أ ـ

واألنهــار واألشــباح ،مــن العالقــة الغرائبيــة مــع

اعتمــده الكاتــب ،ومــا رفضــه مســحه ،وخاصــة

والخواتيم السليمانية السحرية تتحكم باملردة

الراهــن ،بــل هــي تفعــل ذلــك الســتقراء مالمــح
التشــابه العميــق يف ســلوكيات القمــع ،تمامــاً

مــن أحــداث شــديدة الســواد ،موغلــة يف الظلــم

رواياتهــم مــن تاريــخ األحجــار وتاريــخ الغابــات

األطلــي الشــرقية البعيــدة والتــي هــي تاريــخ

ب ـيـرس” اململــوءة بالســحر األبيــض والعجائــب

أجــل تمريــر م ـقـوالت مــا يمكــن إســقاطها عــى

كلــه ـقـراءة روح الثقافــة بصفتهــا أداة املقاومــة

األجيــال التــي هــي تاريخهــم القريــب ،وليــس

حينمــا ـقـرأ يف نســخته مــن “تاريــخ الظاهــر

التاريــخ ،ال تفعــل ذلــك لالحت ـمـاء خلفــه مــن

الســحر والطبيعــة واملاورائيــات التــي ال يعرفهــا
العالــم القديــم ،فاســتلهم ك ّتــاب تلــك البــاد

كان عــى ب ـيـرس االنتظــار ل ـفـرة حتــى تقــدم
إليــه ابــن عبــد الظاهــر عارضــاً عليــه أن يقــدم إليــه
الكتاب فصال ً ففصالً ،فما وافق عليه السلطان

العميــق ،فــا تاريــخ يســتندون إليــه إال يف ضفــة
املســتعمر يف ذات الوقــت ،فرفضــت ،وكانــت
موجــة مختلفــة مــن األدب الــروايئ الخــاص

واملتفــرد املنفصــل عــن تاريــخ العالــم ،واملتعلــق

األبــرز عــى مــدار التاريــخ العربــي ومــا حفــل بــه

والعســف .هنــا تقــدم الروايــة املوازيــة للتاريــخ

أهــم مــا يف فــن الروايــة وأجــدره باملالحظــة،
وأعنــي بنيــة األبطــال والشــخصيات ،الذيــن

ال يهمنــا بعــد ذلــك أنهــم مــن نســيج الخيــال،

ألن حضورهــم اآلســر بتلــك القـوّة الجذابــة

مــن اإلق ـنـاع ،ينجــح يف اســتدراجنا إىل قبولهــم
جـزءاً
ومحاولــة التعايــش معهــم باعتبارهــم ـ

والجان ،واالنتصارات عىل الفرنجة ،وهكذا بدأ

بتاريــخ شــخيص هــو ليــس بتاريــخ بقــدر مــا هــو

بيديــه ،فهنالــك مــن يكتــب أمجــاده وهــو مــن

فطــارت يف ســماء الســرد الــروايئ..
يشء مختلــف تمامــاً عــن أعمــال شكســبري

جـاءت هــذه العــودة،
لكتابــة روايــة ،حتــى وإن ـ

روايــات عــن أشــخاص ربمــا كانــوا موجوديــن
وربمــا لــم يكونــون أصـاً ..إنــه التخييــل يف أعــى

صـاء مقصــود ،جميــل
هــذا التصــور مــن إق ـ
ومــرر ،للزمــان حينــاً ،ولألمكنــة املتنقلــة أحيانــاً

الروي عىل القائد الذي بدا وكأنه يختار خلوده

ينقحهــا ويقبــل املبالغــات فيهــا ،أو الشــطحات
أو حتــى الكــذب ،فانبثقــت أمامنــا واحــدة مــن
سـرة تضاهــي
أروع ســر امل ـلـوك والعظ ـمـاء ،ـ

الشاهنامة واإللياذة وسرية سيف بن ذي يزن،
شـرك فيهــا
سـرة امللــك الظاهــر ب ـيـرس” التــي ا ـ
“ ـ
املــؤرخ والــروايئ ،فكانــت األســطورة ،االبنــة
العقيــم للتاريــخ واالبــن القــوي جــداً للروايــة،

ولنســمها بـ”بغــل الرواية”..القــوي والصابــر

ولكنــه العقيــم..

ولكــن هــل كل روايــة هــي تاريــخ معــدل؟أم أن

هنــاك تخييــل صــرف بعيــد عــن كل تاريــخ..؟

كل ذلك كان يف العالم القديم ،حيث تتداخل

ســرد تواتــري لقصــص شــعبية ،زيــدت ونقحــت

أو غوتــه أو فيكتــور هوجــو أو دستويفســي،

مســتوياته.

ظـرة اســتعالء جعلتهــم يف
أ ـمـركا الجنوبيــة ،ن ـ
ً
قطيعــة مــع تاريــخ تلــك البــاد ،وهــم أيضــا بــا
تاريــخ ،فكانــت هنالــك تجربــة جديــدة جــداً هــي

الواقعيــة الصرفــة ،التــي ازد ـهـرت يف الواليــات
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وعــي الزمــان يف عتباتــه وتحوالتــه ،وكيفيــات

وأنــا يف كتابــة الروايــة املســتلهمة مــن التاريــخ

الفعــل البشــري التدوينــي األســايس املختفــي
خلــف جميــع تلــك الســرديات هــو رغبــة ك ّتابهــا

أخالف”العــادة” األدبيــة الســائدة يف كتابــة

تاريخ بديل ،تطورت لتسجيل متعة أو نزوة أو

الكاتــب منــذ الصفحــة األوىل لروايتــه أنــه عــر

يف مقدمــة روايتــي التــي اســتلهمت فيهــا التاريــخ

قديمــة ،وأن دوره يكمــن فقــط يف نقــل وقائــع

الصــادرة عــن دار اآلداب يف بــروت ،أكتــب يف

الذريعــة الفنيــة التــي لجــأ ويلجــأ إليهــا عــدد
كبــر مــن ك ّتــاب الروايــة التاريخيــة هــذه األيــام،

يف تســجيل لحظــة نصــر ،تطــورت لتســجيل

الروايــات التاريخيــة ،والتــي تقــوم عــى إعــان
عىل”مخطوطــة قديمــة” ،تتحــدث عــن وقائــع
ونصــوص تلــك املخطوطــات للقــارئ ،وهــي

مقدمتهــا التــايل:
ً
“التاريــخ هــو العــدو الــذي نخشــاه دومــا ،إنــه

يف محاولــة إلض ـفـاء الصدقيــة عــى أحــداث

رغبــة فيــك”.

-منــذ البدايــة -إىل اســتحضار التاريــخ وزجّ ــه يف

ينهــض حيــث نغيــب ،حيــث ال رهبــة لــك وال

وأضيــف اآلن“ :إن الروايــة هــي الحبيــب الــذي
نلهــث وراءه دومــاً ،فهــو يبتعــد حــن نقبــل،
وي ـقـرب حينمــا نبتعــد”.

صنعتهــا مخيالتهــم الروائيــة يف حــن عمــدت

عدنان حميدة

الحمــر يف أ ـمـركا الشــمالية واملايــا واألزتــك يف

أخرى ،خصوصاً وقد قدم الكاتب هذا النسيج

أســاطري وواقعيــة ســحرية ،أو تخييليــة ،ولكــن

ضـول ،والصــن والهنــد ،ولكــن يف
وفــارس واألنا ـ

اســتعالء للثقافــات املحليــة املســماة بالهنــود

مــن بوابــة التصــور الفانتــازي ومــا يشــتمل عليــه

حـوالت وأســبابها.
تلــك الت ـ

بــن التاريــخ والروايــة ،ومــا نتــج بينهمــا مــن

أكــر مــن غريهــا واملعنونــة بـ”فــخ األســماء”

ظـرة
جـاء املســتوطنون ونظــروا ن ـ
عشــر ،حينمــا ـ

املســألة بالــذات جوهــر ف ـكـرة العــودة إىل التاريــخ

عالقــات صارمــة ومتأرجحــة هــي التــي صــارت

طبقــات التاريــخ مــع الحيــاة اليوميــة للنــاس ،يف

العالــم الجديــد املكتشــف يف القــرن الخامــس

مــن وعينــا الراهــن يف زماننــا الراهــن ،ولعــل هــذه

الــروايئ كلــه مــن خــال معرفــة صافيــة تشــر إىل

لحظــة ســحرية طارئــة..

اليونان وشرق املتوسط والجزيرة العربية ومصر
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املتحــدة ،فكانــت الروايــة الواقعيــة اليوميــة

إن الروايــة التــي تســتلهم التاريــخ إذ تســتعري

أتون املخيلة األدبية ودفع املخيلة إىل مناوشته

واســتعصاء احتماالتــه وتفاصيلــه.
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ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

عمران يونس

النكبة والرواية
وتبلور الهوية الوطنية الفلسطينية
فخري صالح
ً
خاصة ،منذ احتالل فلسطني وقيام الدولة الصهيونية عام  ،1948عىل إنجاز نص سردي
اشتغل املنت الروايئ العربي ،والفلسطيني

متخيــل ينطلــق مــن نكبــة فلســطني واألحــداث املصاحبــة لهــا ،مــن عمليــات تطهــر عرقــي وتهجــر قس ــري وشــتات دفــع الفلســطينيني

إىل جهــات األرض األربــع .وبغــض النظــر عــن مســتوى املدونــة الروائيــة ،الفلســطينية ،وكذلــك العربيــة ،التــي ســعت إىل القبــض عــى

لحظــة النكبــة يف الز ـمـان واملــكان ،أو فيمــا يســميه ميخائيــل باختــن “الكرونو ـتـوب ال ــروايئ” ،فقــد اســتطاعت الروايــة العربيــة ،وكذلــك
الروايــات التــي كتبهــا فلســطينيون بلغــات أخ ــرى غــر العربيــة ،أن تقــدم روايــة مختلفــة عــن الروايــة الصهيونيــة الحتــال فلســطني وق ـيـام
الدولــة العربيــة .صحيــح أن الروايــة ليســت تاريخـ ًـا ،لكنهــا ســعت إىل تقديــم روايــة مغا ـيـرة ،روايــة قــادرة عــى ســرد الحكايــة الحقيقيــة

لالســتعمار الصه ـيـوين الكولونيــايل اإلحــايل .وبهــذا املعنــى تراكمــت لدينــا نصــوص أساســية يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا املدونــة الســردية
املتخيلــة الحتــال فلســطني ونكبتهــا التــي يمــر عليهــا اآلن ســبعون عامــا.

إن

غايتنــا هــي النظــر يف املدونــة الروائيــة

حـول القضيــة الفلســطينية ،إىل
التــي تــدور ـ

تاريخــاً ،فلدينــا الكثــر مــن املصــادر التاريخيــة

ومحوها عام  ،1948وإحالل إسرائيل محلها،

نصراللــه التــي تغطــي مســاحة واســعة مــن
صـوالً إىل لحظــة الســقوط
الزمــن الفلســطيني و ـ

وتســتخدم الكتابــة الروائيــة املصــادر التاريخيــة،

إميــل حبيبــي .فغايــة مشــروع إبراهيــم نصراللــه

حـول النكبــة ،ال بوصــف تلــك املدونــة
ـ

التــي ســعت إىل نقــد املدونــة التاريخيــة
الصهيونية وتفكيكها ،وإثبات زيفها وأغراضها
األيديولوجيــة الفاقعــة والدعائيــة الكاذبــة ،بــل

مــن أجــل تحليــل اللحظــة الســردية التــي
اســتطاعت أن تقــدم نصوصــاً روائيــة متخيلــة

اســتعادة فلســطني التــي كانــت وجــرى تدمريهــا

مــن خــال عمليــة التدمــر واالق ـتـاع املمنهــج.

وكتــب الرحالــة ،والوثائــق ،والشــهادات
الشــخصية للفلســطينيني الذيــن عاشــوا قبــل

النكبــة ،والتجــارب الشــخصية للروائيــن

وتفــرق الفلســطينيني “أيــدي ســبأ” بتعبــر

ضـاء” هــو تقديــم
الــروايئ يف “زمــن الخ ـيـول البي ـ
ســردية مضــادة للروايــة الصهيونيــة ،التاريخيــة
حـول الوجــود الفلســطيني .ولهــذا
والتخييليــة ،ـ
تبــدأ ســردها مــن لحظــة يف الربــع األخــر مــن

حول النكبة .فاألدب ،واملدونة السردية بشكل

أنفســهم ،مــن أجــل ب ـنـاء مادتهــا الســردية التــي

تدفــع القــارئ إىل اكتشــاف مــا ســعت الروايــة

وتصويــر األحــداث ،عــى تركيــب صــور الحيــاة
ّ
وتدفقهــا
الفلســطينية التــي انقطــع تسلســلها

ويعــاين ســكان قريــة الهاديــة ،التــي تبــدو يف

الروائيــة إىل ال ـفـرة التــي امتــد خاللهــا حكــم
صـوالً إىل
العثمانيــن للمنطقــة العربيــة ،و ـ

وقهرهــم ،لتنتقــل الروايــة بعدهــا إىل زمــن
صـوالً إىل لحظــة ســقوط فلســطني
االنتــداب و ـ

تصويــر الحيــاة الفلســطينية قبــل النكبــة ،ويف

خيانــة الزعامــات العربيــة وفشــل الزعامــات

الفلسطينية يف جريانها قبل انفجار الصراع بني

خــاص ،يمكــن أن يقــوم بنفســه كروايــة مضــادة
الصهيونيــة إىل ترســيخه يف الع ـقـول ،األجنبيــة
عــى األخــص ،وقــدرة هــذه املدونــة عــى تغيــر
حـول النكبــة .ودور الروايــة ال
ظـرة الســائدة ـ
الن ـ

يقــل عمــا أحدثتــه الكتابــات التاريخيــة

حـول النكبــة ،والتــي
الفلســطينية والعربيــة ـ

سـرائيليني الجــدد يف
ســبقت عمــل املؤرخــن اإل ـ
فضح الرواية الصهيونية للنكبة.

ما قبل النكبة :إعادة بناء فلسطين

تســعى الروايــة الفلســطينية ،والروايــة العربيــة
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ضـاء” إلبراهيــم
يف روايــة “زمــن الخ ـيـول البي ـ
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تعمل من خالل التخييل وابتداع الشــخصيات

بفعــل حــدث النكبــة .وتعــود بعــض األعمــال

ـفـرة الســفر برلــك وتجنيــد الفلســطينيني يف
حـرب مــع
الجيــش العثمــاين للمشــاركة يف ال ـ

حـرب العامليــة األوىل،
القــوات الرتكيــة يف ال ـ
لت ـتـوىل ،مــن خــال عمليــة التخييــل واصط ـنـاع
األحــداث ،وصـ َ
ـف الحيــاة املمتــدة عــى أرض

فلســطني .وهــذا مــا نعــر عليــه بصفــة خاصــة

القــرن التاســع عشــر ،حيــث يربــض االحتــال
ا ـلـريك لفلســطني ،واملشــرق العربــي عامــة،

الســرد موازيًــا لفلســطني ،مــن ظلــم العثمانيــن

التــي دافــع فيهــا أهــايل الهاديــة عــن قريتهــم رغــم

الفلســطينية التقليديــة ،ومســاعدة اإلنكليــز
اليهــود لالســتيالء عــى فلســطني بعــد انت ـهـاء

االنتــداب (يعــود نصراللــه إىل لحظــة ســابقة يف

التاريخ الفلسطيني ،إىل نهايات القرن السابع

عشــر ومعظــم القــرن الثامــن عشــر يف “قناديــل

شـرك روايــة حســن حميــد
ملــك الجليــل”) .وت ـ
ضـاء” يف
“أنــن القصــب” مــع “زمــن الخ ـيـول البي ـ

سـرمديته ،أ ـقـرب إىل الحيــاة
زمــن يبــدو ،رغــم ـ
عـرب واليهــود خــال ـفـرة االنتــداب الربيطــاين.
ال ـ

األمــر نفســه نعــر عليــه يف روايــة عبداللــه تايــه
“قمــر يف بيــت دراس” التــي تبــدأ ســردها مــن
لحظــة انهيــار القــوات العثمانيــة عــى مشــارف

مدينــة ـغـزة ،وعــودة أحــد أب ـنـاء قريــة بيــت

طـرش فتعــود يف روايتهــا “ترانيــم
ليــى األ ـ

الغوايــة” إىل زمــن الدولــة العثمانيــة وظهــور

دراس ،الذي كان جنديًّا يف الجيش العثماين،
إىل قريتــه مهزومــاً حاملــاً بالذهــاب إىل إســطنبول

التوجهــات القوميــة بــن مواطنــي الخالفــة

نفســه يف روايتــه “غريــب النهــر” التــي تحــي عــن

الرتيك جمال باشا السفاح ،حيث تقدم صورة

مــع قائــده ا ـلـريك .ويفعــل جمــال ناجــي الــيء

جـرت مــن قريــة العباســية عــام 1948
عائلــة ها ـ

عـرب ،وازديــاد بطــش القائــد
العثمانيــة مــن ال ـ
فلســطني مــا قبــل النكبــة مــن خــال ســرد تاريــخ
عائلــة مســيحية مقدســية.

والتجــأت إىل منطقــة غــور األردن .لكــن الروايــة
تعــود بنــا إىل زمــن العثمانيــن سـ ً
ـاردة حكايــة

تسعى األعمال الروائية الفلسطينية ،التي تبدأ

وعاد أبناؤه باحثني عن جذورهم ووطنهم .أما

الربيطــاين ،إىل تصويــر الحيــاة الفلســطينية،

ضـاع يف الســفر برلــك
أحــد أب ـنـاء العائلــة الــذي ـ

ســردها مــن نقطــة ســابقة عــى زمــن االنتــداب
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صـراع مــع
رغــم متاعــب الحيــاة اليوميــة وال ـ

يف هــذا ،ولهــذا تســعى الكتابــة الروائيــة إىل

إىل ســرقة فلســطني يف قــادم األيــام.

ت ـكـرس يف روايتيهــا “أصــل وفصــل” و”حبــي

وقاســم الريمــاوي (وقــد كان األخــر ســكرتري

عــام .1948

الدولة العثمانية ،يف أواخر أيامها ،إىل التهيئة

مــن بالدهــم .وتحضــر يف املــن الــروايئ عناصــر

تأثيــث معمارهــا الفنــي بالشــخصيات واألحــداث

الطبيعــة والحيــاة املســتقرة وجريــان العــادات

والتقاليــد املمتــدة ،وارتهــان اإلنســان الفــرد
طـاع الزراعــي
للجماعــة ،وســيادة نمــط مــن اإلق ـ
الــذي يتفــاوت وصفــه يف الروايــات مــا بــن

طـاع الــذي يمتلــك أجســاد الفالحــن
نمــط اإلق ـ

طـاع الــذي يقــوم عــى
وقــوة عملهــم ،واإلق ـ
حيــازة ملكيــة األرض دون ظلــم الفالحــن

الذيــن يعملــون عليهــا (كمــا يــروي أنــور حامــد
يف روايتــه “يافــا تعــد قهــوة الصبــاح”) .وبغــض
النظــر عــن املواقــف األيديولوجيــة التــي تتخذهــا

األعمــال الروائيــة املكتوبــة عــن مرحلــة مــا قبــل

النكبــة ،أو التــي تفتتــح روايتهــا بوصــف الزمــن
املمتــد الواســع ،أو القصــر ،الــذي يســبقها،
فقــد حرصــت عــى ب ـنـاء مشــهد فــردويس للحيــاة
الفلســطينية ،أو عــى األقــل مشــهدٍ تجــري فيــه

الحيــاة يف زمــن ال تقطعــه ســوى ـعـرات الحيــاة
اليوميــة املعتــادة.

الفردوس الفلسطيني

اليوميــة ،بمــا ينســجم مــع املــادة التاريخيــة
املكتوبــة أو الشــفوية املرويــة عــى لســان
الفلســطينيني الذيــن عاشــوا يف تلــك املراحــل

التاريخيــة التــي ســبقت النكبــة .وقــد اســتطاعت
الرواية الفلسطينية ،وبعض الروايات العربية
املكتوبــة عــن فلســطني ،أن تســتعيد الحيــاة

املتدفقــة يف مــدن فلســطني وقراهــا ،يف ســردية

مضــادة للمقولــة الصهيونيــة التــي تتحــدث عــن
“أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض”.

ويمكــن أن نعــر يف هــذه املرحلــة عــى الحضــور

الكثيــف لرمزيــة الخيــل يف عــدد كبــر مــن
النصــوص الروائيــة الفلســطينية ،بــدءاً

الرحالــة وســر األ ـفـراد الفلســطينيني واألجانــب

الذيــن عاشــوا يف تلــك ال ـفـرة ،حيــث يســعى

خليفة “أصل وفصل” و”ح ّبي األول” وإبراهيم

واستشهاد القائد الفلسطيني ،وسقوط الجزء

تايــه “قمــر عــى بيــت دراس” ،عــى ســبيل

لتيسري خلف يتابع الروايئ رحالت الحاج أمني
الحســيني إىل أملانيــا وإيطاليــا طلبــاً للدعــم مــن

العثمانيني يف فلسطني .ونعرث يف روايتي سحر

ضـاء” وعبداللــه
نصراللــه “زمــن الخ ـيـول البي ـ
املثــال ال الحصــر ،عــى تصويــر ل ـفـرة االنتقــال
مــن زمــن احتــال إىل زمــن احتــال آخــر .لكــن

صـراع مــع االنتــداب الربيطــاين وتصويــر اله ّبــات
ال ـ
ً
الفلســطينية بــدءا مــن عــام  ،1917الــذي أصــدر

مســاحة واســعة يف الســرد ملعركــة القســطل،
الغربــي مــن مدينــة القــدس .ويف “موف ـيـوال”

سـوليني ،ومــن ثــمَّ رحيلــه إىل القا ـهـرة
هتلــر ومو ـ
ً
وليبيا بعد سقوط فلسطني ،معتمدا يف سرده

عــى مــواد وثائقيــة وأرشــيفات شــخصية وعامــة.

وســرده الــروايئ التخييــي .ويفــرد الروائيــون

ال ـفـرس وفارســها ،لتصويــر املشــهد الفــردويس

جـرا وإبراهيــم نصراللــه وســحر
جـرا إبراهيــم ـ
و ـ

مــا قبــل الســقوط مــن خــال املعــارك التــي دارت

لليهــود عــى أرض فلســطني ،وكذلــك ثــورة

الفلســطينيني مــن جهــة والقــوات الربيطانيــة

للمــادة الســردية يف روايــات غســان كنفــاين
خليفــة ويحيــى يخلــف ورشــاد أبوشــاور وفيصــل

الفــارس أو تمــوت ال ـفـرس أو يتشــرد الفــارس

صـراع
حــوراين ،مــن بــن روائيــن آخريــن .فال ـ

حـرة وراء الريــح” يبنــي
يخلــف يف روايتــه “ب ـ

املشــروع الصه ـيـوين الــذي كان يتهيــأ لالســتيالء

ومــا تعنيــه بالنســبة إىل فارســها الفلســطيني،

كمــا أن مــوت ال ـفـرس قبــل انــدالع القتــال بــن

أهــل ســمخ والعصابــات الصهيونيــة يمثــل نذيــر

صـراع مــع
مــع االنتــداب هــو يف وجهــه اآلخــر ـ
عىل فلسطني وتهجري أهلها وإحالل املهاجرين

التاريخيــة يف مــن الســرد الــروايئ يف معظــم
وســقوط فلســطني ،ك ـنـوع مــن الربــط الــذي
يجريــه الــروايئ بــن املــادة التاريخيــة املتوا ـفـرة

مســاحة واســعة مــن الســرد لتصويــر مشــهد
بني الفلسطينيني والعصابات الصهيونية التي

واالنتــداب الربيطــاين والعصابــات والتشــكيالت

عــى أرضهــم منــذ آالف الســنوات .ويســعى املــن

 ،1936و”حبي األول” التي تسجل املعارك التي

خليفــة “أصــل وفصــل” ،التــي تصــور ثــورة

الروائيــون إىل تصويــر مأســاة الخــروج والشــتات

شــؤم يف الروايــة .ويف املقابــل فــإن لحــاق ال ـفـرس

الحيــاة ،رغــم متاعبهــا اليوميــة وصراعاتهــا

املقاومــة يف صفــوف الفلســطينيني املشــردين يف

تسلســل وتفســر تاريخــي لهزيمــة .1948

يف أيــدي اليهــود .ثمــة بالطبــع إدراج للوقائــع

ضـاء” عــى وضــع ال ـفـرس يف بــؤرة
الخ ـيـول البي ـ
ً
املشــهد الــروايئ ،بادئــا املشــهد األول مــن عملــه

صلــب نســيجها الــروايئ أحيانــاُ ،أو أن شــخوص

حـول أحــداث النكبــة .وتتبــادل هاتــان
تخييليــة ـ
ً
املادتــان الحضــور ،أحيانــا ،والتــازم يف أحيــان

قريــة الهاديــة ،وكأنهــا تســتجري بســكان القريــة

تلــك الشــخصيات التاريخيــة .فعبدالرحيــم

وهزائمهــا الفرديــة ،يف نصــوص تعيــد ب ـنـاء

الحيــاة الفلســطينية قبــل صــدور وعــد بلفــور
وح ـلـول االنتــداب الربيطــاين محــل الدولــة

العثمانيــة الراحلــة .إنهــا الحيــاة الطبيعيــة التــي
يحياهــا البشــر يف أوطانهــم التــي عــاش فيهــا

أجدادهــم منــذ مئــات الســنوات وزاولــوا فيهــا
أعمالهــم اليوميــة التــي قامــوا بهــا عــى مــدار
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املســتقبل .وقــد عمــل إبراهيــم نصراللــه يف “زمــن

صـوالً إىل
ب ـفـرس مســروقة تعــدو بســارقها و ـ

مــن الســارق .ويمكــن أن يوحــي اســم “الهاديــة”

بالزمن الفردويس قبل تدفق الهجرة اليهودية

غـرض تــدرج تلــك الروايــات
ولتحقيــق هــذا ال ـ
عــدداً مــن الشــخصيات التاريخيــة الواقعيــة يف
تلــك الروايــات تشــر يف ســردها وحواراتهــا إىل
الحاج محمد والشيخ عزالدين القسام وفوزي

حـاج أمــن الحســيني وعبدالقــادر
القاوقجــي وال ـ

رؤيتــه ومنظوره للرتاجيديــا الفلســطينية ،لــي

نتع َّرف إىل األسباب التي أوصلتنا إىل ما وصلنا

إليــه.

الخروج من الفردوس:
مشهد السقوط والذهاب إلى المنفى

الحســيني التــي خاضهــا ملنــع ســقوط القــدس

التاريخيــة يف املــن الــروايئ ،واصط ـنـاع ملــادة

تبنــي روايــات النكبــة مشــهد الخــروج الرتاجيــدي
مــن فلســطني يف مواضــع ومواقــع جغرافيــة

مختلفــة مــن فلســطني ،وباتجــاه بلــدات ومــدن
فلســطينية مــن أرض فلســطني التاريخيــة،

أو يف اتجــاه شــرق األردن أو ســوريا أو لبنــان،
عـراق ،راسـ ً
ـمة حــدود تفــكك الحيــاة
أو ال ـ
الفلســطينية وتبعــر املواطنــن الفلســطينيني
إىل جهــات األرض ،واللجــوء والشــتات اللذيــن

لــم يعنيــا فقــط محــو فلســطني عــن الخريطــة
بــل انهيــار حيــوات البشــر ،وموتهــم ،وتشــردهم

طـاع سلســلة
وفقدانهــم أمالكهــم ،وانق ـ
حياتهــم ،واضطرارهــم إىل العيــش يف خيــام

سـولون لقمــة عيشــهم مــن وكالــة غــوث
يت ـ
الالجئــن (األونــروا) ،واملســاعدات التــي يقدمهــا

تركــز روايــات النكبــة عــى تصويــر لحظــة
الــذي ســبق ســقوط فلســطني .ويســعى كل

ضيــق” ،و”الســفينة” ،و”البحــث عــن وليــد

صـراع
الســقوط مــن خــال إعــادة ب ـنـاء مشــهد ال ـ
خـرة
روايئ مــن جانبــه إىل تأثيــث اللحظــات األ ـ
مــن مشــهد مــا قبــل الســقوط بالشــخصيات
واألحــداث ،املأخــوذة مــن الســرد التاريخــي
وذكريــات األشــخاص الذيــن عايشــوا تلــك

والتخييــل الــروايئ واصط ـنـاع الشــخصيات،

وخــروج مئــات آالف الفلســطينيني إىل البلــدان
املجاورة التي تحيط بفلسطني .وتواصل أجيال

مــن الروائيــن الفلســطينيني كتابــة حكايــات
جديــدة للخــروج الفلســطيني بوصفــه اللحظــة

املؤسســة للوعــي الــذي بنيــت عليــه ،فيمــا بعــد،

لحظــة املقاومــة وانبعــاث الوطنيــة الفلســطينية

صـرة .ثمــة ســرد يصــف املعــارك التــي دارت
املعا ـ

طـوالت الفرديــة والجماعيــة التــي تحققــت
والب ـ
رغــم ضعــف التســليح وتخــي اإلخــوة والتآمــر

الربيطــاين وتنظيــم العصابــات الصهيونيــة التــي

أخــرى .وهنــاك عــدد مــن الروايــات املبنيــة عــى
مادة شــفوية مروية ،أو أنها مسـ َّ
ـتلة من ذاكرة

جيش كالسييك حديث استطاع إيقاع الهزيمة

قبلــه .فــإذا كانــت روايتــا “أصــل وفصــل” و”حبــي

العربيــة ،وقياداتهــم الفلســطينية التقليديــة

الروايئ نفسه الذي عايش أحداث السقوط وما

 1936و ،1939لتع ّبــد الطريــق للســقوط الكبــر

املحســنون والــدول والجمعيــات الخرييــة.

وصف ملعارك حقيقية دارت بني الفلسطينيني

الــروايئ إىل اســتعادة االنتفاضــات ضــد االحتــال

والدفــع العنيــف باتجــاه املنفــى .هكــذا تبــدو

واألزمنــة ويؤثثهــا بالشــخصيات التــي تخــدم

حـول لحظــة الســقوط
لتقديــم ســرد متماســك ـ

التســليح .إننــا نعــر يف روايــات النكبــة عــى

اليهــود مــن أوروبــا ومناطــق أخــرى مــن العالــم

الربيطاين ،وبصورة خاصة ثورة  ،1936إليجاد

حـايك املــادة التاريخيــة لكنــه يعيــد ب ـنـاء األمكنــة
ي ـ

تم ـيـزت بالتنظيــم والتخطيــط الدقيقــن وكثافــة

العســكرية الصهيونيــة ،كمــا يف روايتــي ســحر

محــل الســكان الفلســطينيني الذيــن عاشــوا

والذكريات املكتوبة أو املروية حول املعارك التي

اللحظــة ،بمــن فيهــم الروائيــون أنفســهم،

دارت بني ثوار  1936وكذلك معارك عبدالقادر

بصاحبهــا بعــد الرحيــل يمثــل إشــارة لبــزوغ

التــي خاضهــا ضــد العصابــات الصهيونيــة) ،فــإن

حدثت ،أو أنها تسعى إىل تقديم عالم تخيييل

االنتــداب بعــد ح ـلـول القــوات الربيطانيــة محــل

نصــر اللــه وســوزان أبوالهــوى .ففــي معظــم
هــذه الروايــات يفســح الروائيــون ح ـيـزاً واســعاً

ســرديته للنكبــة ومشــهد الخــروج عــى ال ـفـرس

يف معاركــه ضــد االحتــال الربيطــاين ويف املعــارك

الروايات األخرى تستخدم املعايشة الشخصية

والعصابات الصهيونية من جهة أخرى ،حاض ٌر
بقــوة يف روايــة النكبــة ،فهــو العصــب الرئيــي

للحديــث عــن الخيــل وب ـنـاء عالقــة حميميــة بــن

“الجهــاد املقــدس” ورفيــق عبدالقــادر الحســيني

صـراع مــع
تســجل روايــة النكبــة زمــن ال ـ

 ،1936ومــا بعدهــا مــن صدامــات قامــت بــن

ورشــاد أبوشــاور وحســن حميــد وإبراهيــم

زعيــر ومحمــد ـعـزت دروزة وخليــل الســكاكيني

عــام  ،1939كمــا تــروي معــارك عبدالقــادر
الحســيني ضــد االنتــداب واليهــود ،مكرسـ ًـة

الروايــات الفلســطينية التــي كتبــت عــن النكبــة

مــا قبــل العاصفــة ،أو الفــردوس أو الجنــة

املختلفــة ،مــن كتابــات تاريخيــة ومذ ـكـرات

ضــد قــوات االنتــداب والعصابــات الصهيونيــة

مــن غســان كنفــاين ،يف روايتــه غــر املكتملــة
صـوالً إىل روايــات يحيــى يخلــف
“العاشــق” ،و ـ

وتبقــى ال ـفـرس يف األرض املرتوكــة .فيحيــى

بعضــه مــن املــادة التاريخيــة املتوا ـفـرة ،بأشــكالها

زمن الصراع مع االنتداب البريطاني

األول” مســاحة واســعة لثــورة  1936والنضــال

فيــه اللــورد بلفــور وعــده بإقامــة وطــن قومــي

شـرك معظــم الســردية الروائيــة الفلســطينية
ت ـ

الفلســطينية ،مــن خــال ب ـنـاء عالــم ُيســتقى

املســروقة وهــي تعــدو نحــو القريــة تمثــل إملاعــة

الروائيــة املكتوبــة عــن النكبــة .إن ســحر خليفــة

كمــا أننــا نعــر عــى ذكــر لتلــك الشــخصيات

الــذي ينقطــع بشــدة وقســوة عندمــا يمــوت

يف تقديــم مشــهد الحيــاة املســتقرة ،وحيــاة
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الزمــان .وال يختلــف الفلســطينيون ،الذيــن

إىل فلسطني ،كما أن مشهد الفرس الجريحة

الحســيني هــم شــخصيات روائيــة يف األعمــال

األول” تعتمدان مذكرات ويوميات كتبها أكرم

املتصارعــة وغــر املنظمــة ،فأوقفــت ثورتهــم عــام

اقتلعــوا مــن أرضهــم ،عــن غريهــم مــن البشــر

لكتابــة لحظــة الخــروج الكبــر للفلســطينيني

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

تحولــت قبــل ســنوات قليلــة مــن النكبــة إىل

بالفلســطينيني الذيــن خدعتهــم القيــادات

جـرا “صيــادون يف شــارع
جـرا إبراهيــم ـ
فروايــات ـ

مســعود” ،تســتعيد يف بعــض فصولهــا مالمــح

الخــروج مــن القــدس الغربيــة ،وروايتــا يحيــى
حـرة وراء الريــح” و” ـمـاء الســماء”
يخلــف “ب ـ

تســجّ الن الخــروج مــن ســمخ ومنطقــة طربيــة.
أمــا رضــوى عاشــور يف روايتهــا “الطنطوريــة”
فتســتعيد مذبحــة الطنطــورة والخــروج مــن

حيفــا ،ويســجل رشــاد أبوشــاور الخــروج مــن

قريتــي ذكريــن وتــل الصــايف يف “أيــام الحــب
واملــوت” ،ويســجل عبداللــه تايــه يف “قمــر يف
بيــت دراس” وســوزان أبــو الهــوى يف “األزرق

بــن الســماء وا ـملـاء” الخــروج مــن بيــت دراس

واللجــوء إىل ـغـزة ،وتســتعيد ســوزان أبوالهــوى
حكايــة الخــروج مــن قريــة عــن حــوض وطــرد

ســكانها يف “بينمــا ينــام العالــم” ،فيمــا تحــي

ليــاس طــه الخــروج مــن القــدس يف روايتهــا
“اللــوز املــر” ،ويصــف عاطــف أبوســيف مشــهد

ســقوط يافــا يف روايتــه “الحاجــة كريســتينا”،

كما يحيك ربعي املدهون عن الرحيل اإلشــكايل
لبطلته الفلسطينية األرمنية من عكا ،من بني

أعمــال أخــرى كتبهــا فلســطينيون و ـعـرب.

لكــن هــذه الروايــات ال تقفــل املشــهد عــى

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

47

ملف
عمران يونس

الخــروج والشــتات األبــدي ،اللذيــن ال يمكــن

عكســهما ،بــل تفتــح املشــهد عــى أمــل العــودة
واملقاومة ،ألنها ،يف معظمها ،مكتوبة انطالقاً

النوعــي لألشــكال وقــدرة عــى تجســيد األفــكار
والتجــارب ،تعـ ُّـد تع ـبـراً خالقــاً عــن الحلــم

بصــورة عامــة إىل والدة املشــروع الوطنــي ،أي

أن يالحــظ كيــف أن تجربــة غســان الروائيــة

من رؤية أيديولوجية مقاومة ،ويف زمن ينتمي

صـرة مــن
زمــن والدة الهويــة الفلســطينية املعا ـ
خــال تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية

وانطالقــة الثــورة الفلســطينية عــام  .1965مــن

الفلســطيني وابتــكار الهويــة .ويســتطيع القــارئ
حـوالت جذريــة خــال ال ـفـرة الزمنيــة
ـمـرت بت ـ

القصرية التي عاشها ،وكيف أن هذه التجربة،

املدهشة يف غزارة اإلنتاج والتنويع عىل األدوات
والتقنيــات واألشــكال ،اســتطاعت أن ترســم

رحــم هــذه املرحلــة التاريخيــة ولــدت معظــم
الروايــات الفلســطينية ،وكتبــت بــدءاً مــن تلــك

حـوالت التاريخيــة يف التجربــة الفلســطينية
الت ـ

وبغــض النظــر عــن املعالجــات املختلفــة للنكبــة

األ ـفـراد الفلســطينيون الذيــن رســمهم غســان يف

اللحظــة ك ـنـوع مــن مراجعــة ســردية ملــا حــدث.
وســقوط فلســطني ،فــإن صــورة النكبــة هــي
الوجه اآلخر لصورة تبلور الهوية الفلسطينية،

فالنكبــة ،كمــا تت ـمـرأى يف الســرد ،ويف اإلبــداع

الفلســطيني عامــة ،هــي الوجــه اآلخــر ـلـوالدة

فلســطني أخــرى ،ال فلســطني العثمانيــة ،أو

االنتدابيــة ،بــل فلســطني بوصفهــا هويــة وطنيــة
مقاومــة .نعــر عــى هــذه الرؤيــة يف روايــات

جـرا وإليــاس
جـرا إبراهيــم ـ
غســان كنفــاين و ـ
خــوري ورضــوى عاشــور ويحيــى يخلــف ورشــاد
أبوشــاور وفيصــل حــوراين وحســن حميــد ونبيــل
خــوري وســحر خليفــة وإبراهيــم نصراللــه ،مــن
بــن روائيــن آخريــن.

والطموحــات واألتــواق التــي انطــوى عليهــا
أعمالــه بريشــة قلقــة.

يركز غسان ،منذ “رجال يف الشمس” (،)1963
عــى اإلشــكاليات املصرييــة التــي صنعــت معنــى

الوجــود الفلســطيني ،عــى مــا يقيــم يف جوهــر
تجربــة الفلســطينيني .لقــد تنبــه إىل رســم

املشــهد الفلســطيني الواســع مــن خــال اختيــار
الشــخصيات وإخضاعهــا لعمليــة َت َفحُّ ــص

تفــي يف النهايــة إىل تشــكيل املعنــى الــذي

يحــاول الــروايئ إيصالــه إىل القــارئ :أي ال ـقـول
إن التجــارب الفرديــة للفلســطينيني محكومـ ٌـة
مســبقا بواقع الفلســطينيني كشــعب اســتؤصل
مــن أرضــه وأصبــح مســتحيال ً عــى أ ـفـراده أن

خـراق
يعيشــوا وتتطــور حياتهــم بمعــزل عــن ا ـ

الرد على سؤال النكبة

التجربــة العامــة وتأثريهــا املســبق عــى لحظــات

 -1غسان كنفاني
وبناء الهوية الوطنية الفلسطينية

روايــات غســان وتطــور تجربتــه مــن الشــكل،

عيشــهم .ويمكــن أن نلحــظ الت ـنـوع الشــكيل يف

الــذي تأثــر بروايــة “الصخــب والعنــف” للــروايئ

تكشــف أعمــال غســان كنفــاين الروائيــة عــن

األ ـمـريك الجنوبــي وليــم فوكــر ،يف “مــا تبقــى

صـرة قــادرة عــى مواجهــة الهويــة األخــرى
معا ـ

إىل روايــة الف ـكـرة التــي تســتخدم الشــخصيات
بوصفهــا وسـ َ
ـائل ســردية إليصــال ف ـكـرة محوريــة

رؤيتــه للهويــة الفلســطينية ،وكيفيــة ابتعــاث
هــذه الهويــة مجــدداً ،وبنائهــا كهويــة حديثــة
(أقصــد الهويــة الصهيونيــة) التــي اســتطاعت،

لكــم” ( ،)1966عــر تعــدد الــرواة وجعــل األرض
ً
ـخصية محوريــة مــن شــخصيات الروايــة،
شـ

من خالل االنتماء إىل أزمنة الحداثة األوروبية،

معينــة.

إىل الهويــة الفلســطينية بوصفهــا هويــة قــادرة

الشــمس” مــع مجمــل أعمالــه القصصيــة

الحلول محل الهوية الفلسطينية .ينظر غسان

عــى تقديــم نفســها كمثــال للمقاومــة اإلنســانية

رفيعــة املســتوى.
ّ
إن ســؤال الوجــود والهويــة ُيشــكل قلــب عمــل

غســان كنفــاين الــروايئ .رواياتــه ،بمــا تتمتــع

48

بــه مــن طاقــة تجريبيــة الفتــة وبحــث يف الغنــى
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عــى أرضيــة هــذا الفهــم تلتقــي “رجــال يف
سـرحية حيــث يكشــف الفلســطيني عــن
وامل ـ

وجهه اإلنساين ويعيد طرح األسئلة الوجودية

األساســية عــى نفســه :أســئلة ا ـلـوالدة واملــوت،
والعالقــة بــاألرض ،والرحلــة واملصــر امل ُ َّ
علــق عــى
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سـرحياته).
“جســر األبــد” (عنــوان واحــدة مــن م ـ

حكايــات رمزيــة تــيء نفســها فيمــا هــي قــادرة

الخــروج الفلســطيني ومواجهــة تهديــد املــوت.

يف اإلمــكان النظــر إىل روايــة “مــا تبقــى لكــم” ال
بوصفهــا روايـ ًـة عــن مصــر الفلســطيني ورحلتــه

إن رواياتــه تهتــم بتقديــم إجابــة ســردية عــى

ولعــل انشــغال غســان بالعثــور عــى أجوبــة

حـول فلســطني دفعــه إىل
ألســئلته املؤ ّرقــة ـ

تعميــق أســئلته لتصبــح ســؤال اإلنســان املقتلــع
شـرطه الوجــودي ،مــا
غـرب عــن ـ
املنفــي امل ـ
ً
جعــل عــددا مــن رواياتــه صالحــة لتكــون ذات

األرض والتاريــخ .لقــد عمــل عــى كتابــة هــذه
الحكاية بصورة تضعها يف ُس َّدة هذه الحكايات

الكــرى .ومــن هنــا تبــدو روايتــه ،التــي تهــز قارئهــا

“أم ســعد” ( )1969و”عائد إىل حيفا” (،)1969

ليلتقــي زوجتــه نبيلــة يف مغــارة ســماها “بــاب

وعــى الرغــم مــن تشــديد ا ـلـراوي عــى وهــم

والروايــات غــر املكتملــة مثــل “العاشــق”

شـرط التاريخــي ،بحــث ســؤال الوجــود
ضغــط ال ـ

الديموغرافية للوجود الصهيوين .وهكذا وعىل
والوديــان بــن لبنــان والجليــل الفلســطيني

يحول إلياس خوري حكاية املتسلل إىل نموذج

يف “عائــد إىل حيفــا” ثمَّ ــة بحــث يف معنــى الهويــة

لتكــون مثــاال ور ـمـزا ،تحضــر الحكايــات األخــرى

روايــة عــن التاريــخ ،عــن اســتعادته ومحاولــة

يف تشــكيل القناعــات و ـقـرارات البشــر يف أن

وأمــه وعشــيقته شــمس ،أو يرويهــا عــى لســان

اإلنســاين املعقــد ،وعــدم اال ـنـزالق إىل التعبــر
الشــعاريّ عــن قضيتهــا الكــرى.
َّ
املبســط ِ

واملصــر واالنت ـمـاء ،وأثــر شــروط العيــش اليومــي

تاريخــي ،ثــم يقــوم بتصعيــد هــذه الحكايــة
التــي يرويهــا ا ـلـراوي (د .خليــل) عــن جدتــه وأبيــه

وضغــط املأســاة ،وحضورهــا القــوي الــذي يلغــي
مفاعيــل الســؤال الــذي ســأله أبوالخيــزران .لــم

يكــن غســان ،بحدســه القــوي وذكائــه النــادر
ككاتــب ومثقــف ،راغبــاً يف التبشــر فقــط ببــزوغ

الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن رحــم التاريــخ
ثانيـ ًـة ،بــل كان يهــدف مــن “رجــال يف الشــمس”
إىل كتابــة الرتاجيديــا الفلســطينية بصــورة
تجعلهــا قـ ً
ـادرة عــى االلتحــام مــع تراجيديــات

أخــرى يف التاريــخ ـيـراءى فيهــا املصــر املعقــد

لأل ـفـراد والشــعوب.
ُ
يحـوّل غســان كنفــاين رواياتــه إىل أم ـثـوالت ،إىل
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 -2إلياس خوري
في “باب الشمس” :العودة الرمزية
إلى فلسطين

إىل أســبابه .بهــذا املعنــى تبقــى الحكايــات مجــرد

تفسـره وال تجعــل
بقــع عــى جســد التاريــخ ال ّ ـ
ا ـلـراوي يــدرك معنــى الهزائــم ،وتراجيديــا عيــش

الفلسطينيني املستمرة .ويمكن أن نؤول كالمه

التــايل املوجــه إىل يونــس ،الغــارق يف غيبوبتــه،

ومــن هنــا عظمتهــا وقدرتهــا عــى إعــادة النظــر
يف تاريــخ املأســاة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر

الحاضــر امللعــون املف ـتـوح عــى زمــان غامــض

ومج ـهـول .وقــد ســاق الكاتــب وصفــا لعمليــات
اإلعــدام الجماعــي التــي نفذتهــا العصابــات

الصهيونيــة عــام  1948بحــق أهــايل بعــض القــرى

الواقــع ومأســاته وعنــف التاريــخ الــذي كتــب

يعــد ،ولكنــه اســتطاع أن يحضــر مــن خــال

يتجــادل التاريخــي مــع اليومــي يف عمــل روايئ
يكــر مــن ذكــر كلمــة التاريــخ عــى لســان ا ـلـراوي

الــذي تتصفــى مــن خاللــه كل الحكايــات.
* “الوهــم يعطينــا شــعوراً بــأن الحــي ـيـرث

وتعيدنا إىل كتاب التاريخ نفســه الذي اســتعان

لقــد وظــف الكاتــب الوقائــع التــي أوردتهــا كتــب
مــن أفــواه الفلســطينيني ،الذيــن كانــوا ضحايــا
األســدي ،العائــد الــذي عــاد إىل فلســطني ولــم

زوجتــه وأبنائــه الذيــن أنجبهــم منهــا يف رحالتــه
من لبنان إىل مغارة باب الشمس .وبهذا املعنى

حـول حكايــة يونــس األســدي ،التــي ال تعــدو
تت ـ

أن تكــون مجــرد حكايــة مــن بــن حكايــات ك ـثـرة
عــن املتســللني الفلســطينيني ،إىل حكايــة رمزيــة
عــن الب ـقـاء والصمــود رغــم املجــازر واملذابــح التــي

حيــوات كل اآلخريــن .لذلــك اخرتعــوا التاريــخ.
أنا لست مثقفاً ،لكني أعرف أن التاريخ خدعة

ارتكبتهــا الصهيونيــة بحــق الفلســطينيني .إنهــا

وريــث ا ـملـوىت” (ص.)25 :

آن ،عــن ب ـقـاء أكــر مــن ربــع مليــون فلســطيني

يحاولــون العــودة إىل فلســطني بعــد ضياعهــا

تعبــر رمــزي ،محايــث للتاريــخ ومتجــاوز لــه يف
بعــد نكبــة  1948عــى أرضهــم ،وتناســلهم

ليصبحــوا مليونــا وأكــر بعــد مــا يزيــد عــى

ظا ـهـرة العائديــن خفيــة إىل وطنهــم بعــد الطــرد

ليست محاولة الستعادة التاريخ” (ص.)310 :

نصــف قــرن مــن الزمــان .فهــل قصــد إليــاس

األوىل كانــوا يتســللون عــر الحــدود واألســاك

الحكايــة ليوقــظ يونــس األســدي مــن نومــه

سـرائيليني ،الــذي يرتكــز
بــن الفلســطينيني واإل ـ

الشــائكة وخطــر املــوت لــي يعــودوا إىل قراهــم

تســعف ا ـلـراوي يف إدراك مــا حــدث والتوصــل

يطبعهــا بســوداوية غا ـمـرة يصعــب نســيانها.

األســدي وزوجتــه نبيلــة ،وقــوة الحكايــات

* “هــذا هــو التاريــخ ،ســتقول يل .لكنــي لــم
أعــد معن ّيــاً بالتاريــخ ،حكايتــي معــك يــا ســيدي

األول .أعــداد ك ـبـرة ممــن ســئموا أيــام املنفــى

املــوت يف نهايــة الحكايــة .لكــن هــذه الحكايــات ال

ثمــة مــوت كثــر يف روايــة إليــاس خــوري مــا

التاريــخ ،ليدعــم حكايتــه الرئيســية عــن يونــس

الرتميــز التاريخــي مــن خــال حكايــة أبــي ســالم

تقــوم روايــة “بــاب الشــمس” عــى واحــدة مــن

عــام  .1948فقــد شــاعت يف بدايــة الخمســينات

ال يسمع يف غيبوبته التي طالت وقادته إىل أرض

الكــرى للجــوء والهزيمــة واملــوت.

تتجــاذب روايــة إليــاس خــوري قوتــان :قــوة

الفلســطينيني ،لتعــود الحكايــة الرمزيــة مــن ثــمّ

يك يتوهم اإلنسان أنه عاش منذ البداية ،وأنه

حكايــات املتســللني الفلســطينيني ،الذيــن كانــوا

التــي يســردها ا ـلـراوي عــى مســامع يونــس الــذي

جمع هذه الحكايات الصغرية يساوي الحكاية

التاريــخ والوثائــق والحكايــات التــي ســمعها

صورتــه املنقســمة ،بــل املشــروخة ،يف مــرآة
ـي يف مفاوضــة عقيمــة.
دون املـ ّ

اســتعادة الحكايــات ،جميــع أنــواع الحكايــات

إن الحكايــات هــي التاريــخ الفعــي ،وحاصــل

وهذا غري صحيح يا سيدي ،الحكايات جاءتني

حكاية الفلسطينيني بحروف من دم .ومن هنا

صـراع املعقــدة ،ويقــرر يف النهايــة أن يقــاوم
ال ـ

يف هــذا العمــل لتفيــض مــن بــن ثنايــا الكلمــات،

تفســر ملــا حــدث مــن قبــل ،ويحــدث اآلن ،عــر

شـونة.
بأنــه مجــرد وهــم ،أكــر ملموســية وخ ـ

سـرائييل وقــوات الكتائــب .إن
أيــدي الجيــش اإل ـ

بــل الفعــل واالنت ـمـاء إىل األســئلة املصرييــة

بالرتبيــة والتبنــي .هكــذا يواجــه الفلســطيني

قراءتــه مــن خــال ســرد القصــص التــي تحتشــد

الحكايات .إنها مشغولة بفهم التاريخ ،بإيجاد

هنــا يبــدو التاريــخ ،الــذي يصفــه ا ـلـراوي خليــل

بــه إليــاس خــوري ك ـثـرا لكتابــة “بــاب الشــمس”.

إىل أرضهــا الواقعيــة وزمانهــا الراهــن.

الوطنــي الفلســطيني ويعيــد تركيــب الهويــة

الضاغــط يف روايــة “بــاب الشــمس” .إنهــا إذن

كتابــة الروايــة ،بــل إنهــا تســعى ،عــى النقيــض

الفلســطينية التــي يمثلهــا الالعبــون الفعليــون

الجليليــة ،ليصــل إىل املــوت الرتاجيــدي آلالف

يكونــوا أو ال يكونــوا .ت ـقـول “عائــد إىل حيفــا”:

اآلخريــن ممــن صادفهــم أو ســمع عنهــم مــن

ليس الدم هو الرابط الوحيد بني الفلسطينيني

وتتــوزع فصولهــا بــن قصــص اآلخريــن ،تعيدنــا

أن تقــدم إجابــات عــى ســؤال التاريــخ ونهاياتــه،

وتشــرد أهلهــا ،ت ـقـول “بــاب الشــمس” مــن

يف هــذا الســياق:
ً
“أنــا لــم أكــن مهتمّ ــا بالحكايــة ،أنــت تعتقــد أننــي

وهــو يــرى حركــة التحــرر الوطنــي الفلســطينية

للــذات واآلخريــن ،يف تقاطــع مــع ثقــل املصــر،

التاريــخ فــإن الوقائــع التــي يســردها ،والقصــص

عــى الــدوام إىل ملموســية التاريــخ وحضــوره

نفســها :وضــع فلســطني تحــت مجهــر الوجــود

الفلســطيني الالجــئ والباقــن عــى أرضهــم .وإذ

اليوميــة األخــرى التــي تشــدنا إىل فجائعيــة

لكنــه يبنــي عملــه الــروايئ بطريقــة تضــع هــذا
السؤال املُدوّي ،الذي يحمل نربة اتهام قصوى

سـوته وعنفــه وتنكيلــه بضحايــاه.
التاريــخ وق ـ

الصغرية التي يضمّ نها حكاية يونس األســدي،

الفلسطينية من خالل املواجهة التي تقوم بني
األب الفلســطيني واالبــن الــذي أصبــح يهوديــاً

خـزان؟”.
أبوالخيــزران “ملــاذا لــم تدقــوا جــدران ال ـ

تطلــع الحكايــات املأســاوية بعضهــا مــن بعــض

الشــمس” وينجــب مــن زوجتــه عــددا ك ـبـرا
مــن األوالد والبنــات ،مبقيــاً صلــة الوصــل بــن

نفســها .إن غســان يستشــرف أســئلة التحــرر

وقــد بــدأت ـتـراءى يف األفــق ،ولذلــك يســأل

وعــن حكايــات الالجئــن خــارج أرضهــم ،وعــن

مدار ثالثني عاما ،وأكرث ،يذرع األسدي الجبال

حـول يف الروايــة إىل حكايــة
يونــس األســدي تت ـ

مــن الداخــل ،أعنــي “رجــال يف الشــمس”،
ـدْل مر َّكــب لألســئلة الفلســطينية
بمثابــة جَ ـ ٍ
واألســئلة الوجوديــة ،ذات األعمــاق اإلغريقيــة،
َّ
تتعلق بال جدوى الفعل البشري وسخرية
التي
القــدر يف اللحظــات املصرييــة املعقــدة .إن غســان
يكتــب واحــداً مــن أعمالــه الرئيســية األساســية

مــن ذلــك ،إىل تذويــب ســؤال التاريــخ يف ثنايــا

عــى أرض املأســاة ويف زمانهــا الواقعــي .ومــن

املحيطــة .لكــن حكايــة رجــل املقاومــة املتســلل

يف عمــل روايئ يهــدف إىل إخبارنــا عــن عســف

للشــروط املُذِ ّلــة املفروضــة عليــه .وهــو يواصــل يف

غســان ،مثلــه مثــل محمــود درويــش ،يــدرك أن

صـراع البشــر عــى
نفســر عــى خلفيتهــا معنــى ـ

التــي يــروي عنهــا ولهــا ،وهــذه هــي الرتاجيديــا

ال تحــى عــن الخــروج الكبــر عــام ،1948

سـرائيل” والــدول العربيــة
عــى الحــدود بــن “إ ـ

عشق ورمز صمود ،وشكل من أشكال املقاومة

الفلســطيني يف ضــوء الشــروط اإلبداعيــة

الكــرى والرتاجيديــات املعقــدة التــي تصلــح أن

تراجيديــا الفلســطينيني املســتمرة بســرد قصــص

خـرة عــى أفــق
وال تســعى إىل فتــح صفحتهــا األ ـ
املستقبل الذي يبدو غائما ملبداً بالشكوك زمن

خــال قصــص يرويهــا ا ـلـراوي وشــخصياته

و ـعـرب ،ليعــودوا ويطــردوا ـمـرة أخــرى أو يقتلــوا

“جداريــة” ،أن يســائل مفهــوم التاريــخ عــن

ضحايــا املجــازر أث ـنـاء الخــروج وبعــده .وهكــذا

و”األعمى واألطرش” و”برقوق نيســان” ،تحت

الحكايــة الفلســطينية هــي مــن بــن الحكايــات

املهدمــة وبيوتهــم التــي ســكنها آخــرون ،يهــود

ضـاء” بتعبــر محمــود درويــش يف قصيدتــه
البي ـ

ال تحاول الرواية ،يف مادتها السردية الكثيفة،

الكربى للفلســطينيني .هكذا ســقطت فلســطني

صـره بيديــه ويجابــه
التــي قــرر فيهــا أن يأخــذ م ـ
َ
عــدوه فقــط ،بــل بوصفهــا روايــة تحــدي اإلنســان

صبغــة إنســانية خالصــة ،كونيــة الهويــة بســبب
ُ
الشحنة الوجودية العميقة التي تنطوي عليها
الشــخصيات واألحــداث .يعــود ذلــك إىل كــون
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ضـاءة حكايــات اآلخريــن .بهــذا املعنــى فــإن
عــى إ ـ

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

يحــاول ا ـلـراوي ،الــذي يســتخدم دواء

الذاهــب يف اتجــاه أرض املــوت ،أرض “األبديــة

صـراع التاريخــي،
خــوري إىل التشــديد عــى ال ـ
بصــورة أساســية عــى املســألة الديموغرافيــة؟

بحثــت وســألت يك أجمــع حكايــات الغابســية،
دون أن أســعى إليهــا ،جــديت كانــت تغرقنــي
بالحكايــات ،كأنهــا لــم تكــن تفعــل شــيئاً ســوى

الــكالم .وأنــا معهــا أت ـثـاءب وأنــام ،والحكايــات
تط ـمـرين .أشــعر اآلن أننــي أزيــح الحكايــات مــن

حـويل يك أرى ،فــا أرى ســوى البقــع ،كأن
ـ

حكايــات تلــك ا ـملـرأة تشــبه البقــع امللونــة التــي
تطفو حويل .ال أعرف قصة كاملة” (ص.)348 :
ّ     
يمثــل الــكالم الســابق تع ـبـراً مخ ـتـزالً شــديد

صـرا وشــاتيال عــى
الفلســطينيني يف مخيمــي ـ
“بــاب الشــمس” ،عــى قــدر مــا هــي روايــة الحيــاة
والصمــود يف وجــه املــوت ،هــي روايــة املــوت

املجســد الــذي يزلــزل كيــان القــارئ ويدفعــه إىل
استذكار الطقس العنيف للموت الفلسطيني.
ثمــة مــوت يذ ّكــر باملــوت ،ومجــازر تتبعهــا

صـرار يونــس
مجــازر ،رغــم األمــل الــذي يمثلــه إ ـ
األســدي عــى نهــب املســافات وعبــور الخطــر
صـول إىل زوجتــه نهيلــة وإنجــاب عــدد كبــر
للو ـ

اإليجــاز عــن الروايــة كلهــا .إنهــا يف الحقيقــة

مــن األب ـنـاء والبنــات ،لتحقيــق طقــس التواصــل

لتقدم صورة غري مباشرة لتاريخ الفلسطينيني

لكــن إليــاس خــوري ،إذ يشــدد عــى أســطورية

طوفــان مــن الحكايــات التــي تتقاطــع فيمــا بينهــا
بعــد النكبــة .صحيــح أن إليــاس خــوري يختــار
أب ـنـاء الجليــل ليقــدم حكاياتهــم ،ل ـقـرب الجليــل

الفلســطيني مــن لبنــان وتشــابه اللهجــات فيمــا

بــن أهــل الجليــل والشــعب اللبنــاين ،إال أن

سلســلة الحكايــات التــي يرويهــا ا ـلـراوي ،عــى
لســانه أو مــن خــال إتاحتــه الفرصــة لعــدد

مــن الشــخصيات الثانويــة لــروي قصصهــا

الشــخصية ،هــي عينــات تمثيليــة مــن الحكايــة

بــن الفلســطينيني عــى أرضهــم ويف شــتاتهم.

عالقــة يونــس بنهيلــة وطقســية التواصــل
الروحي والجسدي بينهماّ ،
يخلص روايته من
لغة الشعار السيايس .إن نربة “باب الشمس”

سـرة ،فهــي تحــي عــن الهزيمــة
خفيضــة ومنك ـ
وانسداد األفق ،عن صعود املشروع الصهيوين

خـول املشــروع الفلســطيني يف نوبــة مــن
ود ـ
السبات؛ ولهذا فهي تنتهي ،رغم إصرار خليل

عــى انتشــال يونــس مــن غيبوبتــه ،باملــوت.
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 -3إميل حبيبي:
الفلسطيني وحيلة العيش تحت علم
الدولة الجديدة

املحب العاشق املقصود بالحكاية ،وحكاية “أم

سردية معقدة تدور حول شخصية سعيد أبي

مــن أهــل فلســطني تشــري أثاثهــم لــي تتوحــد

املفارقات اللفظية واملوقفية تكشف عن طبيعة

ولكنــه يف غ ـمـرة جيشــان عواطفــه ينــى أنــه

يعمــل إميــل حبيبــي عــى توجيــه القــارئ

الروبابيــكا” التــي عاشــت عــى ذكريــات الراحلــن

صـراع الب ـقـاء الــذي خاضتــه
الفلســطينية و ـ

صـرة
مــع ذكرياتهــم ،وحكايــة البنــت مــن النا ـ
التــي أحبــت فتــى مقدســياً وانتظرتــه حتــى يخــرج

إىل أصــل الحكايــة ،إىل معنــى الرتاجيديــا
األقليــة الفلســطينية التــي بقيــت متشــبثة

باألرض والوطن بعد كارثة  .1948ويوفر شكل

مــن الســجن ،وحكايــة “جبينــة” التــي عــادت إىل

أمهــا العجــوز شــبه املقعــدة ،وحكايــة الصبيــة

تجربــة شــعب .إنــه يعمــل عــى تكويــن شــبكة
النحــس التــي يبــدو ظاهرهــا غــر باطنهــا ولكــن
والئهــا وتكشــف يف الوقــت نفســه عــن كوميديــا

ســوداء يعيشــها شــعب مشــرد عــى أرضــه.

الروايات التي تناولت النكبة
وتجري اإلشارة إليها

نصه الروايئ املبعرث املشتت ،الذي يفتقد مركزا
وبؤرة محددين ،متسعاً لسرد حكايات كثرية.

املقدســية التــي تشــاطرت الســجن مــع صبيــة

مــن بعــض ،تأويــل الحكايــة الفلســطينية ـمـرة

يف هذه الحكايات الست ييضء مشهد اللقاء،

و”قناديــل ملــك الجليــل” إبراهيــم نصراللــه،

وشـ َّردته يف أقــايص األرض ،املعنــى الضمنــي

األيــام الســتة ،و”الوقائــع الغريبــة يف اخت ـفـاء

وتعيــد هــذه الحكايــات ،التــي يتناســل بعضهــا
بعــد ـمـرة يف ـنـوع مــن الســرد العنقــودي الــذي

حيفاويــة.

ل ـقـاء شــطري الشــعب الــذي مزقتــه النكبــة

ـض طبقــات.
يرتاكــب بعضــه فــوق بعـ ٍ
يف “سداســية األيــام الســتة” يحــي ا ـلـراوي ســت

الــذي يقيــم يف قلــب هــذه الحكايــات ،ويكشــف

إىل بعــض مــن أهلــه مــن خــال واقعــة الهزيمــة

حـراب
لل ـقـاء شــطري الشــعب املمــزق تحــت ـ

حكايات تدور جميعها حول عودة الفلسطيني

عــام  .1967إنهــا عــودة معكوســة تبــدو فيهــا
الهزيمــة مفارقــة ســاخرة وتعليقــاً مواربــاً عــى
الرتاجيكوميديــا الفلســطينية .وتمثــل حكايــة

عـرب
الطفــل مســعود ،الــذي كان والــده مــن ال ـ
عـرب املشــردين،
الباقــن وأعمامــه مــن ال ـ
الحكايــة املفتــاح التــي تكشــف عــن عمــق هــذه

املفارقــة الســاخرة .إن الطفــل الــذي يظــن،

طـوع مــن شــجرة بــا 
هــو وأب ـنـاء حارتــه ،أنــه مق ـ

عــن املفارقــة الســاخرة والفرحــة األســيانة

إلميــل حبيبــي“ ،يافــا تعــد قهــوة الصبــاح”

ألنــور حامــد“ ،صيــادون يف شــارع ضيــق”

نفســه ،سـ ُّ
حـركات تنقــل لنــا أزمــة الوجــود
ـت ـ

الفلســطيني بعــد هزيمــة حز ـيـران مــن خــال
اســتعراض مشــهد الل ـقـاء املؤثــر يف ســياق يــكاد

يعصــف بالقلــب واملشــاعر .ويف هــذا الســياق
تتوحَّ ــد الحكايــات ،التــي تؤلــف “سداســية
األيــام الســتة” ،يف قالــب شــبه روايئ يكــون فيــه

“املجموعــة القصصيــة” و”النــص الــروايئ” فــإن

مــن األرايض العربيــة التــي احتلتهــا ،ولكــن ذلــك
ســيعيده إىل حالته األوىل :مقطوعاً من شــجرة

ســعيد أبــي النحــس املتشــائل ..وقصــص أخــرى”

شـرتو
القصــب” حســن حميــد“ ،مصائــر :كون ـ

ال ـنـوع الــروايئ .إنهــا تنويــع عــى املعنــى الضمنــي

سـرائيل الضفــة الغربيــة .لقــد أضفــى
احتلــت إ ـ
هــذا االكتشــاف عــى حياتــه معنــى جديــداً،

التي تحملها أخته ،بضرورة انسحاب إسرائيل

“بــاب الشــمس” إليــاس خــوري“ ،سداســية

جـرا“ ،موف ـيـوال” لتيســر
جـرا إبراهيــم ـ
ل ـ

ضـاء الــذي يظلــل
ا ـلـراوي هــو الخيــط الناظــم للف ـ

ولكنه وضعه يف الوقت نفسه يف مأزق لن يجد
لــه حـاً؛ إذ أنــه يؤمــن ،بتأثــر األفــكار السياســية

ضـاء” ،إبراهيــم نصراللــه،
“زمــن الخ ـيـول البي ـ

املحتــل .ويبــدو يل أن مشــهد الل ـقـاء هــو الــذي
يوحــد هــذه القصــص الســت ويقربهــا ك ـثـراً مــن

أعمــام أو أخــوال ،يكتشــف بعــد الهزيمــة أن لــه
أعمامــاً وأب ـنـاء أعمــام ،فيتيــه عــى أقرانــه بعمــه

وأب ـنـاء عمــه الذيــن اكتشــف وجودهــم بعــد أن

و”الســفينة” و”البحــث عــن وليــد مســعود”

خلــف“ ،غريــب النهــر” لجمــال ناجــي“ ،أنــن
الهولوكوســت والنكبــة” لربعــي املدهــون“ ،أيــام
الحــب واملــوت” لرشــاد أبوشــاور“ ،الطنطوريــة”

لرضــوى عاشــور“ ،أصــل وفصــل” و”حبــي
األول” لســحر خليفــةMornings in“ ،

( ”Jeninالرتجمة العربية :بينما ينام العالم،
ترجمــة :ســامية شــنان تميمــي)The Blue“ ،

الحكايــات والشــخصيات التــي تســكنها.
لكــن إذا كانــت السداســية عمـا ً ـيـراوح بــن

العربيــة :األزرق بــن الســماء وا ـملـاء ،ترجمــة:

النــص التــايل لحبيبــي “الوقائــع الغريبــة يف

كريســتينا” لعاطــف أبوســيف“ ،قمــر يف بيــت

اخت ـفـاء ســعيد أبــي النحــس املتشــائل” يدشــن
صـرة
عمــارة جديــدة يف الروايــة العربيــة املعا ـ

ويفتــح أفقــا لتجديــد حيــاة هــذه الروايــة

ويوســع لهــا مســالك لــم تســلكها مــن قبــل .إن

( ”Between Sky And Waterالرتجمــة

محمــد عصفــور) لســوزان أبوالهــوى“ ،الحاجــة

دراس” لعبداللــه تايــه“ ،رجــال يف الشــمس”
و”مــا تبقــى لكــم” و”عائــد إىل حيفــا و”أم ســعد”

و”العاشــق” لغســان كنفــاين“ ،ترانيــم الغوايــة”

طـرش،
لليــى األ ـ

“Bitter Almonds,

املــر ،ترجمــة :خلــود عمــرو) ليــاس طــه“ ،حــارة

ملــاذا نحــن أ ـغـراب؟ /أليــس لنــا بهــذا الكــون/

نصفــن :شــطر داخــل الوطــن وشــطر خارجــه.

و” ـمـاء الســماء” ليحيــى يخلــف.

التــي تبــدأ بأغنيــة فريوزيــة( :ملــاذا نحــن يــا أبتــي/
أصحــاب وأحبــاب) ،خمــس حكايــات أخــرى عــن

العــودة املقلوبــة لشــطري الشــعب الــذي وحَّ ــده

aljadeedmagazine.com

الكابوســية واملصــر الرتاجيــدي لشــعب انشــطر
واملتشــائل ،الــذي يمــزج يف نظرتــه إىل الحيــاة
بــن التشــاؤم والتفــاؤل ،شــخصية مركبــة

( ”Bloomsburyالرتجمــة العربيــة :اللــوز

حـرة وراء الريــح”
النصــارى” لنبيــل خــوري ،و”ب ـ

عمران يونس

ينســج إميــل حبيبــي عــى بــؤرة هــذه الحكايــة،

“ســعيد أبوالنحــس املتشــائل” يمثــل يف الروايــة
َ
ـخصية التــي تتصفــى عربهــا األحــداث
الشـ

ال عــمّ وال ابــن عــم.
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االحتــال :حكايــة العائــد إىل ذكــرى حبــه األول

كاشــفة يميــط املؤلــف مــن خاللهــا اللثــام عــن

ناقد ومترجم أردني فلسطيني
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انتصار التخييل وانهزام الواقع
محمد األمين بحري
عـرب .ومــن
مــن بــن أكــر العالقــات الفنيــة تو ـتـراً هــي تلــك التــي وصمــت بآثــار عميقــة؛ تلــك العالقــة املتو ـتـرة القائمــة بــن التاريــخ وأبنائــه ال ـ
وجهــة نظــر أدبيــة ،نجــد أن كل ابــن يرســم صــورة أبيــه مــن زاويتــه املخياليــة والفكريــة املغا ـيـرة أسـ ً
ـلوبا وطرحـ ًـا ورؤيــة فنيــة عــن األخريــن،
فمنهــم مــن كتــب عــن أبيــه مالحــم للتغنــي والتمجيــد ،ومنهــم مــن خلــده يف مآثــر الســرديات الك ــرى ،ومنهــم مــن هجــاه وشــجب فعلــه.
شـرنقة هــذه العالقــة األوديبيــة املعقــدة ،يحــق لنــا التســاؤل؛ كيــف خ ّيــل العربــي روائيـ ًـا ،أبــاه الــذي لــم يمنحــه ســوى الهزائــم
ومــن ـ

خـذالن؟
والخيبــات وال ـ

حينما

تحــدث جــورج لوكاتــش عــن

يتشــكل فنيــاً مــا يســمّ ى الخيــارات الســردية،

أن الــروايئ يشــكل انســجام عاملــه الســردي مــن

العالــم ،والتــي يطــرح حولهــا النقــد الكثــر مــن

يف تاريخــه.
سـاءلة تاريــخ
ثانيــاً -التأســيس العربــي وم ـ

االســتفهامات:

ـعـاج أب الروايــة التاريخيــة جورجــي زيــدان،

عالقــة الواقــع باملتخيــل؛ الحــظ

صلب التفكك الذي يعايشه يف الواقع ،ولعلنا

حـول الروايــة التاريخيــة العربيــة
إن بنينــا فكرتنــا ـ

عــى هــذا االنعــكاس اإليجابــي؛ ســنجد بــأن

ســلوكية االســتجابة الســردية تقتــي أن تكــون
كتابــة التاريــخ وبنائــه املخيــايل يف الروايــة

العربيــة ،هــي عمليــة إعــادة ب ـنـاء ملــا عايشــه

– هــل يمكــن للروايــة بطاقتهــا التســريدية أن
تمنــح فنيــاً صــورة موضوعيــة أليّ شــخصية أو
واقعــة تاريخيــة يســتدعيها خطابهــا؟

– هــل يملــك التخييــل يف حبكاتــه وتوجيــه
مصا ـئـره الســردية مــررات ملــا لــم يتفــق حولــه
النــاس يف الواقــع ولــم يــرره التاريــخ؟

األ ســا ف

يشــرع بوابــات التاريــخ العربــي اإلســامي ،عــى
أســئلة عصرهــا وعصرنــا معــاً ،ويبــث يف زخمهــا
الحــواديث مــؤوّالت شــتى مــن صلــب منطــق
التخييــل ،مقيمــاً حــوارات عــدة مــع ا ـلـراث

العربــي اإلســايم ،ووضــع يف مضامــن رواياتــه
التاريخيــة ،بنــوداً استشــفها النقــاد بحصافــة؛

الروايئ يف عامله من جور التاريخ ووقائعه ،وما
ّ
تلقــاه يف مســاره مــن هزائــم لــم تعــد معالــم

– يف لحظــة التســريد هــذه؛ هــل يفــي روايئ

لصياغــة خصوصيــات الروايــة التاريخيــة

معالــم مشــهودة للســردية العربيــة التــي بلغــت

ملوقفه السردي منه؟ أم لفن الرواية والتخييل

هــذا ال ـنـوع األدبــي وليــد املجتمــع الحديــث ،وبــن
أنمــاط ســابقة عملــت أدبيــاً عــى أرخنــة بعــض

مرجعيــة لهــذا التاريــخ وحســب ،بــل صــارت

مــن شــعرية تخييــل الهزيمــة يف نصوصهــا،

التاريــخ للتاريــخ الــذي يســتدعيه يف نصــه ،أم
الــذي يشــرع أبــواب التاريــخ عــى كل املكاشــفات

بــن املســافتني يلتقــي التاريــخ بــكل مفاهيمــه

الســرد ،بــن مــا تناثــر مــن شــتات عــى صفحــات

بفــن الروايــة بزخمهــا التخييــي الــذي يســتوحي

إننــا أمــام إشــكالية يشــبه الجميــع فيهــا بــن

سمم الالوعي الفردي للمثقف الروايئ.
أوال -مفارقة التخييل الروايئ

الحوادثيــة والتوثيقيــة وشــخصياته االعتباريــة،

قوته من طاقة التسريد التي تذيب يف مصهرها

كل ما دب عىل وجه التاريخ من فواعل ،تشكل

املوقــف الســردي مــن تبئــر بعضهــا ،وتســجيل
خـزاً لذائقــة الــروايئ
أبرزهــا أ ـثـراً وأكرثهــا إثــارة وو ـ

وذاكرتــه ،ومــن بــن تلــك امل ـثـرات الواقعيــة
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– هــل يمكــن تحقيــق االلت ـقـاء بــن صفحــات
التاريــخ؟

العربيــة ،والتــي رســمت الحــدود الفنيــة بــن

الظواهــر الرتاثيــة ،كاملقامــة والقصــة واألدب

والكتابة امللحمية ،إذ لم تعد الرواية التاريخية

يف معالجتهــا للمــايض ،تهــدف -كمــا امللحمــة-

إىل التغني به وتمجيده ،بل إن استدعاء املايض

إىل زمــن الحاضــر يطــرح أمــام األديــب واألدب
والقــارئ معــاً ،قضايــا تجعــل مــن مخاطبــة

التاريــخ ،ذات وظيفــة فنيــة وفكريــة ونقديــة،

التاريخي والروايئ ،فكرة اختالق فضاء برزخي

سـاءلة
سـراتيجية يف م ـ
وتمنحــه أهميــة ا ـ

يف لحظــة تقاطــع وانســجام ال تتحقــق خــارج

ويالمــس قضايــاه الراهنــة ،ويتجــه برؤيــاه إىل
املســتقبل ،وليــس املــايض املُســتعاد كمــا يعتقــد.

يلتقــي فيــه الكائــن املتحقــق واملمكــن اال ـفـرايض،

فرصــة التخييــل الســردي التــي يقتنصهــا روايئ
مصــاب بتاريخــه ،ويف طبعتــه العربيــة ،مهــزوم

شفيق أشتي

التاريخ يف الذاكرة الجماعية ،واالستالب الذي

والشكوك واألالعيب السردية ،بما هي السمة
التي تجعل من كل عمل امتلك زمامها ،عمال ً
روائيــاً؟

مســافات تضاهــي عمــق الجراحــات التــي تركهــا
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التــي تشــكل املوقــف والرؤيــة اإلبداعيــة مــن

جـاء لي ـقـرأ الحاضــر،
الحاضــر ،كــون املــايض قــد ـ

فالتاريــخ يف الروايــة تموقــف لراهــن الكتابــة،
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ملف

وهــدف مــن أهدافهــا الفنيــة ،كمــا يمكــن أن

أخــرى مختلفــة يف اســتقصاء العلــل والبحــث
والعزاءات ،ولو تخييلياً ،وفردها أمام القارئ.

تكتليــة تخــدم بعــض القطبيــات يف العالــم،

منيــف يف خماســيته “مــدن امللــح”[ :التيــه-

يكون يف أيدي بعض الروائيني وسيلة لتحقيق
غايــات أيديولوجيــة ،ومكاســب انتمائيــة أو
وهــي بهــذا تتجــاوز يف رســائليتها ،أدبيــة األدب،

األخــدود -تقاســيم الليــل والنهــار -املنبــت -باديــة
الظلمــات] ،التــي ال تعتــر روايــة تاريخيــة أيضــاً

وســيلة لالصطفاف األيديولوجي ،واالســتغالل

إصبــع ســردي موجــه إىل تاريــخ السياســات

وروائيــة الفــن الــروايئ ،إىل مواطــن وغايــات
سـراتيجية يف حيــاة مــن جعلــوا الكتابــة
ا ـ

املصلحــي ،وكلهــا غايــات خــارج روائيــة ،لكنهــا
ُتنجــز باســم الروايــة التاريخيــة ،حينمــا يوظــف

التاريــخ باعتبــاره وســيلة ،وليــس غايــة فنيــة
وفكريــة راجعــة ،وقيمــة مضافــة إىل األدب
والفــن والتموقــف منهمــا.

لكنهــا وظفــت التاريــخ الرمــزي املشــر بأكــر مــن
واملمالــك العربيــة ،ولعــل قــوة هــذا العمــل تنبــع

مــن القــدرة الهائلــة يف توظيــف الرمــز والق ـنـاع،

العربيــة ،التــي أخــذت بثورهــا تستشــري يف
جســم الروايــة التــي ـع ّـرت عــن الوطــن املهــزوم
بعديــد الصــور واملشــاهد واألســاليب ،تســجيلية

الرمزي ،واملحاكاة السوداء ،والصيغ الحكائية
التجريبيــة إىل األدب الــروايئ عربيــاً وعامليــاً.

( ،)1994ثالثيــة غرناطــة للروائيــة (غرناطــة-

ووقا ئــع

التاريخــي األول واألصيــل بمعايــر الروايــة

رابعــاً -تخييــل التاريــخ الغابــر -شــخصيات

وتســريد وقائعــه وإح ـيـاء شــخصيات لتخاطــب

أن محافــل التاريــخ الغابــر لــم تــأت لتكــرر عــى
القــارئ مــا فعلتــه يف أزمنتهــا ،وال لتذ ـكـره

ومقدرات أوطانها يف بالد الكاتب وباقي الدول
العربيــة التــي عــاش مرتحـا ً بينهــا (ســوريا/

بأمجــاد موطنــه .وتذ ـكـره باألســاف األوائــل.

خـول بلــدان عربيــة
التخييــي الضخــم مــن د ـ

الفر ـعـوين يف ثالثيتــه (عبــث األقــدار -رادوبيــس-

عـراق خاصــة) ،مــا أ ّدى إىل منــع هــذا العمــل
ال ـ
عــدة ،ليــس لخطورتــه التاريخيــة بــل لحمولتــه

الرمزيــة ،وأســاليبه الفنيــة يف جلــد الســيايس
بسياســته ،وبتاريخــه ،وبفســاد بطانتــه ،أمــا

وبعــد تمظهــر التاريــخ املهــزوم يف كل مظاهــر

تشــر إىل شــخصيات عربيــة معروفــة يف تاريــخ

والفنيــة ،بــرز مــن بــن أبنائــه مــن الروائيــن
العرب؛ من ّ
وظف التاريخ الحواديث يف أعماله

مناصــب أو بمــا تســببت فيــه مــن واقرتفتــه مــن

بصــورة تســجيلية لخدمــة قضيــة وطنيــة،

(كمــا جورجــي زيــدان) تمثلــه شــخصيات نمطيــة

وسياســة تلــك البلــدان ســواء بمــا تقلدتــه مــن
أعمــال وبيلــة عــى شــعبها وأمتهــا .كمــا أن

ضـاءات رمزيــة
هــذه املــدن املخياليــة باعتبارهــا ف ـ
طـراً عربيــاً،
يف امتدادهــا املأســاوي ،تشــمل ق ـ

لــم يأتــوا ليكلمونــا عــن انتصاراتهــم وهزائمهــم
وأزماتهــم ،بقــدر مــا كانــوا و ـعـاءً رمزيــاً وتمثيليــاً،

وأدوات فنيــة موجهــة ملحــاورة مــآيس الوطــن
العربــي عمومــاً ومصــر خصوصــاً ،مــن خــال

ثــايث (امللــك -العســكري -الشــعب) ،وهــو ثــايث

رئيــي ليــس يف رســم إشــكالية هــذه األعمــال

وحبكتهــا فقــط ،بــل نجدهــا تصنــع مأســاة

بولييس تراوح بني البولييس والرمزي .بمسحة

هــذا الحبــل الســري الوحيــد الــذي يمثــل ســبب

شــخصية تاريخيــة حــن يتعلــق األمــر بالقصــر

لتتعــدد بعــده النمــاذج والصــور الســردية يف

ضـاء املــكاين املتخيــل ،الوجهــان املقابــان
والف ـ

صـره.
قوميــة وســمت كتاباتــه كمــا وصمــت ع ـ

التعبــر املخيــايل عــن الهزيمــة التاريخيــة ،يف
عـرب.
الــرؤى الســردية ألبــرز الروائيــن ال ـ
َ
املق َّنــع (مُ ـ ُـدن
ثالثــاً -التخييــل التاريخــي

منيــف)
عبدالرحمــن
بتــوايل الهزائــم ،أخــذت الروايــة العربيــة طرقــاً
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مــع خبــز يومــه؛ التبعيــة والقهــر بثمــن النفــط؛

الشــخصية/والحدث .فيكــون النــص قصــة

عيشه وهالكه .ليغدو الفضاء الزمني الرمزي،

والقيــادة ودا ـئـرة الحكــم .وهــو قصــة حــدث حــن

لثنائيــة السياســة واالقتصــاد ،لتصنــع تلــك

واألبعــاد الفكريــة .ومــا املســميات واملمثلــن،

صـراع
الثنائيــات القطبيــة ،الجــدل الرتاجيــدي ل ـ

اإلنســان العربــي مــع تاريخــه يف هــذا العمــل

الــروايئ.

وهــو تخييــل متعــدد األبعــاد ،جعــل مــن هــذا

يتعلق األمر باملبادئ ومصائر الشــعوب والقيم
ســوى دوال ســابقة ملد ـلـوالت راهنــة.

ممــا جعــل العمــل التاريخــي عنــد نجيــب
محفــوظ حــواراً رمزيــاً بــن شــخصيات وأحــداث

غا ـبـرة مــن حيــث زمــن القصــة ،لكــن حوارهــا

رغــم أن الطاهــر وطــار وأحــام مســتغانمي
وحتــى واســيني األعــرج (يف بداياتــه) ،قــد َت َّبلــوا
أعمالهم بالتاريخ أحداثاُ وإشــكاالت ومحاورة،
فإن توظيف هذا األخري يف أعمالهم ،لم يجعل

يف تاريــخ الهزائــم العامليــة ،كمــا أن الثالثيــة

للتاريــخ .أو عــى األقــل كتابــة لتخييــل التاريــخ.

اســتعارة مكتملة األركان لهزيمة عربية مدوية

حـايك كوميديــا
مبنيــة عــى نســق أســطوري ي ـ

كفــاح طيبــة) .ورابعتهــا ،العائــش يف الحقيقــة

الفراعنــة الذيــن يخاطبوننــا يف هــذه األعمــال،

الغا ـبـرة والحديثــة ،بهــذا الخطــاب الرمــزي.
خامساً -الرواية التاريخية التجريبية يف الجزائر

ضـاء
تبنــي رضــوى عاشــور صرحهــا يف تســريد ف ـ

بالجحيــم ،ثــم املطهــر ،ثــم النعيــم ،بينمــا بــدأت

سـرة أخناتــون ،فــإن قــادة وم ـلـوك
التــي تــروي ـ

فإنهــا تقــدم للقــارئ املثقــف مكاشــفة روائيــة

منهــا تاريخيــة ،ألن التاريــخ فيهــا كان أداة
اشــتغال ولــم يكــن موضوعــاً رئيســياً كتبــت تلــك

حــن اســتحضر نجيــب محفــوظ التاريــخ

جـزءاً مــن إنســان هــذا الكــون الــذي يتغــذى
و ـ

لــم تكــن تاريخيــة محضــة ،بقــدر مــا كانــت
أدبــاً للقضيــة ،التــي تســكن الكاتــب ،بأســلوب

مريمــة -رحيــل) ،والتــي يمكــن اعتبارهــا العمــل

حـاكاة مقلوبــة مــن
دانتــي أليجــري ،لكنهــا م ـ

صـره،
الوطــن واإلنســان العربــي ،وترهــن م ـ
لذلك جاء سرد هذا الثالوث قائماً عىل بنيتني:

وقوميــة يف صــورة أعمــال غســان كنفــاين ،التــي

الهزيمــة ومسلســلها العربــي الدامــي ،تظهــر
حـرب الخليــج الثانيــة ،وتحديــداً ســنة
بعــد ـ

الفســاد الســيايس واالقتصــادي واألنظمــة

التاريــخ فــكان كمصطنــع رمــزي الزمــن والتأثيــث

الحيــاة السياســة واالجتماعيــة والفكريــة

يف رســم لوحــات بديعــة عــن الهزيمــة ،تضيــف
صيغــاً ابتكاريــة مختلفــة اإلحــاالت مــن التماثــل

تاريخيــة التفاتيــة الخطــاب ،ومــن حلقــات

ناقــدة للتاريــخ الراهــن ،حــن تجلــده بالتواريــخ

الوقائــع تكتــب مواطنتــه رضــوى عاشــور ثالثيــة

اإلنســان العربــي يف القــرن العشــرين؟ األكيــد

وواقعية ورمزية .حيث لم يعد الروايئ العربي
بعــد هــذه الرزيــة التاريخيــة قــادراً عــى إخ ـفـاء
ندوبــه ،أو مواقفــه الســردية فيمــا يكتــب.

العربــي الشــائه ،وشــبكة مــن التيمــات املتظا ـفـرة

كانــت بنيــات الســرد بأســرها تشــر وترمــز وتقنــع

وعــى نفــس املنــوال ،لكــن برتكيــز أكــر عــى

األندلــس عــى ف ـكـرة الفــردوس املفقــود ،وهــي

يف تناولهــم لهــذه التيمــة فمنحوهــا تشــكيالت

الكتابــة الروائيــة بعــد هزيمــة ( ،)1967أو النكبــة

عــن الواقــع لتحيــل عــى وجــه الوضــع التاريخــي

(الهزيمــة) يف النهايــة يبقــى هــو العنــوان األبــرز،

وتلتفــت ،وت ـنـزاح وتتخيــل ،وتصنــع املفارقــة،

تــرى مــا الغايــة مــن اســتحضار تاريــخ الغابريــن

القبليــة املتخلفــة التــي ترهــن حريــة شــعوبها

حـاكاة ،وقــد احتــد التاريــخ وتغـوّل يف
فيهــا امل ـ

إذ يعكــس صنعــة روائيــة بليغــة ،فإنــه يتمثــل
واقعاً مقموعاً جعل القناع لغة تعبريية تنزاح

الخطــاب .وهــذا مــا يجعــل الســرد التاريخــي
سـره أدبــاً لاللتفــات الرمــزي.
املحفوظــي بأ ـ

الذي صاغ تلك الشخصيات وحوارها ،حتى لو

الهامــي وتهميــش التاريــخ املركــزي ،املعتمــد

طبعــت فيــه الروايــة .وهــو مــا يســمى بزمــن

التاريخيــة الحديثــة.

عــى شــتات الغايــات املختلفــة مــن اســتحضار

وألــوان وأســاليب تجريبيــة تجــاوز االبتــكار

العمــل ملحمــة روائيــة ،تضيــف الكثــر مــن
صنعــة التخييــل وتقنيــة التاريــخ امل ُ َق ّنــع ،الــذي

الرمــزي يلتفــت إىل واقــع العصــر العربــي الــذي

البطلــة بصــورة الفاعــل واملنفعــل ،ألن الحــدث

شـرعية مغشوشــة.
جـزات ،وتصنعــوا ـ
املن ـ

يف وظيفــة مزدوجــة ،بــل وضديــة؛ قوامهــا
الحجــب الــذايت للمقاصــد اإلشــارية شــكالً،
والتعريــة السياســية الغرييــة مضمونــاً ،ويف
كال الشــقني ،يوغــل الــروايئ يف التنكيــل بتاريــخ

عـرب
التاريــخ يف الروايــة ،تفـ ّرق الروائيــون ال ـ

56

يف بدايــة الثمانينــات ،يــأيت جهــد عبدالرحمــن

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

حيــث كــون الشــاعر اإليطــايل قــد بــدأ ملحمتــه

هــي بالنعيــم (غرناطــة) ثــم الــرزخ (مريمــة) ،ثــم
الجحيــم أو الخــروج مــن الفــردوس (رحيــل)
والطــرد منــه.
ً
ً
ً
هكــذا بنــت رضــوى صرحــا روائيــا مرحليــا لبالغــة

النصــوص ألجلــه .كونهــا كتابــة بالتاريــخ وليســت

وقــد عرفــت الروايــة التاريخيــة الجزائريــة
تجريبــات وتخريبــات عديــدة يف مســارها ،ولعــل

أبــرز التجــارب فيهــا كانــت هــذه الثــاث:

 1-الرواية التاريخية النقدية

الثالثيــة ،بأســرها :ملــاذا لــم نحفــظ درس التاريــخ
حـراً ن ـلـدغ منــه ـمـراراً عكــس
الــذي أضحــى ج ـ

مقولتنــا املأثــورة التــي تنفــي عــى املؤمــن اللبيــب
أن ي ـلـدغ مــن الجحــر نفســه مرتــن .تاركــة فراغــاً
ســيميائياً متســع التأويــل لذلــك الجــواب الــذي

يعرفــه الجميــع وي ـتـرم منــه الجميــع.
ً
وســواء أكان قناعــاً أم التفاتــاً أم ر ـمـزا ملحــاورة
التاريــخ يف الروايــة العربيــة ،فــإن الحــدث

فيهــا هــو املهيمــن ،حتــى وإن بــرزت الشــخصية

والهاميش ،املعلن واملنيس ،الشرعي والزائف،
املُظهــر واملضمــر ،االســتبداد واالســتعباد،
الثــوري واالنتهــازي ،املــدين والريفــي ،الحكومــي
والعــريف ،امل ـكـرس والطابــو ،املؤسســة والعــرف،

الباش آغا وشيخ الزاوية ،الحاكم والدرويش،

وال نهائيــة مــن الثنائيــات التــي تمثــل طبقيــة
جدليــة منحــت للكاتــب معينــاً تخييليــاً ال
ينضــب ،كأنمــا وقــع عــى كنــز موضوعــايت أتــاح
لــه أن يشــق دربــاً مختلفــاً ولونــاً جديــداً ،يف

الروايــة التاريخيــة العربيــة ،ارتأينــا تســميته

بالروايــة التاريخيــة النقديــة.

 2-الرواية التاريخية املفارقاتية

لعــل التجربــة الثانيــة يف هــذا القطــر العربــي
التــي لفتــت انتبــاه النقــاد هــي روايــة األمــر
(مســالك أبــواب الحديــد) لواســيني األعــرج،

النقــدي ال الكالســييك ،حــن كتــب رواياتــه

(كوميديــا دانتــي) مــن جهــة ثانيــة ،لكــن يف

وتكمــل الروائيــة ثالثيتهــا عــى ســؤال ،تلخصــه

جملــة مــن الثنائيــات لعــل أبرزهــا :الرســمي

سـرة غرييــة للقــس الفرنــي
يكتشــفون أنهــا ـ

للروايــة التاريخيــة الجزائريــة بمفهومهــا

الروائيــة التاريخيــة ،هــو خطهــا النقــدي ،مــن

سـران املبني ،والطرد من النعيم،
وتنتهي بالخ ـ

التاريخية النقدية لديه ،بصورة أبلغ من خالل

يعتــر الــروايئ محمــد م ـفـاح؛ األب الفعــي

الهزيمــة عــى صــرح تاريخــي مرجعــي للهزيمــة،

شـاكلة أســاطرينا
طبعته العربية التي تبدأ عىل ـ
جميعــاً بالفراديــس والبدايــات الجميلــة،

يف املقــررات الرســمية ،فقــد بــرزت الروايــة

التي خصصها صاحبها لسرية األمري عبدالقادر

“االنفجار ،”-1983ثم “خرية والجبال،”-1988
خـراً “شــبح
ثــم “شــعلة املايــدة ،”2010 -وأ ـ

مــن جهــة ،وعــى صــرح ملحمــي عاملــي األثــر

وبقدر ما انشغل محمد مفالح بمركزة التاريخ

الكليــدوين .”-2015ومــا يميــز أعمــال م ـفـاح

حيــث تنكرهــا للتاريــخ الرســمي ذي الطابــع
شـرعية
امللحمــي املبهــرج بالقداســة الدعائيــة وال ـ

واملركزيــة الرســمية ،فيمــا يركــز قلمــه عــى
التاريــخ الهامــي بــكل مــا يحملــه مــن مســكوت
عنه يف املؤسسات الرسمية ،ويعيل من أصوات

املقموعــن الثوريــن واملشــردين يف املنــايف،
ويلقــي الضــوء با ـهـراً عــى خطايــا األوائــل بكتابــة
ملحميــة معكوســة ال تتغنــى أو تمجــد ،بــل

تجلــد وتحقــق وتنبــش يف آثــار اآل ـبـاء الحقيقيــن
للثــورات ومعــاين االنتصــارات الشــكلية التــي

تلــد األزمــات والعاهــات والتشــوهات املســتديمة
وتورثهــا لألجيــال ،فضـا ً عــن حــوارات تســائل
اآلباء املزيفني عن مكاسبهم ،ممن سطوا عىل

مؤســس الدولــة الجزائريــة ،وإذا بالقـ ّراء

مونســينيور ديبــوش ،الــذي كان البطــل الرئيــس

لهــذا العمــل ،الــذي لــم يكــن األمــر فيــه ســوى
أكسســوار ســردي يــيء (كشــخصية مســاعدة
ثانيــة) جانبــاً مــن حيــاة قــس الحملــة الفرنســية
“مونسينيور” إذ تأيت شخصية األمري عبدالقادر

يف املرتبــة الثالثــة بعــد ا ـلـراوي واملســاعد األول

للقــس وخادمــه “جــون موبــي” وهــو الــذي
أسند له دور الراوي ،عىل الرغم من أن الرواية

قــد تزينــت يف غالفهــا بصــورة أنيقــة لألمــر

عبدالقــادر .ولعــل تســمية “الروايــة التاريخيــة
املفارقاتيــة” ،هــي األنســب لهــذا العمــل ،الــذي
وظــف فيــه الــروايئ بطــان أحدهمــا بطــل رمــزي
للعنــوان والغــاف ،وهــو األمــر ،والثــاين بطــل

حقيقــي ووظيفــي للمحتــوى واملغا ـمـرة وهــو

القــس الفرنــي “مونســينيور ديبــوش” ،الــذي
منحه الكاتب يف نهاية الرواية جنازة فردوسية

مالئكيــة ،بــل ملكيــة لــم يحــظ بهــا يف الواقــع أيّ
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ملف

التاريــخ يف هــذه الروايــة ليســت ســوى ملحقــات

أو هامــي .بينمــا تمنــح بطولــة املــن لغريهمــا.

مــن ّ
تجلــة وقداســة يف جنازتــه الروائيــة املتخيلــة

يف روايــة األمــر .ممــا يشــر إىل أن كل مظاهــر
ووســائل تبتغــي غايــات مــا وراء تاريخيــة ،بمــا

فيهــا شــخصية األمــر نفســه ،الــذي كان أحــد

اللواحــق الفنيــة إل ـبـراز الشــخصية االعتباريــة
للبطــل “مونســينيور” يف هــذا العمــل .ممــا

يدفــع القــارئ إىل طــرح ســؤال يخــرج بــدوره عــن
التاريــخ ،كمــا خرجــت عنــه هــذه الروايــة:

– تــرى ملــاذا قــام الكاتــب بتنكــر التاريــخ لصالــح
القــس الفرنــي ،يف روايــة تحمــل عنــوان كتــاب
األمــر؟ وجعــل لــه خدمــاً جزائريــن بدايــة مــن

األمــر عبدالقــادر وانت ـهـاءً باملراســيم امللكيــة التــي
تقدســه (يف جنازتــه األســطورية) مــن طــرف

الشــعب الجزائــري .وهــو مــا لــم يحــدث قــط ال

 3-الرواية التاريخية الذهنية

مــن منظــور اســتبطاين تتجــه فيــه كا ـمـرا الــرواة
الخمســة (وهــم يف الوقــت ذاتــه األبطــال

املتناوبون عىل الرواية) ،نحو العوالم الداخلية
والذهنيــة أكــر مــن تصويــر العالــم الخارجــي

املحتــدم باألحــداث ،يكتــب الشــاب عبدالوهــاب
سـرطي” مدونــاً
عيســاوي روايــة “الديــوان اإل ـ
هزيمــة الجزائــر املزدوجــة ،حــن اســتباحها
األ ـتـراك ردحــاً مــن الزمــن ،ثــم ســلموها

للفرنســيني عــى طبــق وانســحبوا عائديــن
إىل وطنهــم (بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة)،

فيمــا بقــي املؤرخــون وامللحميــون الجزائريــون،

يف الواقــع وال يف الخيــال ،عــدى يف تخييــل هــذه

سـاءل ويــرر يف الوقــت نفســه الهــدف املــاوراء
يت ـ

فكانت إيذانا بسقوط حكم األتراك يف الجزائر،

تاريخــي لهــذا الســرد .بينمــا يشــتغل عــى أدوات

فنيــة التوظيــف ،تاريخيــة االنت ـمـاء.

بهــا القنصــل الفرنــي بيــار دوفــال ســنة ،1830
خـول الجيــش الفرنــي ،ليعيــث يف هــذا
ود ـ
ً
ً
البلــد فســادا ملــا يقــارب قرنــا ونصــف القــرن.

وضمــن النمــط نفســه (الروايــة التاريخيــة

لكــن مــا يفـ ّرق روايــة عبدالوهــاب عيســاوي

قويدري ،روايتها التي حملت عنوان “الرايس”
التي كان التاريخ فيها ديكوراً للحياة العاطفية

التاريــخ كوســيلة وأداة لغايــات متعــددة ،هــو

املفارقاتيــة) ،تطــرح الكاتبــة الشــابة هاجــر

للبطلــة مريــم ،أمــا “الرايــس حميــدو” ،أحــد

أشــهر ريــاس البحــر يف األســطول الجزائــري،

إبــان ـفـرة الحكــم العثمــاين ،الــذي تحمــل

الروايــة اســمه يف عنوانهــا ،وصورتــه غالفهــا،
فلــم تمنحــه الكاتبــة الكلمــة مطلقــاً ،بــل كان
موضوعــاً لــكالم ـغـره وخاصــة البطلــة مريــم.
مــا يجعلــه ،ليــس فقــط شــخصية ثانويــة (مــن

وجهــة نظــر فنيــة) ،بــل هامشــية حــن حرمتــه
الكاتبــة مــن النطــق والخطــاب .وهــذه أســلبة
تحمــل وجهــن :أحدهمــا تجريبــي ،واآلخــر

تخريبــي .مــع أن العمــل فيــه اشــتغال تخييــي
وفنــي عــى ســائر البنــى الفنيــة للســرد التخييــي
املعا صــر.

شـرك بــن الروايتــن (األمــر لواســيني
واألمــر امل ـ

األعــرج ،والرايــس لهاجــر قويــدري) والــذي
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البطالن) ،يجدهما القارئ ،إما يف مقام ثانوي

يتبجحــون بمروحــة الــداي حســن التــي صفــع

الروايــة؟ وهــذا الســؤال الواقــع خــارج التاريــخ
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شفيق أشتي

قائــد جزائــري عــر التاريــخ ،ولــم يمنــح ســكان
الجزائــر للقــس الفرنــي تاريخيــاً مــا منحــوه لــه

جعــل رســم لوحــة املفارقــة يف ســردهما
التاريخــي هــو أن الشــخصيتني اللتــن تزعمتــاً
بطولــة الغــاف والعنــوان (إيهامــاً للقــارئ أنهمــا

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

عــن أعمــال ســابقيه الجزائريــن الذيــن وظفــوا
أن التخييل لديه قد وظف كل الجوانب الفنية

والتوثيقيــة والفكريــة يف هــذا الســرد ،كوســائل
صـراً الســتهداف التاريــخ
ولواحــق مكرســة ح ـ
وتخييلــه يف الروايــة ،وهــذا هــو األصــل يف بنيــة

الروايــة التاريخيــة التــي ال توظــف التاريــخ مــن

حيــاة الشــخصيات يف الجزائــر.

للتاريــخ عــر تناقــض وجهــات نظــر توزعــت بــن

ومــن ج ـمـاع هــذه التجــارب واملشــاريع الســردية

التــي تناولناهــا ،مؤكــدة أن البعــد املأســاوي

الجزائــر.

إنجازيــة عــدة لشــعرية الســرد التاريخــي،

مــن حيــث جــذوره الفكريــة والفلســفية ،التــي

بتســريد كل يشء يف العالــم غــر الــروايئ مــن
أجــل تخييــل التاريــخ روائيــاً.

ولعــل تهميــش األحــداث وندرتهــا يف روايــة

حـرة وشــريكة يف صنــع تاريــخ
ثالثــة أقطــاب متنا ـ

العهدين العثماين والفرنيس يف تاريخ الجزائر،

ومــن جهــة ثانيــة ،نســجل بــأن الوصــف

ومســارات جديــدة ومختلفــة شــقتها تلــك

صفحــة ،هــو قلــة أحداثهــا التــي لــم تتجــاوز

الــذي انتهجــه الــروايئ وهــو الســرد االســتبطاين

بالــغ بمفهــوم الحــدث التاريخــي الــذي تقــوم
عليه الرواية ،حيث كان السرد موجهاً للداخل

التاريخي ،إذا ما استوقفنا كل تجربة من تلك

أجــل ـغـرض خــارج عــن مــداره ،وإنمــا تقــوم

لكن الغريب يف هذه الرواية املطولة ذات الـ384

الثالثــة:

 1-إرهاصات ما قبل الحملة.

 2-إبحار األسطول الفرنيس نحو الجزائر.

ضـاء معاهــدة االستســام .وتســليم
 3-إم ـ

الجزائر للفرنسيني .وبني هذه األحداث الكربى

حـول
الثــاث تــدور محكيــات ضمنيــة وتفاصيــل ـ

تاريخيــة تســتهدف ـفـرة زمنيــة منقســمة بــن
راجــع باألســاس إىل طبيعــة الخيــار الســردي

(الذهنــي) ،أي كان رؤيــة إىل الداخــل وليــس

ضـوع التاريــخ
رؤيــة مــن الخــارج .مــا جعــل مو ـ
نفســه خطابــاً ذهنيــاً خاضعــاً لوجهــات نظــر

مختلفة (الفرنســية /الرتكية /الجزائرية) ،وهو

مــا شــكل خصوصيــة الســرد التاريخــي ونوعــه
االستبطاين ،ومحاولة تشكيل رؤية موضوعية

االســتبطاين (الذهنــي) للتاريــخ ،أضــر بشــكل

التاريخيــة العربيــة ،يمكــن أن نســتل ،إضافــات

التجــارب الســردية العربيــة يف صــرح التخييــل
التجــارب الروائيــة العربيــة التــي بنــت كل منهــا

ومهتمــاً بنفســيات ومشــاعر الشــخصيات ،أكــر
مــن كونــه وصفــا خارجيــاً للحــدث التاريخــي ،أي

واللوحــات ،مــن صلــب رؤيتهــا الرتاجيديــة

الداخــي ،وانعكاســه الذهنــي والنفــي عــى

ضـوح باعتبارهــا خلفيــة
يمكننــا رصدهــا بو ـ

أن الحــدث الخارجــي كان مهمشــاً ملصلحــة أ ـثـره
الشــخصيات.

وقائعهــا املخياليــة وبالغتهــا يف تصويــر املشــاهد

للخلفيــة الهزائميــة لتاريخهــا الواقعــي ،والتــي
مرجعيــة للمشــاريع الســردية التاريخيــة

يف خطابهــا ال يختلــف عــن املأســاوي العاملــي

تربــط مصائــر شــخصياتها بخيــط قــدري،
وطاملــا كان التاريــخ العربــي ببعديــه :الدمــوي

ســواء يف الفــن الداخليــة ،أو الهزائمــي املرتبــط
بالحــروب الخارجيــة ،قــدراً قاســياً عــى إنســانه،

وأبــاً طاغيــة ،ال تتوقــف ســالته األوديبيــة عــن

التناســل والتمظهــر التخييــي والرمــزي الــذي
يســم العالقــة الصراعيــة بــن الروايــة والتاريــخ
العربيــن.

كاتب جزائري
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ملف

الرؤية بين األيديولوجيا واليوتوبيا
في روايات ربيع جابر
سمية عزّ ام
ّ
تتجـ ّـي عالمــات العصــر يف روايــات ربيــع جابــر ،كمــا َيبــن شــخصية يف بعــض نصوصــه ،يــر ّدد بــن املــايض والحاضــر ،الواقــع والحلــم،
ّ
فيمثــل ً
سـان خــر الح ــروب اللبنانيــة ومفاعيلهــا ،يف إلحــاح رواتــه عــى ّ
تذكــر وقائعهــا ،وإظهــار عبثيــة ا ـملـوت وابتــذال العيــش؛
ذاتــا إلن ـ
ِ
لتش ــرع نصوصــه ّ
ً
«ممكنــا» ذا قابليــة عــى حمــل املعــاين الوجود ّيــة واالجتماع ّيــة العميقــة تتيــح النفــاذ إىل عمــق النــص
إذاك ،عاملـ ًـا
وتأويلــه لفهــم حقائقــه «اإلمكانيــة».

وفي

إعــان الــروايئ أن العمــل الوحيــد

الذي يريد أن يقوم به يف هذه الحياة

املؤســس لبنــى
االنغــاق الــذي يقبــع يف العمــق
ّ
الروايــات ّ
كافـ ًـة .الشــاهد األبــرز عــى هــذه املأزق ّيــة

فقــط .حســبها ـقـراءة إلجــاء «نقشــه لذاتــه»،
ّ
متوخيــة فهــم التعالــق الســردي التاريخــي ،يف

الدمويّــة كانــت بمعظمهــا نتيجــة االنغــاق
ورفــض اآلخــر املختلــف َع َقد ًّيــا ،وكراهيتــه،

هــو كتابــة الروايــات ،يذهــب بــي إىل ـقـراءة
مشــروعه الســردي ،وليــس ـقـراءة النصــوص

اســتعادة األحــداث وارتبــاط الزمــن بالتجربــة

والهويّــة وتحوّالتهــا ،ومحاولــة أن تكشــف مــدى
ّ
تمكــن الــروايئ ،وهــو ينــئ كونــه الحلمــي ،مــن
تحقيــق مشــروعه يف اختيــار وجــوده ،وتجــاوزه

يؤسســها؛
الواقــع نحــو نظــام جديــد مــن القيــم ّ
ممتدة عمقاً
ّ
إذ أنّ االنفتاح ّ
النص عىل ثقافات

يف التاريــخ وا ـلـراث اإلنســان ّيني ،وانتشــارًا يف
الحاضــرُ ،يسـ ّ
ـتدل بــه عــى طــرح الــروايئ أســئلة

الفهــم ،كمــا عــى وجــوده يف وضع ّيــة مأزق ّيــة

تدفعــه إىل محاولــة مجابهتهــا يف توجّ هاتــه

وقيمــه ومواقفــه .وهــي وضع ّيــة الواقــع يف

منطقــة «املابــن» ،بــن طلــب الفهــم مــن جهــة،
حيث ال إجابات إطالق ّية قارّة.

االنفتاح خطا ًبا تجاوزيًّا

تنجــدل األســباب والنتائــج ،بحيــث تفــي كل

قض ّيــة إىل أخــرى ،تالزمهــا ،أو تكــون نتيجــة
لســابقتها؛ إذ ال يســتقيم الفهــم بتجــاوز الرؤيــة
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ت ـكـرار ثيمــة الحــروب الطائف ّيــة .والصراعــات

والخشــية املتبادلــة بــن الجماعــات متباينــة

الديــن الطويــل وعبداألحــد ،يف روايــة “يوســف
اإلنجليــزي” ،واألخــوة ع ّزالديــن األربعــة :قاســم

ونعمــان وبشــر ومحمــود ،وح ّنــا يعقــوب ،يف

غـراد” ،ويوســف بابازواغــي يف
روايــة “دروز بل ـ

روايــة “الفراشــة الزر ـقـاء”؛ ذلــك النتقالهــم مــن
ّ
ضفة االنغالق ،إىل ضفة التسامح .كما ّاتضح
موقفــه يف الحــوار املنفتــح بــن بعــض أصحــاب

العقا ئــد.
يف ظـ ّـل هــذه القتامــة لتاريــخ الصراعــات

ـيايس ،أمثــال:
املكانــة االجتماع ّيــة والنفــوذ السـ
ّ

درب اإلنســان ّية ،وصفحــات مــن تاريــخ لبنــان
تحديـ ًـداُ ،تلمــح يف روايتــي “يوســف اإلنجليــزي”

يهـ ّـدد أحـ ًـدا يف املدينــة (برييتــوس مدينــة تحــت

الدمويّــة ،تــيء بعــض املواقــف االنفتاح ّيــة

الشــيخني ملحــم البســتاين وربــح نكــد ،ويف مــا
ّ
يمثلــه ســكان برييتــوس مــن تســامح ،فــا أحــد

غـراد” ،وهــي مواقــف فرد ّيــة لــذوات
و”دروز بل ـ
ّ
تفلتــت مــن الخطــاب العــام للجماعــات التــي

تتداخــل العوامــل واملســتويات يف نســج

ّ
والتعصب الطائفي،
النقدي املستنكر االنغالق

حاضران بفاعل ّية إلذكاء الفتنة الطائف ّية ،ليربز

تنتمــي إليهــا ،تكفــي لتـ ّ
ـدل عــى موقــف الــروايئ

وهــو الجبــي الــذي يعيــش يف بــروت ،واملنفتــح
عــى ت ّيــارات َعقد ّيــة مختلفــة ،بــل أكــر مــن
ً
مختلطــا ال طائف ًّيــا.
ذلــكّ ،إنــه متــزوّج زواجً ــا

ليــس غري ًبــا عــى الطبيعــة اإلنســان ّية أن تدفــع

بالذات إىل تبديل موقعها ،أو انتمائها العقدي
َ
مؤدلــج يختـ ّ
ـص بفئــة
املتجـ ّـي لغويًّــا يف خطــاب

مــا .االنتقــال والتحـوّل هــذان يك ّرســان رؤيــة
ّ
املتلفــظ بالخطــاب االنفتاحـ ّـي ،فنخالــه
الــروايئ

ـس ألكســاندر
يؤ ّيــد يوســف جابــر الثالــث ،والقـ ّ

األرض).

الســيايس والقومــي
الخطابــات ،فاملســتويان ّ

زع ـمـاء الجبــل اللبنــاين ،واأل ـمـران الشــهاب ّيان،
يوســف وبشــر ،شـ ّر مــن يحمــل خطــاب الفتنــة
املذهب ّيــة ،وتنضــوي تال ًيــا العامــة إىل لوائــه،
صـراع
سـ ّـكان ديــر القمــر عــى وجــه الخصــوص .ـ

اليوســفني :يوســف أبوشــقرا ويوســف الشــهابي
الســيايس ّ
ً
صراعــا طائف ًّيــا دمويًّــا ،عــى
ولــد

موىس النعنع

والضبابيــة والعوائــق والقهــر مــن جهــة أخــرى،
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األيديولوجية إىل قضية االنفتاح يف صراعه مع

شــافرد ســينيور ،وكارنيليــوس فاندايــك ،ومعـ ّز

صـراع البشــرين :بشــر جنبــاط وبشــر
ـغـرار ـ
ّ
املتمســكون
الشــهابي .أمّ ــا املبشــرون اإلنجيل ّيــون
ّ

بكتابهــم املقـ ّـدس بوصفــه حامــل الحقائــق
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ملف

ّ
املتكلمــن بلغــة
الكون ّيــة ،فينتمــون إىل فئــة

االنغــاق ،وإن لــم تالمــس لغتهــم حـ ّـد العنــف
أو اإل ـكـراه (يوســف اإلنجليــزي).

الصـراع ،يعــود
األســاس األيديولوجــي لهــذا ّ ـ
إىل إعــاء شــأن الــذات الجماع ّيــة لــدى كل فئــة

مؤدلجــة ،وتبخيــس قيمــة الفئــات األخــرى
ّ
صـراع ســرديًّا ،يف وجهــة
يتكشــف ال ـ
وحضورهــا.
ّ
أوىل ،يف ملفوظــات حالــة انغالق ّيــة تتجــى يف

الخشــية مــن اآلخــر ،كمــا لــدى سـ ّـكان برييتــوس

دائمــي القلــق مــن «نــاس الوحــل» الذيــن ال
يراهــم أحــد ،ظ ًّنــا منهــم ّأنهــم يرت ّبصــون بهــم

جـاء عــى
جـرات عــام  .2005ـ
الفتنــة عقــب تف ـ

لسان سمعان يارد «يف آذار قلنا ستقع الحرب:
شــيعة ضــد سـ ّنة ودروز ومســيح ّيني .أول

ودروز ضد املسيح ّيني .قبل أيام جادل جنبالط

عــدت أقــدر أن أحصيــه؛ كيــف تنقــذين بــدل
أن تقتلنــي؟» أجــاب عبداألحــد «أنقذتــك ّ
ألنــك
ّ
معلــق فــوق الشــر
لــم تكــن ذلــك الرجــل وأنــت

املدينــة .ســنة  1990خلــد إىل النــوم .ارتــجّ الجبــل

يف الروايــة نفســها ،ويف الحــوار بــن ملحــم

ملــاذا أيقظــوه بهــذا الــدويّ ؟» (تقريــر ميليــس).

ع ّـران
عــن عــدم الرغبــة يف االقتتــال الطائفــي ،ي ـ

حـرب
الصيــف بعــد االنتخابــات ،قلنــا ســتقع ال ـ
مثل ‘سنة الخامسة والسبعني’ :شيعة وسنة

حـرب :شــيعة ودروز
الســنيورة قلنــا ســتقع ال ـ
ضــد سـ ّنة ومســيح ّيني…» ،ويتابــع ا ـلـراوي:

«الجــرذ الكبــر إذا خــرج إىل عالــم األح ـيـاء قلــب

شـ ًّرا خلــف األســوار وخــارج بوّاباتهــم ،فيؤثــرون
بالعالم الربّاين« ،كل أعمارنا عشنا هنا ،داخل
هذا السور» .وكما حدث لح ّنا يعقوب الخائف

والسرد مماثلة يف الحروب
وملفوظات الحالة
ّ

دومً ــا ،يف الســجون البلغاريّــة ،مــن أن يُكشــف

أمر انتمائه إىل الديانة املسيح ّية« ،يف الكابوس
رأى ح ّنا أحدهم يركع عىل صدره ويخنقه ألنه

غـراد).
الصرب ّية-العثمان ّيــة (دروز بل ـ
لــم يبـ َـق االنفتــاح عــى اآلخــر يف مســتوى

ملفوظــات الحالــة ،إنمــا تعـ ّـداه إىل ملفوظــات

ظـرة ص ـفـراء مــن بشــر باتجاهــه
مســيحي… ن ـ

ســرديّة .أرقــى مــا تبـ ّـن مــن إنســان ّية كان يف
موقــف األخــوة ع ّزالديــن تجــاه ح ّنــا يف رحلــة

حالــة ـتـراءى يف التمركــز الــذايت والشــعور

خـرة ودروب البوســنة وســجون قلعتــي
بالبا ـ

غـراد) .أو يف ملفوظــات
تقلــق نومــه» (دروز بل ـ

بالتفـوّق عــى اآلخــر ،كمــا يف أفعــال التبشــر

الصخــور يف هــوة ،يف طريــق عودتــه مــن معركــة
ج ّزين .فما كان من الطويل إال أن منحه سيفه
جـره ،وأعطــى اســم «عبداألحــد» ألول ذكــر
وخن ـ
ً
أنجبتــه زوجتــه نســب ،عرفانــا بالجميــل .وحــن
ســأله معـ ّز الديــن عــن دوافــع إنقــاذه ،قائـ ًـا

خـرة املتعاقبــة  14انفجــارًا..
بعــد االنفجــارات األ ـ

ّ
محصنــن داخلهــا ،ال يريــدون التفكــر
الب ـقـاء

النفــي والرتحيــل ،بــدءًا باملرفــأ يف بــروت ،مــرورًا

غـراد والهرســك ،انت ـهـاءً بســفوح جبــال
بل ـ

«بســيفي وخنجــري قتلــت مــن قومــك رقمً ــا مــا

وحصانــك مذ ـبـوح بالصخــور».

البســتاين وربــح نكــد يف ديــر القمــر ،بإفصاحهمــا

بعكــس مــا اشــتهياه .كان الخطــاب الســيايس
الفتنــوي قاهـ ًرا ،مــأ القلــوب ضغينـ ًـة ،وقـوّض
التعايــش الســلمي .ومــا كان مــن ســكان
برييتــوس املنهكــن يف حــروب ســابقة هربــوا

عــى إثرهــا ،إال أن نســوا الصــاة ،ولــم يبــدوا

ويتمظهــر ،يف وجهــة ثانيــة ،يف ملفوظــات

أخــذ أخانــا إىل البيــت ..نحــن ندفــع» .اعتناؤهــم

الفكريّــة ،إنمــا يتعـ ّـداه إىل قمــع اآلخــر ومنعــه

الشــكيمة ،وغــر معتــاد عــى قســوة العمــل،
«قبــض نعمــان عــى كاحــل ح ّنــا وهــو عــى
الســور ،هـ ّزه مــن صدمتــه وأنقــذه مــن رصــاص
ّ

صـراع عــى املحاجّ ــة
فعل ّيــة حــن ال يقتصــر ال ـ
مــن ممارســة شــعائره الدين ّيــة ،ورفضــه يف
املجتمــع بوصفــه غري ًبــا ال ينتمــي إىل محيطــه،

كمــا حــدث ألليكســاندر شــافرد ســينيور حاملــا
اعتنــق اإلســام ،ويف أســوأ الحــاالت ،مقاتلــة

اآلخــر املختلــف لتد ـمـره ومحــو ثقافتــه ،كمــا

الصرب .بينما ينادي عليه ،شعر نعمان بيشء
كأنــه يحــب هــذا الرجــلّ ،
غريــبّ ،
كأنــه يحــزن

إذا رآه مي ًتــا… كأن دم الرجــل البــرويت الصغــر
سـ ّبب لــه بــر ًدا» .كذلــك ،موقــف قاســم الــذي

تبـ ّـن ملفوظــات االقتتــال الطائفـ ّـي يف الجبــل
اللبنــاين ،والشــام ،وبــاد البلقــان (يوســف

عاهــد نفســه باالبتعــاد عــن العنــف الدمــويّ

وإذا ما رفد هذا الخطاب تقوقع قومي ،تميس
طـول أمـ ًـدا ،وإن خبــت
الصراعــات أشـ ّـد فتـ ًـكا وأ ـ

جـاءت محــاورة للواقــع املرجعــي،
وثمــة واقعــة ـ
ّ
ّ
وحدثت بني معز الدين الطويل من وادي التيم

حــن بــروز فتنــة سياسـ ّية تذكيهــا .فقــد تكـ ّررت
الحــروب األهل ّيــة اللبنان ّيــة يف األعــوام -1845

رآه مــن قاطــع مزرعــة الشــوفً ،
عالقــا ينــزف بــن

اإلنجليــزي).

نريانهــا تبقــى جــذوة الكراهيــة مخبــوءة إىل
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وأدواتــه.

وعبداألحد يف رواية “يوسف اإلنجليزي” ،حني
ّ
خلــص األخــر األول مــن مــوت محتــوم ،بعــد أن

ازديــاد أعمــال التبشــر لنشــر الوعــي الدينــي.

هــذه الكتــب كانــت ،بطريقــة أو بأخــرى ،ســبب

التهديــد لهــم ،ال يشــغلهم تهديــد بعضهــم
لبعضهــم اآلخــر ،بــل كيف ّيــة العيــش بوئــام،
وتلبيــة احتياجاتهــم اليوم ّيــة.
هــذه «حواريّــات» لغويّــة تؤ ّكــد الرؤيــة الســرديّة

الخطيئــة ،مــن جملــة القضايــا املطروحــة،

ّ
وترتــل مزامــر العهــد؛ بينمــا كانــت تمــارس ال ّزنــا
مناجاة ،يصف تصوّره الواهم عمّ ا تفعله ماريا

يف روايــة “كنــت أمـرًا” .كمــا تبــدو بعــض
الشــخصيات عالقــة بــن الخطابــنّ :
الشــك

قبيــل دخولــه عليهــا .فعقــد ا ـلـراوي مشــاهده،

ويوســف جابــر .وأخــرى انتقلــت مــن فئــة
املؤمنــن إىل فئــة املشـ ّـككني بالديــن ،وبضــرورة

هــذه التصـوّرات الســاذجة ألوفيــد بالتــوازي مــع
املسـ ّ
ـف يف املشــهد العشــقي بــن ـتـوكا
الواقــع ِ

والتصديــق الدينـ ّـي ،مثــل شــخصيتي أوفيــد

التــي حاولــت البحــث عــن إجابــات عــن أســئلتها

وبحق زوجها ح ّنا (دروز بلغراد)ّ .
ظلت لسنوات
تبــي يف العتمــة وتصـ ّـي ،مناجيــة الســماء :ملــاذا

باســتخدام تقن ّيــة «اللصــق» ( ،)collageبــن

حـايك بســخرية اجت ـمـاع
وماريــا .بقصــد أن ي ـ
ّ
واملدنــس .انســحب تشــكيك أوفيــد عــى
املقـ ّـدس

كمــا ُيــدرج ،يف جملــة الصراعــات ،خطــاب

النفــاق الدينــي ل ـلـوالة والحــكام العثمان ّيــن
املســلمني الذيــن أمعنــوا ظلمً ــا وقهـ ًرا للشــعوب

التــي حكموهــا ،وأكــروا مــن تشــييد املســاجد.
ّ
املتملقــن يف وصــف فعــل
ومداجــاة الرهبــان

يصنــع الخطيــب الج ّيــد .لهــذا الســبب يحســن

مــن التبســيط ،ألنّ الســؤال الــذي يطفــو بشــأن
حقيقــة إيمــان ّ
كل مــن يوســف وشــافرد،
ّ
يتعلــق بتشــابك الهويّتــن املمنوحــة واملكتســبة
صـراع تصـوّرات ال فــكاك منــه،
داخلهمــا ،و ـ

واختــاط مفاهيــم تتنــازع الــذات ،فتجــد نفســها
ّ
فيمثــا
يف حركــة ذهــاب وإيــاب لعقــد املقارنــات.

وإيمانــه بمفهــوم العنايــة اإلله ّيــة ،واملشــيئة

ثمّ ــة مزيــد مــن العــذاب؟!

ما تعيشه هو الجحيم بعينه .ماذا بعد؟ وهل

وحســم الجــدل فيهــا ليــس عــى هــذا النحــو

الذا ـكـرة بمنطوقــات ال تفتــأ تنجــي عنــه ،ولرافــد

الالتصديق ،وتسليمه بعجز عقله عن الفهم،

ّ
الخاصــة…
تمنحنــي حيــاة جديــدة بطريقتهــا

األســئلة عــن التصـوّر الغيبــي للجحيــم ،إذا كان

ووجــد فيهــا ســح ًرا ربان ًّيــا .لكــنّ املســألة دقيقــة،

تال ًيــا ،نموذجــن للــذات اإلنســان ّية العالقــة بــن

الكنيســة ،وتركهــا الصــاة بعــد سلســلة مــن

يفعــل ا ـل ّرب هــذا معهــا؟ أعلنــت عصيانهــا عــى

ـس املتأســلم
حــدث ،يف الروايــة نفســها ،مــع القـ ّ

ســلوكه مــع أب ـنـاء جنســه يف النقمــة عليهــم؛
غــر ّأنــه بقــي يف حالــة بين ّيــة مــن التقلقــل ،بــن

بــأن مــا يصيــب اإلنســان هــو خــر لــه مهمــا بــدا
سـ ّي ًئا وقاهـ ًرا .يــرز هــذا التذبــذب نتيجــة انغــاق
ّ
تفكراتــه املتضاربــة «ربمــا كانــت
الفهــم ،يف

ـي .كانــت
تلــك العجــوز مــا كانــت ترمــي لعنــة عـ ّ
ا ـلـرب هكــذا طرقــه غامضــة ال يســتوعبها د ـمـاغ
إنســان» .ذلــك بعــد أن رفــض إعطاءهــا شــي ًئا

لتقتــات بــه ،م ّتهمً ــا إيّاهــا باملراوغــة واال ّد ـعـاء،
ّ
وبأنها قد تكون وثن ّية .إنما تبنى الرواية برمّ تها

عــى مشــاهد ّ
تهكم ّيــة مــن هــذه البين ّيــة لإليمــان
بســم ّو اإلنســان أو ّ
الشــك يف ارتقائــه؛ ولنزوعــه
ّ
الرتفــع عــن الغرائــز وتلبيــة حاجاتــه وفــق
نحــو
تعاليــم املســيح ،أو الو ـقـوع يف الخطيئــة نظــر
ضعفــه.

فضاءيــن وجود ّيــن :ملــوروث دينــي انطبــع يف

يتوســع
ثقــايف مغايــر تجــاور مــع األوّل ،وطفــق
ّ
ليمحــوه شــي ًئا فشــي ًئا.

ويف قطــب اإليمــان والتصديــق تــرز فئــة طالبــي

الحقائــق الغيب ّيــة عــن طريــق االسرتشــاد بالكتــب
الدين ّيــة .ينطــق بمقوالتهــا ّ
كل مــن باولــو،
والحجّ ــاج إىل ّ
مكــة املك ّرمــة ،والدراويــش،
ّ
واملبشــرين اإلنجيليــن .وإذا كانــت هــذه
الشــخصيات تعـ ّـر عــن نمــاذج إيمان ّيــة بســيطة،

شـرائعها ،وتعمــل وفــق تعاليــم
وتط ّبــق أحــكام ـ
ّ
ً
دياناتها بغري سؤال أو اعرتاض ،مسلمة بعجز
العقــل البشــري عــن فهــم حقائــق تفــوق قدرتــه

عــى التصـوّر ،كمــا التســليم بالجــدوى بحثــه
فيهــا؛ فــإنّ وضــع العا ِلــم لويــس باســتور فيــه
التبــاس ،حــن ســيق مثـ ً
ً
إيمانــا
ـال للعالــم املؤمــن

ال ّرهبــان تنميــق الــكالم» (كنــت أمـرًا) .عــى
ذلــك ،يتجـ ّـذر غيــاب املعنــى الجوهــري للديــن

شــخص ّية أخــرى عانــت التشـوّش يف إيمانهــا،

مســيح ًّيا ال يهتـ ّز (الفراشــة الزر ـقـاء) .بذلــك

عــى عكــس ـهـؤالء ،تظهــر فئــة غــر مؤمنــة

ابتعــد عــن بيئتــه التــي ترعــرع فيهــا ،وورث

الدين ،بمعجزاته وخوارق قصصه ،ومقوالته

الطقسـ ّية الدين ّيــة ،بيــد أنّ ســلوكاتها وصفاتهــا
ً
ً
صدقــا وأكــر
إيمانــا وأشـ ّـد
ُتظهرهــا أعمــق

واختــار كتا ًبــا آخــر ،يجــد فيــه بعــض اإلجابــات.

تشــهد النصــوص الروائيــة حــاالت مــن النفــاق
السياســة .لتنتشــر املفارقــات يف الرؤيــة إىل

بالكتــب الســماويّة ،وبعيــدة عــن املمارســات

يف حيــاة اإلنســان والجماعــات .تفــي هــذه

عليــه ،يطــرح املنظــور الــروايئ مســألة االختيــار

الــذي نهــى عنــه الكتــاب املقـ ّـدس .ويف مشــهد

رغــم طغيــان املظاهــر الدين ّيــة.

مفهــوم الديــن ،وتطبيــق أحكامــه ،واملمارســات
ً
خالفــا لــه ،وإىل الجــدوى مــن وجــوده
وفقــه أو

خ ّبــأ كتــاب الحكمــة داخــل بيــت جلــدي وأقفــل

ـب األذان
ألكســاندر شــافرد ســينيور ،وقــد أحـ ّ

املؤسســة لســرورة
يف البنيــة العميقــة لألفعــال
ّ
األحــداث .ف ُتطــرح قض ّيــة اإليمــان وإشــكال ّية

الذات بين ّ
الشك والتصديق الديني

واملداجــاة لــدى الطبقــة الدين ّيــة املقتحمــة عالــم

يتقـ ّـدم أوفيــد يف “كنــت أمـرًا” شــخص ّية

عليــه الجــارور.

مــن القيــم اإلنســان ّية الرفيعــة ،وهــي عصــارة مــا
خــروه مــن تعاليــم دين ّيــة ســابقة قــد ّ
تمثلوهــا.

ملصــدر املعنــى الهــادي لوجــود اإلنســان ،كمــا

أيديولوج ّيــات ،دين ّيــة عــى وجــه الخصــوص ،ال

نهايــة لهــا.

شــكل انتظامهــم يف املع ّيــة البشــريّة الســويّة

الحكمــة ّ
املقدســة كل ليلتــن ،ويحــاول أن يجــد
شــي ًئا يــيء لــه الــدرب… بعــد مـ ّـدة مــن الزمــن،

صـراع يف املســتوى الدينــي يقبــع يف الخلف ّيــة،
ال ـ

الخمــر الج ّيــد ،وليــس خ ـمـرة املســيح .فيعـ ّزز
ً
ّ
«حقــا ،النبيــذ الج ّيــد
تدخلــه بال ـقـول
ا ـلـراوي

إىل الواقــع الــذي اســتحال دوّامــة عنف ّيــة بــن

تجـ ٍّـل لالجت ـمـاع البشــري ،حيــث ّأنهــم يســتقون

«اإلنجيــل»؛ إذ أصبــح يف لنــدن ،ي ـقـرأ يف رســائل

مضطربــة اإليمــان؛ فقــد إيمانــه باملســيح نتيجــة
الغــدر ،وظــنّ بماريــا ّأنهــا مؤمنــة هــي األخــرى،

ـي ّ
غدارتــك [أهــداه إيّاهــا بزنادهــا
وتفقــس عـ ّ
جـاءت
املكســور]؛ فــا تؤذينــي» .غــر أنّ النتائــج ـ

وجودهــم يف مــكان كئيــب كهــذا ،وبيئــة دائمــة

بــه أبقــاه ح ًّيــا ،وهــو هزيــل البنيــة ،ضعيــف

بحضــور الديــن ويف غيابــه عــى حـ ّـد ســواء ،وإىل

الوجود ّيــة ،فلــم تعــر يف الصــاة عمّ ــا ينــر لهــا
ّ
بحقهــا
الطريــق ،ولــم تســتوعب حجــم الظلــم

«إذا تواجهنــا يومً ــا أضربــك باملســبحة العنــر،

رغبتهــم يف حيــازة الكتــب الدين ّيــة يف مدينتهــم.

يراهــا أصحابهــا (يوســف اإلنجليــزي).

الكفر ،وعن ّ
تفش االنحالل األخالقي والعنف

الصــاة .نجــد تعبـرًا عنهــا يف شــخص ّية هيالنــة

ونشــر الفكــر الربوتســتانتي اإلنجيــي ،بوصفــه

نعاقــب ألننــا جلبنــاك إىل هنــا ..أنــت هنــا ألنّ أبــي

التباينــات إىل طــرح األســئلة عــن األســباب التــي
دفعــت ببعــض الشــخصيات إىل ّ
الشــك أو

عــن انفتــاح إنســاين ،ونبــذ الكراهيــة .البســتاين
جـرة ،قائـ ًـا
يحــاور نكــد ،يف جلســة صداقــة و ـ

غـراد” .فيــورد ا ـلـراوي
رودوب يف روايــة “دروز بل ـ
ّ
ّ
مواقــف متف ّرقــة لألخــوة «ســامحنا يــا حنــا ..إننــا
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 1865-1860و ،1975ومــا تالهــا مــن قلــق عــودة

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

إنســان ّية ،يعـ ّـر عنهــا ســكان برييتــوس ،يف ّ
أدل

تتمظهــر يف يوســف جابــر -اإلنجليــزي -حينمــا
ضـاءه
تصوّراتهــا الدين ّيــة ملعنــى الوجــود .غـ ّـر ف ـ

وهــو إن التبســت عليــه مفاهيــم «الحكمــة
ّ
ضالتــه يف تعاليــم
التوحيد ّيــة» ،فقــد وجــد

يتجاور العلم ،بطرقه البحث ّية التجريبية ،مع

الغيب ّيــة .التســاؤل بشــأنه يحيــل إىل قلــق لــدى
ا ـلـراوي يسـ ّربه إىل القــارئ ،تـ ً
ـاركا لــه اإلجابــة
املمكنــة عنــه.

االزدواج القيمــي يظهــر مــن جديــد يف وصــف
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ملف
موىس النعنع

طريــق الحجيــج .وهــو طريــق عــودة ح ّنــا يعقــوب

إىل دياره ،متخف ًيا بهيئة درويش مسلم .طريق
يمتد بني مدن مسقوفة باملآذنّ ،
ّ
تجلله التقوى

والــورع واإلحســان؛ حيــث هبــط مــاك الرحمــة
عــى ح ّنــا ،مقارنـ ًـة مــع طريــق الجلجلــة مــن بيتــه
إىل الســجون وال ـقـاع والــدروب بينهــا .األمــر
الــذي ّ
ً
مأزقــا منطق َّيــا يف جــدوى العبــادة،
يولــد

وبغيتهــا التســامح ،وبعــض النفــوس -ال سـ ّيما

نفــوس الحــكام -أبعــد مــا تكــون عــن املعبــود.
إنمــا التعــارض ينجــي إذا مــا عقدنــا مقارنــة بــن
ســلوك الــذات الجماع ّيــة للمؤمنــن وســلوك
الحــكام؛ كأنّ العبــادة وطقوســها تخـ ّ
ـص

عامّ ــة النــاس ال السياسـ ّيني ،بــل باســتطاعتنا
االســتدالل عــى أنّ االســتبداد لــم ـيـرك للف ـقـراء
جـاءً لهــم.
ســوى الديــن واإليمــان ر ـ

ضـاءة عــى دور التبشــر
عـرض اإل ـ
يف م ـ

الربوتســتانتي ،وســياقه التاريخــي يف حقبــة
أمن ّية-سياس ّية سيئةُ ،تفهم األسباب املؤ ّدية إىل

ازديــاد التبشــر وانتشــار الدعــوات اإلصالح ّيــة،
ً
ـتغالل لرتهّ ــل الســلطنة العثمان ّيــة ،حيــث
اسـ

تتيــح للنفــوذ الغربــي (األوروبــي واأل ـمـريك) بــأن

دائــب لوجودهــا.

ضـاء والتحـوّل تنجــي
العالقــة الجدل ّيــة بــن الف ـ

بشــكل الفــت يف وضــع زه ّيــة التــي تركــت قريتهــا
ً
بحثــا عــن معيشــة كريمــة،
ومنــزل والدتهــا

ولب ـنـاء ذاتهــا بطبيعــة الحــال (الفراشــة الزر ـقـاء).

غــدت ا ـمـرأة عاملــة وفاعلــة يف املجتمــع ،تكافــح
يف وجــه العــوز والشــقاء ،وتواجــه بصالبــة
ضـاء الخانــق لكرخانــة غــزل خيــوط الحريــر.
الف ـ
ُ
ً
ً
جهدا يف سبيل الخروج
وياسمينة أيضا لم تأل

مــن متاهــة برييتــوس ،أي يف ســبيل تغيــر

فضائها الذي يش ّيئ وجودها ،ويبقيها يف دائرة

اآلخريــن «-هُ ــم» -الذيــن يملــون عليهــا مــا ينبغــي
أن تفعلــهّ .
تمكنــت مــن الخــروج إىل الضــوء،
واللحــاق بزوجهــا إيليــا ،وكان قــد ســبقها إىل
ّ
محققــن مشــروعهما
العالــم الـرّاين األرحــب،
األصيــل.

طـرس يف
وإذا كانــت األقــدار قــد أســقطت ب ـ
حفرة ليستكشف عالم املدينة املطمورة ،فهذه

املتاهة-الحصــار بمنزلــة تجربــة فضائ ّيــة وجود ّيــة

تعيــد تشــكيل هويّتــه «حــن ينظــر الواحــد إىل
املــوت ينظــر إليــه يف عينيــه .الواحــد بعــد تجربــة

يتغلغــل يف مســتعمراتها بذريعــة دين ّيــة .ذلــك
مــن خــال خطــاب رؤيــويّ ســاخر ي ّتــئ عــى

كهــذه ال يبقــى هــو ذاتــه .أشــياء أبســط بكثــر

الخطابــات املتباينــة ،بإظهــار التقابــات بــن

هــذه؟» (برييتــوس).

تنضيــد املشــاهد املتناقضــة ،أو «فسيفســائ ّية”»
امللفوظــات الســرديّة لــكل مــن يرتجــم العهديــن

القديــم والجديــد ،وملــن يحفــر رســوم األحــرف
العرب ّيــة املشـ َّـكلة للمطبعــة يف بــروت ،يف

مشــهد أوّل ،وملــن يج ّهــز ملعــارك سياسـ ّية-
ثان .فهو يبتغي ،استطرا ًدأ،
طائف ّية يف مشهد ٍ

إشــاعة اال ـعـراض عــى املفاهيــم الســائدة لعبث ّيــة

الحــروب املد ّـبـرة ،بانتهــاز خصوص ّيــة مجتمــع
متنابــذ العائــات الروحيــة.

ّ
تبدلنــا .كيــف ال نتبـ ّـدل بعــد تجربــة صعبــة مثــل
يف الســياق نفســه ،نســتلهم مــا يفصــح عنــه

أحــد الــرواة املتكلمــن يف روايــة “االعرتافــات” بــأنّ
القــدر يصنــع شــخص ّية اإلنســان ،مجـ ً
ـادل بذلــك

هريقليطس القائل إنّ شخص ّية اإلنسان قدره،
ّ
وموضحً ــا أنّ ثمــة عالقــة جدل ّيــة بــن القــدر

والشــخص ّية مــن حيــث التأثــر والخلــق.

هــذه العالقــة التبادل ّيــة بــن القــدر والشــخص ّية

تعــود بنــا إىل مفهــوم «الدازيــن» يف دا ـئـرة

األونطيك-أونطولوجي ،بني «وجود –يف -ذاته»

الذات المتسائلة في دائرة الواقع-الحلم

بمــا يحمــل مــن إمكانــات ،و«وجــود -لذاتــه» بمــا
ّ
يحقــق مــن ممكنــات.

ممنوحــة لــه ،وهويّــة يكتســبها بفعــل التجربــة.

أخــوة يوســف الســبعة مــن أب ـنـاء إبراهيــم خاطــر
ّ
واملتبقــن عــى قيــد الحيــاة .فقــد غــادروا
جابــر،

لإلنســان ّ
خطــان يف تشــكيل هويّتــه :خــط ثابــت،
وخــط متغـ ّـر .أي ّأنــه قيــد التشـ ّـكل وفــق هويّــة

وبمعنى وجوديّ  ،هو «ليس ما كانه فحسب،
أيضا ما سيكونهّ ،
بل هو ً
ألنه وجود آين صائر،

يف حركــة تســاؤل ّية» .لــذا ،ـتـراءى الــذات ذاتــن:
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ذات واقع ّيــة ،وذات حلم ّيــة تبقــى يف اســتباق
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مــن الخيــارات األصيلــة مــا تبـ ّـن يف مســعى

الجبل اللبناين ،م ّتجهني إىل جبل العرب وبالد
الشــام ،لي ّتقــوا بدايـ ًـة ،شـ ّر األمرييــن الشــهاب ّيني
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ملف

ّ
صفــن ،بعضهــم يف مواجهــة بعضهــم اآلخــر،
ّ
ـاين.
كل يناصــر أحــد الطرفــن :املصــريّ أو العثمـ ّ

اختــاروا أن يبقــوا موحّ ديــن يف هروبهــم ويف

قتالهــم األخــر عــى حـ ّـد ســواء .يســتجيب القــدر
إلرادتهــم بــأن قتلــوا معً ــا .هكــذا كان املــوت

تأسيســا لوجودهــم عــى نحــو مغايــر للمُ عطــى
ً

مكانته يف قصره ووسط حاشيته ورعيته ،وبني
ً
ضفدعــا بعيـ ًـدا عــن النــاس وخداعهــم،
أن يبقــى

مكتف ًيــا بمكانــه يف الغابــة ،وبموقــع العاجــز،
مسـ َت َلب اإلرادة ،واملتأمّ ــل واملراقــب لقصــر

بوجــوده الحقيقــي ،وحركــة توقفــه وتدفعــه

يف االتجــاه املعاكــس .هــذه الحالــة مــن التذبــذب

تشــعره بحريّــة جو ـفـاء يمتلكهــا وال تســعفه يف
التقـ ّـدم أكــر لجعــل الوجــود العــام يتماهــى مــع

وجــوده؛ فتتطـوّر حينئــذٍ رؤيــة الــذات الجماع ّيــة
كمــا تطـوّرت ذاتــه الفرد ّيــة .هــذا مــا حــدث مــع
األكاديمــي رالــف رزق اللــه الــذي ّاتســع فضــاؤه

ً
واحدا يتذكر األجســام األخرى الغائبة،
جســمً ا

ـف بوعدهــا،
األ ـمـرة وعدتــه بــأن تح ّبــه ولــم تـ ِ
لتتك ّرر الخيانة ّ
بحقه« .ماذا يوجد هناك خلف

ّ
يتمكــن مــن تســريب وعيــه
سـاع رؤيتــه ،ولــم
بات ـ
ّ
ح ّرك فيــه
ضـاء الــذي يت ـ
إىل محيطــه .ظــل الف ـ
ض ّي ًقــا ،كمــا بقــي هــو نفســه وجــو ًدا فرد ًّيــا خــارج

يف كائــن واحــد… كانــت هــذه حربهــم ال ضـ ّـد

[املشعوذة التي أسقطت عليه اللعنة] تمنحني
حيـ ً
ّ
الخاصــة .ا ـل ّرب هكــذا
ـاة جديــدة بطريقتهــا

الســعي ،هار ًبــا مــن ح ّريّــة ال يراهــا مُ جديــة.
مثال آخر عن ّ
املثقف املغرتب ّ
يتمثل يف شخصية

واملفــروض مــن اآلخريــن« .أجســامهم تتحـوّل

وبينمــا يتذكرهــا يحتويهــا… األخــوة الســبعة
أحسوا ّأنهم توحّ دوا
ركبوا معً ا للم ّرة األوىل… ّ

أحــد ،وإنمــا مــن أجــل أن يحاربــوا معً ــا أخـرًا».

ـرايف
صوّرهــم ا ـلـراوي عــى شــكل جســم ـ
خ ّ
(متعم ِلــق) هزمــه املــوت؛ وهــذا االقتبــاس خــر
واع.
تعبــر عــن حريّــة املوقــف لتحقيــق وجــود ٍ
ّ
تحقــق ،بموتهــم ،مشــروعهم األصيــل
هكــذا

من أجل ذات جماع ّية موحّ دة ،فتخلصوا من
التشـ ّـظي ومــن صيــغ الـ«هُ ــم» املف ّرقــة كافـ ًـة.
ع ّـرة عــن الخيــارات الحـ ّرة
إزاء هــذه املشــاريع امل ـ
للــذوات ،تنكشــف مشــاريع تهجين ّيــة قســريّة
للهويّــة .لعـ ّـل األكــر تمثيـ ًـا لهــا شــخص ّيتا

ً
ضفدعــا ،وح ّنــا يعقــوب
األمــر أوفيــد بمســخه
املســيحي بوســمه باســم ســليمان ع ّزالديــن

آخــر ،أل ـمـرة أخــرى غــر خطيبتــه ماريّــا .فتلــك

الغابة يف مدن الناس؟ ربّما كانت تلك العجوز

طرقــه غامضــة ال يســتوعبها د ـمـاغ إنســان».
األمــر املماثــل حــدث مــع ح ّنــا ،بائــع البيــض
البــرويت؛ فقــد أُلبــس هويّــة شــخص آخــر،
وأُرغم عىل حمل اسمه «سليمان» وارتداء زيّه:
ضـاء والســروال الجبــي،
القلنســوة الدرزيّــة البي ـ

ونــودِي بلقبــه «الشــيخ» ،إىل أن التبســت لديــه
ولــدى اآلخريــن هويّتــه ،فتـ ً
ـارة هــو «الشــيخ

ســليمان» ،وتـ ً
ـارة أخــرى هــو «الشــيخ ح ّنــا» .كمــا
ّ
التخفــي إىل ق ـبـول مناداتــه
اضط ّرتــه ظــروف

الدرزي .ذلك من غري إغفال الهجنة والتغريب

باسم «الدرويش سليمان» يف رحلة عودته إىل
بيتــه وعائلتــه .سـ ّ
ـخر اإلمكانــات املتاحــة لتحقيــق
ّ
والتخلــص مــن الظــرف
مشــروعه العَ ــو َدوي،

ح ّـرة» ،بتعبــر كيريكيغــارد ،يف
«الغرابــة امل ـ

اســتعادة هويّته واســمه وديانته وفضائه حيث

اللذيــن لحقــا بيوســف جابــر.

حوّل العبثـ ّـي لألمــر إىل ض ـفـدع تكمــن
قض ّيــة الت ـ
يف ّأنــه لــم يخــر هــذا القــدر اختيــارًا قصد ًّيــا؛

ً
ضفدعــا ،احتفــظ بذاكرتــه اإلنســان ّية.
إنمــا،
جـاء نتيجــة لعنــة نزلــت عليــه،
غــر أنّ التحـوّل ـ
لكراهيتــه البشــر واحتقارهــم ،ملــا ي ّتصفــون بــه

مــن طبيعــة مخادعــة وخائنــة .تقــي التعويــذة
ّ
يتمكــن مــن اســتعادة صورتــه البشــريّة
بأنــه ال

سـرجع هويّتــه اإلنســان ّية «بــأن يعــود
إال حــن ي ـ
إنسـ ً
ـانا ،وبأن يح ّبه إنســان» .هذا املصري البائس
الــذي وصــل إليــه يؤ ّكــد ،مــن جهــة أخــرى اختيــار

الشــخصية الالواعــي لقدرهــا ،نمــوذج يعــود
بنــا إىل مبــدأ هريقليطــس آنــف الذكــر ،يف أنّ

شــخص ّية اإلنســان قــدره .أوفيــد نفســه الــذي
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يف منطقــة الـ«مابــن» ،مراوحً ــا ذها ًبــا وإيا ًبــا يف
مســتوى رغبتــه بــن أن يعــود إنسـ ً
سـرجع
ـانا وي ـ

حركتــن :حركــة تدعــوه إىل التقـ ّـدم لإلمســاك

aljadeedmagazine.com

الــذي ُوضــع فيــه ،فيتجـ ّـى مشــروعه األصيــل يف

مكانــه األوّل ،بيتــه وزوجتــه يف بــروت.

محــاوالت االســتالب مــن اآلخريــن أصابــت
ً
أيضــا ســمعان يــارد ،لتبقــي وجــوده وجــو ًدا
متشـ ّي ًئا ،يعيــش يف حالــة ال ّتنــايئ ،والالفعــل؛
يؤســس لحيــاة مجديــة .و«ال ّتنــايئ» صيغــة
فــا ّ

مســت
رئيســة يف روايــة “تقريــر ميليــس”ّ ،

غالب ّية الشخصيات الثانويّة والجماع ّية ،حيث
ّ
وترقــب ،وال يشء ســوى
عاشــت يف حصــار
االنتظــار .ال هجــر البلــد محبــوب ،وال الب ـقـاء فيــه

آمــن وســعيد.
ّ
املثقــف باال ـغـراب عــى الرغــم مــن
شــعور
ّ
إنجازاتــه املعرف ّيــة والعمل ّيــة ،إن دل عــى أمــر
فهــو يـ ّ
ـدل عــى حالــة «الدازيــن» ا ـملـراوح بــن

موىس النعنع

بشــر وخليــل .يف هروبهــم خيــار ،وموقــف
ّ
تكشــف يف رفضهــم تقســيمَ هم ليتقاتلــوا يف

خــاض تجربــة االنتقــال مــن موقــع منفعــل،
فاقــد الهويّــة ،إىل موقــع فاعــل ،ظـ ّـل متأرجحً ــا
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العالــم .األمــر الــذي أ ّدى بــه إىل التوقــف عــن

يوســف جابــر الــذي تبـ ّـدل اســمه إىل يوســف
اإلنجليــزي ،ثــم إىل جــوزف مانــدر ،وتحـوّل مــن

الدرزيّــة إىل املســيح ّية ،ومــن ابــن قريــة إىل ابــن
مدينــة ،مرتحـ ًـا بــن مــدن عديــدة ذها ًبــا وإيا ًبــا
بداللــة الالمــكان وافتقــاد العائلــة .ويمعــن هر ًبــا

مــن األمكنــة قاصـ ًـدا «العالــم» ،مــن غــر تحديــد
صريــح ملكانــه .يـ ّ
ـدل اختفــاؤه عــى ّأنــه لــم يجــد
سوى ذاته ينتمي إليها خارج األمكنة جميعها.
غــر أنّ األمكنــة ومَ ــن ســكنها ،تســكنه وتطــارده

بذكرياتها رغم ابتعاده ،يريد أن «يحلم بحياة

ـاض وبــا ذا ـكـرة» .انكســار حلمــه
جديــدة بــا مـ ٍ
ّ
بامتــاك سـ ّر اللــون يعــود إىل أنــه لــم ينطلــق مــن
طـرة؛ فمــا أُعطــي هــو
إمكانــات ممنوحــة لــه بالف ـ

بلدتــه الجبل ّيــة كفر ـبـرك ،وقــد اكتســب عناصــر

أنّ إيمانــه بــأنّ «الذا ـكـرة التــي تــروي ال تمــوت»،

هــذه الشــخصيات العالقــة يف دا ـئـرة االختــاف،

ّ
كقصــة» ،دفعــه يف
نتحمّ لهــا إن نحــن رويناهــا

مــن تبديلــه أو التناغــم معــه ،فخــرج عليــه.

رأســه ،حلــم امتــاك سـ ّر اللــون… لكــنّ الحلــم
ّ
ّ
مخل ًفا تلك الخيبة واإلحساس
تبدد كالسراب

دا ـئـرة النفــي املســتم ّر للمــايض ،أي للوجــود يف
ّ
املتكلــم ،بوصفــه
ذاتــه ،ت ّتفــق مــع حــال ا ـلـراوي

بالخديعــة ..خســر وط ًنــا دون أن يربــح حلمً ــا».

عاش يوسف يف بَين ّية سراب ّية :لحظة التصديق
يف دهشة الحلم وانخطافه ،حيث ال يقوى عىل

املقاومــة ،ولحظــة الســقوط حيــث الالتصديــق
وانهيــار ّ
ّ
فيمثــل ذلــك الفــرد املتنــايئ
كل مقاومــة.
عــن ذاكرتــه؛ والذا ـكـرة مكـوّن رئيــس لكينونتــه.

ومــا عمّ ــق مــن اغرتابــه الروافــد الثقاف ّيــة التــي

أ ّدت دورًا تهجين ًّيــا جل ًّيــا يف مســتوى اللغــة
والعقيــدة .لــدى عودتــه مــن لنــدن وبــروت إىل

أدمــى ذاكرتــه ،وصبــغ تاريــخ شــخصياته؛ غــر

جديــدة أعــادت تشــكيل هويّتــه ،ألفــى بلدتــه
ً
مكانــا ال ـيـزال ض ّي ًقــا لــم يتبـ ّـدل ،ولــم يتمكــن هــو

موهبــة الرســم وحســب ،يف إشــارة إىل هجنــة
يف مســتوى الحلــم نفســه ،حــن يوصــف ّ
بأنــه

«كان يطــارد حلمً ــا ال يعــرف مــن الــذي زرعــه يف

ّ
عله يعرث عىل منفذ للخالص والتغيري .العنف

روائ ًّيــا داخــل عالــم الحكايــة ،ومــن خلفــه
املؤلف الضمني ،يف روايتني “الفراشــة ال ّزرقاء”
و”رالــف رزق اللــه يف املــرآة” .فالتســامي األدبــي
ضـاء
ضـاء حُ لمـ ّـي ،واألثــر الف ّنــي مــا هــو إال ف ـ
ف ـ

برزخــي يتجــى فيــه الواقــع املرغــوب فيــه ،وغــر
ّ
املتحقــق يف الواقــع املرجعــي للنصــوص.

إنّ املــوت ،والحــروب اللبنانيــة املتكــررة أيقظــت
يف الــروايئ روح البحــث عــن البدايــة .فوجدهــا

يف تاريــخ لبنــان الســيايس والدينــي والثقــايف،

وبــأنّ «كل تعاســة مهمــا قســت يمكننــا أن

اتجــاه اختيــار طريــق الســرد.

تغــدو عالقــة الــروايئ ،واملثقــف عامــة ،باملجتمــع

عالقــة انفصــال ،االند ـمـاج فيــه غــر مقــدور

عليــه ،فيعيــش محاصـ ًرا يف وضــع بَينــي :بــن

املنهــك،
مســاعيه االنفتاح ّيــة والواقــع الــرديء ِ
وبــن التمـ ّرد نشـ ً
ضـوخ ،وبــن
ـدانا للتغيــر والر ـ

الفاعليــة والغيــاب .لــم ينســحب التغيــر يف
هويّته الفردية إىل تحوّل يف مستوى الجماعة،

بتجاوزهــا الحاضــر نحــو نظــام قيــم أكــر
ّ
تتمثــل يف
إنســان ّية .حالــت دون ذلــك عوامــل

قهــر الجماعــة للفــرد ،وقهــر الســلطة الحاكمــة

لأل ـفـراد والجماعــات ،وقهــر املوروثــات العقد ّيــة
االنغالق ّيــة للحــكام والجماعــات واأل ـفـراد عــى

الســواء ،وقهــر املســتعمرين ل ـهـؤالء جميعً ــا.
ّ
ّ
يؤكــد الــروايئ بذلــك وظيفتــن للســرد :وجود ّيــة
يف تدويــن التجربــة التاريخيــة ،وبانصهــار أفقهــا
ّ
التوقــع ،واستشــفائ ّية .ليتبـ ّـدى الســرد
مــع أفــق

ً
تساؤل عن الكينونة يف محاولته فهم الوجود،
ضـاءً لتمكــن
واســردا ًدا لحيــاة مسـ َت َلبة ،وف ـ
املوجــود اإلنســاين مــن تحمّ ــل المعقول ّيــة الواقــع
وعنفــه ،وخروجً ــا آم ًنــا لذاكرتــه مــن دهاليــز

تتأســس هويّــة
املــايض ومآســيه .نتيجــة لذلــك،
ّ
ُ
ســرديّة للــذات الكاتبــة والقارئــة معً ــا ،تبتنــى

مــن فقديــن :فقــد الذا ـكـرة لوجــودات «كانــت»،

وفقــد الحلــم لوجــودات مرتجــاة «تكــون».

ناقدة لبنانية والنص من كتاب قيد النشر
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ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب

علياء أبو قدور

رهانات الرواية التاريخية الموجهة
إلى اليافعين
محمد آيت ميهوب
غـرب الســيما يف الواليــات
سـام أدب الطفــل ،يشــهد يف ال ـ
تمثــل الروايــة التاريخيــة املوجهــة إىل اليافعــن اليــوم قســما أساســيا مــن أق ـ
املتحــدة األمريكيــة وكنــدا رواجــا منقطــع النظــر ويختــص فيــه كتــاب ونقــاد وتوضــع فيــه أطروحــات جامعيــة عــى غايــة مــن األهميــة .فمنــذ

أن أصــدر األديــب اإلنكلي ــزي فريدريــك ماريــات ســنة  1847روايــة “أطفــال الغابــة الجديــدة” التــي اعتربهــا النقــاد أول روايــة تاريخيــة
موجهــة لليافعــن ،وهــذا النــوع مــن األدب القصــي املوجــه إىل الطفــل يف تطــور ونمــو ّ
مطرديــن.

ّ
تعد

الروايــة التاريخيــة املوجهــة إىل

عـرب بإعــادة إح ـيـاء
حلــم املفكريــن واملثقفــن ال ـ

ـلـوكاش يف كتابــه املرجــع “الروايــة التاريخيــة”

اليافعــن فرعــا مــن فــروع الروايــة

ويعقــوب صــروف وأنطــون فــرح ،حــن اشـ ّ
ـتد

القرن التاسع عشر عىل يد الروايئ األسكتلندي

ضـاء عــى الجهــل
الحضــارة العربيــة والق ـ

غـرب مــع مطلــع
التاريخيــة التــي ظ ـهـرت يف ال ـ

والــر ســكوت ( )1832 1771-بــدءا مــن روايتــه

والتخلــف.

والعناصــر التخييليــة الروائيــة .فقــال جــورج
إنهــا “الروايــة التــي تتخــذ خلفيتهــا العميقــة مــن
التاريــخ ولكنهــا ال تنقــل التاريــخ بحرفيتــه ،بقــدر

ثــم تطــورت الروايــة التاريخيــة العربيــة واشـ ّ
ـتد

مــا تصـوّر رؤيــة الفنــان لــه وتوظيفــه هــذه الرؤيــة

فقد التفت هذا الروايئ إىل التاريخ الساكسوين

زيــدان الــذي تخصــص فيهــا ونحــت معاملهــا

مجتمعــه يتخــذ مــن التاريــخ ذريعــة لــه”.

شــخصيات تاريخيــة واقعيــة وأخــرى تخييليــة،

عـرب بالتغيــر والتحــرر مــن ربقــة
أحــام ال ـ

املؤسســة لهــذا الجنــس الــروايئ الفرعــي ”

ويفريل” ثم روايته الشهرية “إيفانهو” (.)1819

القديــم واســتقى منــه مــادة رواياتــه جامعــا بــن
مؤصــا إياهــا يف بيئــة تاريخيــة واقعيــة ودافعــا

بهــا يف مغا ـمـرات وأحــداث لهــا بمــايض إنك ـلـرا

عودهــا يف بدايــة القــرن العشــرين مــع جورجــي
الفنيــة األساســية ،يف مرحلــة ازدادت فيهــا

االســتعمار .ويف منتصــف القــرن العشــرين

عــي باكثــر وعبدالحميــد جــودة الســحار وعــي

الناقــد ويلهمــي عنهــا “الروايــة التاريخيــة هــي

يف الغرب قد تزامن مع تصاعد الحس القومي

الجــارم يف مصــر ،والبشــر خريــف يف تونــس،

وبــروز الحركــة الرومنســية يف األقطــار األوروبيــة

وشــكري غانــم يف لبنــان ،ومعــروف األرناؤوطــي

الوطنيــة التاريخيــة الفرديــة والجماعيــة،

ولــن نحــت املعاجــم إىل تعريــف الروايــة

ســعيا إىل إح ـيـاء روح الشــعب وتحقيــق عمليــة

االنبعــاث الحضــاري.

ونبيــل ســليمان يف ســوريا…

التاريخيــة بتأكيــد اتصالهــا بالجوانــب التاريخيــة
فع ّرفهــا معجــم “روبــار” بأنهــا “الروايــة التــي

ولعــل أمــر الروايــة التاريخيــة العربيــة ال يختلــف

تســتعري حبكتهــا مــن التاريــخ” ،وع ّرفــت يف

األخــرى يف الربــع األخــر مــن القــرن التاســع

موضوعها من األحداث التاريخية” ،فإنّ النقاد

ك ـثـرا عــن نظريتهــا الغربيــة .فقــد ظ ـهـرت هــي

عشــر يف ال ـفـرة الزمنيــة املصطلــح عليهــا بـ”عصــر
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الناقــد ترييولــت بأنهــا “الروايــة التــي تســتعري

معجــم “الروس” بـ”الروايــة التــي يســتوحى
انتبهــوا إىل مــا تقــوم عليــه الروايــة التاريخيــة مــن

وتدخــل تحو ـيـرات عــى الشــخصيات” ،وقــال

بشــكل مــا الخيــال يف خدمــة التاريــخ” ،وذهــب
نيلــود إىل أنهــا “ســرد تتداخــل فيــه عناصــر

تخييليــة بدرجــة تتفــاوت يف القــوة مــع عناصــر
تاريخيــة حقيقيــة ،فيبــدو املؤلــف حريصــا عــى

تب ـتـدع األحــداث والشــخصيات مــن وحــي خيــال

املــايض معرفــة دقيقــة موضوعيــة .ولكــن أليــس

الكاتــب روايئ يخ ّيــل التاريــخ أم هــو مــؤرخ

واملستندات الواقعية واآلثار املادية ،إىل معرفة

الواجــب قيامهــا بــن الــروايئ والتاريخــي؟ هــل

تاريخــي؟ أم هــي ابتــداع ألحــداث وشــخصيات

حــن يتعلــق األمــر بالروايــة التاريخيــة املوجهــة

التاريخيــة املوجهــة للك ـهـول تقــوم عــى توظيــف
التاريــخ روائيــا وتعتمــد عامــة املزاوجــة بــن
التخييــل والتاريــخ ،فــإنّ لهــا خصوصيــة مهمّ ــة
ال بــد عــى مؤلــف الروايــة التاريخيــة املوجهــة إىل

كتابــة تحتــوي عــى جانــب ال بــأس بــه مــن
الســرد؟ وأال ي ـقـرأ ا ـملـرء كتــب التاريــخ ّ
ليطلــع

يؤرخــن التخييــل؟ وأيــن تتوقــف الحقيقــة وأيــن

اليافعني أن ينتبه إليها ويأخذها بعني االعتبار

اســتدعاء املــايض؟ فهــل نكتــب الروايــة التاريخيــة

وتكمــن هــذه الخصوصيــة بالــذات يف هويّــة

الوجــود؟ ويف املقابــل هــل تســتطيع الروايــة

املؤ ّرخــن؟ أم للــروايئ غايتــه الخاصــة املســتقلة؟

التاريــخ هــو اآلخــر ،منــذ اإلغريــق إىل اليــوم،

عــى حكايــات اإلنســان القديــم ومغامراتــه يف
مهمــا أغرقــت يف التخييــل أن تمتنــع عــن اإلحالــة

بــن التاريــخ والحكايــة التخييليــة”.

يف تقلبــات مغا ـمـرات الشــخصيات التخييليــة

بــن التاريخــي والتخييــي يف الروايــة التاريخيــة

يبحــث عــن إجابــات واضحــة تحــدد طريقــه يف

أمــا التاريــخ فهــو علــم يســعى عــر الوثائــق

عــى العالــم والتاريــخ؟ أال نســمع ونحــن ن ـقـرأ

وعــى هــذا النحــو فقــد مثلــت إشــكالية العالقــة

ولعلــه مــن صالــح الكاتــب الــذي يكتــب الروايــة

الكتابــة ،ألســئلة مهمــة مــن قبيــل :مــا العالقــة

أن يحيــي أشــخاصا خالديــن يضفــي عليهــم
كل مــا يذ ّكــر بمرحلــة تاريخيــة ســابقة” ،ويــرى
الباحــث ريــو أنّ “الروايــة التاريخيــة هــي الل ـقـاء

التاريخية أن يديم التفكري يف هذه املسألة ،وأن

إىل اليافعــن .فلــن كانــت مثلهــا مثــل الروايــة

ســواء .ذلــك أنــه ي ـفـرض بالروايــة أنهــا جنــس

العالقــة بــن التاريخــي والتخييــي يظــل قائمــا.

التاريخيــة يف األدبــن الغربــي والعربــي عــى حــد

املؤلــف.

شــخصياتها مــن التاريــخ وتختلــق لهــا أقــدارا

ولكــن مهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ إشــكال تبـ ّـن

مــن الخيــال ُيــزجّ بهــا يف إطــار تاريخــي محــدد؟
إنّ هــذه األســئلة تصبــح أخطــر وأشــد إلحاحــا

مصــدر واحــد وغايــة وحيــدة همــا اإلنســان؟

وعــن هــذا التعريــف تناســلت أغلــب التعريفــات

املقدمــة لهــذا الجنــس الــروايئ الفرعــي ،فع ّرفهــا

املطــاف أال ترتـ ّـد الروايــة مثلهــا مثــل التاريــخ إىل

ألحداث حقيقية ومصائر شخصيات لها وجود

محــورا أساســيا مــن محــاور النقــاش النقــدي
والفكــري واملنهجــي الــذي حـ ّ
ـف بتقبــل الروايــة

أدبــي ســردي خالــص التخييــل عمــاده كتابــة

جديــدة ،أو تســتعري األحــداث مــن التاريــخ

مختلفــة نذكــر منهــم نجيــب محفــوظ ومحمــد

طـوالت
التــي كان مــن بــن اهتماماتهــا إح ـيـاء الب ـ

للتعبــر عــن تجربــة مــن تجاربــه ،أو موقــف مــن

شهدت الرواية التاريخية العربية أوج ازدهارها
عــى أيــدي ك ّتــاب ينتمــون إىل أقطــار عربيــة

ومــا عرفتــه مــن أحــداث تاريخيــة وسياســية
وحضاريــة صـ ٌ
ـات واضحــة ال لبــس فيهــا.

ويجمــع مؤرخــو الروايــة التاريخيــة أنّ ظهورهــا
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النهضــة” العربيــة ،عــى أيــدي ســليم البســتاين

تداخــل بــن العناصــر التاريخيــة التســجيلية

الروايــات أصــداء قويــة مــن التاريــخ؟ وأال نــرى
آثــارا مــن تقلبــات التاريــخ اإلنســاين يف االجت ـمـاع

حـرب والســلم؟ ويف نهايــة
والسياســة ،ويف ال ـ

يبتــدئ االختــاق؟ ومــا هــي الغايــة األلــحّ مــن
لتكرار الخطاب التاريخي السائد وانتساخ كتب

وكيــف تحضــر هواجــس الحاضــر يف حكايــا
املــايض؟

وهــو ينــئ نصــه.
قارئهــا

وخصائصــه

العمريــة

والنفســية

والذهنيــة .فالقــارئ اليافــع ليــس شــأنه مــع

الروايــة التاريخيــة كشــأن الكهــل يقبــل عليهــا
طـاع أو بحثــا عــن فائــدة أدبيــة
تسـ ّـليا أو حبــا لال ـ

ولعــل الســؤال األهــم الــذي تنبنــي عــى اإلجابــة

أو فكريــة مّ ــا .إنّ حاجــات القــارئ اليافــع إىل

هــل الروايــة التاريخيــة قصــة عــن التاريــخ أم

حاجــات الكهــل ،ولكنهــا تضيــف إليهــا حاجــة

عنــه اختيــارات الــروايئ الســردية والفنيــة هــو:
قصــة يف التاريــخ؟ أي هــل هــي إعــادة كتابــة

الروايــة التاريخيــة تشــتمل عــى مــا ذكرنــا مــن

أخــرى أعظــم وأخطــر ترتبــط بتكويــن اليافــع

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

69

ملف

الرواية والتاريخ استلهام التاريخ في كتابة األدب
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وبدايــة اتصالــه بالعالــم حولــه.

ذلــك أنّ الدراســات النفســية والرتبويــة املتعلقــة

تحقيقهــا مــن مشــروعه :ملــاذا نكتــب روايــة

الحرجــة مــن عمــر الطفــل واليافــع هــي الســن

حاضره مواضيع جمّ ة تصلح أن تكون قصصا؟

استكماله إدراك املرجعيات الزمانية والفضائية

أم ثمــة دواع ومقاصــد أخــرى أهــم؟

امتــداد بعيــد الجــذور يف املــايض واألرض .فلعــل

املؤلــف أمــر عــى غايــة مــن األهميــة ألنّ عــى

ب ـفـرة املراهقــة تؤكــد جميعــا أنّ هــذه الســنّ

التــي يبــدأ فيهــا باالنتبــاه إىل التاريــخ يف إطــار

املحيطــة بــه ،والوعــي بأنــه فــرد يف املجتمــع ذو

تاريخية لليافع؟ ملاذا ننقل اليافع إىل املايض ويف

هــل ملجــرد إعــادة اســتثمار التاريــخ أدبيــا فحســب

ضـوح اإلجابــات عــن هــذه األســئلة لــدى
إنّ و ـ

الرواية التاريخية املوجهة إىل اليافعني هي إذن

أساســها تتحــدد درجــة نجــاح مشــروعه مــن

عــى املؤلــف أن يأخــذ بعــن االعتبــار ســنّ قرائــه،

لعملــه أهدافــا أرفــع منزلــة مــن مجــرد نقــل

وأول خطــوة يخطوهــا يف ذلــك هــي أن يــدرك

ولقارئــه اإلفــادة ويســاهم يف تطويــر الروايــة

أكــر ضــروب أدب الطفــل التــي يتوجــب فيهــا

سـراتيجيا الكتابــة عنــده.
وعــى أساســها يبنــي إ ـ
أنــه إذ يكتــب لليافــع روايــة تاريخيــة ،فإنــه
بذلــك يســاهم يف تربيتــه وتكوينــه وتدريبــه عــى
االند ـمـاج يف املجتمــع .الخطــوة الثانيــة هــي أن

سـاءل الكاتــب عــن الطريقــة التــي يتوجــب
يت ـ
عليــه اتباعهــا ليكــون عملــه مث ـمـرا .ولزامــا عليــه
هنــا أن يحــدد العالقــة التــي ينبغــي أن تقــوم يف
نصــه بــن التخييــي والتاريخــي ،وهــي عالقــة
تختلــف بالضــرورة عمــا يحددهــا لنفســه الــروايئ
التاريخــي الــذي يكتــب للك ـهـول.

فشــله .وعــى قــدر وعــي الكاتــب العربــي بــأنّ

التاريــخ ومحاكاتــه ،يضمــن لنفســه التوفيــق

التاريخيــة العربيــة املوجهــة إىل اليافعــن

ويجعلهــا يف مصــاف مــا يعرفــه اليــوم هــذا
الجنــس الــروايئ الفرعــي يف الــدول الغربيــة مــن
تطــور وانتشــار بــن ال ـقـراء اليافعــن.

إنّ دور الروايــة التاريخيــة أبعــد شــأوا يف

الحقيقــة مــن أن تكــون تســلية أو تعريفــا

بالتاريــخ فحســب .صحيــح أنــه ال بــد وأن تكــون
مسـ ّـلية لليافــع ومــزوّدة لــه باملعــارف الصحيحــة
عن التاريخ ،ولكن هذا كله ينبغي أن يصب يف

فينبغــي عــى الروايــة التاريخيــة املوجهــة إىل

غايــة أكــر وهــي تدريــب قــارئ اليــوم اليافــع عــى

من حيث املادة التاريخية التي تزوّد بها قارئها،

موقعــه يف التاريــخ ،تاريخــه الوطنــي والقومــي

اليافعــن أن ال تكــون مغرقــة يف التخييــل ف ـقـرة
وعليها يف الوقت نفسه أن ال تكتفي بنقل املادة
التاريخية وتزهد يف الجانب القصيص التخيييل

فتغدو محض تأريخ ال يزيد معه النص الروايئ
عــى أن يكــون تتمّ ــة للكتــاب املــدريس فينفــر منــه
القــارئ الطفــل واليافــع.

أن يكــون مواطــن الغــد الكهــل الــذي يــدرك جيــدا

وتاريخــه اإلنســاين أيضــا ،ويعــرف أنّ وجــوده
الفردي اللحظي هو جزء من وجود أكرب ممتد

يف الزمــن عليــه أن يحافــظ عــى مزايــاه ويصلــح
مــن معايبــه ويضيــف إىل تراكماتــه املمتــدة حقبــا
يف الزمــن.

من جهة ،ويف حفظ الذاكرة الجماعية وتيسري

التواصــل بــن األجيــال وجعــل التاريــخ حيــا يف
الحاضــر مــن جهــة ثانيــة.

التــي يمكــن أن تفيــد القــارئ اليافــع يف فهــم

ضـره ،وأن يجيــد تخـ ّـر مشــاهري األعــام
حا ـ
التاريخيــن الذيــن يمكــن أن يسـ ّ
ـتمد القــارئ يف

إنّ للــروايئ الــذي يكتــب للك ـهـول الحــق يف

ويف ذلــك ي ـقـول مــارك ســوريانو مؤلــف الروايــات

بيــد أنّ الروايــة التاريخيــة املوجهــة إىل اليافعــن

ســرهم قيمــا إنســانية عليــا تســاعده يف مواكبــة

التاريخيــة ،التخييــل أو التاريــخ ،وفــق الغايــة

كهــا فذلــك يعنــي يف نهايــة األمــر أن يمـ ّر مــن

املــايض لتنقطــع عــن الحاضــر ،بــل عــى العكــس

لذلــك فــإنّ كل عــودة إىل التاريــخ الســتثماره

أن يختــار الج ـنـوح إىل أحــد م ـكـوين الروايــة
التــي يرســمها لنصــه .أمــا الــذي يكتــب روايــة

تاريخيــة لليافعــن فعليــه أن يراعــي طبيعــة
قارئــه اليافــع ،فيجتهــد يف أن يكــون نصــه بديعــا

التاريخية املوجهة إىل اليافعني “أن يصبح املرء

ديمومــة محصــورة يف عيــش اللحظــة ،إىل زمــن

ممتــد يحتــوي املــايض والحاضــر واملســتقبل ،أي
املرور إىل تاريخ هو تاريخنا نحن وال ّ
شك ولكنه

يف الوقــت نفســه ليــس تاريخنــا إال ألنــه يتحــاور

يف تخييله ،موضوعيا دقيقا يف تأريخه ،مفيدا
ّ
معلمــا يف معارفــه.

عـاء“.
مــع تاريــخ اإلنســانية جم ـ

التاريخيــة املوجهــة إىل اليافعــن أن يخطوهــا

شـاء املواطــن الكهــل
املوجهــة إىل اليافعــن يف إن ـ

أمــا الخطــوة الثالثــة التــي عــى مؤلــف الروايــة

ويتــأىن فيهــا إذ لعلهــا أخطــر الخطــوات جميعــا،
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فهــي التفكــر مل ّيــا يف األهــداف التــي يرنــو إىل
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مثلها مثل الرواية التاريخية عامة ال تغوص يف

صـره.
ع ـ

تماما إنها ال تسافر إىل األزمنة السابقة إال وهي

قصصيــا ،هــي بالضــرورة عــودة قائمــة عــى

الرواية التاريخية املوجهة إىل اليافعني أن يضع

إىل حـ ّـد كبــر عــى املضامــن والقضايــا التــي تبــدو

محمّ لــة بهواجــس الحاضــر .لذلــك فعــى مؤلــف

اختيــار وانتخــاب ودراســة يعتمــد فيهــا املؤلــف

لــه متصلــة بحاضــر املتلقــي اليافــع ،قــادرة عــى

نصب عينيه يف الخطوة الرابعة من مشروعه،
أولويـ َـة التفكــر يف الجســور التــي يمكــن أن

إفادتــه يف فهــم عاملــه املعاصــر اليــوم.

ومســتقبله ،وأن يحســن البحــث عــن األحــداث

مســؤولية ك ـبـرة يف حــق أجيالنــا القادمــة ال بــد

وعــى هــذا النحــو تســاهم الروايــة التاريخيــة

ضـره
يقيمهــا بــن مــايض قارئــه اليافــع وحا ـ

املتحمــل للمســؤولية املتســلح بالفكــر النقــدي

التاريخيــة املحليــة والقوميــة واإلنســانية عامــة

وحسن اختيار ّ
للحظة التاريخية التي يمكن أن

هــذه املعطيــات جميعهــا تجعــل النهــوض

الصغــار تتوافــق ومــا نريــد لهــم مــن تشـ ّبع بقيــم

قصوى اليوم إلزالة الغبار عن لحظات تاريخنا

تقـ ّـدم لــه مــادة ثريــة يجــد فيهــا رســالة إىل قرائــه
الخــر والجمــال والعــدل والتســامح والســام.

بالرواية التاريخية املوجهة إىل اليافعني ضرورة

املشــرقة ومــا أكرثهــا ،وتجذيــر الطفــل العربــي

يف بيئتــه الخاصــة ووصلــه بالروافــد التاريخيــة

وال يمكــن لروايــة تاريخيــة موجهــة إىل اليافعــن
أن تنجــح إالّ متــى وعــى صاحبهــا بأنــه يختــزن

اإلنســانية عامــة ،وتعويــده عــى التعامــل مــع

يتعاونــون جميعــا لخدمــة الطفــل :فهــو القــاص

تعامــا موضوعيــا نقديــا دون تقديــس وال

يف شــخصه لحظــة الكتابــة ،أشــخاصا آخريــن
األديــب ،وهــو املــؤرخ األمــن ،وهــو البيداغوجــي

الفطن ،وهو املنغرس يف حاضره اليوم العارف

دقيــق املعرفــة بمــا يحيــط بالطفــل مــن تهديــدات

إن كتابــة الروايــة التاريخيــة املوجهــة لليافعــن

هــي أخطــر مــن األســلحة املد ـمـرة ألنهــا ال تريــد

أن يتسلح لها املؤلف بمعرفة واسعة بالتاريخ،

واألفــكار.

طـراف ولكــن العقــل
أن تصيــب منــه الجســد واأل ـ

تاريــخ الــذات وتاريــخ اآلخــر عــى حــد ســواء
تبخيس ،والتصدي ملن يح ّرف التاريخ ويقولبه

ليســيطر بــه عــى ع ـقـول ناشــئتنا ســعيا منــه إىل

أن يخرجهــم مــن املــايض والحاضــر واملســتقبل..
كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في أبوظبي
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إيتيل عدنان
أنا دمشقية يونانية
إيتيل عدنان شاعرة وفنانة تشكيلية من سوريا تكتب باإلنكليزية وتقيم خارج سوريا منذ أكرث من أربعني عاما ،وإقامتها بني مدينتني

كاليفورنيا وباريس .هي ابنة ألب دمشقي هو آصاف عدنان قدري كان ضابطا يف الجيش العثماين وأم يونانية مولودة يف أزمري هي
روز ليليا الكوريت .عاشت ردحا من طفولتها يف بريوت ،وربيت يف ظل هيمنة اللغة الفرنسية عىل العربية يف االستعمال اليومي
لعائالت ميسورة .درست األدب اإلنكليزي وهاجرت إىل فرنسا أوال ،ثم اتجهت إىل أمريكا حيث تخصصت يف الفلسفة ،وعملت

أكاديمية يف إحدى الجامعات األمريكية .أطول إقامة لها كانت يف أمريكا ،وهناك أصدرت جل أعمالها الشعرية .الحوار معها جرى

يف لندن أثناء توقفها يف رحلتها السنوية بني كاليفورنيا وباريس.

ما سلف كان املقدمة القصرية التي وضعتها لحواري هذا مع إيتيل عدنان الشخصية الفريدة من نوعها بني مبدعي الشعر والرسم
وكنت أجريته معها قبل ربع قرن من اليوم عندما كنت أح ّرر مجلة “الكاتبة” يف لندن مطالع التسعينات.
صداقة شعرية من نوع خاص ربطتني بهذه الشخصية الطفولية إيتيل عدنان بعدما فاجأتني ذات يوم بإنجازها عمالً فنيا كبريا
مستوحا من كتابي “مجاراة الصوت” .عرضته يف عدد من متاحف العالم ،من نيويورك إىل جنيف ،إىل باريس ، ،وكانت آخر محطة

له يف معرض لندين .وبعد العرض أهدتني العمل الذي يشبه األكورديون .واليوم أعرتف بألم أنني فقدت تلك النسخة اليتيمة .ولم

أتمكن من أن أكشف األمر لهذه الفنانة والشاعرة الكبرية بأن العمل الفني الذي أنجزته وأهدته لذلك الشاب الطائش الذي كنت لم
ً
بليغا .فلم يسبق يل أن قرأت أو أنجزت حوارا مع شاعرة أو
يعد موجوداً .الشعراء كائنات طائشة .لكن هذا الحوار معها كان فوزا
شاعر يتحدث بالطريقة العميقة والبسيطة بساطة آسرة كتلك التي تتحدث فيها إيتيل عدنان عن الشعر والشاعر والكلمات وعن

الفن والفنان والعالم .يشء ال يشبهه إال العمق الطفويل املذهل يف الشعر نفسه.
لن أضيف أكرث ،ولكن أترك صوت الشاعرة يتكلم.
الجديد :كيف تنظرين إلى الخيط الفلسفي الذي ينظم عملك

وافرا من معارف مختلفة .في صغري كان ينبهني إلى ظواهر الطبيعة

عمل كتب في فترة مكبرة .هل توافقينني ،من األساس ،على

في ذاكرتي ،كأن ينبهني إلى القمر ،قائال :انظري إليه ،ال أحد يستطيع

الشعري “كتاب البحر” الصادر مؤخرا في ترجمة عربية ،وهو
وجود مثل هذا الخيط في شعرك عموما؟

إيتيل عدنان :شعري األول في “كتاب البحر” كتبته قبل دراسة
الفلسفة .درست أوالً األدب ثم تخصصت في الفلسفة .وفي أميركا
عملت أستاذة للفلسفة في إحدى الجامعات على مقربة من سان

فرانسيسكو“ .كتاب البحر” وضعته قبل أن أبلغ العشرين .وال بد أن
يكون اختياري الفلسفة مبنيا على رغبة وأساس طبيعيين ،وبالتالي
ّ
مبكرين .وهذا االهتمام ركز اجتهادي في فقه الكون .قبل بضع سنوات
كنت مريضة جدا ،وخفت أن أموت .واآلن أتذكر شفقتي على نفسي

اآلخر الذي أحببته كأكثر ما أحببت كان البحر.
الجديدّ :
أي بحر؟

إيتيل عدنان :بحر بيروت .كنت أسبح في سن الرابعة ،وكنت،

مذ ذاك ،أشعر وأحس أنني أسبح في وجود مطلق .وأنا ،أيضا ،من

برج الحوت .قبل عشر سنوات كتبت في شعري ما معناه “ما أحببت
الرجل ألنني أحببت البحر أكثر من ح ّبي للمخلوقات األخرى” .وكما

هذه حقيقة شعرية وليست حقيقة إنسانية .نحن نحتاج ألن نف ّرق بين

كان ضابطا سوريا من دمشق في الجيش العثماني .درس إلى علومه

الواقع والفن.

الحربية اللغة والفلك والجغرافيا ،وكان مثقفا مطلعا نال قسطا
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الوصول إلى هناك .القمر كان صورة مجسمة للمستحيل .الشيء

من الموت ،ألنني كنت أحس وأعتقد بعمق وقوة أن الكون سيخسر
بموتي صديقا كبيراً .هذا ما كنت أشعر به .أحب الكون .منذ صغري
أحببت الطبيعة ،السماء والشمس والقمر والزرقة العميقة .أبي
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وموجوداتها .ومازالت صورة إشاراته ومالحظاته المحرضة مطبوعة

ترى فإن اإلنسان يكتب ثم يدرك الحقا الداللة الخاصة لما كتب .ولكن
ما هو حقائق شعرية وما هو حقائق إنسانية لئال يبطل التمييز بين
على قدر حبي للبحر كنت مهجوسة بالرغبة في الوصول إلى الماء،
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إيتيل عدنان :نعم ،قوة.

أن أحدا يمكنه الكشف عن كامل العالقات بين الفنين .نحن

إيتيل عدنان :في التاريخ ،نعرف أن الشعر طالما أخاف السلطة

نعرف ميكانيكا المشي في جسمنا .حتى األخصائي ال يعرف على

أنه يخرج من روح ويصل إلى روح .لذلك فإن السلطة الطاغية تخاف

جسدنا .كيف مثال يبدأ طفل صغير ،فجأة ،في المشي .في الكون

الخوف .الشعر له مفعول المنوم المغناطيسي ،والسلطة خير من

الجديد :هل يعني ذلك أن النقاد ،مثال هم مجرد قراء قد يصدرون

الجديد :كيف؟

منه .لذلك دأبت السلطة على محاولة شراء الشعراء .خطورة الشعر

سلطة الشعر ،ألنها غير مرئية .وكل ما هو غير مرئي يبعث على

يدركه.
ّ
َ
الجديد :هل إنه لو أدرك لكف عن أن يكون جبارا؟

لنوعين من الفن ،فإن ما ينتج عنها شيء تصعب المفاضلة ما بينه.

إيتيل عدنان :ربما .ففي كل إنسان ،مهما كان سيئا أو شريرا هناك

الكائن يذهب الشعر ،ويصل .وهناك يفكك ويهدم الجدران في

التشكيلي كالرياضة ،معه يدخل الجسم في عمله أكثر مما يدخل

إلي أحيانا ،يصدر من منطقة
الجديد :لكن الشعر ،كما يخيل ّ

أن تكون العالقات بين الكلمات والرسم متغيرة من فنان إلى آخر .مثال

للشعر أن يكون قويا؟

أو نظرات فلسفية .أيضا فإن فان غوغ في رسائله كان كاتبا عظيما ولم

وكنت أتابعه وأوخذ إليه من وراء األبنية عبر الشوارع التي تحجبه

الفن .الشخص يستطيع أن يكذب ،لكن الشعر ال يكذب .الشعر يخرج

جسدي كله بكامل كيانه كان يستشعره وينجذب إليه .منير العكش،

يعرف بم يفكر ،بالكتابة يجد الكائن حقيقة ذاته ،ومن حقيقة الذات

الخلل ،من انكسار ،أو من لحظة ضعف قوية .إذن كيف يقيض

لو كنت تعرفه ،قال لي ،بعد قراءة “كتاب البحر” إن في هذا الشعر
نظرة إلى البحر ال تماثلها إال نظرة اإلغريق إليه ،شعره يعكس في
القارئ إحساسا بحركة البدء ،ويجسد شيئا من صور الخلق في

الكون ،عندما كان الوجود ما يزال سديما .وفي نظري هو كتاب يجسد
زواج الشمس والبحر.

الجديد :ولكن هل يمكن تعيين وتسمية حقائق الشعر؟

إيتيل عدنان :هي الشعر نفسه .الشعر ليس ترجمة أليّ حقائق

مفترضة .ويجوز أن تكون هناك حقائق بال أيّ فائدة .وإذا حاول المرء

شعري ال يخرج من تاريخ الشعر ،وإنما من خبرة الكائن الفطرية،

مع الشعر بحثا وتفسيرا لكل شيء إذ ذاك سوف تتبدد الحقيقة.

تتحول إلى وجود جديد .أكتب بال ذاكرة أدبية .وهذا النمط من العالقة

الشعر فالشعر ال يترجم.

ومن تفكره في الوجود بصفاء .لذلك أحس عندما أكتب أن الدنيا
مع الكتابة بدأ مع كتابي الشعري األول ،ورافقني خالل أعمالي
الالحقة .إنه ينطبق على كل ما كتبت.

الشعر والحقيقة
الجديد :هل يقدم الشعر ،في رأيك،

حقائق عن الوجود؟ هل مطلوب
من الشعر أن يقدم ّ
أي حقائق؟ وإذا
كانت الحقائق االجتماعية في جلّ

ما نستعرضه عبر التاريخ هي حقائق

مضادة لإلنسان وملوثة لوجوده ،إن لم

نقل مدمرة ،خصوصا عندما تصدر عن
خلل في الميزان اإلنساني لصالح القوة

المتسلطة واألنانية والشرسة ،عند ذاك
ما هي حقائق الشاعر وحقائق الشعر؟

إيتيل عدنان :إذا كان هناك شيء اسمه
الحقيقة فهي موجودة أصال وأساسا في
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فالشعر كالموسيقى .الموسيقى ال يمكن ترجمتها في كلمات .كذلك

إيتيل عدنان :الشعر يملك قوة الحقيقة ،وليس هناك شيء

ثوري أكثر من الحقيقة .الحقيقة تخيف الناس .وحقيقة الضعف

يبرع فقط في الفن ،وعلى الرغم من أنه يتساوى مع كلي في قدرته
الفنية وتأمالته الفلسفية ،إال أنه كان مختلفا عنه كثيرا في فنه ،فقد

سعى فان غوغ وراء حقيقة مزدوجة أن ال يرسم وكفى ،وإنما أن
يرسم ليكون نقيا وميتافيزيقيا في لوحته وكتابته سواء بسواء .بينما

يستعرض قوّته ،ويباهي بها ،أو يدعيها .إنه شخص لديه قوة أن يرى

وروحية كبيرة حتى يسمو في الضعف .أصعب شيء أن تسمّ ى األشياء

لرسم العالقة بينهما؟

أو تجاهلها .كيف إذن تصير كلمات سابقة على الشاعر كلماته

أبي كان ضابطا سوريا
من دمشق في الجيش
العثماني .درس إلى جانب
علومه الحربية اللغة والفلك
والجغرافيا

بول كلي ودوالكروا كتبا ،ولكن كتابتهما كانت إما عبارة عن يوميات،

فلسفيا ،بخالف فان غوغ الذي يرسم ليصبح أنقى.

امرؤ على ضعفه ،فهو في اعتباري شخص أقوى من شخص آخر

بأسمائها مهما كانت هذه األشياء بسيطة أو عظيمة .الشعر يسمّ ي.

إيتيل عدنان :هنا المشكلة الجوهرية

في الكتابة ،وبالتالي تحقق الفنان في عمله يكون أكبر .ومن الطبيعي

نجد أن بول كلي يصب مشاعره وتأمالته وأفكاره كلها في لوحته .إنه

الجديد :الشعر يكتب بالكلمات .والكلمات لها دالالت تاريخية

وحده؟

يجلس غالبا في وضعية قد ال تكون مريحة للجسم ،بينما الفن

تخيف أكثر من أيّ حقيقة بشرية أخرى .لذلك فإن حقيقة الضعف
بالغة القوة .الناس غالباً ما يخافون الوقوف أمام المرآة .وإذا تكلم

الدنيا كما هي في جوهرها العميق .وفعل كهذا يحتاج إلى قوة عقلية

واجتماعية وإنسانية مختلفة .وهذه ال يستطيع الشاعر تجنبها،

على أنها صائبة باستمرار؟
إيتيل عدنان :تماماً .ولو نحن عدنا إلى الذات الفنية المنتجة

ألننا بصدد متع مختلفة .الكتابة مثال صعبة للجسم ،ألن الذي يكتب

الكائنات.

يمكنه العثور على حقيقة أكبر .ولكن إذا لم يبدأ المرء من الذات ،فهو

أسرار كثيرة ،ونحن ال نعرف إال القليل القليل من الحقائق.

يدرك ذلك .هناك أناس يغيرهم الشعر دون أن ينتبهوا .إنه في ظني

نقطة بعيدة متوارية تمثل إنسانه البريء .إلى تلك النقطة في نفس

وتلك التي تفضي إليه .ولم تكن عيناي فقط تتوقان إلى البحر ،وإنما

نحو نهائي .هناك سر دائما .حقيقة نحن ال نعرف .نحس ذلك في

أحيانا عن وهم أو قصور ،وبالتالي ليس علينا أن نأخذ قراءاتهم

عمل مباشر .ترى رجال جبارا يسمع الشعر فيذوب لشيء فيه ليس

من األعماق ،ممّ ا قبل الفكر .في أوقات ،على المرء أن يكتب حتى

نقوم بعمل أشياء كثيرة ال ندركها .نحن ،مثال نمشي ،وال

الشعر يمنح االسم.

يفكر في الرسم ،يستعمل الخطوط واأللوان ككلمات توصل معنى
الجديد :وماذا عنك بين الكلمات واأللوان ،أيّ فلسفة تناسبك

إيتيل عدنان :في البداية لم يكن في وسعي التوصل إلى خالصات
فكرية بصدد ذلك ،لكنني الحظت الحقا
أن هناك وجهين يتبادالن الظهور في

في الكتابة .فالشعر موجود بين الكلمات

الكلمات واأللوان
الجديد :كشاعرة

الجديد :أين تكمن ،إذن ،الحياة

األكثر تمثيال للروح الفني لديك واألكثر

إيتيل عدنان :الكلمات شيء مثل األرض

هذه النفس باألقل من الحواجز ،الشعر

خطواتنا على تلك األرض.

إيتيل عدنان :ال أعرف ،حقيقة .أنا أكتب

إيتيل عدنان :ربما ،أعتقد ذلك .علما أن

إذ يصدران عن روح واحدة إنما يعبران

هي أقرب إلى الفطرة ،والبساطة العميقة

كأدوات استعمال للجميع ،والكلمات

كأدوات خاصة.

الخاصة للكلمات؟

التي نمشي عليها حفاة .وقصائدنا هي آثار

قوة الشعر
الجديد :هل الشعر قوة؟

تكتب

ّ
وتشكل

ّ
وتلون ،أيهما
بالكلمات ،وفنانة ترسم
قربا من نفسك وأقدر على التعبير عن
أم التشكيل؟

قبل أن أرسم .والكتابة والرسم بداهة
بوسائل مختلفة عن هذه الروح .ال أعتقد

شعري ال يخرج من تاريخ
الشعر ،وإنما من خبرة الكائن
الفطرية ،ومن تفكره في
الوجود

شخصيتي ويع ّبران عن نفسيهما في

كتابتي ،األول مأساوي ،والثاني فلسفي.
بينما يأخذني حب السعادة والرغبة في

نيلها إلى الرسم .أنا أسعد عندما أرسم.
الرسم هو الشيء الذي يسعدني.

الجديد :ألهذا السبب نحن ال نجد مثيال

لرسمك إال لدى األطفال؟

هذا يمكن أن يوهم بأن رسومي سهلة .بينما
التي تصدر عن تمثل للطبيعة األولى.
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شعرية االنكسار

وقصيدته فقط ،وإنما يصيب البشر كلهم.

نفسك .السؤال هنا حول إشكالية الهوية.

العربية في بيروت ،آنذاك ،كان خطأ كبيرا بحق الناشئة .كان عليهم
أن ّ
يعلموا األطفال العربية أوال ومن ثم يتركون لهم اختيار لغة أخرى.

الجديد :ما رأيك بشعرية االنكسار حيث خصال الحزن ّ
تولد

اإلنسان إلى العدالة والحرية .االنكسار إذن ال يصيب الشاعر المرهف

إيتيل عدنان :االنكسار موجود في كل كائن .ما من إنسان إال وفيه

شيء آخر .القوة ليست هي المهمة .وإنما الشرف ،مهما كان المرء

إيتيل عدنان :أنا فعال أنظر إلى نفسي على أنني شاعرة عربية في

الشريف والمش ّرف في اإلنسان .ومهما يفعله جالد لسجين إذا بقي

في طفولتي ذهبت إلى مدارس فرنسية في بيروت وكانت الراهبات

إيتيل عدنان :قدري .ولكن في الشرق عادة التكني باسم الجد.

يونانية وأبي كان مضطرا إلى استعمال اللغتين التركية والفرنسية في

أوال ومن ثم في أميركا بعد إقامتي في بيروت ،وعملي كأستاذة في

التأمل والرومنطيقية في الكتابة؟

كونها (أخرى) ودخلت فيك لتصبح لغتك الفاعلة في األعمق من

شيء ما من االنكسار ،ما من حيوان غير منكسر ،ما من طبيعة غير

فقيرا أو سجينا ،إذا كانت حريته باقية في أعماقه فهو قوي .القوة هي

أكثر من ذلك ،هناك الموت ،نحن في حياتنا نموت مرارا .وما من

أحد يمكن أن ينأى بنفسه بعيدا عن الموت ،وألمه .هكذا هي الحياة.
ولربما يكون انكسارا كبيرا لسبب صغير .عندما يض ِّيع طفل ً
كرة تتولد

لدى هذا السجين ما لم يتمكن الجالد من الوصول إليه في أعماقه،

اللبنانيات ضد اللغة العربية ،ويرفضن تعليمها لنا .في البيت أمي

الجديد :هل هناك معنى تطلبينه من الشعر؟

حديثه معها .هكذا لم أسعد بأن أتكلم العربية وأجيدها كتابة.

الجديد :أظن أن ما من أشياء صغيرة في العالم .األشياء

النفس وانسجامها وصفائها وصدقها .بعد ذلك في الشعر لكل

منكسرة .حزن األطفال فيه انكسار ،أول فقد يقدم تجربة في االنكسار.

فإن القوة هي هذا الشيء الذي بقي هناك.

اللغتين اإلنكليزية والفرنسية ،وهذه مشكلة أعيشها ،وهي بال حل.

وتسبب ذلك في انقطاع صلتي بهم .أعتقد أن اإلعراض عن تعليم

الجديد :ما اسم عائلة والدك؟

ّ
وجدي كان اسمه عدنان .اغترابي في فرنسا
اسم والدي كان آصاف،

جامعة أميركية ألكثر من ثالثين عاما ،جعلني أركز بشكل نهائي على

إيتيل عدنان :ال ،أبدا ،إال بمقدار ما هو معنى يعبر عن وحدة

الجديد :ألم يحاول والدك تلقينك العربية أقله عن طريق

استيعاب اللغة اإلنكليزية وإجادتها على نحو يمكنني من التعبير عن

الصغيرة هي أشياء كبيرة ما دام المكون الجوهري للجزء هو

طريقته ورؤيته.

إيتيل عدنان :لألسف ال .ألن أبي كان ضابطا في الجيش العثماني

بالعربية .واآلن ال أظن أن لديّ مشكلة مع اللغة .إنما لديّ حزن كبير

إيتيل عدنان :تماماً .عندي ،مثال ،أن من يحب شخصا وال يتمكن

الهوية واللغة
الجديد :أنت شاعرة سورية األصل ،وإنجازك الشعري بمجمله

في الطفل دواعي االنكسار.

نفسه في الكل.

بدوره من نيل حبه يبلغ شيئا من الموت .في عالمنا العربي ،مثال،
كل شيء يو ِّلد االنكسار ألبنائه .كذلك ما من عالم في النهاية من دون
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موضوع في اللغتين اإلنكليزية والفرنسية .على صعيد الهوية أنت

في الشعر كائن مهاجر من ذاته اللغوية األولى إلى ذات أخرى.

المحادثة؟

نفسي شعريا وأدبيا بمستوى يرضيني ،لم يكن في وسعي تحقيقه

وأمي أجادت التركية لكونها عاشت في إزمير ،محادثاتهما كانت غالبا،

لكوني ال أجيد العربية التي أحبها وأقدرها كلغة هائلة.

ذلك ،الجو في بيروت كان فرنسيا .العربية التي أتكلمها اآلن تعلمتها

في كل الحضارات هناك من كتب بلغات أخرى .في أيام الحضارة

وباستمرار بالتركية .أمي من جهتها كانت تخاطبني باليونانية .بعد

من الشارع أوال ،ومن ثم في بيت أهلي في الشام (تقصد دمشق).
علي أن ال أتمكن أبدا خالل إقامتي في أميركا أن أكتب
الحقا كان شاقا ّ

على أنني في النهاية أعتقد أن األصل هو ما تفضله أنت كشخص مفرد.
العربية العظيمة كان هناك من العرب من يكتب بالفارسية والتركية

وحتى اليونانية ،وهناك فرس وأتراك كتبوا بالعربية أو كتبوا باللغتين.
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اللغة بالغة األهمية بالنسبة إلى الهوية ،لكن األمانة في التعبير عن

بنظافة البيت ،تفرح ألشياء صغيرة بسيطة.

الهوية ليست دائما شيئا أصليا مصدره الخارج ،إنها ذلك الشيء

مع اللوحات الفنية .أذكر أنه كان يذهب إلى سوق الحميدية في الشام

هذه بحد ذاتها هوية .الهوية ليست شيئا فرديا بالتأكيد .ولكن أنت إذا

المتحف لتأمل اللوحات .كانت غايته جمالية بحتة .وكما نعتقد نحن

على اختالفه حبك.

العرب ،لألسف ،أضاعوا شخصيتهم ،لم يعد في وسعهم تلمس

أعماق الكائن بواسطة أيّ لغة هي المدخل الحقيقي إلى الهوية.

العميق فينا بالمولد واالكتساب أيضا .هناك من هم مزدوجو الهوية.

كان لديك أربعة أوالد فأنت تملك بالضرورة طاقة على منح كل منهم

أبي بدوره كان يحب السجاد ،يتعامل معه كما نتعامل نحن اليوم

ويزور بائع السجاد كما نذهب نحن في لندن أو سان فرانسيسكو إلى
أن تيرنر فنان كبير ،كان بدوره يعتقد أن السجاد شيء كبير فنيا.

ليس هناك حضارة عرقية صافية .الحضارة العربية عظمتها أنها

الميزات الفنية الهائلة الكامنة في موروثهم المستمر الحي .وما دمنا

المنظور أرى فكرة الهوية .نعم ،الهوية يمكن أن تكتسب باالختيار.

مهم لمجرد أنه يمشي عليه .يريدون أن يقلدوا الغرب في كل شيء.

ومن شخص إلى شخص.

كلوحات مذهلة .آباؤنا كانوا ينزعون أحذيتهم ليمشوا على السجاد.

قامت على مزيج من حضارات .وكل حضارة مهمة هي كذلك .عبر هذا

ومفهوم الهوية يختلف من زمن إلى زمن ،ومن حضارة إلى حضارة

إلي أن البعض منهم يظن أن السجاد غير
نتكلم على السجاد ،يخيل ّ
الغريب أن الغربي يحترم شغل اليد ويقف مشدوها أمام السجاد

الجديد :وماذا عن اكتسابها بالقسر؟ الكولونيالية األوروبية

أناس العالم العربي اليوم كما اكتشفت ،مرارا ،ال يحترمون إال المال.

لحظات مفصلية من تاريخ تطورها عن طريق إكسابها ثقافة أخرى

ّ
فخ اللغة
الجديد :من موقعك الثقافي بين أكثر من لغة كيف ترين الشعرية

انتهكت شعوبا وثقافاتها وحاولت أن تقمع خياراتها الخاصة في
ولغات أخرى؟

إيتيل عدنان :هذا صحيح ،وأنا أرى أنه جريمة اغتصاب جماعية

لوجود هذه الشعوب وثقافاتها وخياراتها في وجودها .لذلك قلت إنني
أعاني من ازدواجية االنتماء.

حب َ
الجمال
الجديد :ما اسم أمك؟
إيتيل عدنان :روز ليليا الكورتي.
الجديد :ماألثر الذي تركته فيك هذه األم؟
إيتيل عدنان :أمي لم تتعلم كفاية .توقفت عن الذهاب إلى

المدرسة في سن الثانية عشرة .لكنها كانت ن ّزاعة إلى حب الجمال
بهوس .في أوقات المطبخ كنت أراها وأسمعها وقد فرغت من تنظيف

طنجرة الطبخ تقول :أصبحت تلمع كالقمر .كانت تحب الجمال في
كل شيء ،وتراه في كل شيء .منها تعلمت حب

العربية بين الشعريات األخرى؟

إيتيل عدنان :أحب الجيل الجديد من الشعراء .جيل مطالع

الثمانينات ،قرأت لكثيرين وأعتقد أن شعرهم أكثر عصرية وحداثة
وجدة وشجاعة من شعر السابقين عليهم .المهم في هذا الشعر هو

اختالف الحساسية .هناك شيء يرجف فيه كما الشجر في الهواء .هناك

بحث حقيقي عن الجديد .إنهم ال ينصتون إلى الماضي ،إلى المعطى
الثقيل القائم وإنما هم ينصتون إلى أنفسهم .لديهم إيقاعات جديدة

تماما على الشعر ،أعتقد أنها المصدر الثري لهذا الرجف الذي تكلمت
عنه .الشعراء الجدد ال يتكلمون عن اللغة ،وعبر اللغة كتاريخ موضوع،
ولكنهم يستندون إلى تجاربهم الشخصية .ألن الشاعر إذا أعطى ثقته

الكاملة إلى اللغة ،هناك خوف عليه من أن يكتب بأوتوماتيكية،
خصوصا أن اللغة العربية جميلة إلى درجة ّ
تمكن من استخدامها

الجمال بدءا من األشياء البسيطة والعادية.

فخ للشاعر .أدونيس يتكلم عن جمال اللغة.

كان مطرزا كغطاء السرير المطرز .كانت تنسج

تقول أيّ شيء فيبدو جميال .على الشاعر أن

وهو مثال في هذا السياق .لكن هذا فخ .ألنك

كانت سفرة طعامها ملونة دائما .مفرش المائدة
الستائر بالكوشيه وتسعد كثيرا بما تقوم به .لم

تكن بورجوازية النزعة ،لم أر امرأة مثلها مولعة
بأشغال اليد .والدها كان نجارا.

أذكر أنها كانت تذهب إلى الخياطة ،وتحب
الفساتين الجميلة والبضاعة الحلوة في محالت
المدينة ،الحرير .رأيت أناسا في أميركا متعلمين

كثيرا ،وما كانوا يعرفون الفرق بين القطن
والحرير ،أمي كانت تعيش وتملك أن تعيش

حياة الحواس ،تلتذ بالفروق بين األشياء ،تلتذ
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بسالسة آسرة ،وجمال اللغة بهذا المعنى

خطورة الشعر أنه يخرج
من روح ويصل إلى
روح .لذلك فإن السلطة
الطاغية تخاف سلطة
الشعر ،ألنها غير مرئية

يخاف من جمال اللغة .أش ّبه جمال اللغة

بسكة حديد تحمل عربة مندفعة .هذا شيء
مخيف .الجميل المعاكس أن أكثر الشعراء
الجدد ال يقعون في هذا الفخ .إنهم يبدأون

من نفوسهم الجديدة وإلى نفوسهم الجديدة

ينتهون.

الجراح
أجرى الحوار في لندن :نوري
ّ
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لعبة المخيلة
ة
ولهب الحقيق 
يصنع العراق الجديد
عن جيل الــ  PUBGالذي
ُ
محمد كريم
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مــن الــذي قلــب المعادلــة فــي الشــارع العراقــي فــي  25أكتوبــر 2019؟ هــل هــي
عـراق فــي مؤتمراتهــم
سـرائيلي األميركــي كمــا يص ـ ّرح سياسـيّو ال ـ
مؤا ـمـرة مــن اللوبــي اإل ـ
الصحفيــة أو كمــا يص ـ ّرح محللــون ورجــال ديــن و ـن ّـواب تســتضيفهم فضائيــات عراقيــة
أو عربيــة؟ هــل هــي عــودة لمـ ّـد بعثــي كمــا يزعــم مــن يديــر ميليشــيات الــدم واالختطــاف
خـرة كمــا يص ـ ّرح أي عراقــي كان يهيــن العراقييــن
عـراق؟ هــل هــي صحــوة متأ ـ
فــي ال ـ
كل يــوم علــى صفحتــه الخاصــة مــن بروكســيل أو الســويد أو لنــدن أو برليــن أو
أمســتردام؟ هــل هــي ثــورة ضــد الفســاد كمــا ّ
يدعــي مــن يريــد ركوبهــا مص ّرحـ ًـا مــن قنــاة
ّ
مـان العراقــي أو
منصــة إصــاح فــي البرل ـ
حـرة األميركيــة أو اتحــاد األدبــاء العراقــي أو
ال ـ
اتحــاد الشــبيبة الشــيوعي؟ الــكل ي ـ ّ
ـروج لمــا ســبق ويصـ ّر علــى حصــر مــا يحصــل فــي
توجهــات المصلحــة الشــخصية والغر ـيـزة المذهبيــة التــي باتــتْ
هكــذا خطــوط حســب ّ
سـرطان.
تنهــش العراقييــن كال ـ
ً
ما يحدث فعال غريب ولماذا في هذا الوقت تحديدا؟ ما يحدث باختصار كان وراءه
جيــل كامــل .جيــل ارتبــط بلعبــة إلكترونيــة ُتدعــى “ ،“PUBGفمــن هــو هــذا الجيــل؟
حـراكا كب ـيـراً علــى
حـراك افتراضــي كبيــر ثــار ليصبـ َـح ـ
ومــاذا لديــه؟ وكيــف ظهــر؟ إنــه ـ
الواقــع.

ما

بيــن ســنتي  2017ـ  2018انطلقــت لعبــة

يعتمــد علــى النفــط فقــط بعــد تعطيــل تــام

اللعبــة

خـراج الجــارة إ ـيـران مــن حصارهــا
والســياحة إل ـ
ً
عـراق ســوقا رائجــا لــكل مــا
بعــد أن أصبــح ال ـ

““PUBG

علــى

مواقــع

ممارســة

التواصــل

االجتماعــي وباتــت
ً
بالموبايالت أمراً متاحا بعدما كانت مقتصرة

علــى الحاســوب وأج ـهـزة األلعــاب اإللكترونيــة

تصـ ّـدره إ ـيـران إليــه ،نظــام صحّ ــي فاشــل ،نظــام

مدمنوهــا ال سـ ّيما فــي أوســاط جيــل 2000-

مبنيــة علــى المحســوبية والرشــوة والطائفيــة

مــن إكــس بوكــس وبلــي ستيشــن ليــزداد
 2006في العراق.

تعليمــي فاشــل ،مؤسســة عســكرية فاشــلة
والفســاد ،قمــع للحريّــات ،تصعيــد طائفــي،

ـ  2019جهــات دينيــة تقــوم بالتحريــض علــى

خطــوط ح ـمـراء أفرزتهــا الميليشــيات تظهــر
مجــدداً كدكتاتــور جديــد) مــع مالحظــة أنّ

عـراق
تصعّ ــد لمنعهــا ،ليتــم حظرهــا فــي ال ـ

رغــم فســادهم علــى النقيــض مــن سياســيي

حظــر اللعبــة ووصــل األمــر بالبعــض إلــى
تحريمها وكتل سياسية في البرلمان العراقي

ويمارســها الالعبــون عبــر برامــج وتطبيقــات
تقــوم بفتــح اللعبــة .وتذهــب جهــود المؤسســة
الدينيــة والسياســية أدراج الريــاح.

سياســيي الســنة يخدمــون ناســهم ومناطقهــم
الشــيعة الذيــن يملــؤون كروشــهم وكــروش
أســيادهم فــي إ ـيـران.

ـ هــذا الوضــع المــزري أ ّدى لتظا ـهـرات بف ـتـرات

حـراك جماهيــري يكتســح
ـ  1أكتوبــر  2019ـ

متفاوتــة ( 2013 ،2011واليــة المالكــي،

حـراك يجــب الوقــوف علــى التراكمــات
قبــل ال ـ

كانــت تطالــب بإصالحــات بســيطة تمثــل

عـراق منــذ الــ:2003
التظا ـهـرات التــي شــهدها ال ـ
ـ منــذ تسـ ّنم سياســيي الشــيعة للســلطة

ـمـاء وكهر ـبـاء انتهـ ْ
ـت بالتســويف والمماطلــة

بغــداد وغالــب المحافظــات الشــيعية.

ْ
أنضجت هذا الحراك المختلف عن بقية
التي

عـراق يواجــه نفــس األ ـمـراض .أ ـمـراض
وال ـ
صنعـ ْ
ُ
عـراق فقــط (فســاد يستشــري
ـت فــي ال ـ
فــي كافــة مؤسســات الدولــة ،اقتصــاد مشــلول

84

ومقصــود لقطاعــات الصناعــة والزراعــة

aljadeedmagazine.com

 2018 ،2016 ،2015واليــة العبــادي) .ولكنهــا
أبســط حقــوق المواطنــة مــن تعيينــات إلــى

بعدمــا تــم بيعهــا بقياداتهــا الدينيــة والثقافيــة
واليســارية.

ـ اغتيــاالت ســافرة ومُ منهجــة للموديلــز (تــاره
فــارس ،ـكـرار نوشــي…) والك ّتــاب والناشــطين
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المدنييــن (كامــل شــياع ،عــاء مشــذوب (بــ13
رصاصــة اخترقــت جســده) ،ســعاد العلــي،
عـزاوي )..وخب ـيـرات مراكــز التجميــل
وســام ال ـ
(رشــا الحســن ،رفيــف الياســري) لتنهــي

حـول جهــات
ضـوع بتصريحــات ـ
الحكومــة المو ـ
ُ
ُ
مســلحة مجهولــة وتغلــق القضيــة وتســجّ ل ضــد

مج ـهـول .ضــد خــط أحمــر ال يمكــن أليّ جهــة فــي

الدولــة محاســبته.

حـراك أكتوبــر كان هنــاك حطــب لهــذا
ـ قبــل ـ
حـراك تمثــل باعتصــام الجيولوجييــن
ال ـ
ً
(خريجــو علــوم الجيولوجــي) طلبــا بالتعييــن.
كذلــك اعتصــام شــريحة الدراســات العليــا

(مــن يحمــل شــهادة ماجســتير ودكتــوراه) مــن

كافــة المحافظــات فــي بغــداد والذيــن جُ وبهــوا
بســيارات ال ـمـاء الســاخن ُ
وفـ ّ
ـض اعتصامهــم
تعســفية واضحــة ،ليكلــل كل هــذا
بطريقــة
ّ

حـراك والــذي تمثــل
بالفتيــل الــذي أشــعل ال ـ

بنقــل الفريــق الركــن عبدالوهــاب الســاعدي
مــن إ ـمـرة جهــاز مكافحــة اإلرهــاب إلــى إ ـمـرة
الد ـفـاع وال يُخفــى مــا للســاعدي مــن دور قيــادي

وميدانــي فــي عمليــات تحريــر الموصــل وبالتالــي

لــه حضــوره الطاغــي فــي الشــارع العراقــي؛

حـراك فــي  1اكتوبــر  2019بجيــل
لينطلــق ال ـ

جديــد ال يعــرف الخــوف .جيــل عنيــد وال يملــك
حـراك
سـره .طبعــا جابهــت الســلطة ال ـ
شــيئا يخ ـ
بأســلوب جديــد لــم تســتخدمه مــن قبــل تمثــل
ضـاء
بالق ّنــاص الــذي بــدأ بحصــد المحتجّ يــن وأع ـ

القــوات األمنيــة ،لتدخــل القضيــة مماطــات
ـان تحقيقيــة
جديــدة وتســويفات معتــادة فــي لجـ ٍ

تق ّرهــا الحكومــة ،ثــم تقـ ّر لجــان أخــرى لمراقبــة
عمــل هــذه اللجــان ،وتقـ ّر لجــان أخــرى لمراقبــة

عمــل هــذه اللجــان األخــرى وهكــذا تبقــى أصابــع

االتهــام ضــد مج ـهـول.

زيارة األربعين  /استئناف الحراك

عـراق جمــع هائــل مــن
فــي كل عــام يدخــل ال ـ
الزائرين للســير مشــيا على األقدام في المســيرة

المليونيــة لزيــارة اإلمــام الحســين وأخيــه

اإلمــام العبــاس فــي كربــاء .غالبيــة مــن يدخــل
عـراق فــي هــذه الزيــارة هــم مــن الشــيعة وعلــى
ال ـ
التسلســل ( إ ـيـران ،البحريــن ،باكســتان…).
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وأكثرهــم مــن شــيعة إ ـيـران .الــذي تغ ّيــر هــذا

حـراك ضــد
العــام هــو الرفــض الــذي ترجمــه ال ـ

إ ـيـران بالــذات ال سـ ّيما بعــد تصريحــات إيرانيــة
خـول عناصــر عســكرية
عـراق بد ـ
بانتهــاك ســيادة ال ـ
إيرانيــة بحجــة حمايــة الزائريــن اإليرانييــن .ليدخــل

العراقيــون بالكامــل والكربالئيــون بالــذات فــي

اســتفزاز وتوتــر كبيريــن مــع اإليرانييــن تحديــدا

صـرة حتــى
تمثــل فــي كل مفاصــل الزيــارة مــن الب ـ
كر بــاء.

ملحوظــة مهمــة :االســتئناف كان ب ـقـرار ورغبــة
المنتفضيــن كونهــم يعرفــون مــدى عهــر الســلطة
التــي بإمكانهــا أن تفعــل أي شــيء وتتهمهــم بــه.
كذلــك كان ال ـقـرار احترامــا لقدســية هــذه المســيرة
لــدى طائفــة الشــيعة فــي الشــعب العراقــي.

نعود للعبة “:“PUBG
تعريف:

(اتركنــي فــي جز ـيـرة وأعطنــي ســاحاً وقــل لــي
إن حياتــك تعتمــد علــى مــوت اآلخريــن وانظــر

مــاذا ســأفعل؟!) الكلمــة لكاتــب الفيلــم اليابانــي
ّ
المصــور
“ .“BATTIL RUYALEليســتوحي

والجرافيــك ومصمّ ــم األلعــاب اإليرلنــدي برينــدان

غريــن ف ـكـرة اللعبــة مــن الفيلــمّ .
قصــة الفيلــم
تتمحور حول طالب في المرحلة الثانوية أجبروا

علــى القتــال لحــد المــوت مــن قبــل الحكومــة
ظـره فــي
اليابانيــة والــذي أثــار جــدال كب ـيـرا وتــم ح ـ

بلــدان عـ ّـدة .ليقـ ّرر برينــدان أن يعـ ّـدل الف ـكـرة

حـاء العالــم
ويضيــف  100العــب مــن مختلــف أن ـ

ينزلــون بمظــات فــي جز ـيـرة بحثــا عــن األســلحة
للقتــال تجنبــاً لقتــل أنفســهم مــن خــال توجههــم
إلــى المنطقــة اآلمنــة وهــي داخــل الدا ـئـرة التــي
تصغــر مــع مــرور الزمــن إلجبــار الالعبيــن علــى
االحتــكاك مــع بعضهــم البعــض والفــوز مــع نجــاة
آخــر العــب مــن المائــة .أصــدرت اللعبــة فــي 23
مبكـرة
ّـ
مــارس  2017علــى الحاســوب كنســخة

ومــن ثــم أصــدرت بشــكل كامــل فــي نفــس العــام
وفــي العــام  2018علــى جهــاز األكــس بوكــس

والبلي ستيشن ثم الموبايل .وتعتبر بوبجي أكثر
األلعــاب مبيعــا .وقــد حققــت أرباحــا مهولــة.
ّ
يفضــل العراقيــون اللعــب بنمــط
مالحظــة:
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تحقيق

التيمــات أي الفــرق وقــد تكــون أربــع ،أو اثنتيــن.
وفــي قانــون اللعبــة يكــون الفريــق الناجــي
األخيــر هــو الفائــز.

وال بـ ّـد مــن االشــارة إلــى إن “”PUBG

اختصــار لجملــة ( PlayerUnknown’s
 ) Battlegroundوتعنــي (ســاحات معــارك
الالعبيــن

المجهوليــن).

خصائص مهمة لهذا الجيل:

 1-أغلبيتهــم بحكــم إدمانهــم اللعبــة والتواصــل

واضح أن االنتماء المذهبي عملوا له “إبلوك”

أحدهــم ســيضعف الفريــق.

خطــورة هــذا الجيــل؟ ههنــا تكمــن خطورتــه

الالعبيــن هــم العراقيــون والســعوديون وفــي

بلغتهــم التواصليــة .هــل وعينــا أيــن تكمــن

العــادات والتقاليــد والقوانيــن وقــد تذهــب
المنظومــة الدينيــة بعيــداً وتع ّبــر عنهــم
كمُ خ ّنثيــن وأيضــا شــاذين وانحاللييــن أو ّ
كفــار.

قتــل الطائفيــة المقيتــة اللعبــة التــي اشــترك فــي

الفعــل ،فمثــا فــي بدايــة اجتيــاح تنظيــم

الــدم العراقــي وحيتــان الفســاد.

هــذا الضغــط بــدوره ّ
ولــد الكثيــر مــن ر ّدات

عـراق برعايــة حكوميــة لهــذا االحتــال
داعــش لل ـ

وبعــد إعــان فتــوى المرجعيــة الدينيــة للجهــاد
الكفائــي كان هنــاك مــن مــات علــى الســاتر فــي
الموصــل والرمــادي وتكريــت وجــرف الصخــر

علــى الفاســدين والقتلــة .خطورتــه وق ّوتــه فــي
خلقهــا الديــن والسياســة وأنتجــت حمّامــات

واآلن إلى محاولة قراءة للحراكين
(االفتراضي والواقعي):

وإدمــان اليوتيــوب والســينما أعطــى منظومــة

معرفيــة شــاملة طغـ ْ
ـت علــى المنظومــة

واعيــة وتحكمهــا نخــب واعيــة تمتلــك مهنيــة

وأخالقيــة فــي التعامــل معهــا وفــق الضوابــط

التــام فــي ـعـراق بــا أتفــه الخدمــات ،بــا
مســتقبل ،وبــا ح ّريــات؛ ّ
ولــد حــاالت انتحــار
بـ ْ
ـدأت بالظهــور علــى البــث المباشــر مــن علــى

مــن الطرفيــن .ال مــن الجمهــور وال مــن القــوات

 4الخصائــص الســابقة نفســها أنتجـ ْـت لنــا

موضع آخر؛ شاب مراهق يظهر بكامل أناقت ِه

المتظاهــر العراقــي القنــاص؟ بــمَ يواجــه عبــوات

التابــوات (سياســة ،ديــن ،جنــس… ).ويفعــل
مــا يريــده ولــو ّ
كلفــه ذلــك حياتــه.

وينهــي حياتــه قبــل أول تعليــق علــى الفيديــو.

األصوليــة األخالقيــة واســتبدلتها بمنظومــة
مدنيــة تميــل للتحـ ّرر وتؤمــن باإلنســان قبــل ّ
كل

شــيء.

جيــا بــا خــط أحمــر .جيــل يختــرق جميــع

ـت جيـا ً
 5نفــس المنظومــة التواصليــة خلقـ ْأنيقــاً يُفصـ ُـل ويُطــر ُد ّ
كل يــوم مــن المدرســة
ويُهــان بســبب تســريحة شــعر ِه أو مالبسـهِ؛
شـره فــي
“ســيلفي” خــارج المدرســة وين ـ
ليأخـ َـذ ِ

جســر أو درّاجــة ناريّــة أو غرفــة مغلقــة ،أو أي

فــي فيديــو طالبــا ممــن يعرفــه أن يســامحه،
 8-الجيــل بحكــم اللعبــة أصبــح يقاتــل معــه

العراقــي ضــد غيــر العراقــي فــي الكثيــر مــن

األحيــان وبالتالــي أصبــح المذهــب والديــن
عراقيــا .هــذا مــا بــدا واضحــاً فــي عالقاتهــم
االجتماعية الكثيرة وعندما تسأله كيف تع ّرف

بابــن الرمــادي أو ابــن الناصريــة أو ابــن د ـهـوك

بوســت علــى حســابه الشــخصي “مطــرود….
ولك ّنــي ســعيد” مــع ابتســامة توحــي بالحيــاة

أو الكــوت أو ابــن ديالــى ســيجيبك ببســاطة أنــه

غريبــة األشــكال التــي يرتدونهــا بــا جــوراب

هــل تعلمــون أيــن كان الل ـقـاء؟ لنشــاهد منشــور

والحر يــة.
َ
 6تســريحات الشــعْ ر المغا ـيـرة واألحذيــةوالبناطيــل والتنــورات والقمصــان الضيقــة
وصارخــة األلــوان ّ
ولفــات الشــال الحديثــة .أ ّد ْ
ت
إلــى ضغــط المنظومــة االجتماعيــة بالكامــل
علــى هــذا الجيــل:

أ-المنظومــة األســرية .ب-المنظومــة التربويــة.
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تعـ ّرف عليهــم بالــ” .“PUBGالفرحــة لــم تكــن
ُتطــاق عنــد الل ـقـاء بيــن ـهـؤالء الصغــار الكبــار

أحد هــم:

قام (…… ).بتحديث صورته الشخصية:

الخط الدفاعي األول  #األحرار
الصــورة يجمعنــا العَ َلــم أنــا وعمــر مــن (أبــو
غر يــب).

والقوانيــن والحقــوق وتنهــي

ضـوع
المو ـ

ضـوع للجمهــور دون أن يســقط قتلــى
بالخ ـ

األمنيــة .الســؤال المهــم هــو كيــف يواجــه
مُ ســيل الد ـمـوع؟ بــم يواجــه الرصــاص الحــي؟
التعســفية واالعتقــاالت
بــم يواجــه األحــكام
ّ

وكواليــس التعذيــب؟ هــل يكتفــي بالوقــوف
وحمــل العلــم العراقــي والفتــة ّ
توضــح مطلبــه
وهو يموت ويُبا ُد تحت رحمة الله والمؤسسة

الدينيــة واألمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق

االنســان والقــوى العظمــى؟ الشــارع والواقــع
عـراق تحديــداً ي ـقـوالن شــيئا آخــر عــن
فــي ال ـ
جـاج
مفهــوم التظاهــر .مــا يحصــل هــو احت ـ
حـراك كبيــر تحـوّل النتفاضــة
ضخــم يطرحــه ـ
عراقيــة لــن تهــدأ حتــى اقتالعهــم جميعــاً.

الحراك االفتراضي

ـ قلنــا إن اللعبــة قتاليــة وجماعيــة فهــي ُتلعــب

بعضهــم ويســعف أحدهــم اآلخــر ألن مــوت

بتيمــات وهــذا مــا يجعــل المقاتليــن ين ّبهــون
بعضهــم ويحمــون

بعضهــم ويوجهــون

سـاح
أبيــض وبنطــال وخــوذة ومســدس و ـ

زي يناســب الخارطــة للتمويــه مثــا األخضــر
حـراوي فــي
الحشيشــي فــي الغابــات والص ـ
حـراء وهكــذا.
الص ـ

عـراق هــم عمــاء إ ـيـران
كــون مــن يحكــم ال ـ

يتعاملــون مــع المــوت بســطحية كب ـيـرة
باعتبــاره شــيئا عاديــا جــداً جــداً .وهــذا مــا

قنــاص يحملــه علــى ظ ـهـره .كذلــك هنــاك

والمســتلزمات واإلســعافات األوليــة.

المتمثــل بالســعودية إلــى إ ـيـران فــي الواقــع؛

جــدا والموبايــات الحديثــة رغــم ذلــك يفــوز

مــن ـمـرة دائمــا ويعــاود اللعــب هــذا جعلهــم

من طعام وشراب ومالبس وهناك من يجمع

ســريع أي بإمــكان المقاتــل أن يمــارس قتــا

الســاحة بشــعار “إ ـيـران ـبـره ـبـره /بغــداد تبقــى

ـ بمــا أن الالعــب فــي البوبجــي يمــوت أكثــر

الثالــث ال تشــهد تظا ـهـرات .التظا ـهـرات

رجل الدين أو مؤذن الجامع القريب من بيته

والــوات ســاب والتلــي ـكـرام واإلنســتغرام

األســلحة والمعــدات:
 :AUUM 24ق ّنــاص قــوي:Car K 98 ،
سـاح أميركــي
ق ّنــاص قــوي أيضــاً :BKC ،ـ

تيــار الحكمــة يرحــب بكــم……… ).يجيــب

أكثــر ممّ ــا هــم عمــاء الســعودية أو أم ـيـركا.

ـ شــعار اللعبــة يتمثــل بــزي الطالــب بقميــص

ّ
متقدمــة تمتلــك شــعوبا ح ّيــة
تشــهدها بلــدان

أنــه أشــجع منهــم جميعــا ً.
ً
 7-نفســه هــذا الضغــط مضافــا إليــه الض ـيـاع

ـ بإمــكان النــازل للحاويــات أن يجــد الكثيــر مــن

طـرة دم.
ثانيــة فــي الكيــم ،آلخــر ق ـ

في توزيع األدوار؛ فهناك من يرابط على ساتر

الطرفيــن .وال تظا ـهـرات ،ألن بلــدان العالــم

 3-التواصــل الدائــم مــن خــال الفيســبوك

الدا ـعـرة ثــم التحـ ّـدي للنــزول فــي حاويــات.

بــل يلعــب وبالتالــي ســيلعب آلخــر رمــق ،آلخــر

الســهم ،الدخانيــة ،والكثيــر مــن المعــدات

االجتماعــي خلقـ ْ
ـت لنــا جيــا يؤمــن بالمشــاركة
ً
واستماع اآلخر أيا كان .جيل يؤمن بالجماعية
فــي التغييــر.

وانفعــاالت بينهــم تصــل لدرجــة الشــتائم

قوانين التظاهرات ومعطيات الحراك المدني

حـره” لقــد اســتبدلوا عد ّوهــم فــي اللعبــة
ـ

الطا ـئـرة قبــل النــزول للخارطــة تجــري حــوارات

التــي يريدهــا؛ فمــن يتظاهــر ال يتظاهــر وفــق

يتضمــن معســكرين فيهمــا شــيء مــن التكافــؤ
يتمثــل بالتســليح حتــى وإن كان متفاوتــاً بيــن

المرجــع الــذي قــد ال يؤمــن بــه أصــا وال ألجــل
ّ
المُرتــب البائــس وال ألجــل النــاس وال حتــى

الوطــن بــل مجـ ّرد أن يثبــت ألبيــه أو مد ّرســه أو

الالعبــون علــى نفــس الســؤال ويترجمونــه فــي

جماعيــا مــن خاللــه ،المقــاة ،المســدس،

ومصفــى بيجــي وهــو لــم يكمــل الخامســة أو
شـرة من عمره .ال ألجل
السادســة أو الثامنة ع ـ

ـ الالعبــون مــن كافــة الجنســيات لكــن أقــوى

حـراكا جماهيريــا ال يمكــن أن
فــي البدايــة كان ـ

نطلــق عليــه ثــورة؛ وليــس انقالبــا فاالنقــاب

الســير فــي الطرقــات (فيلــق بــدر يو ّدعكــم،

ســاحة التحريــر .وكمــا يلــي:
ً
ً
ـ قتاليــة اللعبــة أفـ ْ
حـراكا عنيــدا مــن
ـرزت ـ
الصعــب جــداً إخمــاده دون تحقيــق المطالــب

مشــهور :M416 ،قنــاص بمنظــار ثابــت ورمــي

االجتماعــي والســينما أصبحــوا كائنــات ليليــة
أي أنهــم ينامــون نهــاراً وينشــطون ليــا.

 2-جماعيــة اللعبــة وكروبــات التواصــل
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ج-المنظومــة الدينيــة
ً
باعتبارهــم غيــر ملتزميــن أخالقيــا وال يراعــون

يصنع العراق الجديد
لعبة المخيلة ولهب الحقيقة عن جيل الــ” “PUBGالذي
ُ

يمنحهــم ســعادة ضخمــة عندمــا يكونــون علــى

تمــاس مــع الخطــر والمــوت.
ـ الجماعيــة ّ
قدمــت شــيئاً مهمّ ــا جــدا ال يحصــل

فــي اللعبــة يتفــوق الســعوديون بالنــت القــوي

العراقيــون فــي الغالــب؛ ألن الالعــب العراقــي
ينــزل حاويــات ويســتقتل أكثــر برفقــة فريقــه

وبالتالــي يفــوز .وهــذا التفــوق اتضــح بالواقــع
إل ـيـران بشــكل دقيــق .لديهــم قناصــون وقنابــل

فــي أيّ تظا ـهـرات أال وهــو االنســيابية الواضحــة

صوتيــة وعبــوات مســيل للد ـمـوع منتهيــة

الجســر ،وهنــاك مــن يأتــي بالدعــم اللوجســتي

غــاز ســام وفلفــل حــار ورصــاص مطاطــي
ّ
وتحكــم
ورصــاص حــي وشــاحنات ـمـاء ســاخن

التب ّرعــات مــن مــكان آخــر ،وهنــاك مــن تســعف

الجرحــى ،وهنــاك مــن يقــوم بنقــل الجرحــى

للمفــارز الطبيــة أو المستشــفيات ،وهنــاك

الصالحيــة وغيــر منتهيــة الصالحيــة وعبــوات

باإلنترنــت والكثيــر مــن الذ ـيـول -أي التابعيــن-

فــي الفضائيــات والسوشــل ميديــا والجوامــع
واتحــاد األد ـبـاء والعشــائر .رغــم كل هــذا ينــزل
الالعبون/المتظاهــرون حاويــات.

ـ عند اشتداد القتال هناك ما يسمّ ى بالـ”روم”

مــن تغســل مالبــس المتظاهريــن ،وهنــاك مــن

حـول بعضهــم لحمايــة بعضهــم
تجمّ عهــم ـ

ومــن الواضــح أن جــو اللعبــة االختالطــي طغــى
حـراك لدرجــة أنــه لــم ُتســجل حــاالت
فــي ال ـ

تعريــف :فــي اللعبــة النــزول للحاويــات يكــون

فــي المنطقــة .كمــا أعطـ ْ
ـت هــذه الجماعيــة

األ ـفـراد مج ّرديــن مــن األســلحة وينزلــون

حيــث يكـوّن الفريــق الواحــد غرفــة مــن
البعــض ،فنقصــان العــدد أو اإلصابــات تقلــل
ـفـرص الب ـقـاء علــى قيــد الحيــاة لذلــك يحــاول

الجميــع حمايــة الجميــع ويحــاول الجميــع

إســعاف المصــاب بأســرع وقــت.

مالحظــة :مــدة الكيــم غالبــا ( 30دقيقــة) .وهــم

يقومــون بمكافحــة الدخانيــات (الكولجيــة).

حـراكات أخــرى
تحـ ّرش عكــس مــا حصــل فــي ـ
أسلوبا مختلفا في القيادة قضى على القيادة

الهرميــة ونمــوذج القائــد الواحــد والتــي كث ـيـرا
سـرعة عنــد أيّ تواطــؤ مــن قبــل
مــا كانــت تنهــار ب ـ

يلعبونهــا بإدمــان قاتــل؛ ألن الفــوز ليــس ســهال
أبــداً وبالتالــي التنافــس والحمــاس كب ـيـران.

هــذا القائــد .لنصــل إلــى نمــوذج قيــادي آخــر

صـراخ بينهــم أو
االند ـمـاج فــي اللعبــة تترجــم بال ـ

فالــكل فــي األمــام والــكل علــى تمــاس مــع

وقــد تحصــل انفعــاالت لــدى الالعبيــن جـ ّراء
حتــى كســر الموبايــل.

الحراك على الواقع

يعتمــد علــى الخــط المســتقيم فــي المواجهــة.
المــوت وبالتالــي االند ـفـاع نحــو المــوت بثقــة
وجنــون ال الهــروب والخيانــات والخــوف كمــا

يحصــل فــي النمــوذج الهرمــي.

النزول للحاويات

ّ
تحديــا كب ـيـرا إن اختــاره الالعــب حيــث يكــون

للحاويــات المتو ـفـرة فيهــا الكثيــر مــن األســلحة
والمعـ ّـدات فــي أماكــن معينــة يعرفهــا البعــض

وال يعرفهــا البعــض نتيجــة الخ ـبـرة فــي اللعــب
سـاح قبــل اآلخــر
وبالتالــي مــن يحصــل علــى ال ـ

ســيعيش بينمــا يمــوت اآلخــر ألنــه ســيقتله.

األسلحة الدفاعيّة

 1التايــر :أول إطــار أحــرق فــي احتجاجــاتحـزاب
صـرة  2018حيــث تــمّ حــرق بنايــات األ ـ
الب ـ

(العرا َكييــن وينكم…مشــتا َكين) هــذا مــا غـ ّرد
بــه الكثيــر مــن الســعوديين علــى تويتــر منــذ
بدايــة  25أكتوبــر ،حيــث قـ ّـل نشــاط العراقييــن

ـ الســؤال المهــم أيــن هــي إ ـيـران فــي اللعبــة؟

الفاســدة وصــور رمــوز الفســاد وســد الطــرق

كامــل كل يــوم فــي التلفــاز فــي تصريحــات

للمطالــب .أخــذ التايــر اســتعماال آخــر فــي

وواضــح أنهــم بــدؤوا يمارســون حراكهــم فــي

وفــي خطبــة الجمعــة وحتــى فــي عالمــات

االفتراضــي فــي الــ” ”PUBGوالســبب بســيط

إ ـيـران تشــحن العراقييــن فــي الواقــع باســتفزاز
ول ـقـاءات السياســيين وفــي المناســبات الدينيــة

للضغــط علــى الحكومــة المحليــة لالســتجابة
حـراك وأضيــف إليــه المولوتــوف لحــرق
هــذا ال ـ

حـزاب الفاســدة وســد الطــرق ألجــل
بنايــات األ ـ
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العصيــان المدنــي التــام .هنــاك وعــي واضــح

فــي الحــرق ،أي الحــرق موجّ ــه لــكل مــا يتعلــق
ْ
ـتخدمت الحكومــة
حـزاب فقــط ثــم اسـ
باأل ـ

أجنداتهــا التهــام المتظاهريــن بالتخريــب بــل
قتلـ ْ
ـت هــذه األجنــدات أ ـفـراداً مــن القــوات األمنيــة

محاولــة بائســة أخــرى لــزرع الفتنــة كمــا أحرقـ ْ
ـت
المؤسســات الحكوميــة تبر ـيـراً منهــا إلبــادة

المتظاهريــن بعــد اتهامهــم كمخ ّربيــن.

حـرارة والبطانيــات:
 2-القفــازات المضــادة لل ـ

وهــذه مــن اختصــاص قـوّات مكافحــة المســيل
عـراق” ،مراهقــون
والذيــن يُعرفــون بــ”كولجيــة ال ـ

صغار تراهم في التحرير والخالني وقرب جسر

حـول الدخانيــات
الشــهداء والســنك يتراكضــون ـ

التــي يرميهــا عليهــم عناصــر الشــغب حيــث
يمســكون بالدخانيــة ويقذفونهــا لمــكان معيــن

لتتــم معالجتهــا بالبطانيــات المبللــة بال ـمـاء

والخم ـيـرة والببســي.

 3الكمّامــات واألقنعــة :وســيلة دفاعيــة أخــرىأليّ محتــج لتقليــل أثــر قنابــل المســيل للد ـمـوع

والفلفــل الحــار وغــاز األعصــاب .حيــث حــاالت
االختنــاق التــي ال ُتعــد وال ُتحصــى .كذلــك أقنعــة

أخــرى أعنــي أقنعــة المه ّرجيــن والهكــر وال يُخفــى

مــا لفيلــم الجوكــر بنســخته الحديثــة األخيــر مــن

طـاغ علــى الشــارع حتــى قــام البعــض بعمــل
تأثيــر ـ

فوتوشــوب لرقصتــه الشــهيرة وهــو يتجـوّل فــي
جـاج .كمــا تــم اســتخدام المغــذي
ســاحات االحت ـ
“ال ـمـاء المتعادل”لتنظيــف العيــون أث ـنـاء

عـرض للدخانيــات والمســيل.
الت ـ

 4الخــوذ والسالســل وال ـهـراوات :القنابــل التــيُتقذف على رؤوسهم كانت تنهي حياة الكثيرين

ومن هنا كانت الخوذة كخيار جيد للحماية قد
يشــترونها أو تأتيهــم مــن تب ّرعــات أو يســتحوذون

عليهــا كغنائــم مــن عناصــر الشــغب فــي
االحتدامــات القويّــة .وفــي اللعبــة بإمكانــك أن
تحصل على األسلحة والمالبس والمعدات من
خصمك بعد أن تنتصر عليه .كذلك استخدموا

السالسل الحديدية الضخمة إلسقاط الحواجز

الكونكريتيــة .أمــا ال ـهـراوات التــي حصلــوا عليهــا
كغنائــم كذلــك فكانــوا يســتعملوها فــي تنظيــم
ســير فــي الشــارع.

 5-حاويــات األزبــال والبراميــل الحديــد :أهــم
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تحقيق

ح ّرك وعبــور الجســور هــو
نقطــة فــي الت ـ

مــن مجــازر بالرصــاص الحــي.

البراميــل كــدروع عنــد محاولــة التقـ ّـدم لألمــام
وعنــد إنقــاذ أحدهــم عندمــا يصبــح عالقــاً فــي

يســتخدمونه للتحريــض وللمطالبــات بإطــاق

اســتعمال هــذه الحاويــات الحديديــة وأنصــاف

سـراح المعتقليــن واإلعــام .وأهــم نقطــة
ـ

التســقيط الســاخر والــاذع للمســؤولين كمــا

موضــع معيــن والرمــي مســتمر عليهــم مــن
قوات الشغب أو الميليشيات غالباً .الرصاص

حــدث فــي الحملــة التــي أطلقوهــا علــى الناطــق

صـراخ
وأبطــال آخــرون يحاولــون المســاندة بال ـ

خلــف والــذي أهانــوه فــي هاشــتاغ شــهير “غـ ّرد

ّ
يتقدمــون بهــذه الــدروع
الحــي مســتمر وأبطــال

والتشــجيع برمــي الحجــار علــى مــن يرميهــم
بالرصــاص وهنــاك مــن ّ
يوثــق كل مــا يحصــل
صـراخ
فــا نســتمع ســوى “الرصــاص الحــي وال ـ
بطــل ..أبطال..اتقدمــوا األبطال…ديضربوهــم

رصــاص حــي شــوفوا هــذا رصــاص حــي….؟!!”.
 6الفــن والرياضــة والجمــال واإلكسســواركإحت ـتـاج صريــح :بوعــي كبيــر يظهــر فــن

الكرافيــك فــي رســالة صريحــة للســلطة
والعالــم أنهــم بإمكانهــم التغييــر وب ـنـاء الوطــن
بشكل يضاهي هذه الطغمة الفاسدة التي لم
تبـ ِـن طيلــة هــذه الــ 16عامــا بــل اكتفــت بالفســاد

واإلهمــال فقــط مــن يدخــل التحريــر والمطعــم
التركــي يجــد خاليــا جماعيــة مــن فنانيــن

وفنانــات فطرييــن وبســطاء جــدا يخلقــون
الجمــال فــي كل شــيء .كذلــك كان للكاريكاتيــر

حضــور مهــم أبــرزه الفنــان العراقــي أحمــد
شـاكر
ـفـاح ،كذلــك لوحــة الفنــان باســم ال ـ

التــي كانــت بعنوانهــا المســتفز “حــال”.
وتمثلـ ْ
ـت الرياضــة بممارســة ـكـرة القــدم و ـكـرة
ً
ّ
الطا ـئـرة والتزلــج وأيضــا نشــاهد هنــاك مــن
تقــوم بتلويــن أظافرهــا أو وضــع أحمــر شــفاهها

جـاج التــك تــك كمــرآة .أمــا
مســتعينة بمــرآة بز ـ
عبــوات المســيل وبوشــات الرصــاص فقــد
أصبحـ ْ
ـت قالئــد يرتديهــا مراهقــون وقــد كتبــوا
الفتــات علــى صدورهــم “مســيل الد ـمـوع عطــر

األبطــال”.

الرســمي باســم رئيــس الــوزراء عبدالكريــم

مثــل خلــف”.

نــازل آخــذ حقــي :هــذا الهاشــتاغ رقــم واحــد

والــذي بــدأ يغــزو صفحــات التواصــل
االجتماعــي بعــد اســتئناف االنتفاضــة .ليــس
حــداداً علــى قتلــى  1أكتوبــر بــل ثــأراً لدمائهــم
حـراك .حيــث بــدأ الجميــع ينـ ّزل
وإعالنــا لل ـ
البوســت المميــز عــن اســمه وعملــه ثــم يختــم

بالهاشــتاغ “نــازل آخــذ حقــي” .طبعــا هنــاك مــن
جـاء ليأخــذ حقــه
عـراق و ـ
كان مســتقراً خــارج ال ـ

وحــق إخوانــه العراقييــن .هــذه الجماعيــة وهــذا
الهيجــان لــم يحصــل فــي أيّ تظا ـهـرات ســابقة.

ولــد ثنــوه :كــي نعــرف مــن هــي “ثنــوه” يجــب
سـراي ابنهــا يتيــم األب،
أن نعــرف ص ـفـاء ال ـ
الشــاب العصامــي الــذي لــم يتعصــب لشــيء

عـراق“ .ماكــو أحــد إيحــب
مثــل تعص ّبــه لل ـ

عـراق ابكـ ّـدي” بهــذه الثقــة الحــارة يصــرخ
ال ـ
ص ـفـاء فــي بوســت لــه علــى صفحتــه .عندمــا
استشــهد ص ـفـاء نتيجــة قنبلــة أصابتــه علــى
جســر الجمهوريــة ظ ـه ْ
ـرت قيمتــه .ظهــر فراغــه
الواســع .انفجــر ح ّبــه لوطنـ ِه بأصدقائـ ِه

المقربيــن وكل مــن يعرفــه ومــن ال يعرفــه.

عـراق .وصــار كل العراقييــن
ص ـفـاء صــار ر ـمـزا لل ـ
أوالداً لـ”ثنــوه” .ثنــوه العظيمــة التــي ماتــت
سـرطان.
بال ـ

منمــوت :هــذا الهاشــتاغ ر ّدده الكثيــرون عندمــا
يكتبــون يومياتهــم وهــم يواصلــون حراكهــم

ضـاء :أســلوب ذكــي جــدا
 7-البالونــات البي ـ

تحــت قنانــل المســيل للد ـمـوع والغــاز الســام

الباطلــة لهــم مــن قبــل الســلطة الفاســدة حيــث

حـرار .كذلــك فــي
الجمهوريــة أو الســنك أو األ ـ

وواع ع ّبــروا بــه عــن ســلميتهم تجــاه االتهامــات

ضـاء تختــرق ســماء
موجــات مــن البالونــات البي ـ
بغــداد ليــا فــي جــو ســاحر لــم يحصــل مســبقا

أبــدا .وفــي كربــاء كانــت البالونــات ســوداء
تأبينا للشهداء ورسالة مهمة توثق ما يحصل
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 8-الهاشتاغ :أقوى أسلحتهم هو “الهاشتاغ”
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والرصــاص الحــي والمطاطــي علــى جســر

المواقــف اإلنســانية النبيلــة التــي تدعــو للبــكاء
جســدتها أيقونــات كل مــا ُيعــرف عنهــا
والتــي ّ

أنهــا عراقيــة .وال يخفــى مــا يحملــه مــن ثوريــة
طـرة
ورفــض واســتمرار الــدم حتــى آخــر ق ـ

العدد  - 60يناير /كانون الثاني 2020

101

تحقيق

دم .باقييــن ،قافلييــن :اشــتهر أيضــا كث ـيـراً

فــي بيــت صغيــر برفقــة أربعــة عوائــل .واليتيــم

هــذه النخــوة فــي المواضــع التــي يصعــب معهــا

واإلشــاعات التــي يبثهــا الذ ـيـول ومــن يحــاول

أهلــه فــي مدينــة الثــورة فــي بغــداد .كل أولئــك

الحــي والدخانيــات والغــاز الســام بالمجّ ــان.

عنــد االعتقــاالت واالغتيــاالت والتصريحــات

ركــب الموجــة.

وتــارك الدراســة ألجــل أن يوفــر قوتــه وقــوت
كانــوا يعملــون بالتــك تــك داخــل المدينــة فقــط

دم الشــهيد هــو القائــد :هــذا الهاشــتاغ واضــح

وال يســمح لهــم بالخــروج للكثيــر مــن مناطــق

المســاومة والتســويف والمماطلــة ســواء مــن

شـرارة األولــى النتفاضــة أكتوبــر هــب جيــش
ال ـ

وهــو رد لمــن يريــد التفــاوض مــن أجــل
الكتــل السياســية فــي الســلطة أو مــن يحــاول

التدخــل كوســيط للفاســدين ،كذلــك هــو الــرد
القوي على البعض من شيوخ العشائر الذين

ذهبــوا للتفــاوض مــن أجــل الــدوالرات وداســوا

علــى كل هــذا الــدم.

بغداد .عندما تح ّرك جيل الــ” ”PUBGبإطالق
التكاتــك لنجــدة المصابيــن ولنقــل المُ عـ ّـدات

تشــغيل مكائــن ســياراتهم بســبب أمــر مــن

ـاريا علــى
بغــداد قاطبــة .هــذا الحظــر لــم يكــن سـ ٍ
جيــل البوبجــي وال ســائقي التــك تــك وكان هــذا
هــو الــدرس األول .درس فــي الغ ـيـرة ودرس

ارحل يا قاتل/حكومة القناصين :تصعيد آخر

فــي اإلنســانية وبالتأكيــد درس ضخــم فــي كســر

رأس المطعم التركي “لو إحنه..لو إنتو….”!!.

درس كذلــك فــي المــوت ألجــل الوطن.المــوت

شـرة الضوئيــة فــي
وإدانــة أخــرى تترجمهــا الن ـ

 9البــث المباشــر :مهمتــه توثيــق االعتــداءاتواالنت ـهـاكات التــي ال تصـ ّرح بهــا الفضائيــات
ّ
وتضخمهــا الفضائيــات
التابعــة للســلطة

عـراق .كذلــك
المعاديــة والتــي ال تريــد خ ـيـرا بال ـ
االحتفــاالت والتأبيــن واألهــم طلــب االســتنجاد

عندمــا تغيــر عليهــم ميليشــيات الســلطة.
 10-التك تك:

األوامــر والعصيــان المدنــي وال ننســى أنــه أول
ألجــل الحريّــة.

ويتهمهــم بقطــع رزقــه .النــاس يرتابــون مــن
شـاع عنهــم مــن
التعامــل معهــم بســبب مــا ُي ـ

شـرطي
حـول ســلوكهم .ـ
ســمعة غيــر صحيحــة ـ
المــرور يكرههــم كذلــك ويحــاول تغريمهــم

كــون تكتكاتهــم ال تحمــل أرقامــا .منهــم مــن
شــارك فــي قتــال داعــش ونجــا ومنهــم مــن

يســكن التجــاوزات ومــن يســكن برفقــة عائلتــه
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شــماخر عراقــي يقــوم باللعــب مــع الســيارة
طريــق آخــر.

الفــن والــذوق واألخــاق :تــك تــك أحمــر،

تــك تــك أصفــر ،تــك تــك أســود ،تــك تــك

أبيــض ،هــذه أهــم األلــوان المتو ـفـرة حســب

كثرتهــا بالتسلســل الســابق .التــك تــك نظيــف
جــدا ،أمــا الســائق فيحمــل كاريزمــا خاصــة

بالملبــس والتصــرف والســلوك .أمــا القيــادة
العظيمــة فقــد ُوجـ ْ
ـدت ألهــل التــك تــك ال غيــر.
أولئــك الذيــن يطلقــون صا ـفـرات اإلســعاف

سـرعة متفاديــن
وهــم يســيرون بالجرحــى ب ـ

كذلــك أصحــاب التــك تــك هــم جماعيــون
ومو َّز ُعو األدوار .كل واحد منهم لديه في التك

تــك الكمامــات والبيبســي والخم ـيـرة والخــوذ
والكثيــر مــن المعـ ّـدات .ونجدهــم متوزعيــن

الــ” ”PUBGمــارس المجتمــع البغــدادي

بــكل بســاطة .ســائق التاكســي يكرههــم

الميليشــيات بمراقبتــه ألجــل خطــف الطبيبــة

الشــارع.

جماعييــن فــي العمــل فــي ســاحات االنتفــاض

والمستشــفيات .كمــا أن الكثيــر منهــم صــارت

ســائقي التــك تــك؛ ألنهــم ف ـقـراء ومعدمــون

يتــم توصيلهــن لبيوتهــن عندمــا يبــدأ عناصــر

الجماعيــة ـمـرة أخــرى :مثلمــا كان البوج ّيــون

الضغــط مـ ّرة أخــرى :مثلمــا مــارس المجتمــع

تحديــدا أشــد الضغوطــات علــى شــريحة

الطبيبــات والمســعفات والناشــطات اللواتــي

الكــم الهائــل مــن النــاس والتكاتــك والص ّبــات

بيــن نقــل المــواد الغذائيــة ونقــل مســتلزمات

العراقــي أشــكال الضغــط علــى شــريحة

أو يجــد بهــا أنفاســا أخ ـيـرة فينقذهــا .كذلــك

بينمــا كان الموظفــون فــي دوامهــم والكســبة

تحقيــق المطالــب كاملــة .فالحريــة لهــا ثمــن

الحريــة التــي يصنعونهــا.

تــك ويغامــر فــي فوهــات النــار ويخــرج الجثــة

وتضليلهــا ثــم يوصــل مــن معــه إلــى بيتهــا مــن

الغ ـيـرة والحم ّيــة الجميلــة لــدى العراقــي .ه ّبــوا

رئاســة مجلــس الــوزراء بحظــر التجــوال فــي

مســتمرون ولــن يتوقفــوا حتــى يتنفســوا هــواء

وربمــا هنــاك مــن قتــل عندهــا ســيدخل التــك

أو الصيدالنيــة أو الناشــطة .عندهــا وبنباهــة

اتنفــس غــاز اتنفــس غــاز باجــر تتنفــس حريــة:

طـول مــع ـهـؤالء الساســة لكنهــم
والثمــن قــد ي ـ

خـول المتظاهريــن عندمــا يصبــح الرصــاص
د ـ

والدعــم .ه ّبــوا هكــذا مجــرد كونهــم عراقييــن
ومــن يُقتلــون عراقيــون أيضــاً .هبــوا تدفعهــم

فــي رزقهــم وأصحــاب الســيارات يخافــون

هاشتاغ حار آخر يثبت صبرهم وجلدهم حتى

102

يصنع العراق الجديد
لعبة المخيلة ولهب الحقيقة عن جيل الــ” “PUBGالذي
ُ

المفــارز الطبيــة ونقــل الجرحــى للمفــارز

لهــم خ ـبـرة فــي اإلصابــات التــي تســتحق النقــل
للمشــفى أم للمفــرزة الطبيــة .بــل بعضهــم كان

جـزة فــي
الكونكريتيــة بأســلوب أ ـقـرب إلــى المع ـ

الالفتات:

استقالة أو إقالة ال مهلة لحكومة القتلة :رغم

العبــارة .إنــه ســائق التــك تــك الــذي يؤمــن

وقــد يأخــذ هــذا الرقــص طابــع االســتفزاز الكبيــر

ال يتفقــون مــع مصالحهــم.
تذ ّكــر دائمــا أنــك قــوي وقــادر فقــط ألنــك

والذيــن يــر ّد الكثيــر منهــم بالرصــاص والقنابــل.

أو قاتل الستباحة دم اآلخرين .اآلخرين الذين

عندمــا يرقــص أحدهــم الرقصــة الخاصــة
ببوبجــي مســتفزاً أ ـفـراد الشــغب والميليشــيات

المتظاهــرون فيعــودون أكثــر شراســة وقــوة

صـدح بمــا يناســب المســيرة
بالشــهداء حيــث ت ـ

العبــون إلكمــال العــدد علــى شــكل روبوتــات

العبــارة .إنهــا أشــبه بمشــروب طاقــة يشــربه
فــي مشــهد شــعبي ضخــم وفريــد يصمــدون
بهتافهــم الــذي يصنعــه جيــل البوبجــي:
خاوه…

مــا يتعلــق بمســيرات الشــموع الخاصــة
وأهــم اســتخدام اســتفزازي لهــا هــو اســتخدام
مــن ُيعــرف فــي الوســط الفيــس بوكــي بــ”أبــو

حــاوة” الــذي يســتقر علــى المطعــم التركــي
ليســتهزئ بقــوات الشــغب ويســخر منهــم متــى

الساتر ما ننطي……!!..
ً
 11الصــورة :هــم يعلمــون جيــدا بــأنّ الصــورةأبلــغ كث ـيـراً فــي التعبيــر لذلــك يســتعملونها فــي

الصبا حــي…”.

الحقيقــة للعالــم.

النفســية علــى قــوات الشــغب حيــث يتــم

التحريــض وفــي نقــل رســائل االطمئنــان ونقــل
 12-البوســت :يســتعملونه للتوجيــه أو

مــا يحــب“ ،منورييــن منورييــن جماعــة الشــفت
حـرب
الليــزر :أســلوب اســتفزازي آخــر ضمــن ال ـ
توجيهــه عليهــم مــن ّ
منصــات المطعــم التركــي
ليــا.

يتحكــم بهــم المرشــد كمــا يريــد:

جيل البوبجي هز عروشكم يا بوتات السياسة
ّإله نكتلكم بالطاوه………!
لهــذه الدرجــة يســخر الشــباب .لهــذه الدرجــة

اللعبــة هــو مقيــاس عكســي للنــت أي كلمــا كبــر
قـ ّـل النــت ،بمعنــى آخــر أن النــت ضعيــف جــدا

شـرات
13-اليوتيوبــر :ع ـ

القنــوات

بـ ْ
ـدأت

تنــزل علــى اليوتيــوب يديرهــا يوتيوبــر يقـ ّـدم

فيهــا أيقونــات الثــورة والمشــاهد التــي تهــز
وتحيــي الوطــن فــي النــاس وأيضــا يقــوم
بدمــغ اإلشــاعات التــي يبثهــا ذ ـيـول الحكومــة
وال ننســى مــا للفنــان الســاخر مــن دور كبيــر

البشــير ،أحمــد وحيــد ،نجــوم واليــة بطيــخ،
 14-السخرية واالستفزاز:

وأنــا أنــزل حاويــات .الرســالة واضحــة إننــا لــن

نســتلم .لــن نتعــب .لــن نترككــم.

يســتحوذ علــى مــكان مع ّيــن وينتظــر عــدوه

لقتلــه .هنــا بــدأت ف ـكـرة المطعــم التركــي أو

جبــل أحــد كمــا أســماه المتظاهــرون .كمــكان

للكن ـبـرة وبــرج مراقبــة عظيــم حيــث الشــباب

ضـرب عــن الــدوام ال يوصلــه فقــط أيــن يريــد
الم ـ

يهوديــة إلــى مســيحية إلــى مندائيــة إلــى

وتهديــد بإخراجهــم واقتالعهــم وقتلهــم

وفــي ذلــك رســالة واضحــة إلهانــة الســلطة
بالطــاوات.

وتنتهــي احتجاجاتــه كالســابقين .عــن أيّ ملــل

خصائص الحراك:

فــي لعبــة البوبجــي هــي أن يختبــئ الالعــب أو

اللــه مح ّبــة :فلســفة أديــان الهنــد والصيــن

سـاح مهــم فــي البوبجــي ُيســتخدم لإلهانــة
ـ

و ـهـؤالء الساســة يع ّولــون علــى عامــل الوقــت
ولســذاجتهم يعتقدون بأن هذا الجيل سـ ّ
ـيمل

إمكمبرييــن وعدنــه  :AUUM 24الكن ـبـرة

فعندمــا تريــد إهانــة شــخص تقتلــه بالطــاوة

دائمــا مــا تجــد مــن يحملــون الطــاوات وهــم

مبيعــات وبالتالــي تصــدر الــ 50حلقــة والــ100

يتحــدث ـهـؤالء..؟ .عــن أي ملــل؟!!

وعيــد واضــح للفاســدين والقتلــة بقلعهــم

جـرة بالتأكيــد .كذلــك تظهــر جــدا
يرفــض أخــذ األ ـ

إلــى أن السياســيين هــم عبــارة عــن روبوتــات

والــ 500والــ 900حلقــة مــن مسلســات األنمــي

أو منشــور قديــم.

(البنــك  900وأنــزل حاويــات) :البنــك فــي

يرقصــون ويل ّوحــون بهــا بأيديهــم .والطــاوة هــي

زرادشــتية إلــى أيزيديــة كلهــا يختصرهــا بهــذه

مجــرد العــب رديء ،تافــه ،بــوت .بــل ذهبــوا

بســكرين شــورت لمحادثــات مثــا أو تعليقــات

مــن المســتحيل أن ي ـتـرك الشــباب الجبــل هــذا

(التحريــر ،الســنك ،الخالنــي) وفــي النهايــة

بالبوبجــي بالبــوت .بمعنــى أن “أبــو الشــغب”

باللعبــة:

المحاججــة وهنــا يكــون البوســت مرفقــا

جمــل احتجاجيــة مســتفزة بعضهــا يتعلــق

مــن معـ ّـدات كونــه مهنيــا وميدانيــا وغيــورا علــى
عـراق وأهلــه أوال وأخ ـيـراً.
ال ـ

حـراك
بــل يع ّرفــه كمرشــد ثــوري بأماكــن ال ـ

بسهولة والشائع أن ي َ
ُوصف الالعب الضعيف

الالفتــات :تكمــن الســخرية هنــا فــي اســتعمال

سيكتب التاريخ أن دبابات األميركان سلمتكم

واليابــان والديانــات جميعــا مــن إســام إلــى

يتحكــم فيهــم نظــام اللعبــة ألجــل اســتمرار
الكيــم وهــذا البــوت يكــون ضعيفــا جــدا ويُقتـ ُـل

يلعبــون بثقــة وســط هــذا المــوت المجّ انــي.
انتظــر  900حلقــة انمــي واتريدنــي أمـ ّـل:!..
األنيمشــن أكثــر األفــام مجهــودا ماديــاً وأكثرهــا

الطــاوة :وســط األهازيــج واألغانــي الوطنيــة

جـره الطالــب
الغ ـيـرة والنخــوة :عندمــا يؤ ـ

يكتمــل عــدد الالعبيــن كــ” 100″العــب ينــزل

للــرد علــى أحــد المص ّرحيــن ضدهــم وكشــف
الحقيقــة وأيضــاً كشــف الذ ـيـول مــن خــال

ـمـرة قبــل أن يحــاول التســويف أو المماطلــة

طـرة دم.
ومحاكمتهــم علــى كل ق ـ

الــذي لديــه امتيــازات خاصــة بالقتــال وبالتالــي
يكــون قويــاً جــداً وال يســلم منــه أحــد .أمّ ــا

عراقــي :تأريــخ حضــاري كامــل حــي فــي هــذه

محمــد القاســم….”..

حكم العراق وسائق التك تك انتزعه منكم:

والـ”بوت” في لعبة بوبجي فالهكر هو الالعب

الســمّاعات :حيــث تســتعمل لألغانــي وكذلــك

ح ّركات قــوات
المرابطــون عليــه يرصــدون كل ت ـ

يعالــج بعــض اإلصابــات البســيطة بمــا يمتلكــه

لســبانه أبــو الشــغب هكــر طلــع بــوت :لكــي
َ
“الهكــر”
نفهــم العبــارة يجــب توضيــح معنــى

الـ”بــوت” فهــو مختصــر “روبــوت” فعندمــا ال

فــي الوعــي والدعــم المعنــوي تمثــل بـ”أحمــد

ـمـرة أخــرى كمــا كانــت تنطلــي اللعبــة.

يصنعونها تدعوهم للتعبير عن ذلك بالرقص

بالحــب لغــة فــي هــذا العالــم الــذي ـيـأكل بعضــه
بعضاً .بعدما كان “الله” لديهم مجرد شرطي

الوضــع الطبقــي البســيط والوعــي السياســي
الفقيــر إال أنــه ي ـقـول كالمــاً خط ـيـراً .كالمــا

يصــدم كل سياســي عراقــي ويجعلــه ّ
يفكــر ألــف

الرقــص :الشــعور بالوطــن والحريــة التــي بــدؤوا

ّ
المقدســة.
ـمـاء يســقي هــذه األرض

الشــغب .والكن ـبـرة تحســم الكيــم دائمــا لذلــك
مــا تقولــه “بوبجــي” ويفعلــه الالعبــون.

فــد نفريــن مســيل أبــو الشــغب :الســخرية

واضحــة جــدا .حيــث صــارت قنابــل المســيل
ّ
المفضــل وصــار
التــي يُقتلــون بهــا هــي طبقهــم

شـرطي الشــغب مجـ ّرد نــادل تافــه وصــار الــدم
ـ

الوطنيــة :منــذ الــ 2003لــم تحصــل هكــذا

انتفاضــة بهــذه الوطنيــة الخالصــة .فالمنتفــض
عراقــي والديــن عراقــي والمذهــب عراقــي .كل
شــيء عراقــي حتــى العصافيــر التــي ماتــت
مختنقــة بالغــاز الســام كانــت عراقيــة أيهــا

العالــم األصــم .هنــا ابــن المدينــة وزوجتــه بنــت

عـراق
الفلوجــة وهيثــم الــذي لــم يولــد ولــم يــر ال ـ
بعــد يقفــون فــي ســاحة التحريــر وفــي بــث

مباشــر ينعــون المرحومــة الطائفيــة شــقيقة

كل مــن عــادل عبدالمهــدي ونــوري المالكــي
وهــادي العامــري والخزعلــي والنجيفــي….
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“إنــي ابــن المدينــة وإنــي بنــت الفلوجــة ونازليــن
انطالــب بحــق ابنــه هيثــم”.

الكـ ّر والفــر :أخذنــا القاطــع األول مــن جســر
السنك ،أخذنا القاطع األول من جسر األحرار
ّ
الخلنــي .ال زال الشــباب مرابطيــن علــى
أخذنــا
جبــل أحــد ،أخــذوا القاطــع األول ،أخذنــا
القاطــع الثانــي ،أخــذوا الخالنــي ،هكــذا تتوالــى

شـرة أخبــار ننتظرهــا
بوســتات المتظاهرييــن .كن ـ
علــى بيجاتهــم وكروباتهــم علــى الفيســبوك.

صـاح الديــن األيوبــي
القيــادة الجماعيــة :زمــن ـ
والرئيــس المجاهــد والقاهــر والمعــز انتهــى
اليــوم المعركــة تختلــف ،العالــم يختلــف.
القيــادة الهرميــة انتهـ ْ
ـت ،اليــوم القيــادة كخــط

مســتقيم .الــكل علــى تمــاس مــع الخطــر .الــكل
علــى تمــاس مــع المــوت .القيــادة للتيمــات.
حـول
هنــاك مــن ين ّبــه بالصا ـفـرة التــي يرتديهــا ـ

شــخص مصــاب ليأتيــه أ ـقـرب تــك تــك ،هنــاك
مــن يحــاول االقتحــام وهــو يرتــدي نصــف برميــل
حديــدي كــدرع وخــوذة ،هنــاك مــن يقــاوم
مــن يرمــي الرصــاص وقنابــل المســيل للد ـمـوع
حـرار،
بالملوتــوف ،هنــاك مــن يتوجــه لأل ـ

وهنــاك مــن يرابــط علــى ســاتر الجمهوريــة،

وهنــاك مــن يســند فــي الســنك ،وهنــاك مــن
اعتقلــوه قبــل ســاعة ،وهنــاك مــن يســتحوذون

علــى ســيارة للشــغب كانــت تقــذف ال ـمـاء

الســاخن بعدمــا ـهـرب مــن يقودهــا ،وهنــاك
مــن يقطــع الطريــق والســير لتحقيــق العصيــان

المدنــي التــام ،وهنــاك مــن يســقط بالرصــاص

الحــي ،وبالتأكيــد هنــاك مــن يصـوّر كل مــا

يحصــل .

حـراك :ألول ـمـرة يحــدث فــي
المنــاورة فــي ال ـ

حـراك بأســلوب مختلــف ومغايــر.
عـراق ـ
ال ـ
بعدمــا كان العراقيــون يتظاهــرون لف ـتـرات

داخــل ســاحة معينــة ويقمعونهــم أو يحتالــون
عليهــم بوضــع ممثــل ينقــل مطالبهــم ثــم يبيــع

دمهــم تجــاه أيّ مكســب تطرحــه عليــه حيتــان
ضـراء .اختلفـ ْ
ـت اللعبــة هــذه ال ـمـرة بالكامــل
الخ ـ
هناك من يتحركون على أكثر من جهة ،هناك

مــن يحاربهــم علــى أكثــر مــن جبهــة ،هنــاك

ضـراء ويكبــرون،
مــن يحاصروهــم داخــل الخ ـ
يتســعون ،ليبتلعــوا كل مــن يصدهــم عــن
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تسلسل وقائع

هدفهــم .مــن أهــم النصائــح التــي يُنصــح بهــا فــي

لعــب الــ”:“PUBG

ال تبقــى فــي مــكان واحــد :أحــد أهــم نصائــح
وحيــل لعبــة بوبجــي أن ال تبقــى فــي مــكان
واحــد طــوال الوقــت فالكثيــر مــن الالعبيــن

لديهــم موهبــة القنــص فســيتم قنصــك عاجــا
غيــر آجــل مــن ذلــك الالعــب الــذي يترقــب

الالعبيــن الثابتيــن الكاشــفين عــن أماكنهــم.
حـرك وال تظهــر كهــدف ســهل
انتقــل وت ـ
لغ ـيـرك ،اقتــل واســتمتع باللعبــة وال تكــن

جبانــا ،اســتخدم اســتراتيجية معينــة ،اركــب

المركبــات ،اســتهدف المبانــي ،قــم بقفــل

المبانــي التــي تحتــوي علــى العبيــن بالســيارة

واقــذف عليهــم قنبلــة يدويــة وغيرهــا مــن
االفــكار ال تختبئ كث ـيـرا .إنهــم يلعبــون أليــس
كذ لــك..؟

خـول ال ـقـوات ومــن جــاء علــى د ّباباتهــم كمعارضــة خارجيــة للدكتاتــور.
ود ـ

عـراق بــإدارة حاكــم عســكري هــو ـبـول بريمــر وانتعــاش كبيــر يعيشــه الشــعب
ال ـ
ّ
العراقــي علــى صعيــد المرتبــات الشــهرية للموظفيــن والســوق واالســتيراد واألهــم مــن
ذلــك كلــه الحريّــات التــي فقدهــا الشــعب طيلــة هــذه الســنوات.

اضطرابــات أمنيــة تديرهــا ميليشــيات سـ ّـنية بدعــم ســعودي وميليشــيات شــيعية

بدعــم إيرانــي تحــت ُمسـ ّـمى الجهــاد ضــد األم ـيـركان.

اســتهداف األم ـيـركان رافقــه اســتهداف ّ
أي عنصــر عراقــي فــي األج ـهـزة األمنيــة الفت ّيــة
حـرب طائفيــة تمثلـ ْ
ـت بالســيطرات الوهميــة التــي
حـرس وطنــي ،لننتقــل ل ـ
شـرطة و ـ
مــن ـ

تقتــل النــاس علــى الهويــة وتفج ـيـرات المراقــد الدينيــة التــي تنتمــي للشــيعة أو الســنة
سـواق .رافــق كل ذلــك قتــل وهــدر دم كل مــن
ولــم تســلم حتــى المقاهــي والمطاعــم واأل ـ
يعمــل مــع األم ـيـركان كمترجــم أو تحــت ّ
أي صفــة أخ ــرى .وتهجيــر األقليــات واختطفاهــم

الخطاب التنويري الواعي :تمثل هذا الخطاب

والمطالبــة بفديــة بالــدوالرات .وتهجيرهــم مــن مناطقهــم األصليــة ،بــل مــن وطنهــم

علــى المطعــم التركــي والكثيــر مــن الســاحات

خــروج األم ـيـركان  2008تدريجيـ ًـا وفــق اتفاقيــة أمنيــة مــع الحكومــة العراقيــة بيــن

المصالح .كذلك من المطالب المهمة “إعادة

ّ
بتدخــل إيرانــي فــي صنــع ال ـقـرار
فســاد إداري واقتصــاد عراقــي مشــلول واحتــال آخــر

بالمطالــب المشــروعة والحقــة والتــي علقوهــا

والتي من ضمنها “فصل الدين عن السياسة”
غـرض
بعدمــا ُشـوّه الديــن وركبــه الوصوليــون ل ـ
كتابــة الدســتور” المشــكلة األســاس و”تشــكيل

قضاء نزيه ومستقل” صمّام أمان الفاسدين.
وغيــر ذلــك مــن رفــض أيّ تفــاوض مــع الســلطة

إال بطــرف أممــي .وال ننســى الالفتــات التــي
تواجهنــا فــي التحريــر والتــي كانــت تحــت

عنــوان مدنــي جميــل “تصــرف صــح”“ ،األماكــن

طـرة علــى األطفــال” ،ال تركــض
المزدحمــة خ ـ
وتتدافــع”“ ،حــاول تبتعــد بهــدوء عــن أماكــن
الخطــر ألن هــاي روحــك وأرواح”“ ،نظافــة
المــكان مســؤوليتك”.

ا ـلـرأي العــام والدولــي :تمثــل فــي دعــم
ّ
الخلــص المغتربيــن الــذي هربــوا
العراقييــن

ف ـتـرة حكــم الدكتاتــور أو ف ـتـرة حكــم ـهـؤالء
األوبــاش وأغلبهــم هُ جــروا واُضطهــدوا ال سـ ّيما
األقليــات .ـهـؤالء بمــا يحملونــه مــن حنيــن

لوطــن حــي وخ ـبـرة فــي المحاكــم الدوليــة
واإلعالم األممي نتيجة قضاياهم واالنتهاكات

التــي تعرضــوا لهــا قامــوا بحمــات ضخمــة فــي

عـراق .ناهيــك عــن
إيصــال مــا يحصــل فــي ال ـ
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عـراق.
ال ـ

أوبامــا والمالكــي.

فــي كل مفصــل مــن مفاصــل الدولــة وتهميــش واضــح لألقليــات واســتفزازات واضحــة

للســنة خصوصــا فــي المنطقــة الغربيــة.

عـراق أ ّدى التصعيــد والقمــع معهــا
هـرات عارمــة فــي المنطقــة الغربيــة مــن ال ـ
مظا ـ

مــن قبــل الســلطة إلــى ركوبهــا مــن قبــل تنظيــم داعــش القــادم مــن ســوريا المنهــارة بعــد
صـرة هنــاك.
اختــاف التنظيــم مــع جبهــة الن ـ

ســقوط محافظــة الموصــل وجــزء مــن المحافظــات فــي  12حز ـيـران  2014لقمــة

ســهلة بيــد تنظيــم داعــش اإلرهابــي بعــد تواطــؤ كبيــر وواضــح مــن قيــادات المؤسســة
العســكرية بأوامــر مــن جهــات عليــا فــي الحكومــة.

بعد يوم واحد من االجتياح تم أسر ما بين  2000و 2200طالب في القوة الجوية

العراقيــة فــي قاعــدة ســبايكر فــي تكريــت مــن قبــل التنظيــم وجماعــة مــن المتطرفيــن
الســنة هنــاك ليتــم قتــل مــا يقــارب الــ 1907طالبـ ًـا كمــا تذكــر وزارة الصحــة العراقيــة.
تكويــن فصائــل ُمسـ ّـلحة تحــت ُمسـ ّـمى “الحشــد الشــعبي” بفتــوى الجهــاد الكفائــي

شـرف .لتقاتــل برفقــة ـقـوات الجيــش العراقــي ،لتنتهــي المعركــة
مــن مرجعيــة النجــف األ ـ
ـرت فيهــا المــدن ُ
بطــرد التنظيــم بعــد ثــاث ســنوات ُد ّ ـم ْ
وه ّجــر النــاس واألقليــات وبيعـ ْ
ـت
ـوار علــى طريقــة الخالفــة االســامية.
األيزيديــات ك ـ
ج ٍ
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تحقيق

دعمهــم المــادي فيمــا يصــل مــن تب ّرعــات

مــن يضحــك ويرقــص برفقــة المتظاهريــن،

الثقافــة القانونيــة والدســتورية :بــدا ذلــك
واضحــاً فــي خطــاب الع ّينــات التــي ظ ـهـرت

بالشــموع وصــور الشــهداء ،وهنــاك األطفــال

ونشــاطهم علــى التواصــل االجتماعــي.

صـرار علــى
باإلعــام مــن المتظاهريــن كذلــك اإل ـ
العصيــان المدنــي ومحاولــة تطبيقــه حتــى

صـول
تســقط هــذه الحكومــة ناهيــك عــن الو ـ
لمحكمــة الهــاي الدوليــة وإقامــة دعــوى

فيهــا علــى الحكومــة العراقيــة بتهمــة قتــل
ا لمتظا هر يــن .

مــن يحلمــون بغــد أفضــل مــن يرفعــون العلــم

العراقــي ،مــن يبكــون عندمــا يســمعون النشــيد
الوطنــي فــي مشــهد يهــز العراقييــن جميعــاً.
حضــور النجــوم :تمثــل هــذا الحضــور

بالرياضييــن العراقييــن والفنانيــن والفنانــات

وأهــم مــن حضــر بقــوة نجــوم “واليــة بطيــخ”

ضـرة بقــوة
الثــورة أنثــى :نعــم فاألنثــى حيــة وحا ـ

صـرت
كذلــك حضــور علــى الســاحة الفنيــة “ن ـ

واإلنســتغرام وغروبــات التواصــل االجتماعــي
والوســط الجامعــي كل هــذا كان مؤهـا ً

هشــام.…،إلخ” الذيــن يصفهــم الوســط الفنــي

فــي منظمــات المجتمــع المدنــي والفيســبوك

لدخولهــا لحضورهــا الطاغــي فــي االنتفاضــة

بيــن التنظيــف والطبــخ والفــن والمفــارز الطبيــة
والصيدليــة ،حضورهــا كناشــطة مدنيــة
ودورهــا فــي جمــع التبرعــات والدعــم الكامــل

سـاء شرســات واعيــات أغضــن
فــي الســاحة .ن ـ
الســلطة فتعرضــن لالغتيــال واالختطــاف
والتعذيــب كالرجــال تمامــاً.

حضــور جميــع الطوائــف العراقيــة :إذا مــا

وقفـ َ
ـت أمــام نفــق التحريــر ســتجد الكثيــر مــن
تخطيطــات الكرافيــك التــي ترمــز للشــعب

العراقــي بالكامــل مــن مســيحيين أو صابئــة
وأيزيدييــن وســنة وشــيعة كذلــك الالفتــات

المعروضــة هنــاك والالفتــات التــي يحمهــا
المتظاهــرون خــذ هــذه مثــا “إنــي مــن ســنة
عمر ،ومن شيعة علي ،وأمي مريم العذراء”.

ضـوح بــأن السياســة
هــذا الشــاب يصــرخ بو ـ
والفقــه األصولــي مــن صنعــت هــذه اللعنــة التــي
تســمّ ى الطائفيــة .كذلــك هــو يغيضهــم وي ـقـول
لهــم “انتهــت اللعبــة” أمــا الشــيء العظيــم فهــو
عـراق
عـراق ومندائيــي ال ـ
مشــاركات مســيحيي ال ـ

ســواء فــي الالفتــات أو المســاعدات والحمــات

ضـرا بهــذا
التطوعيــة .كل هــذا لــم يكــن حا ـ
ضـوح الصــارخ فــي أيّ تظا ـهـرات ســابقة.
الو ـ

حضور كبار الســن واألطفال :تمثل حضورهم

بالمســاعدة حيــث رأينــا الجنوبيــات وهــن
يخبــزن المسـ ّيح فــي أروقــة التحريــر ،ورأينــا

مــن يغســلن مالبــس المتظاهريــن ،ورأينــا
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عـراق وإ ـيـران ،ومــن
ومــن يتابــع مبــاراة ال ـ
ُ
ي ـقـرأ شــيئا مــن القــرآن علــى أرصفــة طـ ْ
ـرزت

aljadeedmagazine.com

البــدر ،رحمــة ريــاض ،حســام الرســام ،قيــس
األخالقــي بهــذه الصفــة “الفــن الهابــط” نعــم
هــو هابــط ،هابــط لل ـقـاع وللشــارع .أخ ـيـراً كان
هنــاك حضــور مختلــف لنجـ ٍـم مختلــف تمثــل
بنــزول بيكاجــو والــذي هــو يوتيوبــر وجــد فــي
لعــب البوبجــي ربحــاً جيــدا مــن اليوتيــوب

وبالتالــي كان لــه الكثيــر مــن المتابعيــن ،ممّ ــن
يتواجــدون فــي التحريــر.
ّ
يتضــح مــن كل مــا ســبق أن  25أكتوبــر بــدأ
حـراكاً بســيطاً ّ
قدمــه جيــل البوبجــي مــن الذيــن
ـ

ال تتجــاوز أعمارهــم العشــرين عامــاً بتأريــخ 1
أكتوبــر والذيــن حُ صــدوا بالقنــاص لندخــل

حـراك النتفاضــة
حـول ال ـ
مرحلــة أخــرى فيت ـ

شــعبية عارمــة تبتكــر وســائلها للد ـفـاع عــن
سـاكت عنــه
نفســها أمــام قمــع الســلطات ال ـ

هــذا العالــم األصــم ،ثــم ثــورة تطــرح مطالبهــا
الواضحــة ،وبــدأت تصنــع رموزهــا اإلنســانية

والوطنيــة مــن الشــهداء باعتبــار أنهــم القــادة
يمثلهــم “ص ـفـاء ابــن ثنــوه” .كذلــك هنــاك رمــوز

ماديــة أخــرى كجبــل أحــد المتمثــل بالمطعــم
التركي وجبل شهداء التحرير المتمثل بجراج

الســنك وســاحة التحريــر والجســور والتــك تــك
ّ
يتعلــق بالشــهداء مــن مالبــس وخــوذ
وكل مــا
وأحذيــة .والمهــم هــو أنهــا ثــورة وعــي كامــل
قلبـ ْ
ـت الكثيــر مــن المفاهيــم والقيــم والمبــادئ
بــل ع ّرتهــا بالكامــل لتتفــق علــى خطــاب واحــد

ثا بــت:
نريد وطناً.

كاتب عراقي
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قص

حارس حديقة العشاق
محمود الرحبي

يف يــده صفــارة وليســت لــه محطــة بــن األشــجار .منتصبــا ومتح ـفـزا

تــدور ا ـملـرأة بصراخهــا يف كل بقعــة مــن الحديقــة ،وهــي ترســل نظرتــن

جســدين بــدآ يف التــايش .فيتدخــل ليفصــل بــن قبلتــن ،بــن عناقــن.

ـب خارجــة مــن بــاب الحديقــة إىل الشــارع،
ودون أن تســريح لحظــة ،تهـ ّ

حـرك يف كل اتجــاه .يصفــر قبــل أن ي ـقـرب مــن
لالنطــاق والنفــخ ورقبتــه تت ـ

يستعيد وضعه املنتصب املتحفز بعد كل تدخل .ليس غاضبا أو راضيا،

حـرك بــن األشــجار .الصفــارة ال تخــرج مــن الجيــب إال
فقــط يعمــل .يت ـ
للضــرورة .يــردد قبــل أن ينفــخ يف جوفهــا ،هــل مــا ـيـراه يســتحق التدخــل؟

غــر معنــي برســائل القلــوب .يراقــب مــا يمكــن لعينيــه أن تلتقطــا .يــردد
طـراف اليديــن بــن صبــي وفتــاة والصفــارة يف فمــه.
بعــد رؤيتــه مالمســة أ ـ
هــل ســينفخ فيهــا ويشــعل اللحظــة؟

فيخفــت صراخهــا تدريجيــا مــع كل خطــوة.

طـراف يديهــا.
تدخــل بائعــة ورد .العــرق ينــز مــن جبينهــا ول ـفـاع رأســها وأ ـ

تخطــو الهثــة ،وحزمــة الــورد مخنوقــة يف قبضتهــا .يتابعهــا الحــارس

بعينيــه .تقــف أمــام كل عاشــقني .ال تفارقهــم بســهولة .اختبــار صعــب
ّ
لعشــاق جــدد .الذيــن
ينتهــي بانتصارهــا يف العــادة .قــد تبيــع أربــع وردات
ألفــوا املــكان يدخلــون معهــا يف حديــث عابــر ،فترتكهــم متقدمــة عــر

تذوب العني يف العني .تتالمس األيادي .يتحد الظالن رويدا ،ثم تنطلق

تعرجــات الحديقــة.

عالمــات خجــل عــى خـ ّـدي الفتــاة فتحنــي رأســها ،بينمــا يتكفــل الصبــي

حـول الصفــارة هــذه ا ـملـرة إىل لســان ســاخط.
يبيــع الســجائر بالتقســيط .تت ـ

الصفــارة وهــي ت ـقـرب مــن بعيــد .يذهــن العاشــقان إىل عاملهمــا .ترتســم
بإي ـمـاءات االعتــذار .يومــئ الحــارس برأســه بجديــة ،ثــم يتقــدم باحثــا بــن
األشــجار.

تدخــل ا ـمـرأة ســمينة يســبقها صراخهــا وهــي تســب أهــل األرض جميعــا:

جـول .كان يطــرده بصفارتــه بعــد أن رآه
يهــرع وهــو يصفــر خلــف بائــع مت ـ
عنــد الغــروب ،حــن تختفــي الظــال ،التــي تبــدو وكأنهــا مــن يــيء املــكان

حـرك بــن األشــجار حاثــا الجالســن عــى الخــروج
ويحــدد الوقــت ،يت ـ
بابتســامة وإشــارات اســتعطاف مــن يديــه .تكــون الصفــارة قــد آوت

يعــرف طريــق دخولهــا مــن صراخهــا الــذي يســبقها .هنــا يمكننــا التمييــز

باب دكانته .ثم يقف مع املنتظرين وصول الحافلة .بعد لحظات ،يدلف

بــن الدخــاء الجــدد للحديقــة الذيــن يجفلــون مســتغربني بمجـ ّرد مــا

يســمعون صــوت ا ـملـرأة واملعتاديــن عــى املــكان ،ممــن ال يعــرون اهتمامــا
ظـرة عا ـبـرة.
لل ـمـرأة وصراخهــا ويكتفــون برمقهــا بن ـ
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الحديقــة مــن البشــر يغلــق بابهــا الحديــدي العريــض ،مثــل حا ـنـويت يغلــق

حسني جمعان

“ ـهـؤالء ليســوا أب ـنـاء آدم .ـهـؤالء أب ـنـاء كلبــون .أب ـنـاء كلبــون .أب ـنـاء كلبــون”..

مسرتيحة يف جيب سرتته الداخيل حتى الصباح .وحني يطمنئّ إىل خل ّو

ال يهتــم الحــارس لشــأنها .لقــد غــدا وجودهــا العابــر عاديــا مــع الوقــت.
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صـراخ.
شــاردتني وعبــارات محــددة يف شــتم العالــم .تفــرغ شــحنتها مــن ال ـ

إىل جوفهــا ،فتبتعــد بــه نازلــة نحــو املدينــة القديمــة.

كاتب عماني
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سجال

حسني جمعان

مستقبلالرواية
الشعر والنثر في افتتاحية العدد الـ 59من “الجديد“
هيثم حسين
ليس هناك زمن يعطي
المجد وآخر يسلبه،
األدبي
بل إنّ الجنس
ّ
ينتزع المجد بقدرته
على التصدّ ر ،وقوّته
على الحضور والبروز،
ّ
وإل ّ
فإنه سيكون في
َ
موضع المُ شفق عليه،
المُ عطى ما ليس من
ّ
حقه ..ولو كان األمر
فإنّ
الشعر
كذلك،
أيضاً في طور الزوال،
ألنه أعطي ّ
ّ
حقه في
زمن ما وأخذ من
المجد الكثير ،ودارت
دورة األزمنة لتمنح
االعتبار لغيره ،وتعيده
إلى العتمة والهدوء،
وتبقيه في “متحف
الذاكرة” كنتاج بشريّ
معتبر.

أثار الشاعر نوري الج ّراح يف افتتاحيته لعدد ديسمرب  2019من مجلة الجديد اللندنية ،والتي عنونها بـ”الشعر حصان
ً
ّ
ّ
متغي،
عموما يف عالم
التصورات عن مستقبل األدب
املستقبل ..ملاذا يهرب الشعراء العرب إىل الرواية” جملة من
التغي يطال ّ
ّ
وكيف ّ
ّ
كل يشء ،ويجد األدب نفسه أمام تحديات جديدة معاصرة ،وأسئلة مفصلية تواجه األزمات
أن
ّ
واملآزق ،وال تتملص من تسمية العلل بأسمائها من دون مواربة أو تورية.

ينتصر

الشاعر الج ّراح للشعر ،بنوع من “عصب ّية” الشاعر

ّ
متسلقون ،حالمون ،مج ّربون ،يبحثون
كان هناك واهمون،

من حياته الشعريّة ،وإن بدا ذلك على حساب األجناس األدبية
األخرى ،مع إطالقه ّ
صفارة اإلنذار عن واقع الشعرية العربية

يقحمون أنفسهم بها ،غير آبهين للحطيئة وقوله إنّ
“الشع ُر
ِ
رتقى في ِه َّالذي ال ي َ
عب و ََط ٌ
ويل ُس َّلمُ ه/إِذا اِ َ
َ
َعلمُ هَ /ز َّلت بِهِ إِلى
ص ٌ
َ
َ
َالشع ُر ال َيسطِ يعُ ُه مَ ن يَظلِمُ ه/ي ُ
ُعر َب ُه
الحَ
ضيض ق َدمُ/و ِ
ِ
ُريد أن ي ِ

النمطية المستجدة ،بعد عقود من الشغف بالتجريب

تبدو الفوضى سمة معمّ مة في ّ
ظل غياب العمل النقديّ الجا ّد،
وفي ّ
ظل التهافت واالستسهال ،والس ّيما أنّ مزاعم التجريب

هل هناك قوة كبرى تستطيع طرد الشعور من خاليا اإلنسان،

ّ
وكأنه
باللغة العربية في العام ،ومعظمها يُنسى بعد صدوره

طرد الشعر من مركز العالم؟”.
ً
تحدث عن ّ
كما ّ
تخلل الشعر مختلف األجناس األدبية مزيّنا إيّاها

التي يمكن تفهّمها ،لعالمه الشعريّ وقصيدته
تشكل فضاءه األرحب ،وهو الذي ّ
ّ
ظل وف ّياً للشعر لعقود
التي

التي “دخلت في طور من القلق الشديد في العقدين األخيرين.
ولعلها تشهد ،اليوم ،مع بعض أبرز تجاربها ،نوعاً مقلقاً من

والتجديد” ،بحسب تعبيره.

عجمُ ه”.
َف ُي ِ

ع ّبر الج ّراح الذي ّ
يعد من أبرز الشعراء العرب المعاصرين ،عن
ً
خشيته من أن يكون س ّر الشعر قد افتضح تماما ،بحيث تحول

ّ
وكأنه
األدبي ،وتب ّرره بشكل ما،
تطغى على الجهل بالجنس
ّ
نقطة قوّة لصاحبهّ ،
وإل كيف يمكن تبرير نشر آالف الروايات

بعد ذلك أن تكون الفوضى سيدة الموقف ،فمدينة الشعر

لم يكن ،أو كيف يتمّ إقناع بعض مَ ن قادتهم المصادفات
واألسباب المتقاطعة المختلفة للفوز بجائزة ما ،على ّأنهم

إلى شيء ممكن ألي أحد في أي وقت بعيدا عن معيار الموهبة
والثقافة العميقة التي يتطلبها ظهور شاعر .ولفت ّأنه “ال عجب
العربي هي اليوم بال أسوار وال أبواب”.

فوضى معمّ مة

إن كان س ّر الشعر قد افتضح كما يص ّرح الج ّراح ،فكيف بأسرار
الشعبي -بحيث
الرواية التي بات حائطها واطئاً -بحسب التعبير
ّ
يتطاول عليها ّ
ّ
تخصصها
كل مَ ن يحلم بالمبالغ الماديّة التي
ّ
متسلحين
جوائز الرواية للفائزين بها ،وذلك من دون أن يكونوا
األدبي ،والقدرة على نسج الرواية
بالعلم والمعرفة والتراكم
ّ

وهندستها ،واالكتفاء بالخواطر واألفكار المرسلة بطريقة غير
ّ
موظفة ،أو الظنّ أنّ الرواية عبارة عن حكاية
منضبطة وغير

فقط ،من دون القبض على أساليب صياغة الحكايات ،أو
ّ
واالطالع على التجارب التي ّ
شكلت معالم
معرفة مسالكها،

فارقة في تاريخها.

أدبي آخر ،فلطالما
ال جديد في التج ّرؤ على الشعر ،أو أيّ جنس ّ
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عن موطئ كلمة لهم في هذا الميدان أو ذاك ،غير ملومين
على مسعاهم ،سوى ّأنهم لم ّ
يسلحوا أنفسهم للمعركة التي

أدبي
يحتاجون لكثير من التدريب والمراس ،ولم يبلغوا أيّ أوج ّ
بعد..

ّ
أتحدث عن استالب الراغبين بكتابة الرواية تلك الجذوة التي
ال
ّ
تح ّركهم وتدفعهم لخوض غمارها -حتى وإن كانت تلك الشعلة
الم ّتقدة مستعرة انطالقاً من حوافز ما ّدية -لكن أشير إلى أنّ
أدبي ،يجب أن يكون منطلقاً من ّ
التج ّرؤ على أيّ جنس
تسلح
ّ

ّ
ّ
والتسلح باألساليب
التمكن من األدوات السرديّة،
التشديد على
والمعرفة لصياغة األسلوب الذي يعكس أنا الكاتب ،هذه األنا

التي يفترض أن تكون جامعة للتجارب وهاضمة لها ،ال مفتقرة
إلى الحنكة وحائرة في دروب الرواية ،منزاحة من حكاية ّ
ملفقة
ألخرى مختلقة بعيداً عن خيال ّ
خلق أو تخييل مبتكر.

ّ
تحدث الشاعر الج ّراح عن رواج مقولة موت الشعر وانقضاء زمنه
ً
ومجيء زمن الرواية ،وتساءل “هل يمكن حقا للشعر المشتق
اسمه من الشعور أن يموت؟ .هل يمكن تصوّر شيء كهذا؟ أعني

بينما هو يتخلل كل ذرة من نسيج الكائن اإلنساني؟ إذن ال يمكن

بحضوره الطاغي المجمّ ل لها ،وأشار إلى أنّ الشعر لم يعد ضرورة

لبعض الشعراء في اآلونة األخيرة ،و”أن دروب الشعر باتت أكثر
وعورة مما توقعوا ،وأن تجديد الشغف بالكتابة عبر فن الرواية

الفيلم مقرونا بشذرات وسطور من الرواية بصيغ مبتكرة،
جذابة ،ومشبعة بالجماليات .فال وقت ،وال حاجة لما هو أكثر”.
أعتقد أنّ الحديث عن أنّ الرواية ّ
مهددة بالزوال يضمر نوعاً من

المبالغة ،أو إشارة تحذير من مغ ّبة الوقوع في دوّامة التكرار
ّ
ّ
المرحلي الذي
بالتصدر
ومتاهة التقليد واالرتباك ،واالستمتاع

ّ
يشكل أيّ حماية مستقبل ّية ،بل قد يزيد من سرعة التهديد
لن

وخطورته ..التكرار هو آفة الفنون ،واالستكانة للتقليد مستنقع

آسن يفسد مستقبل مختلف األجناس األدبية.
وأعتقد ّأنه ليس هناك زمن يعطي المجد وآخر يسلبه ،بل إنّ

ّ
التصدر ،وقوّته على
األدبي ينتزع المجد بقدرته على
الجنس
ّ
ّ
َ
ّ
الحضور والبروز ،وإل فإنه سيكون في موضع المُ شفق عليه،

لفت الج ّراح في افتتاحيته إلى أن “الرواية في ظل التطورات
التكنولوجية الهائلة لن تبقى أبداً على حالها ،بل إنها تبدو لي

إلى العتمة والهدوء ،وتبقيه في “متحف الذاكرة” كنتاج بشريّ

معتبر.

فالزمن الذي أعطاها المجد آخذ في االنقضاء والزمن الملتي-

الحياة نفسها ،وفي صراع الوجود واالستمرار ،وكالهما

تحوّل ثوريّ

رغبة بالشهرة المفترضة ،أو المال المحلوم به..

ميدي الزاحف سيسلبها إياه ..سيتفتت جسد الرواية ويتوزع على

وأنّ مَ ن فاته درس اللغة فاته الفكر والتفكير .وذلك من باب

وقت كاف للتمتع بالروايات في نص مسهب ،سيتفرج على

من شأنه أن يفتح لهم في التعبير عن الذات ومشاغلها طرقا
أسلس ،وأكثر جدوى في ظل مجتمعات تشهد اضطرابا عظيماً”.

أدبي بتاريخ هذا الفنّ وعالمه ،واإللمام
ومعرفي وتراكم
علمي
ّ
ّ
ّ

ّ
بالتعدي على جنس الرواية وهو ال يلمّ ببنائها،
هناك مَ ن يجازف
وال ح ّتى ببناء الجملة السرديّة أو صياغتها ،غير سامع بالمقولة
التي تؤ ّكد على أنّ الدرس األوّل في الفكر يبتدئ بدرس اللغة،

في ساعة ،وأحيانا ّ
أقل .ولمن له شغف بالكلمات وليس لديه

المُ عطى ما ليس من ّ
حقه ..ولو كان األمر كذلك ،فإنّ الشعر
ألنه أعطي ّ
أيضاً في طور الزوالّ ،
حقه في زمن ما وأخذ من

مهددة بالزوال كجنس أدبي حكائي له مواصفات محددة،

بمفرداته ومفاهيمه ،وعدم السير في طريق مظلمة بناء على

عبر اآليباد والموبايل ،وشاشة التلفزيون والحائط اإللكتروني.
أيضاً ستفعل األفالم فعلها بصورة أكبر ،فيعيش القارئ الرواية

أشكال تعبير جديدة .في الزمن المعاصر المتسارع لن يكون

باإلمكان الجلوس إلى مئات الصفحات بالطريقة المتواصلة وال

حتى المتقطعة نفسها التي عرفتها قراءة الرواية .سيميل هؤالء
القراء أكثر إلى من ينتخب لهم صفحات ،بل وشذرات من الرواية

المجد الكثير ،ودارت دورة األزمنة لتمنح االعتبار لغيره ،وتعيده

ويمكن التأكيد هنا على أنّ الشعر كالرواية ،كالهما في حرب

ّ
ّ
زمني عنيف؛ طوفان
تحد
تحد جديد مختلف،
في مواجهة
ّ
ً
ً
ّ
ّ
المبددة للقا ّر والمتخ ّيل رسوخا أو تجذرأ في تربة
التكنولوجيا

ّ
الواقع التي تبدو ّ
للتملص من تأثيراته
هشة ،ال يفسح أيّ مجال
وتداعياته ،ويجب عليه تجديد أدواته ليبقى حاضراً ،وكي ال يفقد

بريقه ،أو يستعيد بعضاً من بريقه المفقود.
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ويمكن هنا السؤال ،كيف يمكن حصر الرواية بجمل بعينها،

أو صور مجتزأة ،وكأنّ االجتراح سيكون سمة العصر القادم،

سمة اآلداب والعلوم اإلنسانية ال التفاضل أو اإللغاء والتهميش.
ّ
ّ
مفضلياته ،أو “أصمعياته” ،سواء في
يحق للشاعر أن تكون له

من الرواية ،فما الذي قد يحمي القصيدة الشعريّة؟ هل قِصرها

التي تصطفي ما تراه أنسب للبقاء ،بحيث يغربل القصائد

أو الذي نلهث في أتونه ،أو إليه محمّ لين بمآسينا وأحالمنا

وآمالنا؟ وإذا كان المثال عن احتمال االكتفاء بمقاطع أو جمل

عالم الشعر أو الرواية ،وهذه تكون منطلقة من زاويته الشعريّة

يغدو سالحها في معركة البقاء واالستمرار أم أنّ لديها مقوّمات
ّ
وتتسلح بها؟
أخرى تفيض بها ،وال يمكن للرواية أن تمتلكها

والحكايات بغربال الذائقة النقدية ،واالحتكام لألدوات التي

ّ
لعل التحوّل الثوريّ الذي تن ّبأ به الج ّراح أو أشار إلى ّأنه ال ّ
بد

“سيطرأ على شكل الرواية لغة وعمارة وشخصيات ووظائف”،
هو نفسه يتربّص بالشعر ،أو يمكن القول ّإنه اجتاح عالم

الشعرّ ،
وبدد عناصره ،بحيث أغرقه بشكل فوضويّ  ،ودفعه إلى
ّ
لتتصدر الرواية ،وتخطف بريقه ،وتقوم بتوظيفه في
الخلف،
ّ
الجمالي
ثناياها ،باثة الروح فيه ،ومفيدة من تاريخه وتأثيره
ّ
الذي ال تمكن االستهانة به.
ّ
ولعل ما سيحمي الرواية من الزوال ،هو نفسه الذي

أي
يمكن االستغناء عن ّ

أدبي أو االكتفاء به،
جنس
ّ

ّ
تصحر قد
وإل سنكون أمام
ّ
ويحوله
يجتاح المستقبل
ّ
إلى أرقام

يتقنها ،والتي تختلف من مبدع إلى آخر ،ما يثري عالم األدب
ً
ّ
أحيانا بين مبدع وآخر.
ـ”مفضليات” قد تصل إلى درجة التضارب
ب

وكما ذهب إليه األميركي جوناثان غريشام في كتابه “الحيوان
ّ
الحكاء ..كيف تجعل الحكايات منا بشراً؟” ّ
فإنه قبل عشرات
اآلالف من السنين ،حين كان العقل البشري ما يزال شابّاً وحين
كانت أعدادنا قليلة ،ك ّنا نروي الحكايات لبعضنا بعضاً .واآلن،

بعد عشرات اآلالف من السنين ،ما زال بعضنا يبتكر األساطير

بقوّة حول أصل األشياء ،وما زلنا نشعر باإلثارة أمام الغزارة
المدهشة للقصص على الورق ،وعلى خشبات المسارح ،وعلى

أدبي آخر،
من شأنه أن يحمي الشعر ،وأيّ جنس
ّ

الشاشات؛ من قصص جرائم قتل ،وقصص جنسية ،وقصص
مؤامرات ،وقصص حقيقية وأخرى كاذبة .ويؤ ّكد ّأننا ،بوصفنا
جنساً ،مولعون بالقصةّ .
وأنه ح ّتى حين يخلد الجسد للنوم،

بل جعله مركز الحياة ،أو حياة المشغوف

ما الضير لو نمضي إلى المستقبل بأحصنة مختلفة ،ملوّنة،
وبأجناس أدب ّية قادرةّ ،
كل بطريقتها المم ّيزة ،على رسم مالمح
المستقبل المفترض ،أو تأثيثه بالجماليات الممكنة ،بعيداً عن

هو الشغف بهذا العالم والوفاء واالنتصار له،
وجعله قض ّية -عالوة على ّأنه حمّ ال قضايا-

ّ
لكل عصر أدواته ،وال

ال تصويره أو تقديمه كلعب خارج الحياة،
بها المسكون بعوالمها المتفاني في تقديسه

ّ
بجدية ومسؤولية معها ،من
لها ،والتعاطي

دون االرتكان لالستسهال أو المسارعة للحاق

بركب مَ ن يثيرون ضوضاء من حولهم من دون
أن يكون لديهم نتاج ّ
مؤثر قادر على إثبات الحضور

واالستحقاق بالجدارة والبقاء واالستمرار.

من المثير أنّ الرواية ببنيتها االنفتاحية قادرة على صهر

الفنون واألجناس األدب ّية في بوتقتها غير المحدودة،

وقدرتها االستيعابية الهائلة التي قد تعجز القصيدة ،وتميل

للترميز والتكثيف أكثر ،بحيث ّ
تقدم وجبة أدب ّية سريعة ،في حين
أنّ الرواية تعمل على تقديم حياة متكاملة تضيق القصيدة ذرعاً
بها ،أو تنحو لتقديمها في صور موجزة وامضة سريعة خاطفة.
ُ
استشففت ،كقارئ ،من حديث الج ّراح نوعاً من المفاضلة بين

ّ
يظل العقل مستيقظاً طوال الليلة ،يروي القصص لنفسه.

ّ
القصة أو المسرح ،فلماذا
االنتصار للشعر على حساب الرواية أو
يكون الشعر وحده الحصان الرابح الماضي للمستقبل ،وال تكون

ّ
متصدرة اآلن ،ويمكن أن تكمل
الرواية الحصان الرابح باعتبارها
هيمنتها وتبقي الشعر محجّ ماً في زاوية قص ّية!

ّ
اإلبداعي ليبقى ويطغى ويسود
كل مبدع يراهن على مجاله
ّ
ويمضي إلى المستقبل ،ويك ّرس على ّأنه الميدان الرابح ،وهذا
من جماليات الفنّ  ،أو أوهامه وجنونه ،لك ّنه بالنهاية يبقي
جذوة األمل م ّتقدة في نفوس أصحابه ،ويواسيهم ،ويع ّزيهم،

ويبقيهم متماسكين صابرين في مواجهة األزمات التي تغرقهم
في واقعهم ،أو تلك التي تحاصرهم بحيث تحوّلهم إلى غرباء

الذوق العام ألبناء العصر الذي ّ
ّ
يصدرونه ويحتفون
يفضلونه أو

كاتب سوري مقيم في لندن

أيّ نوع كانت ،وال أحاول إثارة مفاضلة بين جنسين أدب ّيين لهما

ّ
تصدر أحد الفنون في حقبة زمن ّية ما تهميش اآلخر ،بل هو نوع
ّ
من التوجّ ه المرحلي ،الذي قد يطول أو يقصر ،والذي يعكس
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والتنوّع الذي ال بديل عنه.

حسني جمعان

حضورهما المجمّ ل في عالمنا ،وال الزعم بأفضلية أحدهما على
ألنني موقن أنّ ّ
اآلخرّ ،
لكل منهما ّ
عدته وعتاده وعالمه وال يمكن
ّ
ّ
محله ،وال يعني
يحل
بأيّ شكل من األشكال أن يلغي اآلخر ،أو

في محيطهم.
ّ
وال يخفى أنّ لكل عصر أدواته ،وال يمكن االستغناء عن أيّ جنس
أدبي أو االكتفاء بهّ ،
وإل سنكون أمام تصحّ ر قد يجتاح المستقبل
ّ
ويحوّله إلى أرقام ،أو يفرض عليه لوناً واحداً ،مهما بدا ساحراً،
ّ
فإنه لن يبرز جمال ّياً ّإل ضمن قوس قزح األجناس األدب ّية األخرى
التي تكمل عالم اإلبداع وتبقيه مفتوحاً على التجديد والتجريب

الشعر والرواية ،وأنا هنا ال أجد نفسي م ّياالً أليّ مفاضلة من
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به بطريقتهم ،من دون أن يلغي اآلخر أو يق ّزمه ،ألنّ التكامل
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تشكيل

األنوثة تقاوم

رندا مداح

سوزان عليوان

ثالث فنانات تجريبيات عربيات
فاروق يوسف
كانت المرأة موجودة دائما في قلب التحوالت الكبرى التي شهدها الفن الحديث في العالم

العربي .هناك في مصر تحية حليم وجاذبية سري وإنجي أفالطون وفي لبنان سلوى روضة

شقير وهيلين الخال وإيفيت أشقر وفي سوريا إيتيل عدنان وفي العراق مديحة عمر ونزيهة
فاطمة لوتاه

سليم وسعاد العطار وفي السعودية صفية بن زقر ومنيرة الموصلي وفي تونس صفية

فرحات وفي الجزائر باية محيي الدين وفي المغرب الشعيبية طالل .أسماء صنعت تاريخا
مجاورا لذلك التاريخ الذي صنعه الرجل .هناك جمال مختلف رعته النساء في حاضنة

ثقافية أضفى عليها الرجال الكثير من الخشونة .لم يكن المنجز النسائي في الفن ثانويا
غير أن ثقافة المجتمع الذكورية لم تكن لتسمح بالنظر بطريقة محايدة إليه في حجمه

الحقيقي .لذلك خسرت مديحة عمر سباق الريادة الحروفية لصالح جميل حمودي وهو ما

حدث في الشعر تماما حين خسرت نازك المالئكة سباق الريادة لصالح بدر شاكر السياب.
تظهر الفنانات الثالث اهتماما جليا بالرسم ،كونه فنا خالصا يتخطى الوجود الواقعي

المباشر.

غير

أن ذلــك الزمــن مــى مــن غــر رجعــة.

اليــوم وقــد هُ ــزم العالــم الــذي بنــاه

صــار الرســم صنعتهــن وقدرهــن يف الوقــت

باعتبارهــن منقــذات .حــن رأيــت رســوم املغربيــة

مكانــه .لقــد عــاد الجمــال إىل بيتــه .األنوثــة وقــد

سـاء أن يظهــرن
الرجــل صــار يف إمــكان الن ـ

أمينة رايك قبل سنوات صرت عىل يقني من أن
مســتقبل الفــن العربــي ســيكون يف عهــدة
سـاء .تمــزج أمينــة املوهبــة والحرفــة والخيــال
الن ـ

لرتسم عاملا قريبا من الواقع غري أنه ليس منه.
ضـراوة مَ ــن يقاتــل دفاعــا عــن
ترســم أمينــة ب ـ

سـاء يفعلــن
قضيــة مصرييــة .ولقــد رأيــت ن ـ

الــيء نفســه .ال يشء مــن وهــم الكائــن
الضعيــف .الرســامة الحقيقــة كائــن قــوي .اليــوم

سـاء هــن ســيدات
ال يمكــن إنــكار حقيقــة أن الن ـ
املشــهد الفنــي يف العالــم العربــي .لقــد انتهــت
أســطورة ا ـملـرأة التــي ترســم الزهــور وهــي كذبــة

سـاء ناقصــات املوهبــة
ذكوريــة تماهــت معهــا ن ـ
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سـاء اللوايت
شـرات الن ـ
والخيال .هناك أمل يف ع ـ
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نفســه .ســيكون اإللهــام ســعيدا ألنــه لــن يفــارق
استعادت سلطتها           .

رندا مداح

بطلتــه تمــارس الحيــاة باعتبارهــا حدثــا عبثيــا ال

الخراب الذي يؤسس للنسيان

كتــب جــون بريجــر وهــو يخاطــب رنــدا مــداح

تلــك ا ـملـرأة ال تفكــر يف ســؤال مــن ـنـوع “مــا الــذي

شـاءها” لــم يكــن ذلــك
وبيمنــاك ترســمني أح ـ

ذلك ألنها صارت محكومة بأن تقوم بما تفعله

يمكــن تفاديــه ،بــل ليــس املطلــوب تفاديــه.

فنانة تقاوم احتالل الذاكرة

سـراك
جـوالن بي ـ
“كأنــك تحملــن حــى ال ـ

“  أفــق خفيــف” هــو عنــوان فيلمهــا القصــر

تعليقــا عــى الفيلــم ذي املغــزى الفلســفي

األفــق خفيفــا حقــا؟ ســيكون علينــا أن نع ـتـره

صــور بكا ـمـرا ثابتــة هــو عبــارة عــن مشــهد واحــد،

الــذي شــد إليهــا األنظــار .ولكــن هــل كان ذلــك
فيلمــا روائيــا ،بالرغــم مــن أنــه يخلــو مــن الحــوار.

صـره بســبب
فيلــم روايئ طويــل بالرغــم مــن ق ـ
اســتغراقه يف القبــض عــى لحظــة شــقاء أبديــة.

العميــق بالرغــم مــن بســاطته .فالفيلــم الــذي
لــم تنجــح الريــح يف تغ ـيـره.

بالحر يــة.

يُخيل للبعض .فهي تقاوم الذاكرة مثلما تقاوم

حـرب.
ا ـمـرأة تنظــف أرضيــة بيتهــا الــذي هدمتــه ال ـ

يف دقائــق قليلــة ـتـزاوج رنــدا بــن األلــم واملقاومــة

بالقوة نفسها النسيان .هناك ما يجعلها تشعر

تفعلــه؟” فهــي ال تــرى أهميــة لذلــك الســؤال.

العميــق الــذي تخطــى بدالالتــه كل مــا علــق بــه

الحيــاة الحقــة” وهــو مــا تعلمتــه مــن أجــل أن

تع ـبـرا منهــا عــن شــعورها بأنهــا ال ـتـزال حيــة.

فت ـقـول كل يشء عــن ذلــك الوجــود اإلنســاين
مــن م ـقـوالت سياســية .فذلــك البيــت الــذي تقــوم

ا ـملـرأة بتنظيفــه ليــس بيتــا مؤجــا بــل هــو بيــت

وبالرغــم مــن أن مــداح ولــدت ومدينتهــا محتلــة

اللحظة الراهنة التي ال تقع يف زمن بعينه .وهو

االحتــال فإنهــا تجيــد اللغــة التــي تكشــف مــن

الذا ـكـرة والنســيان.

فهــي ال تعــرف شــيئا عــن مدينتهــا خــارج قفــص
خاللهــا عــن ذلــك “التضــاد” الــذي يســتند يف
الطــرف اآلخــر مــن معادلتــه إىل معرفــة عميقــة

مــا يعنــي أن األمــر ال يتعلــق بحــروب ،طرفاهــا
ال تفكــر الفنانــة التــي لطاملــا رســمت بالقلــم
الرصــاص بطريقــة واقعيــة ،عمليــة كمــا قــد

بالوحشة إذا لم تستنفر قواها من أجل “مديح
تخلــص لفعــل املقاومــة.

يف معرضيهــا “ربطــة شــعر” ـبـرام اللــه و”ترميــم”

بباريــس كانــت نحاتــة ورســامة ،غــر أنهــا يف
الحالــن كانــت قــد أشــهرت عــن نزعتهــا التــي

تتخطى الرسم والنحت لتصل إىل إعادة تركيب
الكائــن الــذي يفاجــئ نفســه بحضــوره املــدوّي.

بالنسبة إليها ،وهي التي اختربت ما الذي يعنيه
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أن ي ـقـول الحقيقــة .حقيقتــه وحقيقــة اآلخريــن.

يدفعها إىل رفض منطق االحتالل .هنا بالضبط

وإذا ما كانت مداح متمكنة من حرفتها رسامة

الدميــة هــي الكائــن الحــي الوحيــد الــذي يمكنــه

أن تناولتها حني اإلشارة إىل مسرح العرائس     .

ونحاتة وهو ما صار أمرا مثريا يف ظل انخفاض

تعــذب رنــدا مــداح مشــاهدي أعمالهــا حــن ال

تكمــن قيمــة الد ـفـاع عــن ف ـكـرة أن يكــون اإلنســان

وهــي يف ذلــك إنمــا تــروّج لعذابهــا الــذي يتعامــل

خيوط كما يحدث للدمية يف مسرح العرائس.

العقــود الثالثــة املاضيــة فــإن طريقتهــا يف التفكــر

تســعى الفنانــة إىل مــزج الشــقاء بالســخرية مــن

للمــواد والعناصــر واملوضوعــات .فهــي ومــن

تطــري ذائقتهــم الجماليــة بــل تفتتهــا وتهلكهــا
معه الكثريون باعتباره مناسبة إلحياء الذاكرة.

بحثا عن مكان خفي

ولــدت رنــدا مــداح يف قريــة مجــدل شــمس

حـرا ومســتقال وال يتــم تحريكــه عــن طريــق
ـ
العالم ليس مسرحا والحياة ليست مسرحية.

أجــل أن تقــف عــى الضفــة املضــادة.

صحيــح أن الفنانــة اســتلهمت حياتهــا الواقعيــة

مســتوى الحرفــة لــدى معظــم الفنانــن عــر
يف الفــن تتجــاوز حــدود املعالجــة التقليديــة
بــدء تجربتهــا الفنيــة كانــت تميــل إىل التعامــل

صـرة إىل جانــب عــدم تخليهــا
مــع الفنــون املعا ـ

بالجوالن املحتل عام  .1983بعد أن أنهت دورة

غري أنها اهتدت عن طريق الفن إىل اللغز الذي

عــن الرســم والنحــت .وهــو مــا بــدا واضحــا يف

بدمشــق عــام  2003انتقلــت إىل كليــة الفنــون

أنهمــا يبــدوان كمــا لــو أنهمــا مــكان واحــد .املــكان

ما فعلته رندا عىل هذا املستوى يستحق املديح

يف النحــت والرســم يف مركــز أدهــم إســماعيل

الجميلــة بجامعــة دمشــق لتــدرس النحــت مــا
بــن عامــي  2005و .2007انضمــت بعدهــا إىل

تنطوي عليه إقامة املرء يف مكانني ،بالرغم من

نفســه .تلــك مســألة ذات بعــد إنســاين ،نجحــت

رنــدا يف وضعهــا عــى طاولــة التشــريح لتمســك

دورة أقيمــت يف القــدس لتعلــم فــن الكرافيــك.

مــن خاللهــا بعناصــر شــخصيتها التــي تكونــت يف

وصناعــة األفــام.

رنــدا مــداح هــي ابنــة ذلــك التناقــض وهــي يف

تــوزع نتاجهــا الفنــي بــن الرســم والنحــت
أقامــت الفنانــة معرضهــا الشــخيص األول

“ربطــة شــعر” ـبـرام اللــه عــام  .2016تضمــن
عـرض منحوتــات ُن ّفــذت بالربونــز والطــن
ذلــك امل ـ
والجبــس .أمــا معرضهــا الثــاين وكان بعنــوان

“ترميــم” فإنهــا أقامتــه بباريــس عــام 2018
وتضمــن أعمــاال ُنفــذت مــن خــال فنــي الفيديــو

ظــل االحتــال مــن غــر أن تنقطــع عــن أصولهــا.

عروضهــا.

ملــا انطــوت عليــه محاولتهــا مــن تجديــد تمثــل يف

إقامة وشائج بني فني الرسم والنحت والفنون

صـرة التــي لــم تعــد مجــرد تقنيــات بــل هــي
املعا ـ
طــرق ثوريــة جديــدة يف التفكــر يف الفــن ومــن

خاللــه ،يتجــاوز الفنــان مــن خاللهــا العالقــة

الوقت نفسه صانعة معادالته .الفنانة التي ال

التقليدية بينه واملجتمع والتي كانت قائمة عىل

تصنع تلك الهوية .إنها تمد يدها إىل عجينة لم

لقــد تعلمــت رنــدا مــن الشــقاء دروســا عديــدة.

تصر عىل أن تستعيد هويتها بقدر ما يهمها أن

يجــرؤ عــى اســتعمالها أحــد مــن قبــل .اإلنســان
صـره .لذلــك فإنهــا ال تبالــغ يف
باعتبــاره ســيد م ـ

وطنيتهــا ،بــل إنهــا ال تتخــذ مــن تلــك الوطنيــة

ـفـرض الجمــال ســعيا وراء النمــوذج الكامــل.

ومــا انفتاحهــا عــى مناطــق ملغومــة باألســئلة
إال واحــد مــن تلــك الــدروس .بالنســبة إليهــا فــإن

الفــن يف جو ـهـره ال يشــرح وال يجيــب ال يشــيع

االطمئنان.

والفوتوغراف إضافة إىل إنجاز أعمال إسمنتية.

شـراء تعاطــف
عصــا ت ـتـوكأ عليهــا مــن أجــل ـ

مقاربــة الهــدم والرتميــم .هــدم املــكان واقعيــا

لديها دائما ما تقوله خارج املساحات املشرتكة.

خصوصية ،غري أنها عن طريق إخالصها للفن

مــا ت ـقـول بعــد أن حررهــا االحتــال مــن الخطــاب

لتلكالقضية     .

عـرض الضــوء عــى
ســلطت الفنانــة يف ذلــك امل ـ

املتلقــي .تقــاوم رنــدا تلــك العاطفــة املســتباحة.

والفشــل يف محاولــة إحيائــه يف الذا ـكـرة .أقامــت

حـرة يف
نزعتهــا الفرديــة ت ـفـرض عليهــا أن تكــون ـ

بباريــس أث ـنـاء إقامتهــا الفنيــة هنــاك .كان ذلــك
عـرض مخصصــا ألعمــال ُنفــذت بالرصــاص
امل ـ

الرسمي      .

أيضــا معرضــا مــن غــر عنــوان يف قاعــة “أوربيــا”

عــى الــورق .حصلــت رنــدا عــى جا ـئـزة االمتيــاز
مــن مؤسســة تاكيفوجــي اليابانيــة.

تناقــض آخــر لــن تكــون رنــدا معنيــة يف الد ـفـاع
عنــه.

وضعــت رنــدا موهبتهــا يف خدمــة قضيــة ذات
نجحت يف الكشف عن البعد اإلنساين الشامل

      

سوزان عليوان

ترسم بيدي طفلة الشعر

تركــز مــداح يف أعمالهــا عــى الصدمــة التــي

نموذج لجمال مضاد

تم اخفاؤه بطريقة مقصودة       .

الفرنســية “األمريكيــة” لو ـيـزا بورجــوا التــي كانــت

ضحيــة لعمليــة تضليــل .فتلــك ا ـمـرأة تجيــد

تتــدىل مــن الســقف وهــو مــا فعلتــه رنــدا .غــر

الشــعر والرســم عــى حــد ســواء .هنــاك تلقائيــة

تنطــوي عليهــا ســرديات العالقــة باملــكان الــذي

صانعة معادلة هويتها

جـزءا مــن تجربــة الفنانــة
تســتعيد رنــدا مــداح ـ

مولعــة بتعليــق منحوتاتهــا البشــرية بخيــوط

ضـوع الــذي
بالنســبة إىل رنــدا مــداح فــإن املو ـ

أن هنــاك فارقــا ك ـبـرا يف القصــد بــن الفنانتــن.

الفنانة حماسة للدفاع عن هويتها السورية يف

عـرض فيمــا ذهبــت رنــدا بعيــدا حــن فعلــت
ال ـ

حـرب هويــات .ال تظهــر
يشــغلها ال يتعلــق ب ـ
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فبورجــوا لــم تتخــط الجانــب الشــكيل ملســألة

سوزان عليوان

أن تكــون الحيــاة أشــبه بمســرح العرائــس ،فــإن

مواجهة الضم اإلسرائييل للجوالن .هناك يشء

ذلك مدفوعة بأسباب فلسفية عميقة سبق يل

يخــى ا ـملـرء وهــو يدخــل إىل عاملهــا مــن أن يقــع

ابنة االختراع الشخصي

سـرارها ســوى األطفــال .يف
مهــارات ال يعــرف أ ـ

بمــا ـتـراه صحيحــا .عــن طريــق يدهــا ولســانها

شـرة مــن غــر تمهيــد مســبق .وهــو مــا
تقــع مبا ـ
يفخــخ البداهــة بأنــواع مختلفــة مــن املفاجــآت.
إنها أليس التي انزلقت إىل بالد العجائب.

صامتــا.

ســوزان عليــوان متقشــفة إىل درجــة أنهــا

منــذ البــدء قــررت أن تكــون ملــك نفســها .تهــذي

لذلــك صمــت النقــد بشــقيه األدبــي والفنــي يف

صـول عــى
تســتغني عــن الجمــل مقابــل الح ـ

قالــت شــيئا مختلفــا .ال أحــد يملــك ســببا

لــم يكــن ذلــك ليهمهــا وهــي التــي اخرتعــت

لذلــك فإنهــا ال تح ـتـاج إىل مــا يحتاجــه اآلخــرون

النباتــات .ليســت لديهــا ز ـهـرة فائضــة لتضحــي

ونجحت     .

لالعرتاض عىل ما تفعل .الطفلة التي تصف ما

ـتـراه يف حاجــة إىل أن يســتعري أحــد عينيهــا لــي
بــرى مــا رأتــه وإن لــم يفعــل فــإن عليــه أن يظــل

البدايــة عــن الحديــث عــن تجربتهــا.

حديقتهــا خــارج الوصفــات املتاحــة لنمــو

بهــا .

كلمــة تشــبهها .تفعــل ذلــك يف الرســم أيضــا.

فجربــت أن تنشــر كتبهــا بطريقتهــا الخاصــة

خـراع الشــخيص ومقاومــة الطاعــة.
إنهــا ابنــة اال ـ
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تشكيل

بمؤسســات النشــر ولــم تقــع عينهــا عــى الجوائــز

يف وقت مبكر وال تزال تنظر إليه بعني متمردة.

أنهــا يف حــد ذاتهــا الهــدف الــذي تســعى الشــاعرة

اال ـعـراف مــن أحــد .فهــي أصــا لــم تعــرف
وقبــل ذلــك فإنهــا لــم تبحــث عــن قارئهــا ،بــل

تركــت األمــور كلهــا للصدفــة .ســيكون الل ـقـاء
ممتعا بني عابرين  .

بالنسبة إليها فإن كل يشء كان يجري باعتباره

شأنا شخصيا.

كان جليا أنها ال تبحث عن االعرتاف بها شاعرة
ورسامة .ذلك آخر ما يهمها.

المتمردة التي صنعت حياة

مــن خــال الشــعر والرســم باعتبارهمــا عاملــا
واحدا صنعت عليوان حياة تناســبها هي مزيج

مــن أشــكال وأصــوات وروائــح تنتمــي إىل زمــن

مطلــق .زمــن يســخر مــن تحوالتــه الخارجيــة،
حـول مــن الداخــل.
ذلــك ألنــه يعيــش الت ـ
ّ
كتبت عليوان ورسمت من أجل أال تكون جزءا

مــن القطيــع الفنــي والشــعري .يف كل مــا فعلتــه

كانتتسعىإىلتأكيدانفصالها     .

ولــدت ســوزان عليــوان عــام  1974يف بــروت

طفلة الشعر األبدية

طفولتهــا بــن إســبانيا وباريــس والقا ـهـرة .عــام

بــه اآلن مــن ديــواين األول” هــذا مــا كتبتــه عليــوان

مــن أب لبنــاين وأم عراقيــة .قضــت ســنوات

 1997تخرجــت مــن قســم الصحافــة واإلعــام
يف الجامعــة األمريكيــة بالقا ـهـرة .بعدهــا عــادت

إىل بــروت وال ـتـزال تعيــش فيهــا .عــام 1994

دي ســانت إكزوبــري مــن أجــل كتابــه العظيــم
“األمــر الصغــر”.

شــاعر عربــي بالرغــم مــن أنهــم يحذفــون الكثــر
مــن أشــعارهم األوىل كمــا لــو أنهــم لــم يكتبوهــا.

لدمعي/أصدقــايئ ال يتســعون يل/وحــده املــوت
الشــاعرة يف صدقهــا ال مــن أجــل أن تكــون

سـرجع ذاتهــا قبــل
مختلفــة بــل مــن أجــل أن ت ـ

الكلمــات واألص ـبـاغ“ .بنــت تشــبهني/حني كنــت
أشــبه نفــي” ،ترتــب أحــوال بالغتهــا وعالقتهــا
بالزمــن مــن أجــل أن تتطابــق صورتهــا يف املــرآة

ذلــك الكتــاب هــو مفاجأتهــا الشــخصية التــي

مــع ذاتهــا املتخيلــة .هنــاك مســاحة موحشــة

الشــعرية يف الصــدور بالطريقــة عينهــا مــن غــر

بالكلمــات التــي تخــدش بهوائهــا كل حجــر تمــر

صارت بالنســبة إليها خط حياة .تتالت أعمالها
أن تبحــث عمــا يمكــن أن يكرســها ثقافيــا“ .بيــت

مــن ســكر” الــذي صــدر عــام  2007عــن الهيئــة
العامــة لقصــور الثقافــة يف مصــر ضمــن سلســلة
“آفــاق عربيــة” وهــو عبــارة عــن مختــارات مــن
شــعرها هــو الكتــاب الوحيــد الــذي أفلــت مــن

مخطــط تمردهــا.

طـراز خــاص.
صانعــة كتــب هــي لكنهــا كتــب مــن ـ
كتــب يحيــط بهــا الخيــال مــن كل جانــب .ال

تنتمــي إىل جنــس بعينــه مــن الكتابــة إال إذا

اعتربنا الدفاتر الشخصية نوعا من الكتب التي

ال يمكــن إدرجاهــا يف املكتبــة الرســمية.

ســوزان عليــوان شــاعرة ورســامة .غــر أنهــا ال
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ال تطل/غربتــي غيمــة يف يــدك” أربعــة تعريفــات

هــي أربــع صــور هــي كل يشء وال يشء آخــر .أيــن
تقــع القصيــدة؟ تعلمــت عليــوان مــن الرســم أالّ
ضـوع ،فهــو ذريعــة لــيء
تقــف طويــا عنــد املو ـ

آخر ،يشء يتجاوزه إىل سواه“ .رغم حدة األلم

سأســتمر يف تصديــق مــا ال أراه” وهــو مــا يعنــي

يف موقعهــا اإللكــروين .ا ـعـراف لــم يســبقها إليــه

الكتــاب محتفظــا بصفتــه د ـفـرا شــخصيا حتــى

تذكــر بتلــك التخطيطــات التــي رســمها أنطــون

“غربــة” ت ـقـول “بطاقتــي مصبــاح متــدل ممــن

تكتفي بوصف أحوالها أو خلق مناخ شعري  .

يتســع” يف كتابهــا “ال أشــبه أحــدا” .تجــازف

التــي ال تبحــث عــن ا ـعـراف رســمي .رســوم

وهــي تتبــع تقنيــة التعريــف .يف قصيــدة بعنــوان

“قصيــدة واحــدة وحيــدة ،هــي كل مــا أعــرف

أصدرت كتابها األول “عصفور املقهى” بطريقة

بعــد طباعتــه بشــكل محــدود .زودتــه برســومها

إىل الوصول إليه .غالبا ما تتالحق الصور الهثة

صـوال إىل
خـراق ســطح الصــورة ،هــي مــرآة و ـ
ا ـ

ت ـقـول “الليــل ال يتســع ألرقي/البــكاء ال يتســع

لــم تكــن مألوفــة يف العالــم العربــي .ظــل ذلــك
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تظهــر مــن خاللهمــا عــى مجتمــع تمــردت عليــه

اآلخــر إال مــن أجــل خلــق صــورة ،تبــدو كمــا لــو

تفصــل بــن مكانــن متخيلــن تمألهــا الشــاعرة

بــه .تكتــب مــن أجــل الطفلــة التــي تنتظرهــا يف
املســتقبل فهــي ال تســتعيد جنــة حُ رمــت منهــا.

الكتابــة بالنســبة إليهــا هــي خالصــة مــا ســيأيت
سـرجاعا ملا مىض“ .هل من عقاب أكرث
وليس ا ـ

من الزمن” تقول وهي التي عرفت كيف تفلت

باعتبارهــا طفلــة الشــعر التــي لــن تكــر.

أين تقع القصيدة؟

أعماقهــا .هنــاك حيــث تقــع القصيــدة التــي ال

الظاهرة التي ال تتكرر

لقــد ُكتــب الكثــر عــن تجربــة الشــاعرة والرســامة
ســوزان عليوان .مقاالت حاول ك ّتابها أن يزجوا

بعليــوان يف التظا ـهـرة الرســمية للشــعر يف
العالــم العربــي .وهــو أمــر قــد ال يزعــج الشــاعرة
ك ـثـرا غــر أنــه بالتأكيــد لــن يكــون مصــدرا

لســعادتها .فمــا فعلتــه طــوال أكــر مــن عشــرين

سنة لن يتسع له الدرس النقدي املكرس الذي

يخطــئ بالتأكيــد الطريــق إليهــا باعتبارهــا ظا ـهـرة
تعلــن عــن اختالفهــا خــارج مقاييــس االختــاف

صورهــا .وهــو مــا يالحظــه ا ـملـرء حــن ي ـقـرأ كتبهــا

حـراء والغابــة يف خيــال عاملهــا.
فيهــا الص ـ

كونهــا ظا ـهـرة ال يقلــل مــن قيمــة مــا كتبــت .بــل

درجــة بعــد أخــرى حتــى وصلــت اىل املرحلــة التــي

تفكــر صلتهــا بالرســم .ســيكون لديهــا دائمــا

تقدمــه باعتبــاره حدثــا غــر مســبوق .وهــو كذلــك

االســتثنائية التــي تكتســبها تجربتهــا الشــعرية

املتعــارف عليهــا ثقافيــا.

إنه يضفي عليه هالة هي ليست منه ،غري أنها

يف الواقــع .شــعريته التــي تقــوم عــى ال ـبـوح،
خفيــض الصــوت ،القريــب مــن التفاصيــل

الفتــة بطريقــة مدهشــة .مــا كتبتــه عليــوان يف
مجال قصيدة النرث يؤهلها للوقوف يف منطقة
خاصة فهو ال يشبه تجارب اآلخرين التي غلب

عــى معظمهــا طابــع االستســهال والتبســيط

هــي فيهــا اآلن .غــر أن ذلــك كلــه ال ينفــي القيمــة

مــن الظا ـهـرة الفريــدة التــي مثلتهــا ،كونهــا ال
ـتـزال ممســكة بدفاترهــا الشــخصية.

فاطمة لوتاه

ال تفكــر بهويتهــا مــا دامــت تعمــق يف كل لحظــة

فائــض مــن األحــام يكفــي لــي يهــب التجريــد

ظ ـهـرت مــن خاللهــا .لذلــك تفضــل أن تلعــب مــع

الــذي تمارســه بدعــة وخفــة قــوة تؤكــد مــن

خاللهــا هويتهــا التــي تســتمد عناصرهــا مــن
شــخصيتها .

في مرايا تحوالتها

مشــت عــى املســرح بقدمــن واثقتــن وشــغفت
بالشــعر باحثــة عــن لحظــة تــوازن ببــن العقــل

والعاطفــة .مــن املســرح والشــعر وصلــت إىل

سـرتها الفنيــة توزعــت اهتماماتهــا بــن
بــدء م ـ

ســوزان عليــوان شــاعرة بعمــق .جملهــا صافيــة
هــذر وال تعتمــد عــى مبــدأ الصدفــة يف خلــق

يف ســلة واحــدة وهــي الســلة ذاتهــا التــي جمعــت

طابعــا حركيــا.

مــن الخــداع الــذي ينســجم مــع روح اللعــب

تلــك الــورش ـبـراءة وجــه أخذتــه مرايــا تحوالتهــا.

مفتوحــة عــى شــوارع ال تنتهــي يف مــدن ال

تقيــم يف بيئتــن .يف ثقافتــن .يف عاملــن وليــس

ومعانيهــا قويــة وبناؤهــا متماســك .ليــس هنــاك

األطفــال يف ورش عمــل ،تســتعيد مــن خــال

صـرت عــى الض ـيـاع بالرســم كانــت
ا ـملـرأة التــي انت ـ

الرســم وفــن األداء .وهــو مــا جعلهــا تنعــش

بينهمــا .نجحــت يف أن تجمــع غربتهــا وحنينهــا

لحظــة بعينهــا .وجههــا هــو كل الوجــوه التــي

الرســم محملــة بخيــال الصــور ،بظاللهــا التــي

المسافرة بين األلم والجمال

تحتل الصور املكان األبرز يف عاملها الذي ال يكف

الشــعري .يف ذلــك العالــم ال تتصــادم الكلمــات

الشــعرية متسلســلة .تســلقت عليــوان الســلم

الفنانة اإلماراتية فاطمة لوتاه تعرف أن وجهها

صـره ظهورهــا يف
الحقيقــي ال يمكــن أن يخت ـ

متمــردة عــى كل يشء .عــى الرســم أوال .منــذ

والعجالــة.

غـره وهــو مــا ينطــوي عــى الكثــر
عــن التذكــر بص ـ

فاطمة لوتاه

هــي طفلــة الشــعر العربــي األبديــة التــي ال تنتظــر

تنظــر إىل الصفتــن باعتبارهمــا زيــن رســميني

وال تتداخل أو تتقاطع وال ينفي بعضها البعض

حياتهــا بالحركــة ،مــا أضفــى عــى رســومها

كانت تشكل خزينا وجدانيا يف ذاكرة ،ستكون
تتشــابه.

وحــن اســتقر بهــا الحــال يف فريونــا اإليطاليــة لــم
تلتفــت إىل بالدهــا باعتبارهــا البــاد التــي هنــاك.
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تشكيل

رندا مداح

فال يشء مع الرســم يســمح بالنســيان .لم تلجأ

بعــد ســنوات الثمانينــات التــي قضتهــا وهــي

وســطا .أبقــت الــكل يف مكانــه حــن أدركــت أن

الرســم ولــم تعــد إليــه إال عــام  .2000عرضــت

إىل ف ـكـرة أن تكــون وســيطا أو أن تنــئ عاملــا

كل مــا تحتاجــه أن تكــون لهــا خطوتــان .خطــوة
هنــا وخطــوة هنــاك.

أعمالهــا يف باريــس ـمـرات عديــدة غــر أنهــا تشــر

باعتزاز إىل تجربة العرض املشرتك مع الشاعرة

أمــا أيــن الهنــا وأيــن يقــع الهنــاك؟ فهــو ســؤال لــم

والرســامة ميســون صقــر القاســمي يف قاعــة

ســيكون الـ”هنــا” معهــا أينمــا كانــت.

يف عــدد مــن املــدن اإليطاليــة ،غــر أنهــا حــن

تشــعر بالحاجــة إىل البحــث عــن إجابــة عليــه.

اليونســكو .أقامــت لوتــاه معــارض شــخصية

مغا ـمـرة لوتــاه يف الحيــاة هــي ذاتهــا مغامرتهــا يف

أقامــت مرســمها الشــخيص جعلــت منــه قاعــة

مجازا ،غري أنه ال يملك اسما حني يتعلق األمر

حــن صــارت تعــود إىل بلدهــا االمــارات يف

الرســم .رحيــل مســتمر يف املــكان الــذي ُيســمى
بحقيقتــه الروحيــة .أن تكــون مســافرا دائمــا فــإن

شــيئا مــن التحليــق يعلــق بروحــك كمــا لــو أنــه

جـزء منهــا.
ـ

لعروضهــا.

زيــارات منتظمــة أقامــت عــددا مــن املعــارض كان

سـاء بعطــر العــود” غــر أن
أهمهــا “غــزل” و “ن ـ

اهتمامها بالجانب التفاعيل يف الفن دفعها إىل

لوتــاه املســافرة بــن مكانــن وثقافتــن وعاملــن

إقامــة صالــة للعــروض الفنيــة يف دبــي ،صــارت

بتلويحــة روح هائمــة.

حـاء العالــم.
ان ـ

تعــرف أن كل مــا تفعلــه يمكــن اختصــاره

فنانة األداء الغاضبة

تســتضيف تجــارب فنيــة قادمــة مــن مختلــف

ابنة الحياة بمفاجآتها

ولــدت فاطمــة عبــد اللــه لوتــاه يف دبــي عــام

فاطمــة لوتــاه فنانــة تجريبيــة .ال تصــل إىل يشء

الوحيــد .بعــد ســنة قضتهــا يف بغــداد يف دراســة

فهي وإن كانت تنظر بتواضع شديد إىل صفتها

 .1955منــذ طفولتهــا كان الرســم خيــار حياتهــا

حتــى ترتكــه مــن أجــل البحــث عــن يشء آخــر.

الفــن قــررت لوتــاه االنتقــال إىل الواليــات املتحــدة

فنانــة فإنهــا تركــز عــى حقيقــة أن الفنــان يقــود

دراســتها عــام  .1983بعدهــا ذهبــت لوتــاه إىل

ذلــك ألن الطرفــن ،الفنــان وجمهــوره يســتمران

لدراســة الفــن هنــاك بــدءا مــن عــام  1979لتنهــي
إيطاليــا لتــدرس وتقيــم يف مدينــة فريونــا .ال ـتـزال
هنــاك حتــى هــذه اللحظــة بالرغــم مــن أنهــا لــم

تغــب عــن بلدهــا اإلمــارات.

جمهــوره يف عمليــة تفاعــل جمــايل لــن تنتهــي.
يف خــوض مغا ـمـرة مجهولــة النتائــج“ .نعــرف

البــاب وال نعــرف إىل أيــن يــؤدي” ت ـقـول الفنانــة

وهــي تصــف ببالغــة عالقــة الفنــان بالفــن.

مــا تعلمتــه يف بغــداد ُيعــد أساســيا يف تجربتهــا

كمــا يف حياتهــا فإنهــا يف رســومها تقيــم عالقــات

بغــداد كمــا لــم تحــب مدينــة أخــرى .ســنوات

التجريــدي .مــن خاللــه يمكنهــا أن تكــون يف

الفنيــة .هنــاك تعلمــت قواعــد الرســم وأحبــت

بني متناقضات .وهي لذلك تميل إىل األسلوب

الدراسة األمريكية فتحت أمامها أبواب الحرية

عاملــن باعتبارهــا مواطنــة كونيــة .وألنهــا تقيــس

أن تع ـتـره عالمتهــا الشــخصية .أمــا يف إيطاليــا

لحظــة رســم تســاوي لحظــة عيــش والعكــس

صـوال إىل مــا يمكــن
يف ات ـبـاع األســاليب الفنيــة و ـ
صـرة وباألخــص
فإنهــا تعرفــت عــى الفنــون املعا ـ
فنــي الحــدث واألداء الجســدي (بريفورمنــس).

مزجــت لوتــاه بــن الرســم وفــن األداء ،فكانــت

األمــور كلهــا مــن منطلــق روحــي فقــد كانــت كل
حـول يف كل لحظــة عيــش
صحيــح أيضــا .تت ـ

حـول أســلوبها يف كل لحظــة رســم .لذلــك
ويت ـ

فإنهــا حــن عــادت إىل مدينتهــا وقــد صــارت

فيــه .تلــك ذا ـكـرة ال تليــق إال برســامة مــن ـنـوع

االكتشــاف بدايــة لتعرفهــا عــى متلقــي أعمالهــا

سـاءها كمــا لــو أنهــا تثنــي عــى تولــوز
هــي ترســم ن ـ

حققــت مــن خــال رســومها بتقنيــة الديجيتــال

إنهــا ابنــة الحيــاة التــي تعدنــا بمــا ال نتوقعــه مــن

أنهــا كانــت ضروريــة بالنســبة إليهــا .ذلــك ألنهــا

هنــاك مــا هــو ثابــت يف تجربتهــا .ذلــك عالــم

االجتماعــي مــا كانــت تحلــم بــه .الفنــان باعتبــاره

وهو ما نســتدل عليه من خالل أعمالها بتقنية

حدثــا يتفاعــل معــه جمهورهــا .وهــو جمهــور لــم

لوتــاه ،تتغــر كلمــا اســتجد يشء مــن حولهــا.
مفا جــآت.

كل عطر يعيدها إلى البيت

يف معرضهــا “غــزل” الــذي أقامتــه يف دبــي عــام
فريونــا اكتشــفت فاطمــة لوتــاه الفــرق بــن أن

ترســم أمــام الجمهــور بعــد أن تكــون قــد اختــارت

أخرى اســتعادت الروح الخارقة التي تجســدها

 2009وكانــت قــد أقامتــه يف وقــت ســابق يف

تؤدي أمام الجمهور دورها الحقيقي .وغالبا ما

التــي لــم تمــح تفاصيلهــا األســفار .مــا مــن يشء

يكون الفنان حروفيا يف العالم العربي وبني أن

القضيــة التــي يتمحــور حولهــا مــا سرتســمه وهــي
سـاء.
كانــت حكاياتهــا عــن الن ـ
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ترســم بغضــب توقفــت لوتــاه عــام  1991عــن
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حـراء ،هنــاك حيــث تقيــم ذاكرتهــا البصريــة
الص ـ
حـراء نصيــب
رســمته يف حياتهــا إال وكان للص ـ

غـرب .كان ذلــك
عـرض لوحــات حروفيــة يف ال ـ
ي ـ

العربــي .وهــي تجربــة ســنصفها بالصعبــة غــر
يف محصلة ما فعلته كانت تســتلهم عاملا يقيم
فيــه ذلــك املتلقــي.

لوتريــك.

حـرك
تكشــف عنــه لوحاتهــا .وهنــاك مــا هــو مت ـ

الديجيتــال.

والتــي كانــت تنشــرها عــى وســائط التواصــل
كائنا تفاعليا ،فهي تتفاعل مع الحدث وتصنع

يتــح لهــا مــن قبــل التعــرف عليــه ومــن املؤكــد أنهــا

النساء اللوايت رسمتهن كن نساء ذلك العالم.
مــا مــن عطــر مــر بهــا إال وذ ّكرهــا بالعطــر الــذي

لوتــاه ليســت مــن ال ـنـوع الــذي يغريــه الب ـقـاء يف

لــن ـتـراه.

كائــن يخرتقــه الحنــن بطريقــة مختلفــة .طريقــة

ما .ما يهمها أن تكون موجودة يف قلب حدث،

أجل أن يكون الجمال هو الهدف.

تعلمــت لوتــاه الحنــن الواقعــي وهذبتــه .وهــا

أحــوال الشــعوب يف منطقتنــا.

كان أبوهــا يرتكــه يف بيتهــم بعــد خروجــه .إنهــا

ال يظهــر عليهــا أي أثــر مــن ميوعــة رومانســية.

مــكان واحــد ،حقــق مــن خاللــه شــهرة مــن ـنـوع
يمســها إنســانيا .وهــو مــا وجدتــه يف متابعــة

اخرتعت فاطمة لوتاه لغة رفيعة للتواصل من

شاعر وناقد عراقي مقيم في لندن
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فنون

فنانة الجسد واالستفزاز
تجربة الفنانة الصربية مارينا أبراموفيتش
عزالدين بوركة
ُتعتبر الفنانة الصربية المعاصرة مارينا أبراموفيتش ( )1946من رواد فن البرفورمانس (األداء الفني) ،المنتمي إلى براديغم الفن

المعاصر ،إذ اشتهرت بعروضها االستفزازية والمثيرة للجدل ،رفقة شريكها األلماني الفنان يوالي؛ حيث قاما بدراسة -في تجارب
عديدة -العالقة بين جسدين وفكرين في دينامية سيكولوجية للجسد .لهذا فأعمالها إلى جانب كونها أعماال أدائية فهي تنتمي

إلى خانة “فن الجسدي” الذي تعتبر أبراموفيتش رائدة من رواده ،والذي هو مجموعة من الممارسات واألدوات التي تضع لغة
ً
الجسد في قلب عمل فني .وفي بعض الحاالت ،يجعل الفنان جسده عمالً
فنيا بحد ذاته ،والحالة هنا أعمال الفنانة أبراموفيتش

الجريئة والتي اشتغلت على جسدها ضمن سياقات إبداعية معتمدة على تنصيبات فنية أو األداء الحي أو المسجل (فن الفيديو)،

وغيرها من التوجهات الفنية التي تغذي الممارسة الفنية المعاصرة التي انطلقت منذ منتصف القرن الماضي.

تعد

جـزءًا
تجربــة مارينــا أبراموفيتــش ـ

بأعمال/أحــداث فنيــة قائمــة علــى “عنصــر”

ما قبل العاصفة

الجســدي ،إذ لــم تتهــاون عــن ـعـرض جســدها

بالخصــوص إزاء مغا ـمـرات جســدية لمعالجــة

مــن “أ ـغـراض ممتعــة” ،واألخــرى “أ ـغـراض

هامــا مــن الحركــة الفنيــة للفــن

فــي أوقــات مختلفــة طيلــة مســارها الفنــي،

للخطــر .وقــد كادت تفقــد حياتهــا أث ـنـاء تنفيــذ
أحــد أداءاتهــا الفنيــة ،حيــث ُوجــد فــي حالــة
احتضــار بســبب االختنــاق تحــت ســتار مــن
الن ـيـران .ومــع ذلــك ،فــإن الهــدف مــن كل
أداءاتهــا ليــس اإلثــارة ،بــل إن أعمالهــا هــي

سلســلة مــن التماهــي مــع التجــارب التــي تقــوم

بهــا ،فــي عمليــة تســعى مــن خاللهــا إلــى إعــادة
تعريــف الحــدود ،أي الســيطرة علــى الجســد،

والعالقــة بيــن الفــن والمــؤدي ،فــي تركيــب فنــي

يحــاول معالجــة الرمــوز التــي تحكــم المجتمــع.
وبالتالي ،يمكننا القول إن مشروعها الفني له

هــدف ط ـمـوح وعميــق وهــو جعــل النــاس أكثــر

حريــة .لهــذا نســتعرض فــي نصنــا ،أهــم أداءيــن
قامــت بهمــا هــذه الفنانــة التــي ال تتوقــف علــى
استفزاز الجسد والمجتمع..

نخبة المجتمع والفتك بالجسد

لــم تتوقــف أبــدا إلــى يومنــا هــذا الفنانــة الصربيــة

صـرة ،مارينــا أبراموفيتــش ،علــى القيــام
المعا ـ
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طـرة القصــوى ،إذ تضــع جســدها
المخا ـ

انقســمت األ ـغـراض إلــى فئتيــن .إحداهــا تتكــون

قضايا اجتماعية ونفسانية وهوياتية وسياسية
جـزءا فعــاال فــي
وجنســانية… جاعلـ ًـة المتلقــي ـ

فهنــاك ريــش وزهــور وعنــب وعطــور ونبيــذ

في أهم مغامرة كادت تؤدي بها إلى الوفاة في

ســكين ومقــص وشــريط حديــدي وشــفرات

التــي قامــت بهــا .حيــث قامــت ســنة ،1974

جـرأ أحــد مــن
فــي ظــل الســاعة األولــى لــم ي ـ

عمليــة خلــق الحــدث الفنــي ،بــل فاعــا أساســيا

حــاالت معينــة ،مــن بيــن كل البرفورمانســات
ببرفورمانــس جــد خطيــر ،اختــارت لــه “إي ـقـاع”

فتاكــة” .األشــياء الترفيهيــة غيــر مؤذيــة تمامً ــا،
وخبــز… ومــن بيــن األشــياء المد ـمـرة توجــد

حالقــة ومســدس مــع خرطوشــة…

الحضــور أن يق ـتـرب إلــى “الغرض/الفنانــة”،

عنوانا بارزا ،في مغامرة مثيرة جاعلة جسدها

ســوى الصحافييــن الذيــن بــدؤوا بالتقــاط

بــه ،لمــدة ســتة ســاعات متواصلــة ،حيــث

غـرض ،التــي لــم تتفاعــل
وتقبيــل العارضة/ال ـ

حـرا” لــكل مــا يرغــب المتلقــون القيــام
“غرضــا ـ

الصــور ،ومــن ثــم ســيتجرأ أحــد علــى معانقــة

حـراك .واضعــة ورقــة
ظلــت الفنانــة واقفــة دون ـ

بــأيّ إشــارة رفــض ،مــا ســيحمّ س اآلخريــن علــى

“على الطاولة يوجد  72غرضا ،يمكنكم بها أن

علــى جســد الفنانــة المعــروض .إذ ســيقدم لهــا

برفورمانس.

إنها فقط لحظة عاطفية هادئة قبل العاصفة.

توضيحيــة كتبــت فيهــا:

في.
تقوموا بما تريدونه َّ

أنا غرض.

االق ـتـراب وحمــل األ ـغـراض والتعامــل بهــا بحريــة

أحــد وردة لتحملهــا.

سيســتمر الهــدوء واللعــب باأل ـغـراض الممتعــة

أتحمــل كل المســؤولية لمــا ســيقع فــي هــذا

وجســد الفنانــة بلطــف ،إلــى حــدود الســاعة

المدة الزمنية 6 :ساعات.20:20/

جـزء مــن األ ـغـراض التدميريــة… فــكان
حمــل ـ

الحيــز الزمنــي.

الثالثــة ،حيــث ســيتجرأ بعــض المتلقيــن علــى
الحــدث االنقالبــي،
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فنون

بداية العاصفة

حــد يمكــن أن نأمــن حياتنــا ونحــن نضعهــا فــي

تفقــد ثقتهــا فــي شــريكها رغــم خوفهــا الــذي

سـاح واحــد فــي يــد
الثقــة كقــوس النبــال ،ـ

دقــات قلبيهمــا ،ولــم يخــن ـيـوالي تلــك الثقــة.

فجــأة أخــذ أحدهــم الســكين وجرحهــا فــي

يكشــف لنــا هــذا العمــل األدائــي المســتفز عــن

وفي أحد أشهر أداءهما الفني “بقية الطاقة”،

يمكــن أن يثــق الواحــد منــا فــي اآلخــر؟ وإلــى أيّ

عــن قوتهــا :مُزقــت مالبســها بشــفرات حالقــة

االعتبــاري والمــادي والثقافــي ،إذا أخذنــا فــي

قــوس نبــال بســهم أمســكه ـيـوالي ،بينمــا

يد اآلخر؟ أوليســت الثقة ســاحا قاتال؟ أليســت

فخذها ،جرحا غير غائر .وهنا العاصفة أعلنت

شـرب
وجرحهــا رجــل عنــد رقبتهــا قبــل أن ي ـ
بعضــا مــن دمهــا .أمــا أحدهــم فحــاول االعتــداء

عليــه جنســيا .لكــن التعذيــب لــم ينتــه بعــد عنــد

هــذا الحــد ،بــل ســيزداد حــدة.

تتذكر مارينا أبراموفيتش آخر ســاعتين فتقول

أفظع ما يتعلق باألشخاص مهما كان وضعهم

االعتبار أن المتلقين في هذه الحالة أناس من

التــي يمكــن أن يقررهــا الشــخص الــذي يؤذيــك

الفنانــة ،التــي تمـ ّـد القــوس بــكل قــوة جســدها

“النخبة” .ويوضح البرفورمانس مدى السرعة
عندمــا ُيســمح لــه بذلــك ،ممــا يــدل علــى مــدى

ســهولة تجريــد شــخص مــن إنســانيته ،بــل إن
اإلنســان “شــر تكبتــه الحضــارة إلــى حيــن” .فــي

هــذه الحالــة الفنانــة غرض/شــخص ال يدافــع

ســيصل البرفورمانــس إلــى ذروتــه القصــوى،

“الطبيعييــن” يمكــن أن يصبحــوا عنيفيــن جـ ًـدا

غـرض
صــوب رأس الفنانــة التــي ظلــت صامــدة ك ـ

وهــذا مــا ع ّـبـرت عنــه الفنانــة وأوصلتــه بأدائهــا

حينمــا ســيصوّب أحدهــم المســدس المحشـ ّو
ميــت .حينمــا ســيتم إيقــاف األداء ،الــذي أثبــت
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تمــت تأديتــه فــي أمســتردام عــام  ،1980ن َّبــا
تمســك أبراموفيتــش القــوس ،فــي وضــع مثيــر

“شــعرت باالغتصــاب ،مزقــوا مالبســي ،وألقــوا
أشــواكاً ورديــة اللــون فــي بطنــي ،وضربــوا

مسدســاً علــى رأســي”.
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مــا أرادت أبراموفيتــش إثباتــه.

الجسد وسالح الثقة

االجتماعية واألسرية والصداقة… فإلى أيّ ّ
حد

التطــور والتقــدم إلــى األمــام.

عــن نفســه ،ممــا يــدل علــى أن غالبيــة النــاس
فــي األماكــن العامــة إذا أتيحــت لهــم الفرصــة.

الفنــي هــذا.

ومخيف ،حيث يتوجه السهم مباشر إلى قلب

لمــدة تجــاوزت أربــع دقائــق .وقــد ث ّبــت الفنانــان
ميكروفونــات ـقـرب قلبيهمــا ،لرصــد دقــات
القلبين اللذين بدأ يرتفع ويرتفع معدل سرعة
نبضاتهمــا مــع مــرور الدقائــق.

يضعنــا هــذا األداء الفنــي الجــريء إزاء ضــرورة
إعــادة النظــر فــي مفهــوم الثقــة الــذي يربــط
األ ـفـراد فيمــا بينهــم ،هــذا المفهــوم الــذي علــى

أساســه بنيــت المجتمعــات وقامــت الــدول،
ومــدت جســور التجــارة وتقـوّت العالقــات

طرفيــن ،إال أنــه فــي جهــة واحــدة قاتلــة؟ ولكــن

ألســنا دائمــا فــي حاجــة لقــوة اآلخــر الــذي نحــن
مجبــرون أن نضــع كامــل الثقــة فيــه؟

لــم تصــب أبراموفيتــش بــأيّ أذى يذكــر ،ولــم
رصدته الميكروفونات من خالل قياس تسارع

وإن يظــل الســؤال ،الــذي لــم يجــب عنــه ـيـوالي،

قائمــا :ألــم يفكــر هــذا الفنــان ،ولــو لثانيــة ،فــي
إطــاق الســهم؟ ومــاذا لــو انفلــت الســهم بــا

كل هــذا االشــتغال وغ ـيـره ،جعــل مــن هــذه
الفنانــة الرائــدة فــي مجالهــا ،فنانــة جريئــة
حاملــة معهــا أينمــا ارتحلــت جســدا تحـوّل إلــى
ّ
وتحكمــه
منصــة لمعالجــة كل آفــات المجتمــع
فــي حريــة الفــرد وإرادتــه .إذ خــال مــا ي ـقـرب
مــن خمســين عامً ــا مــن العمــل الالمنقطــع،

لــم تتوقــف الفنانــة مارينــا أبراموفيتــش عــن

اســتخدام جســدها كوســيلة لتجربــة فنهــا.

هــذا ويعـ ّـد هــذا البرفورمانــس مــن أقــل

نيــة مســبقة ،هــل كنــا ســنفكر فــي “انهيــار حبــل

زمنية ،إذ استمر ألربعة دقائق و 12ثانية فقط.
واضعــاً المتلقــي إزاء ارتبــاك كبيــر واندهــاش

يكشــف لنــا هــذا األداء الفنــي عــن تلــك الطريقــة

التــي يتــم بهــا الكشــف عــن الطاقــة المخبــأة فــي

خــال تقديــم جســدها للجمهــور ،واســتمرت

العالقــة القائمــة علــى الثقــة بيــن البشــر علــى مــر

ثبــات جســديهما (اللــذان يدخــان فــي عالقــة
ثقــة) .ويكشــف عــن “اســتقاللهما المتداخــل”

جـزءًا هامــا فــي عــدة منجزاتهــا
الــذي يعــد ـ

البرفورمانسات التي أدتها الفنانة الصربية مدة

يجعلــه مج ـبـرا علــى إعــادة التفكيــر فــي مفهــوم
التاريــخ .هــذه العالقــة التــي جعلــت الحضــارات
البشــرية تقــوم علــى أقدامهــا ،وتدفــع بعجلــة

الثقــة”؟

القائــم فــي عالقــة جماعيــة ال يمكــن أن يغيــب

فيهــا أحــد عــن اآلخــر.

فــي عــام  1972بالفعــل ،بــدأت الفنانــة الشــابة
حياتهــا المهنيــة كمدربــة للفــن المعاصــر مــن
فــي عرضــه وجعلــه وســيلة تفاعــل مــع المتلقــي

الجســدية.

شاعر وباحث مغربي
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كيف ننهض بالشباب العربي؟
أصوات

فادي محمد الدحدوح

مــع اآلخريــن.

أهم عناصر التأثري يف التنمية للوصول بمعدالتها إىل املدى الذي

مجموعــة األنمــاط الســلوكية التــي لهــا تأثــر عــى الشــباب يف حياتهــم

العنصر البشري ممثال بالشباب يجب أن يحتل مكان الصدارة يف ميدان

وتهذيبهــا تجــاه املواقــف املختلفــة ،فقيــم ثقافــة الســام االجتماعــي بمــا

تعتبر

ثــروة الشــباب جو ـهـراً حيويــاً للحضــارة وميــدان التقــدم ور ـمـزاً
راســخاً يف معادلــة الب ـنـاء والنهضــة الشــاملة ،فهــم قلــب عمليــة
سـراتيجية الفاعلــة ،إنهــم
التنميــة ووســيلتها الرائــدة واألداة اال ـ

يحقق أهداف خطط وبرامج مشروعات التنمية املستدامة ،وبالتايل فإن

التنميــة واإلن ـتـاج ،والتحــدي األكــر الــذي يعصــف بالــدول العربيــة يف

وعنــد الحديــث عــن ثقافــة الســام االجتماعــي يمكــن إبرازهــا مــن خــال

اليومية ،وتعترب كموجّ ه عام لسلوكياتهم وصقل اتجاهاتهم وتصرفاتهم

تحتويــه مــن توجهــات تعتــر إطــارا مرجعيــا لســلوك الشــباب يف املواقــف
املختلفــة كمبــادئ أخالقيــة ،والشــباب يكتســبون الكثــر مــن القيــم

الواقع املعاصر هو كيف لنا أن نعمل عىل تحويل عنصر الشباب العربي
من عنصر يشكل عبئاً عىل التنمية إىل عنصر يكون دافعا للتنمية.

الســائدة يف الوســط الثقــايف الــذي يعيشــون فيــه عــن طريــق انضمامهــم يف

صـرة يف العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية
اهتمــت غالبيــة االتجاهــات املعا ـ

والتخلــص مــن القيــم واالتجاهــات الســلبية ،وبهــذا يتــم تحقيــق الســام

بــا شــك فــإن الشــباب مــن أهــم الــروات وأثمنهــا يف املجتمعــات ،ولهــذا

ضـاع الشــباب واتجاهاتهــم وقيمهــم وأدوارهــم يف املجتمــع ،ملــا
بدراســة أو ـ
يمثلــه الشــباب مــن قــوة للمجتمــع باعتبارهــم شــريحة اجتماعيــة تشــغل
وضعــاً متم ـيـزاً يف بنيــة املجتمــع.

جماعــات إكســاب قيــم ثقافــة الســام االجتماعــي واالتجاهــات اإليجابيــة

النفــي واالجتماعــي بــن الشــباب بمــا يحقــق التنميــة الشــاملة.

إن تعميــق ثقافــة الســام االجتماعــي لهــا تأثــر هــام عــى الشــباب العربــي،

وقــد يظهــر هــذا التأثــر مــن خــال ســلوكياتهم يف حياتهــم اليوميــة حيــث

ويف ذروة األزمــات التــي تعصــف باملجتمــع العربــي ،كان مــن املالحــظ

تحــدد القيــم املرغــوب فيهــا وغــر املرغــوب فيهــا مــن الســلوك وهــي بذلــك

والتذبــذب يف االتجاهــات التــي تتحكــم يف ممارســاته الثقافيــة ثنائيــة

وتصرفاتهم تجاه املواقف املختلفة ،ومن جهة أخرى يحتاج الشباب إىل

أن يتأثــر الشــاب العربــي وأن تهيمــن عليــه صفــات التخبــط يف األفــكار
املضامــن ،واألهــداف التــي تتأرجــح مــا بــن الخرافــة والعلــم وبــن األصالــة

تعتــر بوجــه عــام موجهــا لســلوك الشــباب وتحــدد لهــم اتجاهاتهــم
تنمية قيم ثقافة السالم االجتماعي الذي ينشأ عن تحقيق األهداف التي

حـرام آراء اآلخريــن وتقبــل
يســعون اليهــا كالشــعور باالنت ـمـاء وا ـلـوالء وا ـ

واملعاصرة وبني االنغالق واالنفتاح ،فتارة يرفض األوضاع القائمة وتارة
يعلــن تقبلــه لهــا وهــو مــا يعــزز الالتجانــس الفكــري الــذي ينعكــس ســلباً

أفكارهــم واســتقرار عالقاتهــم مــع غريهــم مــن خــال تنميــة قيمــة العمــل

يكتســب الشــباب الكثــر مــن القيــم الســائدة يف الوســط الثقــايف الــذي

إن عمليــة تعزيــز مشــاركة الشــباب يف املجتمــع عــر تدعيــم ثقافــة الســام

حـرك يف
ومــن الحقائــق أن الشــباب تحيــط بــه مجموعــة مــن القيــم يت ـ
إطارهــا وتكـوّن اتجاهاتــه نحــو القضايــا املختلفــة يف املجتمــع ،متأ ـثـراً تأ ـثـراً

الكتســاب قيــم تنمويــة ،وعــى تحمــل املســئولية املجتمعيــة مــن أجــل نمـ ّو

املجتمــع ومواجهــة التحديــات بأيســر الطــرق ،لرتســو ســفينة املجتمــع

صـول بهــا إىل بــر األمــان يف ظــل
لذلــك يجــب االهتمــام بفئــة الشــباب والو ـ

عالية والوصول إىل قرارات صائبة والتحرك نحو إنجاز األهداف املبتغاة.

ومســاعدتهم عــى الســر يف الطريــق الســليم والصحيــح دون الو ـقـوع يف

باحث فلسطيني

عــى ممارســاته وردود أفعالــه تجــاه املجتمــع.

يعيــش فيــه حيــث تعــد القيــم يف كل مجتمــع معيــار الســلوك اإلنســاين،

ك ـبـراً بهــذه القيــم مــا يجعلهــا محــورا التجاهاتــه وآرائــه.

تصــارع األحــداث مــن حولنــا واشــتداد األزمــات والكــوارث التــي نحياهــا،

يواجــه فيهــا املجتمــع العربــي عظيــم التحديــات ،فالقيــم تكتســب مــن
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شـركة.
شـركة وتنميــة اإلحســاس باملســؤولية االجتماعيــة امل ـ
الجماعــي امل ـ
االجتماعــي لديهــم تجعلهــم أكــر قــدرة عــى توظيــف طاقاتهــم وخرباتهــم

بســام وأمــان ونســلك طريقــة العمــل الواعــي يف تحمــل املســؤولية بدرجــة

علياء أبو قدور

حـراف الفكــري ،وهــذا ال يمكــن أن يتــم إال مــن خــال
خضــم التطــرف واالن ـ
ً
غرس قيم ثقافة السالم االجتماعي ،وخصوصا يف املرحلة الحالية التي
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الرعب من أن نكون ضحايا الرببريّة

مسرح الرعب
المخرج السويسري ميلو راو يطلق
مجموعة كتب مسرحية
عمار المأمون
ّ
تثير كل واحدة من مسرحيات ميلو راو ( 1977-اآلن) ضجة عالميّة ،وال تنتهي تبعاتها
ً
وأحيانا تالحقه والعاملين معه
بإسدال الستار ،بل يتطور بعضها إلى قضايا رأي عام
ً
دعاوى قضائيّة بسبب ما يقدمونه على الخشبة ،فراو الذي أصدر مؤخرا مانيفستو
ً
ً
سياسيا ،ينتقد عبره أوروبا ومركزيتها وما تركته من
حدثا
غاند ،يرى في المسرح

خراب في أطراف العالم ،ليحول الخشبة إلى صراع ضد المسرح نفسه وسياساته
ً
باحثا عن عدالة من نوع ما ،وناشراً الرعب لدى الجمهور داخل المسرح
وجمهوره،
وخارجه ،فهو يريد خلخلة “اآلن” من أجل تغيير المستقبل.

بدأ

خـراً مســرح “ ”NTgantفــي
مؤ ـ
بلجيــكا إصــدار “سلســلة الكتــب

الذهب ّيــة” المرافقــة للعــروض التــي يخرجهــا

ميلــو راو ،الــذي يشــغل منصــب المديــر الفنـ ّـي
للمؤسســة ،وذلــك لتوثيــق العــروض والتعــرف

جـزه راو
عـرض الــذي أن ـ
الموصــل” وهــو توثيــق لل ـ
ً
عـراق وبلجيــكا ســائال عــن العدالــة التــي
بيــن ال ـ

ينشدها العراقيون.
ال بــد أوالً مــن اإلشــارة إلــى بعــض أعمــال راو

اإلشــكالية التــي يأخــذ الواحــد منهــا شــكل كتــاب

ـكالي ســواء فــي
علــى عمــل المخــرج اإلشـ ّ
المســرح أو النشــاط السياســي بوصفــه أيضــاً

وفيلم و مسرحية ،فهو يوظف األشكال الفنية

مــن السلســلة معنــون بـ”الواقعيــة العالم ّيــة”

والهواة الذين يلعبون أدوارهم الحقيقية على

مديــر مركــز االغتيــال السياسـ ّـي ،الكتــاب األول

جـزت فــي
ويحــوي مجموعــة حــوارات مــع راو أن ـ
السنوات الماضية ،نتعرف عبرها على أسلوب
جـاج السياســي
حـرك بيــن االحت ـ
عملــه الــذي يت ـ

سـرح ّية ،فــي ســبيل خلــق مــا
والمحاكمــات الم ـ
يســميه راو “واقعيــة مــا بعــد الحداثــة” ،تلــك

التــي تبحــث عــن “الحقيقــة” و”العدالــة” فــي

عالــم ســاخر و مسـ ّيس ومعولــم ،محكــوم
بحكايــات تتصــارع ،تنتصــر نهايــة واحــدة منهــا
ويُطلق عليها اسم حقيقة تاريخ ّية ،أما الكتاب
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المختلفــة ،ويعمــل مــع المُ مثليــن المحترفيــن

تنظيم الدولة أدوارا مسرح ّية من أجل اإلجابة

عــن ســؤال العقــاب والعدالــة تجــاه مــن هــددوا

التاريخي
الخشبة لكشف العالقة بين الحدث
ّ
وكيفيــة صناعتــه ،كمــا فــي “محاكمــات

حياتهــم.

“بوسي رايوت” الروس ّية التي اقتحمت كنيسة

تمتلــك أثــر أيديولوجيــا ،وقــادرة علــى تشــكيل

يعمــل فيهــا مــع ضحايــا ومســاهمين فــي مجــازر

لألحــداث التــي نراهــا مســاس مباشــر بحياتنــا

موســكو” التــي يســتعيد فيهــا محاكمــة فرقــة
وغنــت ضمنها ،و”محكمــة الكونغــو” التــي

الكونغــو ضمــن مســاحة تحمــل خصائــص
المحكمــة القانون ّيــة والقضائ ّيــة ،أو “أوريســت

فــي الموصــل” التــي يــؤدي فيهــا ناجــون مــن

ليعيــد تقديــم “الصــورة” التــي حُ ـفـرت فــي
ذاكرتنــا ،دارســاً الســياق والعاطفــة التــي دفعــت

“جـ ّـدي” يأتــي المســرح ضمنــه كأســلوب إلعــادة

متعة النجاة الالأخالقيّة

وإدراكنــا الــذي يجعــل “الحقيقــة” ن ـتـاج “اتفــاق

التدفــق العاطفــي للحــدث الــذي يجعــل صــورة

سـاءلة الموافقيــن علــى هــذا االتفــاق/
فيــه ،وم ـ

والسياســي واإلنســاني ،والمتغ ـيـرات بيــن
الحقيقــة وصورتهــا ،مُ ســائال ً المســرح نفســه،

فهــل هــو وســيط للـ”حقيقــة” أو “اللعــب”

على “تاريخ ّية” هذه الصورة أو الحدث؟ و هذا

التــي أنجزهــا ،والتــي لــم يصفــق الجمهــور فــي
نهايتهــا ،بــل صمــت ،خصوصــاً أن بعــض

الوثائــق التــي تتناولهــا رســم ّية أو غيــر رســم ّية،

يرى ميلو راو التاريخ كسلسلة من الصور التي

أحــد مــا اللتقــاط هــذه الصــورة ،فمــا يهــم هــو

وعينــا بمــا يحــدث فــي العالــم دون أن يكــون

مــا تظهــر بشــكلها الــذي نعرفــه.

اليوم ّية ،كصورة إعدام شاوشيسكو وزوجته،

سـرحياته أن يختــار األحــداث
لــذا يحــاول فــي م ـ
ّ
والموضوعــات الموثقــة بدقــة ،ســواء كانــت

هــذه الرؤيــة للتاريــخ ودور المســرح ضمنــه
ترتبــط بمــا بعــد الحداثــة والتاريــخ الحالــي
بوصفــه مجموعــة مــن الصــور التــي يتداخــل

فيهــا الحقيقــي مــع المتخيــل ،أشــبه ب ـكـوالج

بناء “المنحوتة االجتماع ّية” التي تشكل وعينا

اجتماعـ ّـي” ،يحــاول المســرح إعــادة النظــر

الحقيقــة ،ومــا هــي دوافعهــم ،ولمــاذا اتفقــوا

مــا ـنـراه فــي عرضــه “األيــام األخ ـيـرة مــن حيــاة
شاوشيســكو” الــذي يحــاور فيــه شــهوداً وجنــوداً
شــهدوا الثــورة ضــد طاغيــة رومانيــا ثــم إعدامــه.

يُناقــش مســرح راو العالقــة بيــن اإلعالمــي

؟ و هــذا يبــرر دهشــته فــي بعــض العــروض

الممثليــن والمشــاركين شــهدوا أو عاشــوا
مــآس حقيقيــة ،كمــا فــي ـعـرض “أوريســت فــي
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الضحايا بوجه القتلة يف محاكامت الكونغو

الموصــل” ،وهنــا يطــرح راو ســؤاال لــمَ ســيصفق
الجمهــور ،احت ـفـاء بالمضمــون الواقعــي أي

القتــل والمجــازر؟ أو األداء التمثيلــي؟ أو شــكل
ـرحي؟
العمــل الم ـ
س ّ

يجيــب راو عــن التســاؤالت الســابقة فــي حديثــه

عن التطهير ،إذ يرى أن الهدف من المسرح أو
مــن “الواقعيــة مــا بعــد الحداث ّيــة فــي المســرح”

هــو جعــل المشــاهد نفســه يشــعر بأنــه مذنــب،
خصوصــاً أن مــا ـيـراه مــن “إعــادة تمثيــل”

واقعــي ،وقــد شــهده مســبقاً ولــم يتصــرف،
وعليــه أن يســأل نفســه لــم يفعــل شــيئاً حيــن
ســمع عــن مجــزرة فــي أفريقيــا أو ســوريا أو
عـراق ،هــذه التســاؤالت يجــب أن تكــون
ال ـ
ً
مؤلمــة وقاسـ ّية ،لجعــل المشــاهد متورطــا فــي

“الحكــم” ،كونــه قــادرا علــى أن يلعــب دوراً

فــي عالــم مُ علــوم كل مــا فيــه متصــل ،ليظهــر
ذنبــه ألنــه “مُ تلصــص” ومشــاهد صامــت ،كمــا

يفعــل فــي المســرح ،فهــدف راو هــو تفكيــك
متعــة مشــاهدة التراجيديــا والمآســي ،وانتقــاد
اإلحســاس الالأخالقــي بالنجــاة الناتــج عــن

المشــاهدة المنحرفــة لمعانــاة اآلخريــن.
يطــرح مســرح راو ســؤاالً علــى المشــاهد،

الــذي يــردد “أعلــم جيــدا أن هذا مســرح ،لكــن
ســيكون رد فعلــي الحقــاً كــذا أو كــذا” ،ويراهــن
علــى الـ”لكــن” ومــا يأتــي بعدهــا مــن موقــف

سياســي ،فتصرفاتنــا بعــد أن نشــاهد هــي التــي
ت ـتـرك أ ـثـراً فــي العالــم ،وتســاهم فــي إن ـتـاج
الحقيقــة السياسـ ّية ،بالرغــم مــن أننــا “نعلــم
جيــداً” ،وهنــا تظهــر “الواقع ّيــة” التــي يتحــدث

عنهــا راو ،والتــي ال تعنــي واقعيــة “التمثيــل” بــل

سـرحي الــذي تمتــد نتائجــه
واقعيــة الحــدث الم ـ

إلــى خــارج الخشــبة ،كمــا حصــل فــي محاكمــة
الكونغــو التــي أثــارت جــدالً سياســياً ،بــل إن
اثنيــن ممــن عملــوا معــه تــم اختطافهــم الحقــاً،

فالواقعيــة المقصــودة هنــا تعنــي أن مــا يحــدث
علــى الخشــبة “جــديّ ” وآثــاره تمتــد فــي الزمــن،
كمــا فــي المحاكمــات ذات اإلطــار القانونـ ّـي.

مــن صورتــه الرســم ّية عبــر اســتخدام الوثائــق

حـرك ضمــن شــروط العصــر اإلعالميــة
أي أن يت ـ

ضـاء لخلــق بديــل عــن التاريــخ والهــروب
ف ـ

هــذه الواقعيــة و”إعــادة التمثيــل” علــى الخشــبة

واألشــخاص الحقيقييــن إليجــاد تاريخان ّيــة

همــا “الحــس الموضوعـ ّـي العــام” و”المعانــاة
الفردية الذات ّية” ،وصحيح أن ما على الخشبة

مستقبلي لواقع ممكن
الخشبة فضاء يوتوبي
ّ

يــرى راو أنهــا وســيلة لجمــع نقيضيــن فلســفيين
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مُ ختلفــة عــن تلــك المتداولــة والرســم ّية ،وكأن
التحقيــق.

سـرحه عالميــاً،
يحــاول ميلــو راو أن يجعــل م ـ

و التقنية و التاريخ ّية ،لكنه يركز على “الداخل

الــذي يحويــه رأس المــال العالمــي ،وكوابيســه
وآمالــه وأراضيــه الفرع ّيــة وعوالمــه البديلــة”،

فالســلم الدائــم فــي أوروبــا فــي ســبيل اإلن ـتـاج

االقتصــادي يقابلــه قمــع ومجــازر وقتــل فــي
الــدول التــي كانــت مُ ســتعمرة ،وتقنيــن للعنــف

الخارجـ ّـي فــي ســبيل رأس المــال كتجريــم
شـراء
مســتخرجي الذهــب فــي الكونغــو وذلــك ل ـ
الذهــب منهــم بأســعار رخيصــة فــي أوروبــا.

هناك موقف سياسي واضح لدى راو ،هو يريد

التأثيــر علــى التاريــخ نفســه ،ومــلء ال ـفـراغ بيــن

بترســيخ العطــب والعنــف المرافــق لــه ،ـهـؤالء

“الحــدث” وبيــن الطريقــة التــي نتحــدث فيهــا
عنه ،خصوصاً في ظل حكايات أوروبا البيضاء

المذنبــون هــم الذيــن وافقــوا علــى توحيــد رأس

إال فــي أفريقيــا والشــرق األوســط ،فــدور الفنــان

االســتثناء ،وهنــا يأتــي المســرح كأداة تنويريــة

التــي ال يمكــن اكتشــاف حقيقتهــا -عبــر تعب ـيـره-

هــو إظهــار الرعــب والخــوف ،واإلشــارة إلــى
الخطــأ فــي هــذا العالــم وجعــل هــذا الخطــأ مرئيــاً
للجميــع ،خصوصــاً المذنبيــن الذيــن ســاهموا

المــال األوروبـ ّـي ،وتصديــر المجــازر ومســاحات
تكشــف أن الرأســمال ّية ليســت قــوة طبيع ّيــة،

بــل هنــاك وســيلة للمقاومــة وللوقــوف بوجههــا
لنفــي المســتقبل الــذي رســمته لنــا ،وذلــك عبــر
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ماذا يعني أن نتلصص عىل مآيس العامل
غالف كتاب “الواقعية العامل ّية”
غالف كتاب ” أوريست يف املوصل”

خلق “حقيقــة” قــادرة علــى االســتمرار خــارج

يــرى راو أن عمــل المخــرج هــو زحزحــة ال ـنـوع

وهواجســه ،لتكــون الكتابــة عمليــة بلــورة

يســعى اإلطــار “الواقعــي” الــذي ّ
يقدمــه راو إلــى

جانبهم ،ليكون الجواب ال ،فال مسامحة ،وال

المحيطــة بهــم حيــن “يظهــرون” علــى الخشــبة،

الرســمي ويعيق تحقــق نبــوءات الرأســمال ّية،

الحكايــات التــي يجــب أن تظهــر علــى الخشــبة

هذه العمل ّية ال تشــابه تقنيات االرتجال الفن ّية

وكيفيــة إن ـتـاج وتطبيــق كل واحــدة منهمــا،
فالقانــون يحمــي مصالــح فئــة مــا ،وهنــاك دومــاً

يشير راو إلى العالقة مع موضوعاته المسرح ّية

الدهشــة حيــن يتــم اكتشــافها والتعــرف عليهــا،

المســرح ،مــا يخلخــل التسلســل الزمنــي
فــا يوجــد فــي نصــوص راو وأعمالــه فرض ّيــة
“مــاذا لــو” ،كــون المؤديــن يتصرفــون علــى

الخشــبة كموضوعــات سياســية ال كممثليــن،

وما يقومون به من “تابوهات” ال يدخل ضمن
حـاكاة ،بــل الفعــل “الواقعــي”.
الم ـ

المخرج واللعب مع “األشكال”
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سـرحي
الم ـ

والتالعــب

بشــكله،

وضبــط

أو تختفــي ،فعمليــات البحــث الوثائقيــة
والفنيــة التــي يقــوم بهــا مــع فريقــه ليســت
ّإل اســتعداداً لمــا ســيحصل علــى الخشــبة،
وال يتحــدث هنــا عــن التأليــف الجماعــي الــذي
يصفــه بالـ”أســطورة رومانسـ ّية” ،بــل يشــير

إلــى العمــل مــع المحترفيــن ،الذيــن يدركــون

كيفيــة عملــه إذ يتحــاور معهــم عــن أفــكاره

سـاءلة أفكار راو نفســه ،يشــير أن
واكتشــاف وم ـ

المحترفــة ،كونــه يتعامــل مــع هــواة وأطفــال،

إيجــاد االختــاف بيــن “القانــون” و”العدالــة”

عدالــة ضائعــة بالمعنــى اإلنســاني ،خصوصــاً
ّ

بــل هــي أســلوب للتفكيــر وصناعــة الحكايــات،
عـرض
خصوصــاً أن الخشــبة أو مســاحة ال ـ

فــي مســاحات العنــف الشــديد ،وهــذا مــا ـنـراه

وتتولــد ،فالمســرح حســب تعب ـيـره تمريــن علــى

راو في نهاية العرض من العراقيين الذين معه

ليســت مكانــاً لـ”تظهــر” فيهــا األشــياء ،بــل لتنتــج
“التأطيــر” ،ألن كل مــا ال تتــم مشــاهدته فــي
عالــم مــا بعــد حداثــي ،غيــر موجــود.

فــي ـعـرض “أوريســت فــي الموصــل” ،إذ يطلــب

إن كانــوا يســامحون مــن ســاهم بقتلهــم ال فقــط
مــن “مقاتلــي داعــش” بــل أيضــاً مــن وقــف إلــى

بــد مــن تحقيــق العدالــة.

وبعــض االتهامــات التــي تطالــه حيــن يعمــل مــع
نازييــن أو مرتكبــي مجــازر بوصفــه داعمــاً لهــم،

فالضح ّيــة محــط التعاطــف فــي ذات الوقــت تثيــر

لكن ما يسعى له راو هو التقاط لحظات ضمن
حكايــات الضحايــا ،يتداخــل فيهــا اليومــي مــع

حـول فيهــا
المأســاوي ،لحظــات حقيقــة قــد يت ـ

جـزء مــن البحــث فــي
لكنــه يبــرر ذلــك أن هــذا ـ
التجربــة اإلنســان ّية وزخمهــا ،هــو ال يتب ّنــى بــل

ضـوع إلــى نكتــة ،أي يســعى للبحــث عــن
المو ـ

ومواقفهــم مــن العالــم ،ذات األمــر يحصــل فــي

اآلنــي حيــن األداء علــى الخشــبة.

ي ـتـرك األ ـفـراد يتحدثــون بلســانهم عــن أفكارهــم

الحديــث مــع الضحايــا واإلشــكالية الشــديدة

اللحظــة التــي تظهــر فيهــا المفارقــة ورد الفعــل
كاتب سوري مقيم في باريس
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عرو

شا أبو

رسائ

خليل

ل ثق
افية

سا

ض
كتب،

تطور الصناعة الهوليوودية هو الذي مكن من تكوين جمهور عريض ال يزال يرتاد دور السينما ،مثلما

مكن من ضمان مردودية مجزية ،أدت بدورها إلى دعم التطور الهائل لتكنولوجيات الفن السابع .كما

مكن إنشاء األستديوهات في بداية القرن العشرين من تشكيل أسلوب “كالسيكي” ،هو أسلوب الفيلم

“السردي” بمواصفاته الفنية الخالصة التي ال يمكن إنكارها .غير أن “هوليوود لم تتحول إلى عاصمة
للسينما العالمية إال بعد استقطابها للمواهب والكفاءات من مختلف دول العالم” .كما ال ننسى أن

هوليوود ظلت دائما نوعا من “المجتمع الدولي المختلط” الذي يتغذى من طاقات وموهبة اآلالف من
المهاجرين

فرانسيس بوردا
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كتب
خالد تكريتي

رحلة في قلب الظالم
“أكتب لكم من طهران” لدلفين مينوي
هيثم حسين

تذكر

جـزت ســنة تذ ـكـرة ســفر إىل
مينــوي أنهــا ح ـ

طهران ،وكان يفرتض بها أن تظل هناك

ألســبوع ،لكن بقيت لعشــر ســنوات ،وأنها استشــعرت
صـول محمــد خاتمــي
خـراً بو ـ
كغريهــا مــن اإليرانيــن ـ

الــذي كان يقــدم نفســه كإصالحــي إىل الســلطة ،والــذي

تزامــن وصولهــا إىل البلــد مــع اســتالمه للرئاســة فيــه،

وكانــت تحــاول ،وهــي التــي ترعرعــت يف حضــن
الديمقراطيــة الفرنســية ،أن تقيــس الحجــم الحقيقــي

ألحــام االنفتــاح التــي تهــز كيــان بنــات جيلهــا يف ط ـهـران،
سـاءل كيــف لهــا أن تضــع نفســها يف مــكان إحداهــن،
وتت ـ

وتشــر إىل أنهــا لهــذا الســبب ذهبــت إىل هنــاك لــي
تفهم ،أو عىل األقل ليك تحاول.

تكتــب مينــوي -والدهــا إ ـيـراين وأمهــا فرنســية -أنهــا كانــت
تنتابها فكرة ّ
تجسدت يف مقالة
تعد خطراً عليها إذا ما
ّ

وهــي مــا ـتـزال يف ط ـهـران ،حيــث تتخيــل مشــهد ســيارة

جـرة تمــي عــى خطــوط رماديــة عــى امتــداد النظــر
أ ـ
ترســم معالم طريق املطار ،وخلف الزجاج يبتلع الليل

سـاءل كــم بقــي مــن أولئــك
آخــر الكلمــات املســموعة ،وتت ـ

جـرأة عــى الهتــاف “اللــه أكــر” و”املــوت
الذيــن يملكــون ال ـ
للدكتاتــور” فــوق أســطح ط ـهـران.

ٌ
ليل بال قمر

تحــي مينــوي يف كتابهــا (ممــدوح عــدوان ،ترجمــة ريتــا

باريــش) أنهــا تفكــر يف املفقوديــن ،يف األصد ـقـاء الذيــن
مــا عــادوا يجيبــون عــى االتصــاالت بهــم ،ببقــع الــدم

عــى أســفلت الطريــق ،باألحــام التــي اغتيلــت ،برســائل
التهديد ،باألخبار التي لم يعد يف استطاعتهم تناقلها،

وذلك الخوف الذي لن يكون يف وسعهم الفكاك منه،
وتصفــه بأنــه كان محتومــاً ،عصيــاً عــى الرتويــض،

سـرتها الروائيــة “أكتــب لكــم
تكتــب الفرنســية اإليرانيــة دلفــن مينــوي يف ـ
مــن ط ـهـران” وقائــع مــن بلــد ّ
حولتــه الســلطات إىل ســجن كبــر ،واقرتفــت
ـدواً
ّ
بحقــه ك ـثـراً مــن ال ـكـوارث التــي حرفــت مســاره وتاريخــه ،وجعلــت منــه عـ ّ

ّ
كتعلــم الســباحة ،أســرع مــن تيــار يجرفهــم.
تتساءل عمّ ا يفكر به املرء حني يصبح حراً ،وهل يفكر

دامــت خاللهــا تلــك االنتخابــات الصوريــة بح ـمـرة

محســوبيات بائســة.

شـاء ،هــل يفكــر بالكابــوس الــذي انتهــى ،وأن يف
بمــا ي ـ

القمــع.

ملواطنيه الذين بدأت تشكك بوالئهم وانتمائهم ،وباتت تفرقهم بناء عىل

بالســطور الرماديــة التــي ســيتاح لــه ملؤهــا ـمـرة أخــرى

وصولهــا بــاألرض تتداعــى تحــت أقدامهــا ،كان

يف باريــس ،ولــم يعــد أحــد إىل ذكــر اســم بلــده

تنا ـثـرت الحجابــات التــي خلعتهــا جميــات

اســتطاعته التنفــس مــن جديــد ،لتســتدرك باإلشــارة إىل

أصعب من تسليم إيران إىل الضياع يف أدراج النسيان.

ذيلت عىل مضض توقيعها عىل تقرير صحفي

تكتــب رســالة مفرتضــة إىل جدهــا الراحــل ،وهــي يف

سـاءل
خـره أنهــا تركــت أرضــه بــا عــودة ،وتت ـ
باريــس ،ت ـ
كيــف مــن املمكــن أن ـيـرك ا ـملـرء نصفــه اآلخــر بعــد أن

وجــده ،وتذكــر لــه أن العاصمــة اإليرانيــة بدايــة صيــف
 ،2009تبــي شــهداءها ،وتفيــض الســجون باملعتقلــن.
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يمــي عــى الشــطآن قــد ألهــاه مــا ألهــى”.
تخــر الكاتبــة جدهــا الــذي كان مبعوثــاً

الد ـمـاء ،وتحطمــت آمــال التغيــر عــى جــدار
تصــف إحساســها بالقهــر والعجــز عــن وصــف

أن األصعب كان ال يزال يف بداية الطريق ،وأنه ال يشء
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ضـرة األمــل خــال ال ـفـرة التــي
وأنــه تخضبــت خ ـ

صـرة ،قبــل أن تتذكــر أبياتــاً لحافــظ
لــم تكــن ق ـ
ً
شـرازي أهداهــا إليهــا جدهــا يومــا ،ومنهــا
ال ـ

مــا اقرتفتــه الســلطات بحــق الشــعب ،وأنهــا
طويل ،وعند عودتها إىل باريس ،لم تعد تقوى

عــى الكتابــة ،وجافــت الكلمــات صفحتهــا ،بــن

املحســوس واملعيــش ،تحولــت مــن صحفيــة إىل

مواطنــة ،فاقــدة بذلــك املســافة التــي تســمح لهــا
بــأن تســرد ،ولهــذا وضعــت قلمهــا جانبــاً ل ـفـرة

“أمــن ترمــي بــه األمــواج يف ليــل بــا قمر/كمــن

لليونســكو ،أن إ ـيـران أصبحــت نســياً منســياً

الــذي كان لــه مــذاق الرمــان ،وأن وصــف إ ـيـران
صـراً عــى
يف الصحافــة الفرنســية أصبــح مقت ـ
كلمــات ثــاث “إســام ،برقــع ،إرهــاب” .وهــو مــا

سـاء عنــد
أســقم والدهــا الــذي أبلغهــم ذات م ـ
عودتــه مــن العمــل وهــو يتهــاوى عــى الكنبــة بــأن

شـرطة أوقفتــه وعاملتــه كحثالــة.
ال ـ

تتحــدث عــن حضورهــا حفلــة عيــد ميــاد
صديقتهــا نيلوفــر ،وحــن ذهبــت لــم تكــن تــدري

أنهــا ســتجد نفســها يف مرقــص .أحســت لــدى
الكحول يطفر من األحداق ،يف بهو االســتقبال
الســهرة عــى األرضيــة كحطــام بجانــب زجاجــات

حـول املهربــة الفارغــة.
الك ـ
ً
جـران صديقتهــا حاولــوا عبثــا ثنيهــا
وتذكــر أن ـ

عــن أســلوب حياتهــا ،فقــد كانــت تســخر ممــا
يقولــون ،وكانــت تعتــر تصرفاتهــا شــكال ً مــن
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كتب

أشكال التكفري عن الذنب ،فقد كانت معارضة
سابقة للشاه ،تنتمي إىل جيل ّ
علق آماالً كبرية

حكايات عن اإلعدامات التي نفذت بمحاكمات

صوريــة ،واليافعــن املجنديــن يف الجيــش،

الح ّريّــة؟ وكــم عــدد الذيــن حرمــوا مــن جنــازة
وحتى أحياناً من الدفن ألن السلطة ّ
عدتهم يف

ثــورة فاشــلة ،ولهــذا فقــد ا ـنـرت ملهمــة مســاعدة

مــن البــاد عــر جبــال كردســتان لرفضهــا القــادة

وتؤكــد لجدهــا الراحــل أن كل هــذا الظلــم كان

عــى شــخص الخمينــي ،ليحمــل بعدهــا وزر
الشــباب ومشــاركتهم هروبهــم الليــي ك ـنـوع مــن
التعويض عن األخطاء التي ارتكبها أبناء جيلها
بحــق اإليرانيــن.

كمــا تســتعيد نكتــة إيرانيــة شــهرية تخربهــا

بهــا صديقتهــا نيلوفــر التــي تشــتهر بأنهــا عرابــة

الشــبيبة ،وتخربهــا باســتهجان ،أنــه يف عهــد
الشــاه كان اإليرانيــون يشــربون علنــاً
ّ
ويصلــون

األصوليــن الجــدد ..وت ـقـول بأنهــا لــم يكــن لديهــا
أدىن شك بأن إيران املاليل كانت بلداً قامت فيه

ليغضبه بقدر ما يغضبها .وتسرد أنها فكرت يف

تفكك آليات النظام السيايس وتعقيداته ،وأنه

إىل اإلمســاك بقلمهــا لتهديــه حكايتهــا التــي هــي

عديــدة بالفعــل ،فمــن جهــة كانــت هنــاك

أيــدي ســلطة قمعيــة ظاملــة.

الزمــن يتغــر.

بمعاينتــه تحــت املجهــر ،يتبــن أن تناقضاتــه

تخربهــا بــأنّ الكــذب أصبــح مفتــاح الب ـقـاء عــى

العــام املباشــر ،ولــو أن مرشــحي الرئاســة يتــم

والربملــان ورئيــس منتخــب عــن طريــق اال ـقـراع

اختيارهــم مــن قبــل مجلــس صيانــة الدســتور؛

وتذكــر أن نيلوفــر كانــت مــن ســجناء ا ـلـرأي،

وهــو هيئــة النظــام الرقابيــة ،ومــن جهــة أخــرى،

جـرم
الصيــت ،وألنّ العمــل الســيايس يف إ ـيـران ـ

شـرطة وجيــش مــن
ضـاء وال ـ
شـرة عــى الق ـ
املبا ـ

وأنهــا اعتقلــت وألقــي بهــا يف ســجن إيفــن سـ ّيئ

فاملرشــد األعــى ذو الســلطة املطلقــة وســيطرته

كأيّ جرم آخر ،فإنها كانت محتجزة يف القسم

حـرس الثــوري املتنفــذ ،تجعــل منــه طاغيــة.
ال ـ

والدا ـعـرات ومهربــات املخـ ّـدرات ،مــع عــدد قليــل

االســتخبارات اإليرانيــة ،وتحــي عــن اعتقالهــا

نفســه مــع الســجينات األخريــات كاملجرمــات
مــن الســجينات السياســيات األخريــات مــن

ضـاء حركــة مجاهــدي خلــق؛ وهــي جماعــة
أع ـ

مســلحة معارضــة للنظــام اإل ـيـراين.

تحــي أنهــا حــن أعلنــت عــن قرارهــا باالنتقــال

هو مطلقها ،وأغلقت مكرهة باب بالد محكوم
عليهــا بالنســيان ،وتلفــت إىل أنّ التخـوّف عــى

املؤسســات الديمقراطيــة مثــل املجالــس البلديــة

قيــد الحيــاة يف إ ـيـران.

مغــادرة إ ـيـران عــى عجــل بعــد رحلــة طويلــة كان

عصابة رجال الدين بإخصاء الشــعب ومبايعة
الشــريعة ،لكنهــا كانــت أيضــاً عــى قناعــة بــأن

س ّراً ،ويف عهد الجمهورية اإلسالمية ،أصبحوا
يشــربون سـ ّراً
ّ
ويصلــون علنــاً .وتســتذكر اســتياء
ضـاع ،وأنهــا كانــت
صديقتهــا ممــا آلــت إليــه األو ـ

تحــي محاولــة تجنيدهــا كجاسوســة مــن قبــل

يف ســجن التوحيــد الــذي كان أشــبه بكابــوس،

حيــث ألقــي بهــا هنــاك يف زنزانــة انفراديــة ضيقــة
ال تتجــاوز مســاحتها مرتيــن ونصــف ،وكانــت

العزلــة تدفعهــا إىل الجنــون ،وكان يتــدىل مــن

كل تلــك الذكريــات مــن أن تتلــف هــو مــا دفعهــا
حكايــة بلدهــا وتاريخــه املعاصــر بعــد وقوعــه بــن

تتحــدث عــن اســتقرارها يف بــروت وإنجابهــا

ابنتهــا ســامرا ،ثــم انتقالهــا إىل القا ـهـرة ،وتقـ ّر
ّأنهــا تعبــت يف إ ـيـران مــن الضغــط الهائــل الــذي
تع ّرضــت لــه ،وتابعــت الرتحــال ،ومــع بدايــة

الربيــع العربــي ،مضــت نحــو ثــورات أخــرى؛

تونس ،مصر ،ليبيا ،سوريا ،تتحرى التقارير،

وانتابهــا الخــوف مــن إعــادة فتــح الحقيبــة

اإليرانية ومواجهة الذكرى السوداء لألصدقاء

املختفني .كتبت عن شهداء آخرين كان موتهم
ر ّبمــا أكــر عنفــاً .وتعــرف أن تراكــم األكفــان
أنســاها املعنــى الحقيقــي للحيــاة.
ّ
سـرة مينــوي الروائ ّيــة كأنهــا رحلــة يف
تتبـ ّـدى ـ

ـراين ،والسـ ّيما بعــد اســتيالء
قلــب الظــام اإل ـي ّ
املــايل عــى الســلطة ،وتحويلهــم البــاد إىل

ســجن كبــر يضيــق بالحريــات ،ويقتــل األحــام

إىل طهران لالستقرار فيها بشكل نهايئ ،صدم

شـرة فــوق رأســها مصبــاح نيــون
الســقف مبا ـ
ً
يــيء ليــل نهــار ،كان الضــوء ســاطعا يــؤذي
العيــون ،وتنـوّه إىل أنّ ذلــك كان أســلوباً شــائعاً

أولئك الساعني للتح ّرر من سلطة رجال الدين

مــع النظــام ،وأنهــا لــو علمــت مــا عانــاه جدهــا

سـرعان
التعذيــب األبيــض .كمــا تفصــح عــن أنهــا ـ

يشــار إىل أن دلفــن مينــوي صحافيــة فرنســية

والدهــا الــذي أخربهــا أن إ ـيـران ليســت ســوى

شـاكل وأنهــا لــن تســتطيع التأقلــم
مصنــع للم ـ
معهــا بتاتــاً ،وأن مــن املســتحيل التفــاوض
عــى أيــدي زبانيــة النظــام كل تلــك الســنوات ملــا

اتخــذت هــذا ال ـقـرار.

النتزاع االعرتافات قسراً من املعتقلني ،ويدعى

من أصول إيرانية ،مواليد العام  ،1974عملت

مراســلة لعــدد مــن الصحــف الفرنســية يف إ ـيـران

معاناتهــا هنــاك ،ت ـقـول إنهــا تغلــق عينيهــا

للصحافــة يف العــام - 2006وهــي أعــى جا ـئـزة

تكتــب لجدهــا عــن شــغفها ببالدهــا وعــن
فيــرز مــن فــوىض الذكريــات وجهــه وابتســامته
للمطلق ،يتقاطع وجهه مع وجوه أخرى ملوىت

خــال إقامتهــا األوىل يف ط ـهـران ،وســمعت

قمــع مظا ـهـرات  .2009وتســأل نفســها قائلــة:
كــم عــدد الذيــن دفعــوا حياتهــم ثمنــاً ألحــام
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الذيــن ســمّ موا حياتهــم ومســتقبلهم.

ما فقدت اإلحساس بتعاقب الزمن ،وأن ذاك
الســجن كان مكانــاً خانقــاً قا ـهـراً مدمّ ــراً.

تتحــدث مينــوي عــن العــادات الشــعبية يف
إيران ،وكيف أنه غالباً ما تتجاوز األهواء حدود

سـاء ،وأن كل مــا
املنطــق ،خصوصــاً بــن الن ـ
يقــال خلــف األبــواب املغلقــة يقــال دون ّ
تحفــظ.
وتقول ّإنها سمعت كثرياً من الشهادات املؤثرة

لــدى الشــباب الطامحــن بغــد أجمــل ،ولــدى

ظلــوا أح ـيـاء إىل األبــد يف ذاكرتهــا ،أولئــك الذيــن
طمحوا إىل الديمقراطية ورحلوا باكراً يف موجة

لعشــر ســنوات .حــازت عــى جا ـئـزة أ ـلـرت لونــدر

صحفيــة يف فرنســا -مــع صحيفــة اللوفيغــارو

خالد تكريتي

فوضى الذكريات

144

وأسر الجنود املنشقني التي اضطرت إىل الفرار

موتهــم خطرييــن كمــا يف حياتهــم؟

عــن سلســلة مــن املقــاالت التــي كتبتهــا عــن إ ـيـران

عـراق.
وال ـ

كاتب سوري مقيم في لندن
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اله ّر» لشهال العجيلي
في َ
«ع ْين ِ
عبدالهادي شعالن

سعود عبدالله

ْ
الر ْغ َبة
اخ ِتنَ اق َّ

واألب

َّ
الذ َكــر هــو املســيطر يف البيــت ي َُف ِّجــر
ُ
ض ُغوطاته يف وجه َر َبّة األسرة األم ،أمام

الجميــع دون أيّ مراعــاة ملشــاعرها وأحاسيســها وهــو
بذلــك ُي َر ِّســخ قــوة َّ
الذكــر أمــام أوالده جميعــاً ،األوالد

والبنات ،فينشــأ الفتى عىل عدم احرتام األنثى ،وتنشــأ
األنثى عيل الخضوع لثورات ال َّرجُ ل وتحقيق رغباته.

سـرة «أيوبــة» خمــس بنــات وذكــر وحيــد ،األخ
ويف أ ـ
ّ
َ
يضرب ويأمر ويَ َت َدخل يف كل يشء وله كل االمتيازات،
َّ
مصغر للمجتمع ُّ
الذكوري داخل البيت،
فاألخ نموذج
ً
فهــو ينشــأ عــى َّ
الســيطرة عــى البنــات ،مؤكــدا عــى قــوة
املجتمع ُّ
الذكوري ،فكل ذكر له َّ
السيطرة عىل كل أنثي
تنتمــي إليــه بــأي شــكل مــن األشــكال ،أب ،أخ ،زوج.

سـاءل الطفلــة «أيوبــة» ،مــا الفــرق بــن الصبــي
وتت ـ

والبنت؟! فالبنت شعرها طويل وجميل ،والولد شعره
قصــر ،البنــت أجمــل تمتلــك أثوابــاً جميلــة وأدوات زينــة
وأصباغ ،والولد حياته جامدة ليست لديه كل األشياء

الجميلــة التــي للبنــت ،فلمــاذا إذن يتــم تفضيــل الولــد
عــى البنــت؟! البنــت أيضــاً تصــر حامـا ً ُ
وت ْن ِجــب ،أمــا
الولــد فــا يفعــل شــيئاً ،الولــد ليــس جميـا ً وليــس مُ همــاً
ِ
كمــا يتصـوّرون.
تتجــى عقيــدة التصــور عــن البنــت حــن تــرى إحــدى

الجــارات «أيوبــة» وهــي تلعــب مــع األوالد ،تج ّرهــا مــن
يدهــا وتذهــب بهــا إىل أبيهــا فاللعــب مــع األوالد َع ْيــب،
ُ
وتعَ ِنــف الجــارة األب ،فالبنــت صــارت صبيــة ،يمكــن
أن تتــزوج ،ومــع ذلــك تســر يف الشــوارع وتلعــب مــع
الصبيــان ،فتثــور ُّ
الذكــورة يف رأس األب فيجرهــا مــن

ُّ
الذكورة يف املجتمع العربي ونحن نلج عالم «أيوبة»
تواجهنا صورة
يف رواية «عني اله ّر» للكاتبة ُّ
السورية شهال العجييل ،فمنذ نعومة
ِ

أظافر األطفال واألمهات تحدثن البنات بأن األوالد أشرار ،يضربون
ّ
الصبيان أو وقفن معهم ،فإن َ
الناس
البنات ،وأن البنات إذا تحدثن مع ِّ

سيقولون إن األهل َّ
قصروا يف تربية البنات ،فاملجتمع يرسم للفتاة صورة
َّ
الذ َكر القوي ،فهو املعتدي ،الذي يسبب ُّ
السيئةَ ،
ويت َّ
السمعة َّ
َسخ يف

معتقدات الفتيات الصغريات أن الفتي ش ّر ،وأن االقرتاب منه ضرر ،فقد
بسوء ُّ
َو َج َ
ب الحذر منه حتي ال ُتصاب إحداهن ُ
السمعة بسبب الحديث
مع األوالد األشرار.

شــعرها أمــام أصدقائهــا وهــي تتألــم وتبــي ،ولكــن ال
مفــر فقــد قـ َّرر األب حرمانهــا مــن ال َّتعليــم ،وتصــرخ

أعمــاق «أيوبــة» بأنهــا ال تريــد أن تكــون مثــل أمهــا أبــداً

أبــداً ،ترفــض هــذه الحَ ْبســة التــي ســيطرت عــى حيــاة
أمهــا و َك َتمَ ـ ْ
ـت حريتهــا داخــل جــدران أربعــة.

سـرة عندمــا تشــاهد الحريــة أمــام
تصــاب «أيوبــة» بح ـ
الكنيسة املجاورة ،فالصغار يلعبون يف احتفال ديني،

يرتــدون املالبــس الجميلــة ويتحــاور الصبيــة مــع الفتيــات
مــن غــر قيــود ،لقــد أبهرتهــا هــذه َّ
الســعادة التــي رأتهــا
ص َّرحَ ـ ْ
وشــعرت أن الحريــة تداعــب خيالهــا ،فلمــا َ
ـت بمــا
يدور يف نفسها لجارتها «أوديت» بأنها تحسد الفتيات
الــايئ يذهــن إيل الكنيســة مــع الصبيــان ،ظ ـهـرت

مَ ـ َرارة أخــرى يف حلــق «أوديــت» وبــدا منهــا أن املجتمــع

الذكــوري مســيطر يف كل األحــوال ،أكــدت «أوديــت»

غـرك املظاهــر،
أن هــذه الحريــة منقوصــة :يــا ابنتــي ال ت ـ
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كل مــن عــى دينــو ،اللــه يعينــو ..هكــذا ببســاطة

طرحــت «أوديــت» مــا يــدور داخــل أعماقهــا،
فحتــي لــو كشــفت املظاهــر عــن جمــال وحريــة

فهنــاك يشء خفــي «كل مــن عــى دينــو ،اللــه
يعينــو» (الصفحــة .)62
هــذا املجتمــع ُّ
ُ
الذكــوري امل َسـ ْيطر يحيلنــا إىل أدق

العالقــات اإلنســانية ،الجنــس ،فيتضــح لنــا يف
هــذا املجتمــع َك ْتمَ ــة الجنــس واحتقــار رغبــة ا ـملـرأة
حـرام مشــاعرها حتــى لــو كانــت ترغــب يف
وعــدم ا ـ

زوجها وشريك حياتها ،فأيوبة ترى أمها يف ليلة
مــن الليــايل ،تتســلل رويــداً رويــداً مــن فراشــها،
محاولــة أن ال يشــعر أحــد بهــا بعــد أن ارتــدت
ثوبهــا األســود الوحيــد الــذي ُي ْبــدِ ي شــيئاً مــن

مظاهــر األنوثــة لديهــا ،ثــوب بــا أكمــام ،مخرمــاً
عند البطن ،بحيث يبدو اللحم من خالل ثقوب
القمــاش ،مفتوحــاً مــن أعــى الفخــذ ومَ َّشــطت

شــعرها؛ لقــد هيــأت نفســها لزوجهــا ،وســيطرت
عليها ال َّرغبة يف املُعَ اشرة حتى أنها َت َس َّحبت إليه
َّ
والشــهوة التــي يح ـتـاج
يف غرفتــه ،تملؤهــا ال َّرغبــة

إليهــا جســدها.
لكنها عادت َك ِسرية القلب والخاطر ،لقد حدث
داخــل غرفــة الوالــد يشء َك َســر قلــب األم ،لقــد
رفضهــا زوجهــا ،أيّ شــعور تشــعر بــه ا ـملـرأة حــن
تعرف أنها ليست مرغوبة ،وممن؟ من زوجها،
ال يريدهــا!! ملــاذا؟ أال يحبهــا ،هــل رائحــة جســدها

كريهــة؟ تخــرج األم وتدخــل غرفتهــا وتقــي

ليلتهــا يف ُبـ َـكاء مَ ِريــر ،وترمــي بثوبهــا األســود يف
الخزانــة إىل األبــد ،ويظــل هــذا املشــهد عالقــاً يف

خيــال «أيوبــة» ال تســتطيع أن تنســاه أبــداً.
واملجتمــع ُّ
الذكــوري الــذي يمــارس القمــع يف

البيــت ويمــارس كبــت إناثــه ،هــو نفســه الــذي
يعيــش حريتــه و ْفـ َـق مــا يــرىَ ،
وقــدْر مــا يســتطيع،
ِ
فيذهــب َّ
الذكــر لبيــوت ِّ
الدعــارة ليمــارس حريتــه

الجنســية التــي يمنــع منهــا زوجتــه ،وينطلــق

عـول ،فعــى
يف رغباتــه التــي يَحْ ـ ِـرم منهــا مــن ي ـ
ال ّرغــم مــن أن ال َّرجُ ــل يمتلــك جو ـهـرة يف بيتــه،
إال أنــه يعشــق ســعاد موظفــة ِّ
الصحــة يف الحــارة

املجــاورة ،والتــي تمنحــه حريــة الجســد دون

قيــود ،فمــا تفعلــه معــه ا ـملـرأة الدا ـعـرة ،يح ّرمــه
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أصابــت املكبــوت بخلــل مــا ،فنبحــث عــن مصــدر

املــكان عندمــا يدخــل عليهــا ،وعندمــا يحتضنهــا

عــى زوجتــه أن تفعلــه معــه.
و»أيوبة» ُتحِ يل مسؤولية هذا االنكسار والخنوع

وإشــباعها بــأيّ صــورة مــن الصــور الطبيعيــة؛

ضياع حريتها ،هي مسؤولة بطاعتها املستكينة،

لتفريغ طاقتنا يك ال نصاب بالحسرة واالختناق،

إىل أمها ،فبسكونها وخنوعها هي مسؤولة عن
فهــي ال تعــرف كيــف تتعهــر ،أو حتــى ال تســتطيع
أن تطلب َّ
الطالق ،فمبدأ األم ،بيت املرأة قربها،

وهــذا مــا يجعلهــا تعيــش م ّيتــة ،تدفــن مشــاعرها
وتخنق رغباتها الح َّية َ
وت َتحَ َّمل أن يرفض زوجها
أن َي ْروي جســدها الذي يطلب َّ
الشــهوة.
يف ليلــة «أيوبــة» ُ
األو َْل وَجَ ـ َـد ْ
ت نفســها زوجــة

لرجل بقراره هو ودون أن يكون لها أيّ رأي ،فقد
أخذ يخلع مالبســه ،قطعة قطعة ،حتي َتعَ َّرى
تمامــاً ثــم يف لحظــة َع َّراهــا بعنــف وانقــض عليهــا
بثقل صدره وهو يستمتع بأزيز َّ
السرير من تحته

وهــو يمضــغ جســدها ويعــض ،يعــض ككلــب.
هــذه هــي تجربتهــا ُ
األو َْل مــع الجســد ،تجربــة
كلهــا قــرف واشــمئزاز ،ورغبــة يف التقيــؤ ولفــظ
هــذا الجســد الــذي اعتالهــا ،كحيــوان م ـفـرس،
وأصبحــت أكــر لحظــات حياتهــا بؤســاً هــي

لحظــات ال ـفـراش.
ُ
َ
لقــد َسـ َّـلمَ ْ
ت لــه مــن اللحظــة األوْل ،حتــى صــار

االستســام عندهــا عــادة ،ولــم تكــن ســعيدة أبــداً
بمعركــة الجســد التــي تتــم فــوق جســدها عــى

ال ـفـراش.
املـ َ َّرة الوحيــدة التــي أرادت فيهــا «أيوبــة» أن تكــون

طبيعيــة ،واح ـتـاج جســدها إىل زوجهــا ،حاولــت

مجاراتــه فيمــا يفعــل ،نعــم ،حاولــت أن تمنــح
جســدها لحظــة مــن ال َّتحــرر والحريــة يف أن
تمــارس مــع زوجهــا ال َّرغبــة بــيء مــن ِّ
الصــدق،
أن ُتعطــي َ
شـرة حتــى
وتأخــذ ،أن تندمــج يف املعا ـ
َت ْسـ َتمْ ِتع ُ
وتمْ ِتــع يف آن واحــد ،كانــت تظــن أنــه

التــي تقيدهــا ،إال أنــه يف لحظــة غائمــة ،صفعهــا
وقــال لهــا  :عا ـهـرة ..هكــذا َخ َنـ َـق رغبتهــا ،و َك َتــمَ
فيضان شوقها العُ لوي الذي حاولت أن تصل به

ومعــه يف لحظــة عشــق متدفــق ،أن ترتفــع معــه
بــكل َّ
الشــهوة وكل ال َّرغبــة ،لك َّنــه بكلمــة واحــدة
الجنـ ّـي الجميــل املنطلــق مــن داخلهــا،
حبــس ِ
َ
بكلمــة واحــدة قتــل العفريــت امل ْســحُ ور :عا ـهـرة.
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بــن الحــب والجــال ،بــن العشــق والنــور ،يــيء
شـوع ومــع ذلــك تراودهــا نكبتهــا
تعيــش يف خ ـ
ّ
َ
مــع زوجهــا األول وتتذكــر حالــة االشــمئزاز التــي

و»أيوبــة» عندمــا وقفــت عــى الســطح ورأت
حلقــات ّ
الذِ كــر ،انتشــت وارتفــع كيانهــا وطــارت
ـت ،لقــد جاءهــا َ
روحهــا بعيــداً وحَ َّل َقـ ْ
الفـ َرح

صاحب العينني الضيقتني منحها لحظات عشق

هذا مستحيل ،أن ترى دموع رجل ،كان والدها
قاســياً ،وزوجهــا حيوانــاً ،وهــي اآلن تــرى د ـمـوع

لكــن تســيطر الذكــورة عــى املجتمــع ،ذكــورة مــن
ـنـوع آخــر ،فقــد َط َّلقهــا زوجهــا الثــاين بأمــر مــن

العُ لــوي وانب ـهـرت بشـ َّـدة عندمــا رأت رجــا يبــي،

شـوع داخــل حَ ْلقــة
رجــل َت َت َْقـ َرق يف حنــان وخ ـ
ِذ ْكــر ،وكأن طاقتهــا بــدأت تنطلــق ،ورغبتهــا
اقرتبــت مــن ال َّتحَ ُّقــق ،وكتمــة روحهــا ســتنفك
وس َرحَ ْ
ت بعيــداً ..كيــف يمكــن أن يجتمــع
وترتــاح َ ـ

عاشــتها مــع زوجهــا الســابق ،لكــن زوجهــا الثــاين
صــادق ،وحــب عميــق ،ومنحتــه ذاتهــا بســخاء،

الشيخ الكبري ،فهو ال يرىض أن يكون البنته ُ
ضره
وكان أمــر َّ
عـوالًَ ،ف ُطل َِقـ ْ
ـت.
الشــيخ أ ـمـراً مف ـ
ما تزال رغبات «أيوبة» مختنقة يف هذا املجتمع،
فهــي تمثــل كل أنثــي ،حتــي «أوديــت» التــي أحبــت

َ
ِّ
والديــن يف جلســة! كيــف يمكــن ألولئــك
الغـ َزل
ـب! فيذكــرون
املتدينــن أن يتف َّوهــوا بكلمــات الحـ ّ
ا ـملـرأة واللــه والعشــق واملقدســات معــاً ،العالــم

الحبيب عند الكنيسة بعد عمر طويل وهو يسري

ميــاه الربكــة والبيــاض واألضــواء الوامضــة مــن
ا ـملـاء ،ومــن األرض .و ُر َبّمــا جابــت خياالتهــا روح
الج َّنــة.

الحــب ،إنــه ذكــر ،يف مجتمــع ذكــوري.
وال َّرجُ ــل الــذي عامــل «أيوبــة» بلطــف وأهداهــا

الســطح كلــه يوحــي
الــذي ـتـراه أمامهــا مــن فــوق ّ
بالنظافــة والطمأنينــةُّ ،
ْ
ضـرة وتتخللــه
تلفــه الحَ ـ

يف قمــة اندماجهــا مــع هــذا العالــم العُ لــوي ب ََكـ ْ
ـت،

ولــم تكــن وحدهــا الباكيــة ،لقــد ملحــت رجلهــا ذا
العينــن الضيقتــن تــرق دموعــه يف العتمــة،
ووجهــه طافــح بالنــور ،واقشــعر جســدها ،مــا
الــذي يمكــن أن يجعــل رجـا ً يبــي ،ألول مَ ـ َّرة يف
حياتهــا تــرى رجـا ً يبــي! َ
وتمَ َّنــت يف تلــك اللحظــة

أن يراهــا هــذا ال ـبـايك ،أن يلمحهــا وينظــر إليهــا،

فــرى دموعهــا ،فيعــرف أنهــا معــه ،تشــاركه أملــه
َّ
الشــفيف ،وخشــوعه الجميــل.
عندمــا ُط ِّل َقـ ْ
ـت وحصلــت عــى حريتهــا الكاملــة،
ظـرة املجتمــع للمطلقــة؛ ألنهــا
وعــى الرغــم مــن ن ـ

بــا رجــل ،مــاذا يعنــي أن تكــون حيــاة ا ـمـرأة بــا

رجــل ،لقــد صــارت أجمــل مــن ذي قبــل ،لقــد
صــارت أروع بعــد أن َتحَ ـ َّررت ،أصبحــت عيناهــا
أعمــق ،وشــفتاها أكــر التهابــاً وقلبهــا صــار أكــر،

حـرة.
لقــد تبــدل الحــال بعــد أن شــعرت أنهــا ـ

وأنثي مثل «أيوبة» عندما تعشق تعطي عشيقها

وحبيبهــا كل اللــذات التــي يمكــن أن يتصورهــا
عاشق ،لقد جاءها البايك ،مُ َخ َّلصها ومرشدها،

رجــا ،وصــارت مخلصــة لــه بعــد أن ســافر حتــى

انتشــر الشــيب يف شــعرها ،إذا بهــا تــرى هــذا

معــه زوجتــه وأوالده ،لقــد عــاد الغائــب بحيــاة
بهيجــة تقــف أمــام عمــر «أوديــت» الــذي َّ
بددتــه
الوحــدة يف انتظــار مــن ســافر وعــاد ناســياً كل

الهـ ّر ،وبــدأت تشــعر أن يف العالــم
قــادة عــن ِ
َ
َ
ـس مــا يمكــن أن
رجــاال يملكــون مــن لطافــة الحِ ـ ّ

تغــر نظرتهــا للرجــال والتــي حُ ـفـرت يف تالفيفهــا
مــن الصغــر ،هــذا ال َّرجُ ــلَ ،سـ َر َق مــال الورشــة

التــي تعمــل بهــا «أيوبــة» ،واكتشــفت فيمــا بعــد
ْســخ
أن القــادة التــي أهداهــا لهــا قــادة زائفــة َلي ُ
يف أعماقهــا زيــف املجتمــع الذكــوري الــذي تعيــش

فيــه.
َ ـم َّرت «أيوبــة» بمنعطفــات ك ـثـرة وانتهــت ألن
تصبــح خادمــة جامــع ،مســؤولة عــن قســم
سـاء ،تراقــب الــدروس ،وجلســات الذكــر
الن ـ
َ
ُ
الخاصــة بهــن ،وتقــوم عــي خدمتهــن ،فت ِعــد

سـاء،
ثيــاب الصــاة ،وتنظــف املــكان املخصــص للن ـ

وترتــب املصاحــف والكتــب ..تركــت كل رغباتهــا
وكل َّ
السيطرة الذكورية يف مجتمع ذكوري زائف
َ
َ
َ
ّ
شـرة لتتق َمص دور خادمة الجامع.
واتجهت مبا ـ

سعود عبدالله

سيســعد معهــا ،سيســعد بهــا ،ويندمجــان يف
لحظة ِعشق ُعلوية ترجوها وتتم َّنى لجسدها أن
يصل بها ملدى من َّ
الشــهوة تنفك فيه كل العُ قد
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َّ
الطاقــة وال َّرغبــة الجســدية إذا لــم يتــم تفريغهــا

وصــار زوجهــا ،فاندمجــت معــه يف حالــة غريبــة
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المختصر
عواد عيل

تفسير الالشيء

الغجر يحبون أيضا

يتناول الروائي السوري فواز حداد في روايته الجديدة “تفسير

تجري أحداث رواية الكاتب الجزائري واسيني

ي ّ
ُصدر الشيخ روايته بقوله “أيّ قرية أو

قصة رجل يفكر بامرأة في بالد الموت ،وعالم مثلما يقودنا إلى الدمار

األخير بوهران” ،الصادرة هذا العام عن

مسرحا ألحداث هذه الرواية خالل سنوات

الالشيء” ،الصادرة عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت،

يأخذنا إلى الحرية والعدالة .يحاول الراوي تفسير حالة “الالشيئية”
العالق بها صديقه المفكر الذي أحال العالم إلى ال شيء ،في عالم

الربيع واإلرهاب ،مستمدا تفسيره من االلتحاق بالفراغ والعدم،
وإحباطاته في اآللية العبقرية للتاريخ ،والخراب الممتد على مساحة

وطن منهوب ،ووقع هجاء معاصر للزمن.

األعرج “الغجر يحبون أيضا :قصة المتادور
منشورات بغدادي الجزائرية ،في حلبة

مصارعة الثيران الشهيرة بوهران ،إبان
الخمسينات ،والتي أعيد ترميمها وفتحها

للجمهور لتستعيد المدينة جزءا من ثقافتها

وثرائها وتنوعها بصفتها مدينة من مدن

الرواية تضع القارئ أمام صورة صادمة مأخوذة من حال بالد يقبل

المتوسط عرفت اختالط الثقافات واألجناس.

معالجته لحاالت مرضية مستعصية؛ مرضى قادمون من أقبية أجهزة

اإلسبانية ،التي ال تزال المدينة تحتفظ ببعض

نفسي بلغت شهرته الحدود بعد
فيها الناس بكثرة على عيادة طبيب
ّ

ّ
المتعددة ،بعد أن زرعت في “ضيوفها” هلوسات
األمن وفروعه
طراز مختلف :شب ّيحة يعانون
مخيفة ،وكوابيس مك ّررة ،ومرضى من
ٍ
المخ ،عالجهم بأن أقنعهم أنّ ال جدوى منه طالما أنهّ
ّ
من فقدان

وتتوزع األحداث على األحياء األندلسية

آثارها إلى اليوم .ويروي األعرج عبرها قصة
“خوسي أورانو” ،آخر كوريدا (مصارع ثيران)
في وهران ،وقصة مجتمع عاش فيه دون أن

الخمسينات إلى السبعينات من القرن

الماضي؟” .لكنه يعمد إلى إغفال التركيز على

عنصر الزمن داخل الرواية باستثناء إشارة

عابرة في بدايتها إلى هزيمة  ،67التي تزامن
معها بدء دراسة الراوي “حميد”.

األحالم والتمنيات ،يخفي الكثير من الرمزية

والدالالت التي تشير إلى واقع عربي مأزوم ال
تسعفه التمنيات وال األحالم للخروج منه ،إذ

أنّ الخسارة تجر الخسارة في حياة الزوجين

الخارجية التي نشترك فيها ،لكن تلك التي

واحد ،وإنما كل الشخصيات الرئيسة تتحدث

أنتجتها”.

العلموي

تدور رواية “العلموي” للروائي العراقي مرتضى كزار ،الصادرة حديثا
الفلسفة العلموية في تفسير العالم والظواهر الطبيعية والتاريخية

عن دار الرافدين ببغداد ،في أجواء غريبة ومشوقة ،وتتخذ من
عنوانا لها ،كما تتناول أجواء حقول النفط وبيوت العمال األجانب في

الصحراء وفي المدينة المتهالكة.

تسرد الرواية قصة عباس ربيع الذي شهد حروب العراق المدمرة،
والتي كانت سببا غير مباشر في التحوّالت الكبيرة في حياته .وهو من

ذلك النوع من األبطال الذين وقعت عليهم مهالك الحياة العراقية

مثلنا جميعا ،لكنه تعاطى معها بطريقته الخاصة ،إنه رجل من الجيل
الجديد الذي استيقظ على صخب الحرب حوله ،ولم يهنأ باستراحة

قصيرة منها فقرر أن يصطنع ملهاته األثيرة مكوّنا طقوسا خاصة لفهم
ّ
ومشكال
العالم من حوله ،نتيجة للتغ ّيرات واألحداث المتسارعة،
عقال نقديا ال يسلم منه أحد ،حتى هو نفسه ،حيث يشب على محبة

التجربة ،ويتورط مع اختراعاته في التحرش بتفاصيل عالمه المسكون
بالرهبة مع نسبة ضئيلة من األمل ،ويجد نفسه محققا في خفايا

االغتياالت ،ثم علمويا يؤمن بعبادة العلم.

التاريخي بالثقافي والسياسي ،حيث تتصارع

سيرة بطل األبطال
بحيرة االنكشاري

في عصر جمعت فيه األضداد ،وعمّ فيه

الظلم واالستبداد ،يبني الروائي السوري زياد

الحب الذي يجمعهما ،ويحيطهما بالكثير من

يُضيف فواز حداد بهذا العمل رواية جديدة لمشروعه الروائي القائم

نكتشفها في داخلنا .كما يختلط في الرواية

الذي أفرزته األيديولوجيات.

عن منشورات المتوسط في ميالنو ،عمال

بطليها الزوجين عن إنجاب األطفال ،رغم

الرواية ،حسب ما جاء في غالفها ،تمجد

الحرية في أجل صورها ،ليس فقط الحرية

بتحوالت جيوبوليتيكية ضد الموروث العدمي

ثمة رمزية تستبطنها أحداث الرواية ،فعجز

هباء .وعلى صعيد البناء الفني للرواية تتنوع

الغجرية.

كل ما هو سائد في الحياة وأنماطها ،وينبئ

عبدالله ،في روايته “سيرة بطل األبطال بحيرة

يوقظ الضمير .إضافة إلى نساء ورجال وش ّبان وأطفال جرى اغتصابهم

على ما يمليه عليه ضميره ،الذي يؤرّخ لظالم طويل عاشته سوريا
طوال ما يقارب نصف قرن ،ويُش ّرح كذلك “الدولة الشمولية ّ
الرثة التي

االنكشاري ،ومآثر أسياده العظام” ،الصادرة
سرديا مختلفا ،يتناول فيه سيرة بطل األبطال

بحيرة االنكشاري ،ومآثر أسياده العظام في

زمن مستقبلي هو عام ( 1984هـ) ،تبدو فيه
األحداث وكأنها أسطورة.

وكأنّ كل شيء في الوطن العربي هباء في

ورغم اتكاء الرواية المطلق على الخيال ،فإنها

األصوات السردية فيها ،فال يوجد راو عليم

الفارقة ،بكل ما فيها من مآس وحروب

عن نفسها بصوتها الخاص.

رحلة نوح األخيرة

تفتح أبواب الواقع أمام لحظتنا التاريخية

وخراب إنساني يتهاوى ليأتي على األرض
وساكنيها ،ويتعالى فيدمر سماء ال خالص
ّ
مخلفات
فيها ،وبين االثنت ْين ،نقف على

الهويات والثقافات والقوميات.
ورغم ّأنها تتكلم عن الحب ،فهي تبدأ بمقطع

في روايته “رحلة نوح األخيرة” ،الصادرة

وكما يقول الكاتب في تقديمه للرواية “إنها

الذي يحيل إلى ثيمة الموت التي ينغلق عليها

والنشر في بيروت ،يقدم الروائي الليبي سالم

األبطال بحيرة االنكشاري ،ومنهم من لحق،

شعري للوركا بعنوان “الموت والكوريدا”،
فالحب جمع
النص ال ّروائي في معنى الحب،
ّ

البطلين “أنجلينا” و”خوسي” ليموتا عشقا
في مدينة وهران ،وأيضا في “الكوريدا”ُ .
وتعد
هذه اإلحالة إلى الموت ،عبر موضوع الحب،

حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات
الهنداوي عددا من فصول الفناء والعدم كما
يتصورها في رحلة اإلنسان إلى المجهول،

هذه الرحلة التي هي بمنزلة رحلة اإلنسان
للخالص ،إذ تمثل رؤية انقالبية ضد نواميس

ابتعاثا نفسيا لذاكرة ال يريدها الكاتب أن
تموتّ ،
تمثل ذلك التنوّع الثقافي واالجتماعي

تسوده أيديولوجيات ماكرة أعطبت الفكر

وهران.

الش ّيقة التجريب والغوص في عالم متخ ّيل،

الذي أنتجته اإلثنيات المختلفة في فضاء

أرجوحة بالء

الحياة السائدة ،ومصائر الجموع في عالم
اإلنساني .وقد حاول الهنداوي في هذه الرواية
مستخدما لغة مفعمة بالشاعرية واأللم
حيال مصير اإلنسان المفجوع الذي يسقط

يسرد الروائي الفلسطيني سعيد الشيخ في

في الحرب ،وحيال مدن الذاكرة التي تسقط

منشورات ألوان عربية في السويد ،موضوعا

في الحرب ،وكأنه ينذرنا بالزوال إذا ما نظرنا

روايته “أرجوحة بالء” ،الصادرة مؤخرا عن
اجتماعيا يخوض في معاني الفقد والحرمان
واالبتالء التي تعصف باإلنسان العربي ،بغض
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مدينة في الجغرافيا العربية تصلح ألن تكون

يعرفه ،وعالقة الحب التي جمعته بكارمن

في المداهمات ،أو في األقبية.
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النظر عن الجغرافيا التي ينتمي إليها.

عمل استفزازي يومئ إلى فوضى عامرة ضد

في الهشيم ،مستدعيا المستقبل المجهول

إلى ويالت الحروب التي تنشب هنا وهناك.
وبحسب وصفه للرواية يقول الهنداوي إنها

حروب وانتصارات وهزائم.

حكاية ملؤها السير ،منهم من سبق بطل

فشهدوا الوقائع واألخبار ،واستخلصوا عظائم
القصص واألحداث .منهم من ظهر وأظهر،

ومنهم من غاب وغيب ،والشيخ الجليل ملمع
القدور وقارع الطناجر يبشر بالنبأ العظيم،
يقرع الطناجر مستقدما اآلتي”.

موت أبيض

تقوم رواية “موت أبيض” ،للروائي السعودي

مظاهر الالجامي ،الصادرة مؤخرا عن دار
عرب في لندن ،على ثالث سرديات داخل
نسيج الفضاء الروائي الواحد ،دون وجود
سارد مركزي أو حدث مركزي ،واضعة

التاريخ القديم والواقع االجتماعي الحديث

في رؤية معاصرة عبر سرد أحداث لها عالقتها
بالمحيط المحلي ،ضمن إطار عالقة جارفة
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كتب
هيا حالو

بين حبيبين يمثالن طبقتين اجتماعيتين

أغوار التحوالت في أوساط رجال السياسة،

السياسة والصحافة واإلعالم والفن واألدب

من عائلة قروية فقيرة تسكن “العوامية”،

والتبني والتحرش وغيرها ،وترسم مالمح

العديد من األحداث المثيرة ،وتفتح بجرأة

مختلفتين هما يونس المهدي ،الذي ينحدر
وسلمى العبدالعلي ابنة العائلة اإلقطاعية

الشخصيات القادمة من الريف والبادية

أبوابا يرغب الكثير في إغالقها وعدم العبور

أرضها .عبر هذا اإلطار االجتماعي التاريخي

وعالقتها وتحوالتها في المدينة ،إضافة إلى
شخصيات أخرى تنحدر من أصول مر ّكبة

ويشرح المؤلف معنى اسم روايته قائال

الوقائع ،ويعلي من قيمة الحمولة الهامشية

وتغيراتها وانعكاساتها على المجتمع الذي

الشخص البلطجي ،وهي أيضا كلمة تركية

الثرية التي كان جد يونس الفالح يعمل في

يفكك الالجامي األنساق ،ويسخر من
في متن التاريخ القديم والجديد.

إللقاء الضوء على تحوالت تلك الفترة

عاش جملة من الكبوات والقفزات.

منها.

“كانت كلمة الزلنطحي تستعمل بمعنى
معناها الشخص الذي يستعمل البلطة،
أو بمعنى أنه شخص محتال ساخر حلو

ويظهر الروائي الضمني مراقبا لألحداث
ّ
يتجلى الراوي ساردا
ومقننا لهندستها ،بينما

رسائل إبليس

يونس المهدي ،ليقنع القارئ بأنه مجرد

روايته “رسائل إبليس” ،الصادرة مؤخرا

“العوامية” ومدينة القطيف شرق السعودية

وعبر إطار بوليسى بالغ اإلثارة والغموض،

انحسر معناها قليال ليصبح الزلنطحي مجرد
تابع أو صبي لبلطجي أو فتوة ،وأحيانا ُتطلق

أمنيين وقوات األمن السعودي على خلفية

وأسلوب سلس عن حجم التحديات

والمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد

العصر الحالى فقد أصبح الزلنطحي شخصا
وسيما متعلما حلو اللسان ،يستخدم عقله

التخريب التي تستخدم لهدم دول المنطقة

في البداية تابعا ثم سيدا في النهاية”.

ومعلقا على تفاصيل رواية لروائي آخر يدعى
ناقل محايد لألحداث التي تدور بين قرية

التي شهدت أحداث شغب بين مطلوبين

الربيع العربي.

من زاوية أنثى

تسجل رواية “من زاوية أنثى” ،الصادرة

عن دار اآلن ناشرون وموزعون في عمّان
للروائي محمد حسن العمري ،ما يشبه
السيرة الغيرية التي ال تتوقف عند حياة

بطلها ظافر ،بل تمتد إلى حيوات عدد من

األشخاص الذين يرتبطون به.

يكشف الكاتب المصري هاني سامى في

عن دار النخبة للنشر والتوزيع في القاهرة،

مصر .ويلقي الكاتب الضوء على صناعة
من خالل بث الفساد فى عقول فريق من

البشر يتحولون من جراء الفكر المنحرف إلى

نصف قرن ،مثقلة بالهموم اإلنسانية
والعاطفية التي تصاحب سيرة شخصية

تبوأت موقعا رسميا رفيعا يقرر ،منذ دراسته

ودهاءه وخفه دمه في تملق الجميع ليكون

عام الجليد

وتشير الرواية إلى أنه حينما ينسحق العقل
بالباطل تحت ستار “حب الله” ،وتفرق

تلقي الضوء على مسار األحداث وتحوالتها،

المشاهد المجتزأة لتواريخ متعددة خالل

على مهنة معينة مثل فتوات الزفة ،أما في

الحالم “سبارتكوس” نفسه منذ طفولته

من المصريين المخلصين لوطنهم.

الله ووصاياه في كتبه السماوية تتحول إلى

وإنما في المجتمع بشكل عام .تتصيد

على القوادين وأحيانا على الفتوات ،ثم

السوري رائد وحش ،الصادرة مؤخرا عن

ّ
تعدد األصوات والمذكرات
وتعتمد الرواية

ليس بالنسبة إلى أبطال الرواية وحسب،

اللسان ،وكانت تطلق في فترة من الفترات

شياطين ينشرون رسائل إبليس لتكون محل
كالم الخالق ،بينما يتصدى لهم ببراعة ُكثر

خالياه في التفكير المنحرف عن مسار

واإلضاءات والتوضيحات والشهادات التي

الطبيعة المخلوق من أجلها ،فإن أوامر

رسائل إبليس تقطر حروفها دما نتيجة لقتل

أبرياء ،أو رغبة فى تخريب اوطان لصالح

أخرى ببث الفتن وتدبير المؤمرات.

بورتريهات الفساد
في المحروسة

في رواية “عام الجليد” للكاتب الفلسطيني

منشورات المتوسط ،يجد الفتى القرويّ

يعيش في تخ ّيالته الخاصة ،وعلى خالف
البشر الذين ُتنضج التجارب واأليام
انصب التطور على
شخصياتهم وأفكارهم
ّ

في عبور محيطات من األفكار ،ومواجهة

عواصف من األسئلة ،يبدأ “سبارتكوس” ببناء

الختراق باطن األرض وكشف أسرارها.

يشب سبارتكوس يضطر إلى ترك
وحين
ّ

تصوّره الخاص عن رحلة اإلنسان في هذا

العالم ،لكنه قبل الوصول إلى إجابات شافية

الجغرافية التي كانت معروفة قبل الزلزال

للقانون في الجامعة األردنية ،أن يخوض
متخم بالشهادات.

المحروسة” ،الصادرة حديثا عن دار

يعمل “سبارتكوس” حارسا لمزرعة فاكهة

“الزلنطحية..

بورتريهات

المصاب بمريض غريب منذ وفاة زوجته.

كما تتطرق الرواية إلى عدد كبير من

اليت للنشر والتوزيع بالقاهرة ،في قالب

عمالقة ،وبين أحضان الطبيعة سوف يضع

الماضي في المجتمع المحلي ،وتسبر

البروتريهات رسمها الكاتب عن كواليس

تقلقه :الموت والحياة ،الحب والجنس،

التابوهات الجدلية منذ سبعينات القرن
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ساخر مليء بالفساد من خالل عدد من

رغبة اإلنسان في حلم الطيران ،وتصف توقه

مواجهة الحياة متحديا كل الظروف ،قبل أن

القديم في الغابات والكهوف بحثا عن القوت
واألمان ،ومن ثم تجربة المغامر الذي ُتدميه
ّ
التأله
رغبة االكتشاف ،ليصل إلى نوع من

درجة بات فيها يعيش تجربة اإلنسان

تدور رواية الكاتب المصري أحمد صالح
الفساد

البطل طفولته وانفصال والديه ،وتع ّرض

خياله قبل أي شيء آخر ،ما أوصله إلى

حين يخال نفسه قادرا على الخلق.

في

الصادرة حديثا عن دار اآلن ناشرون ومو ّزعون

قربى الكائنات الحية بعضها لبعض ،إلى

المدرسة وأصدقائه القدامى ليعيل والده

غمار السياسية بعد أن يصطدم بمجتمع
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ومسائل االختراقات الحزبية ،وقضايا الكبت

قبل ثورة يناير في مصر .والرواية تضم

قوّة خياله الالمحدود في خدمة األسئلة التي

جانب قرابتها كلها للجغرافيا ،يرشده في ذلك
ٌ
صديق سريّ يُدعى “زمهرير” .وخالل االنهماك

تنشب حرب ويكون أوّل ضحاياها ،كما لو أنّ
خياله وطالقته هدف أساسي من أهدافها.

ثقب ماريانا األسود

تندرج أحداث رواية “ثقب ماريانا األسود”

للكاتب العُ ماني حيدر بن علي الكشري،

في عمّان ،ضمن أدب الخيال العلمي ،وتبرز

والدته للحريق ونجاته هو منه ،وإصراره على
يتم اختياره لخوض الرحلة التي ستغ ّير وجه

تبدأ الرواية بنهاية الحدث الذي قوّض الحقائق

التاريخ.

االفتراضي الذي تخ ّيله الراوي ،فلم تعد قمة

هما “ماركوس” و”ستيفن” ،ربما إلضفاء نوع

ويختار المؤلف اسمين أجنبيين لبطلي الرواية

“إفرست” هي أعلى نقطة في األرض ،ولم يعد

من الواقعية على تلك الرحلة العلمية التي

أخفض نقطة بالكرة األرضية.

على األرض والفضاء ،واتجه إلى سبر باطن

خندق ماريانا الموجود في المحيط الهادئ
وبموازاة ذلك ،تتجه الرواية لتصوير رحلة
اإلنسان رمزيا في أعماق نفسه بحقبة العولمة
التي غ ّيرت كل المفاهيم والقيم ،ويسرد

تشغل الغرب الذي استنفد الكشف والسيطرة
األرض وأعماقها.

كاتب عراقي مقيم في عمان
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رسالة تطوان

مفكر فرنسي يتنبأ بنهاية هوليوود وانتصار الفن الحقيقي

فرانسيس بوردا:
السينما فضاء للحرية
ومقاومة جمالية
لكل أشكال الدكتاتوريات
مخلص الصغير

يرى فرانسيس بوردا أن السينما فضاء للحرية ،وشكل من أشكال المقاومة الفنية والجمالية لكل األفكار المسبقة والمواضعات،

ومختلف أشكال الدكتاتوريات .ويقترح المفكر والناقد السينمائي الفرنسي فرانسيس بوردا ،في هذا الحوار الخاص مع “العرب”،
أن يكابر السينمائيون في العالم العربي وأوروبا في سبيل مواجهة كل جهة سولت لها نفسها استغالل السياسة أو الدين ،أو أي

سلطة أخرى ،من أجل سلب الحريات ومنع المتوسطيين والمتوسطيات من التنقل بحرية والعيش بكرامة على ضفاف المتوسط،
بما هو فضاء لميالد الفنون واإلبداعات ،قبل أن يكون فضاء إلمبراطوريات القمع واالستعباد واالضطهاد ،ثم ما بعدها منطلقا
لألنوار والحريات.

ينطلق

المفكر والناقد السينمائي

الفرنسي فرانسيس بوردا من

السينما ،باعتبارها “أهم اختراع إنساني ينشد

الحرية ويجسدها ،ماثلة أمام الناس،

شاخصة أمام أبصار العالم” .ويشدد األستاذ

في جامعة باريس العاشرة على أن الفن نظير

وعموما ،فإن الفن هو نقيض كل الخطابات

السينما ،أسعى في نفس الوقت إلى العثور

يقينية أو حقيقة سابقة على الممارسة

االغتراب عن ذاتي ،سعيا إلى االلتقاء بما ليس

المقاربة”.

الجائزة ،والتي تتعالى عليه ،وتدعي معرفة

والتجربة اإلنسانية في مستجد الحياة.

على ذاتي (البحث عما يتخفى داخلي) ،وإلى

التأثيرات واالختراق”.

أذهب إلى السينما لمقاومة األفكار الجاهزة

القواعد التي تنتظمه بفعل تراكم الممارسة

هو الخطاب اإلعالمي ،ما دام يتنازع السينما

أن “الفن الحقيقي ،سواء أكان قصيدة أم

إلى عموم المشاهدين ،ما لم يستند هذا

نهاية هوليوود

على جمهوره وقرائه ،ويخرق أفق انتظاراتهم

وقيم االختالف ،والحس النقدي الخالق.

اإلبداعية” .أبعد من ذلك ،يذهب محدثنا إلى

فيلما سينمائيا ،أم مسرحية ،هو الذي يتمرد
وتوقعاتهم” .وانطالقا من ذلك ،فإن ما

يسميه بوردا “فن الحرية” هو الذي من شأنه

أن “يستفز النقاد أنفسهم ،ومنظري الفن،
ويدعوهم إلى تجديد قراءاتهم والتخلي عن

أحكامهم الجاهزة وأعرافهم وعاداتهم

aljadeedmagazine.com

ويتقاسم معها الشاشات المرئية وهي تتوجه

الخطاب اإلعالمي نفسه لفضيلة الحرية،

شيء ‘ينقص’ السينما المتوسطية ،على وجه

منحصرا في الحيل والتأثيرات الخاصة التي

الخصوص مقارنة بالسينما األميركية .فهي

والمكرورة”.

انطالقا من مجال تخصصه في السينما

سينما ما انفكت تفقد بوضوح ،على األقل،

منذ العشرين سنة األخيرة ،زخمها اإلبداعي”.

والحال أن “أهم األفالم وأكثرها تجديدا
وإبداعا ،التي شاهدتها خالل العشر سنوات

المقارنة ،وهو أستاذ كرسي الحضارة األميركية

األخيرة ،ما عدا بعض االستثناءات ،ليست

في مواجهة وسائل اإلعالم ،بل في مواجهة

فرانسيس بوردا ،في أبحاثه األكاديمية،

إلى رومانيا) ،ومن باقي بلدان العالم (الصين

والدكتاتوريات على أساس أن “انتقال األفكار

لهوليوود .وقد صدرت له عدة مؤلفات

والسينما شأنها شأن باقي الفنون ال تقف

كل األفكار المسبقة والمواضعات والعادات

والمشاعر يجب أال ينتصب في طريقه أيّ إكراه

في جامعة باريس العاشرة-نانتير ،انشغل
بدراسة التاريخ االقتصادي والسوسيو-ثقافي

ودراسات حول السينما األميركية والعالمية،

تقريبا ،في إنتاج أعمال سينمائية دولية

وعن مقارنة السينما األميركية بالسينما في

أنا ،أو ما أعتقد أنه ليس أنا ،ولكنه في الواقع

الحرية ،ولذلك ،فهو “يتمرد على كل شيء،

في ضمان استمرارية الفن السينمائي على

بميزانية ضخمة ،وهي أعمال نمطية وخاضعة

بلداننا المتوسطية ،يرى بوردا أن “أن ال

ولذلك ،يرى بوردا أن أول خطاب قد يتهدد

السينما ويحد من سقف أحالمها المفتوح

 1995″-1896و”ووسائل اإلعالم في فرنسا:

المستوى العالمي .بينما تخصصت هوليوود،

السينما ،مثلما مكن من ضمان مردودية

وهنا ،يخبرنا بوردا “عندما أذهب إلى

ارتياد السينما :الفرجة السينمائية األميركية

شيء مشترك بين الناس .وفي كل الحاالت،

بل حتى على نفسه ،مثلما يعلن تمرده على

154

ومناهجهم في طرائق التحليل ومسالك

وعائق”.

أهمها “شابلن السينمائي” ،و”مئة سنة من

اإلبداع في أميركا هو الذي يلعب دورا أساسيا

تطور الصناعة الهوليوودية هو الذي مكن

أميركية ،بل هي أفالم أوروبية (من إسبانيا
وتركيا ومصر وكوريا وإيران ومالي وغيرها)،
وهي في أغلب األحيان من إنتاج مشترك مع

فرنسا” .وهنا يذكرنا المتحدث بأن نظام دعم

لمعايير مسبقة ،مما يجعل بعدها التجديدي
لها جمهورها .كما يرى بوردا أن “إبداعية

المؤلفين األميركيين انص ّبت بالتالي على
المسلسالت التلفزيونية التي غذت اليوم في

نظري أهم بكثير من عروض الشاشة الكبيرة”.
وهو ما ينذر ،حسبه ،بنهاية سينما هوليوود،

واالنتقال إلى عصر المسلسالت التلفزيونية
التي تجري صناعتها وفق الذوق األميركي.

صناعة هوليوود

إذا كانت السينما فنا متقدما ومتحررا ،فهي
صناعة أيضا ،يؤكد المتحدث .وهو يرى أن

من تكوين جمهور عريض ال يزال يرتاد دور

مجزية ،أدت بدورها إلى دعم التطور الهائل

لتكنولوجيات الفن السابع .كما مكن إنشاء
األستديوهات في بداية القرن العشرين من

تشكيل أسلوب “كالسيكي” ،هو أسلوب
الفيلم “السردي” بمواصفاته الفنية الخالصة

التي ال يمكن إنكارها .غير أن “هوليوود لم

تتحول إلى عاصمة للسينما العالمية إال بعد
استقطابها للمواهب والكفاءات من مختلف
دول العالم” .كما ال ننسى أن هوليوود ظلت

دائما نوعا من “المجتمع الدولي المختلط”
الذي يتغذى من طاقات وموهبة اآلالف من
المهاجرين ،يضيف بوردا ،وهو يحذرنا من
“الخلط بين هوليوود والواليات المتحدة

األميركية ،وخاصة ،هذه التي يحكمها السيد

دونالد ترامب!” .مثلما يبقى من الصعب أيضا
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تصور هوليوود كنموذج للسينما العالمية،

ذلك أن “األساس االقتصادي الذي تقوم عليه

هذه السينما غير قابل لالستنساخ” ،ووحدها

السينما الهندية ممثلة في بوليوود تقترب من
ذلك النموذج .كما أن تقليدها هوليوود لن

يؤدي ،في نظر المفكر الفرنسي إلى “تلبية

حاجيات الجماهير في مختلف األوطان

وتطلعها إلى األصالة والتنوع ،حتى وإن كانت

هذه الجماهير تستهلك اإلنتاجات السينمائية
الضخمة”.

سينما حرة

ينادي فرانسيس بوردا بما يسميه “سينما

حرة” ،بقدر ما نطالب بضمان حرية اإلعالم.
وهو يرى بأن اإلعالم يجب أن يصطف إلى

جانب السينما في نشدان الحرية وإشاعة

روحها في حياتنا .وال يعتقد محدثنا أن تحدث
وسائل اإلعالم تأثيرا سلبيا على السينما“ ،ما

عدا في تلك الحاالت التي تكون فيها السينما
خاضعة ألنظمة استبدادية تسعى إلى تحويل

السينما إلى وسيلة للدعاية” .أما وسائل

اإلعالم الحرة التي تواكب بالنقد سينما حرة
فال يمكنها سوى أن تتفاعل إيجابا معها ،مما

ينعكس إيجابا عليهما معا.

في هذا السياق ،يقر بوردا بأن حرية وسائل

اإلعالم مسألة أساسية ،ويجب أن يصاحبها

شعور ضروري بالمسؤولية .وعلى غرار
األفراد ،فإنها مؤطرة بمجموعة من القوانين

التي تضمن الحريات وتنظمها .و”بما أن

السينما فن ،فحريتها من باب أولى أكثر

ضرورية ،ذلك أن الفيلم ،مثله مثل الرواية

والشعر واللوحة الفنية ،يجب أن يقول
كل شيء ،بما في ذلك األمور التي تصدم

المتلقي .وبهذا الشرط وحده يمكن االستفادة

من السينما” ،تلك السينما الحرة ،التي ينادي

بها فرانسيس بوردا ،والتي تستدعي مشاهدا

يعانق هذه الحرية أيضا ،وناقدا متحررا هو

اآلخر من كل الخلفيات واألحكام الجاهزة،

مواكبا ألحالم السينمائيين بخيال نقدي

مجنح ،وأفكار خالقة.
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جذور التفاوت االجتماعي
واالقتصادي
أبو بكر العيادي
بعد نجاح كتابه «رأس المال في القرن الواحد والعشرين» ،الذي ترجم إلى نحو

أربعين لغة ،وبيع منه أكثر من مليونين ونصف مليون نسخة ،نشر الفرنسي توما

بيكيتي ،مدير البحوث في المدرسة العليا للدراسات في العلوم االجتماعية واألستاذ
المحاضر بمدرسة االقتصاد بباريس ،كتابا جديدا بعنوان «رأس المال واأليديولوجيا»

رأس املال واأليديولوجيا

لفت االنتباه من جهة حجمه ( 1232ص) ،ومن جهة محتواه الذي أثار وال يزال يثير جدال
ّ
لتلمس ما يحويه هذا الكتاب الذي يتناول سردية كبرى للتاريخ
واسعا .هنا محاولة
اإلنساني ،اقتفى فيها مؤلفها خيطا رابطا هو التفاوت كبناء أيديولوجي ،ويخلص إلى
ضرورة تجاوز الرأسمالية.

تحتاج

كل المجتمعات البشرية إلى

تبرير التفاوت الذي ينظمها،

أوروبية إلى األنظمة ما بعد الكولونيالية

في

المالكة والكولونيالية والشيوعية واالشتراكية

وتوفر أسبابه لمنع انهيار البناء السياسي

والمجتمعي ،ولو

أنعمنا

النظر

والرأسمالية المعاصرة ،مرورا بالمجتمعات

أيديولوجيات الماضي ،لوجدنا أنها ال تختلف

الديمقراطية.

كان بيكيتي قد بين كيف أدت الحربان

يعتقد بيكيتي أن في اإلمكان أن نقطع مع

كثيرا عن مثيالتها الراهنة .في «رأس المال»،

استنادا إلى دروس التاريخ في شموليته،

العالميتان إلى انحسار كبير للتفاوت الموروث

تلك الحتمية التي كانت سببا في االنحرافات

بشكل خطير منذ ثمانينات القرن الماضي،

للقرن الواحد والعشرين ،ورسم خطوط

عن القرن التاسع عشر ،وكيف عاد التفاوت

الهووية الحالية ،لوضع اشتراكية تشاركية

ولكن الكتاب ،باعتراف صاحبه ،شابه عيبان.

أفق مساواة جديد ذي بعد كوني ،وصياغة

أنه لم يالمس مسألة األيديولوجيات السياسية

االجتماعية ،والتربية ،وتقاسم المعارف

أولهما أنه تركز على الغرب وحده ،وثانيهما

مس .لذلك
التي قامت على التفاوت إال أهون ّ

رأ س املال يف القرن الواحد والعرشين

أيديولوجيا جديدة للمساواة ،والملكية
والسلطات.

َ
السطلة مجموعتان ،طبقة المحاربين التي

مقنع من االستقرار والنمو يدفع الطبقة

المجتمعات الثالثية ،وتغيرت األيديولوجيا،

بين مختلف الدول األوروبية .وكان من أثر

األوروبية التي أوجدت تراتبية تقسم الفئات

تكامل األدوار في تناسق تراتبي ،تأكيد آخر

نفسها بنفسها ما بين عامي  1914و .1945تلك

فكيف تم المرور من أيديولوجيا تأسست على

تضمن احترام القانون والنظام ،وطبقة

الشغيلة إلى قبول الهيمنة .كذلك المجتمعات

المسار االقتصادي واالجتماعي والفكري

الذي عادة ما يقال إنه قائم على الجدارة

غذاء وكساء .وكانت الصعوبة التي تواجه

إلى ثالث طبقات ،طبقة الع ّباد oratores

تقسم
االسترقاق والتفاوت ،أي تلك التي
ّ

لقد عاشت عدة مجتمعات ،شأن أوروبا

مهيمنتين تملك كل منهما الشرعية ،ما

العمال  ،laboratoresرغم أن تاريخ تلك

االستعمارية ،والصين اإلمبريالية ،وفق

الكشاترية في الهند ،أولئك المحاربون الذين

انطلق في هذا الكتاب من معطيات مقارنة
بالغة السعة والعمق ،وسعى إلى تتبع

والسياسي الذي عرفته األنظمة التي أقرت

النشاط اإلنساني إلى ثالث وظائف توافق
المجاالت الثالث أي الديني والحربي

واالقتصادي ،وفقا للنظرية التي وضعها
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السلم التراتبي الطبيعي إلى التفاوت المعاصر
واالستحقاق؟

تحت النظام القديم ،والهند ما قبل المرحلة
ثالثي قائم على التفاوت ،حيث تتقاسم
نظام
ّ

كهنوتية وثقافية تضمن وظائف اإلنتاج من
تلك البنية تتمثل في إيجاد توازن بين طبقتين
يضطرها إلى القبول بالحد من نفوذها ،كحال

يمنحون البراهمان مكانة مميزة لضمان نمط

وطبقة المحاربين  bellatoresوطبقة

المجتمعات حافل بالصدامات واالستثناءات.
ومع بزوغ عصر الحداثة ،ال سيما زمن الثورة

الفرنسية ،حلت مجتمعات المالكين محل

فناب عن التأكيد على أن االستقرار ينشأ من

على أن حق الملكية صار مفتوحا للجميع،
وأن المهمة األساسية للدولة المركزية هي

حماية ذلك الحق .بيد أن تقديس هذا الحق

خالل القرن التاسع عشر آل إلى تفاوت مفرط
لفائدة بعض المتنفذين ،وشكل ظاهرة

دعمها التوسع الكولونيالي والتنافس الشرس

تلك الدينامية أن دمرت المجتمعات األوربية

األيديولوجيا التي يسميها الكاتب «ملكوية»،
لم تصمد طويال أمام الهزات واألزمات،

فتركت المجال لمرحلة جديدة من المساواة،

استفادت من صعود الضرائب التدريجية منذ

 1920وبروز سياسات اجتماعية ديمقراطية
أكثر مساواة ،كما حصل في الواليات
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ماكرون مثال عن تحالف اليسار الرباهامين واليمني الريعي

المتحدة في عهد الرئيس روزفلت ،فضال

من الباحثين عن حلول إلقرار المساواة بأن

الرق في أوروبا .أي أن الثورة لم تلغ التفاوت،

التي يمكن أن ننظم بها المجتمع منذ صبيحة

وأن األنظمة على اختالفها حاولت تلطيفه

ويضرب مثال على ذلك بطغمة عسكرية

تقديس الملكية.

الذين ثاروا عام  1917دون التفكير بجدية في

لتللك القاعدة الثالثية القديمة ،التي ال نزال

إذ عرض في القسم األخير من مؤلفه مقترحات

عن إرساء الشيوعية في دول شرق أوروبا.

في سياسة الملكوية الجديدة التي رأت النور

تستولي على السلطة ،فتتحالف مع من

هديها عدة دول أخرى.

وتقترح نمطا من االستقرار ،فمن النادر

في الواليات المتحدة وبريطانيا ،وسارت على

يمسك بالثقافة المكتوبة والثقافة الدينية،

وفي رأي بيكيتي أن انهيار فترة المساواة

عندئذ أن يجازف بعضهم لتغيير الواقع خوفا

المفرط على دولة الرفاه ،ما أدى إلى انتكاس

عشر ،ثم القرن التاسع عشر شهدا من امتلكوا

ثم إلى سقوط المنظومة الشيوعية الذي

تجارب جديدة آلت في النهاية إلى تقديس

منذ مطلع الثمانينات مرده إلى االعتماد

المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة،
أغلق الباب أمام التفكير الجدي في إقامة
مجتمع مساواة ،حيث عمّ الشعور بأن قيام

مجتمعات عادلة لم يعد من الممكنات .حتى

محاوالت ريغن وثاتشر لجعل التفاوت مطية
لتنشيط النمو لم تأت أكلها ،فقد تراجع النمو
بصفة ملحوظة ،وتفاقم اللجوء إلى َّ
الدين

حتى انفجار أزمة .2008

جذوره الفلسفية والسياسية ،فسعى إلى

مشروع اشتراكية تشاركية واجتماعية فيدرالية

هو تاريخ التفاوت (بصيغة الجمع) وحلل

تفكيك تلك المبررات األيديولوجية عبر

تصنع برنامج عمل .ذلك أنه يفضل صياغة
تقوم على التشاور والمداولة ،كتقاسم

من العودة إلى الفوضى .ولكن القرن الثامن
الجرأة على نقد األوضاع القائمة واقتراح

المواضيع قبله ،فباستثناء توكفيل وحنا
أرندت وماركسّ ،
قل أن عزز موقفه بمقولة

السويد وألمانيا ،أو وضع سقف ألصوات
كبار المساهمين .يمكن أيضا وضع منظومة

صراع طبقات كما كتب ماركس وإنغلز ،بل
هو تدرب ّ
مطرد على العدل ،يمر حتما بصراع

جاءت مطابقة للسردية الماركسية التقليدية.

وكذلك أداء سنوي على الملكية ال تتجاوز

الملكية .فالتاريخ في نظر بيكيتي ليس فقط

لم يستند إال قليال آلراء من خاض في هذه

ألحد الفالسفة .حتى قراءته للثورة الفرنسية

والجديد هنا هو ما يقترحه استنادا إلى تجارب

رأس مال المؤسسة ،كما هي الحال في

جباية سنوية متدرجة على الدخل والوراثة،

نسبتها  0,1لذوي الدخل المحدود ،ومن 50

أيديولوجيات ،ألن الموقع االجتماعي ،أيا

الماضي ،وربطه بين التاريخ وتلك المقترحات

إلى  % 90للملكيات التي تقدر بعدة مليارات.

عن الملكية والحدود والضرائب والتربية.

من التفاوت ،متمثال في الوعيه ما قاله روسو:

ببعض المبادرات المماثلة في أوروبا والواليات

ما تكن أهميته ،ال يكفي وحده لصنع نظرية

لخلق ما أسماه االشتراكية التشاركية للحد

ويعتقد بيكيتي أن ذلك ممكن ،مستشهدا

نفس الذريعة كانت حاضرة في مجادالت

«من الموجود إلى الممكن ،تبدو العاقبة في

المتحدة خالل القرن العشرين .ويؤكد أنه

االمتيازات ،ولكن أي امتيازات؟ فالعمال

يقول بيكيتي« :إن ما يعنيني ليس معرفة ما

معلومة أو منسية ،وسبيال للمضي قدما،

يعملون تحت إمرتهم دون مقابل ،رغم إلغاء

مسار ثوري ضخم ،وإنما مناقشة الطريقة

والخالصة أن التفاوت قديم قدم الحضارات،

يسميه الكاتب «ذريعة صندوق باندورا»

الفالحيون كانوا ال يزالون خاضعين للنبالء،
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لقد انطلق بيكيتي من فكرة أن تاريخ العالم

سبل إقامة العدل ،فدكتاتورية البروليتاريا ال

استقراء العصور القديمة وإفرازاتها ،ولكنه

ثم إن التفاوت الذي يتغير تبعا للمراحل

حيث يجيب المستفيدون من التفاوت غيرهم

بل أعادت صياغتها في لغة جديدة تقوم على

الغد ».ويسوق مثاال عن الشيوعيين الروس

حق التصويت بين األجراء والمساهمين في

الثورة الفرنسية ،حيث تمت المطالبة بإلغاء

واألماكن ،ال يأتي اعتباطا بل يستند إلى ما

روسو  -من املوجود إىل املمكن ،تبدو العاقبة جيدة

الكتاب من هذه الزاوية ،أي من زاوية موقف

مسعاهم الراديكالي سيؤدي إلى الفوضى.

تال ذلك منعرج جديد خالل الثمانينات تمثل
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ماكرون مثال عن تحالف اليسار الرباهامين واليمني الريعي

بيكيتي – تاريخ العامل هو تاريخ التفاوت

نظري جيدة ».ويبقى السؤال :كيف؟

إذا كان التغيير سيتم عبر انتخابات أو عقب

يطرح أفكارا ،انطالقا من تجارب معيشة،
لتجاوز الرأسمالية والملكية الخاصة.

دون القضاء عليه ألنها تخضع في كل مرحلة
نجد آثارها في عصرنا الحاضر ،حيث تسعى
عدة مجموعات إلى البحث عن شرعية للحكم

أو الهيمنة على المجتمع ،فأصحاب الشهائد
يطالبون باحترامهم ،اعتبارا لسعة ثقافتهم،

ويضيقون ذرعا بمن ال يقرؤون كتبهم وال

أيديولوجي وسياسي ،وهو ما ال ينكره بيكيتي
سياسية راديكالية لتجاوز التفاوت ،وتجاوز
الرأسمالية في الوقت ذاته.

بقي أن نقول إن ما يعاب على بيكيتي أنه قال
منذ البداية إن كتابه هذا يصحح ما شاب كتابه
األول من تركيز على الغرب وحده ،وإن مقاربته

هذه سوف تكون عالمية الطرح ،ولكن توسعه

يصغون إليهم .والشرعية الحربية هي أيضا
لم ت ُزل تماما ،وإن تحولت في جانب منها إلى

هذا لم يشمل سوى المجتمعات الهندية

ممن يعادون المثقفين ويقيمون شرعيتهم

الرأسمالية بطبيعة الحال ،داعيا إلى الحد

شرعية ريعية ،على غرار ترامب وبرلسكوني

على مهارتهم المزعومة في عقد الصفقات.

ويلتقي أصحاب هذه الشرعية مع دعاة
الشرعية األولى في استفادتهم من النظام
االقتصادي الحالي .بل إن اليسار البراهماني

واليمين الريعي يمكن أن يتحالفا ،كما حصل
في فرنسا حول ماكرون.

والصينية ،إلى جانب المجتمعات الغربية
من التفاوت في تلك البلدان ،بيد أنه غفل
عن تفاوت صارخ أشد وأعمق ،ونعني به ذلك

الذي يميز البلدان الغنية عن البلدان الفقيرة،
والشعوب األوروبية عن الشعوب اإلفريقية.
ذلك التفاوت الذي أقامه الغرب وأمعن فيه

عن طريق سياسات هيمنة شاملة على مقدرات

لقد قلب بيكيتي الدبتك الماركسي شعب/

تلك الشعوب ،وال يزال يفرضها من خالل

ونظم الحكم عامال رئيسيا في منظومة

الحياد كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

غوغاء بجعل الهيكلية الفوقية أي المؤسسات
التفاوت .وهو موقف يجعل القارئ يقبل على

شركاته العمالقة ،ومؤسساته التي تزعم

كاتب تونسي مقيم في باريس
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160
هيثم الزبيدي

ال

حب الوطن
ال يعني “بلدنا أوال“

ضير أن نحب أوطاننا .هذا هو الطبيعي .الوطن هو مرحلة التأسيس

العاطفي والنفسي .إسأل الفقير والثري ،وسيتغنيان بالوطن .إسأل

واإلعالميون وبعض المثقفين لألمر .تحدثوا عنه وكتبوا وصفقوا وروّجوا.

إسأل البسيط والمثقف ،الشاب والشيخ ،المرأة والرجل .لعل هذا الحب

والملصقات والكلمات .وبردت فورة المغاالة من دون أن تحقق الكثير

سيبرر خيانته بأنه ما فعل ذلك إال حبا بوطنه .الوطنية شيء من الصعب

لكنها نبهت آخرين للقضية.

المدلل والمضطهد وسيجتمعان على حب البلد .إسأل المقيم والمهاجر.

من أكثر اإلجماعات التي من الصعب أن يجادل بها أحد .حتى الخائن

االختالف عليه.

تحمس بعض من مواطني الشعوب .ثم اعتادوا على شكل الصور
محليا.

لنأخذ مثال بلدا صغيرا محدود اإلمكانيات البشرية والمالية واالقتصادية

ولكن ثمة حدود للوطنية .هذه الحدود من الصعب تعريفها .هل تقف عن

يقول “بلدنا أوال” .ربما تكون دوافعه مختلطة ويريد أن يحمي نفسه

والعادات والتقاليد الخاصة في كل بلد؟ هل تتوقف عند مصالح كل بلد؟

وقوى بشرية لآلخرين ،وما تستقبله من اآلخرين من دعم ومعونات.

حدود البلد الجار؟ هل تقف عند الحدود النفسية التي تتشكل من التربية

بحقنة مغاالة .مثل هذه البلدان تعيش من خالل ما تقدمه من خدمات

من السهل أن يتحوّل حب الوطن إلى المغاالة ونصبح في خانة الشوفينيين.

يأتي اآلخرون ويتجولون في البلد أو يشاهدون على شاشاتهم أو يقرأون

يرتبط بالمغاالة ،قد تصبح خطرا على صاحبها وعلى شعبها.

يقول “بلدنا أوال” .رد الفعل الطبيعي هو “وبلدنا أيضا أوال” .لسان حالهم

قد ال نعلن هذا أو نعلنه .لكن المغاالة بالحس الوطني ،مثل كل شيء

في صحفهم عن البلد الذي يستقبلون مواطنيه ويرسلون له الدعم المالي

عاصرت مراحل من هذه المغاالة أو شهدتها في بلدان مختلفة أو سمعتها

سيقول “تعلمنا منكم الدرس” و”مواطننا أوال” و”اقتصادنا أوال” و”أمننا

سعيدة لتلك المغاالة.

هذا ما حدث مع عدد من دول المنطقة .دول كانت تعيش بحال معقول

من سياسيين ومثقفين وعامة .في أغلب األحيان شهدت نهايات غير

خذ مثال حملة ساذجة أطلقتها وزارة التجارة البريطانية في بداية

التسعينات .تذهب إلى مخزن األجهزة الكهربائية ،فترى الثالجة المصنعة
بريطانياً عليها ملصق بعلم المملكة المتحدة وكتابة تقول “اشتريها

أوال” “وفلوسنا لنا أوال”.

وقعت في شرك المغاالة بالحس الوطني أو بالحس الذاتي الشخصي
(مواطننا عملة نادرة في تلك األرض القريبة) ،فانتهت وهي ترى “صحوة”

اآلخرين لهذا المنطق .صار عليها اآلن أن تدفع ثمنا غاليا لحملة إعالنات

بريطانية!” موّلت الوزارة هذه الملصقات وروّجت لها بحملة إعالنات في

روّجت لسلعة بال معالم ثابتة أو غير واقعية أو يمكن أن تستثير اآلخر بدال

تنط من على الشاشات.

نتائجها السلبية أكثر من محسوسة.

التلفزيون .ما كانت اإلنترنت منتشرة مثل اليوم ،وإال لكنا غرقنا إعالنات
ماذا كانت النتيجة؟ قبل نهاية التسعينات ،سادت األجهزة الكهربائية غير

من أن تستحث ابن البلد .لدينا أمثلة كثيرة وملموسة ،ولعل األخطر أن
السياسيون بياعو كالم .اإلعالميون هم المسؤولون عن تسويق بضاعة

البريطانية وبادت “البريطانية” .األجهزة الكهربائية المنزلية اليوم صينية

السياسيين وتغليفها وتوصيلها .ولكن ماذا عن المثقفين؟
ّ
لعل واحدا من أهم الدروس التي يحفظها المثقف أال يكون شوفينيا

فكرة اإلنتاج المعولم ،وليس ألن البريطانيين أقل وطنية من الصينيين أو

والمجتمع ،فإن على عاتق المثقف يقع دور تصحيح الوجهة .المثقف

أو كورية .ثمة جيل بريطاني ال يعرف أن بالده كانت تنتج ثالجاتّ .
ارتدت

الحملة ألنها لم تكن واقعية .وسبب عدم واقعيتها أنها ما كانت تراعي
الكوريين .السياسيون ،ومعهم من خطط الحملة من أخصائيي التسويق،

وأن يكون الراصد لظواهر المغاالة .إذا انحرفت بوصلة السياسة واإلعالم
الذي يقاد شعبويا أو بإغراءات السياسة والشهرة ،عليه أن يجد مهنة

بل والمثقفين ،أخذتهم العزة بإثم المغاالة .قدموا األحاسيس على

أخرى .فثمة مسؤولية أخالقية أمام منع مثل هذه الظواهر والتحذير

والنوعية والدعاية التي تروّج لها بريطانيا نفسها عن أهمية العولمة في

تاريخية واستذكار لتجارب الشعوب .لم تهدم أوروبا في الحرب العالمية
الثانية إال ألن مثقفيها لم يؤدوا دورهم .نذ ّكر مثقفينا بهذا دوما

الواقع ،وراهنوا عليها ،ليصطدموا بمعايير مختلفة لدى الناس :السعر
مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

قبل سنوات أيضا تبنت دول عربية شعارات من شاكلة “بلدنا أوال” .انتشرت
الشعارات بدوافع سياسية واقتصادية .تتجول في هذه العاصمة أو تلك،
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فتحيط بك الملصقات والجداريات“ ..أوال”“ ..أوال” .تحمس السياسيون
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من مخاطرها .ولعل التنبيه ليس رجما بالغيب ،ولكنه محصلة لقراءات

كاتب عراقي مقيم في لندن
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