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هذا العدد
هــذا العــدد علــى مقــاالت ودراســات أدبيــة ومقــاالت فكريــة وقصــص  يحتوي
ـشـاعرة  مــع  أدبــي  وـحـوار  ثقافيــة  ورســائل  كتــب  وعــروض  وقصائــد 

صينية.

يبــرح يطــوف فــي قضــاء  لــم  ملــف العــدد كرســته “الجديــد” لإلجابــة عــن ـسـؤال 

أوروبــا  فــي  المكـتـوب  العربــي  األدب  بظاـهـرة  ويتعلــق  الراهنــة  العربيــة  الثقافــة 

والعالم. وهو سؤال  في كيفية تعريف المهجرية العربية الجديدة التي نشأت 

مــع الـحـرب االهليــة اللبنانيــة فــي ســبعينات القــرن الماضــي  واتســعت مــع حربــي 

الخليــج االولــى والثانيــة فــي الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن نفســه، وتحولــت 

مع ثورات الربيع العربي إلى ما يشبه االنفجار الكبير في جسد الثقافة العربية، 

والمشــارب  والمرجعيــات  المســتويات  شــتى  مــن  ومفكريــن  مبدعيــن  لتشــمل 

والجنســيات العربيــة. الملــف يحــاول اإلجابــة عــن الســؤال: هــل مــا زال فــي وســعنا 

الحديــث عــن “أدبــاء مهجــر وأدب مهجــري”؟ بمعنــى هــل مــا زال فــي وســعنا أن 

نطلق المصطلح القديم الذي أطلق على ظاهرة “الرابطة القلمية” في نيويورك 

باولــو، علــى حملــة األقــام ومعهــم الفنانــون  ـسـان  فــي  و”العصبــة األندلســية” 

الفنــون  مــن  وغيرهــا  والتشــكيل  والمســرح  الســينما  مجــاالت  فــي  والمبدعــون 

الصــادرة اليــوم عــن جمـهـرة عربيــة كبـيـرة مــن المبدعيــن المهاجريــن والمنفييــن 

فــي أربــع جهــات األرض؟ أم أن جســد الظاـهـرة اتســع  واختلــف وتعــددت أوجهــه 

وضــاق عليــه المصطلــح، وبــات واجبــاً علــى الثقافــة العربيــة أن تبتكــر مصطلحــا 

تتعلــق  جديــدة  ســمات  لهــا  وفنيــة  وفكريــة  أدبيــة  إبداعــات  علــى  تطلقــه  جديــداً 

بمنتجيــن جــدداً هــم بالضــرورة مختلفــون اختافــا كبيــراً هــم وعصرهــم عــن أولئــك 

الذيــن أهدونــا المهجريــة األولــى علــى مــدار النصــف األول مــن القــرن العشــرين.

وأســئلتها،  الظاـهـرة  هــذه  فــي  للتفكــر  مفتوحــة  دعــوة  بمثابــة  “الجديــد”  ملــف 

أوروبــا وأمـيـركا  فــي  ومغاربــة  مشــارقة  الـعـرب  الكتــاب والمفكريــن  إلــى  موجهــة 

وفــي كل جهــة مــن العالــم يوجــد فيهــا مهاجــرون ومنفيــون وحملــة أقــام  يكتبــون 
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المنفــى وال  اســمه  الشــاعر  عــن وجــود  مــن وجــود مســتقل  ما  
شــيء عابراً، أيضاً اســمه الوطن. يولد الشــاعر في جهة من 

الكوكــب. وقــد ينتقــل ليقيــم فــي مــكان آخــر ينتســب إليــه اختيــاراً أو 

قـسـراً. وفــي كلتــا الحالتيــن، وحتــى فــي غيرهــا مــن حــاالت اـلـوالدة 

هــم  ومواطنــوه  كلــه،  الكوكــب  هــو  الشــاعر،  وطــن  فــإن  والســكنى 

جميع البشر. بهذا المعنى، الشاعر مواطن كوني.

مــكان  يغــادر  لــم  لــو  حتــى  فالشــاعر،  التصــور،  هــذا  إلــى  اســتنادا 

مســقط  عــن  بعيــداً  الجغرافيــا  فــي  الســفر  يعــرف  ولــم  والدتــه، 

الخيــال  القدســي.  بُراقــه  دائــم، قصيدتــه  علــى ســفر  فهــو  اـلـرأس، 

اجتيــاز  علــى  المواصــات  جميــع  مــن  أقــدر  الشــاعر  إلــى  بالنســبة 

والقصيــدة  الشــاعر،  وطــن  الكلمــات  األقاصــي.  وبـلـوغ  المســافات 

بيته الشخصي. أما المصير اإلنساني فهو جوهر المسألة بالنسبة 

الشــاعر. إلــى 

***
عندما تختل العاقات بين اإلنسان وعالمه، وعندما تتغّلب قوى 

فــي  الطغيــان  يشــرع  وعندمــا  الخيــر.  قــوى  علــى  األرض  فــي  الشــر 

اســتعباد البشــر وســلبهم حرياتهــم وإيــذاء حياتهــم فــي أيمــا بقعــة 

مــن الكوكــب، فــإن القضيــة الكبــرى للشــاعر، إّذاك، هــي أن يكــون 

وعندمــا  وكرامتــه.  وحريتــه  اإلنســان  عــن  المدافعيــن  مقدمــة  فــي 

يتخّلــف الشــاعر عــن أن يكــون صــوت الضحيــة التــي ســرق الطاغيــة 

صوتهــا، عندمــا يتلعثــم الشــاعر، عندمــا يرتــدي مابســه الرماديــة، 

ويتكلــم كمــا يتكلــم السياســيون، إّذاك تـهـرب القصيــدة مــن كتــاب 

إلــى  ويتـحـول  العميقــة،  وحواســه  دمــه  الشــعر  ويهجــر  الشــاعر، 

كاتــب يكتــب بــدم أبيــض وحبــر ميــت.

***
الشــاعر فــي المنفــى حكايــة ال يمكــن أن تؤســر فــي لغــة واحــدة. إنهــا 

حكايــة وجوديــة كتبــت لتــروى وقائعهــا المرّوعــة بــكل اللغــات.

فــي المنفــى، عندمــا تتجلــى القصائــد للشــعراء فــي خيــاالت أـقـرب 

إلــى الكوابيــس والهواجــس منهــا إلــى بســتان األلــوان الضاحكــة فــي 

وجــود ضاحــك. إّذاك نحــن ننفــذ مــع الشــعر مــن قشــرة الوجــود إلــى 

لّبــه، نحــو األعمــق مــن الكينونــة.

جــارح  شــعر  هــو  األعمــق  مــن  يطلــع  الــذي  الشــعر  المنفــى،  وفــي 

التــي  ويائــس وحزيــن بالضــرورة. ومــا قصائــد الشــعراء المنفييــن، 

يمكــن للمســتقبل أن يعتــّد بهــا، إال نــداءات يائســة، صرخــات أنــاس 

فــي عالــم يغــرق. والشــعر، إّذاك، هــو صــوت الحقيقــة الــذي اغتيــل 

شــعراَءها  األولــى  األمكنــة  تــزور  المنفــى  عالــم  وفــي  اإلنســان.  فــي 

المبرحيــن شــوقا إلــى شــمس طفوالتهــم، المرهقيــن مــن ألــم النفــي 

والخيانــة والجريمــة، فهــل بقــي لــه إال أن ُيـضـاء بالكوابيــس؟

مــا مــن شــهود علــى عذابــات الشــعراء، التــي هــي خاصــة عذابــات 

الغائمــة. فــي أوراقهــم  الضائعــة  مــن قصائدهــم  أبلــغ  العالــم، 

***
مــن  فالشــاعر،  المنفيــة،  األنــا  باختــاف  المنفــى  تعريــف  يختلــف 

دون األنوات األخرى، في العالم يملك شعور المنفي من قبل أن 

يبتعــد عــن مســقط اـلـرأس. إنــه االبــن الطبيعــي للمنفــى الوجــودي. 

المجــازي.  اللغــة. لغتــه وطنــه  فــي  العالــم ومقيــم  فهــو منفــي مــن 

والشــاعر فــي رحلــة منفــاه ســارق نــار معّلــق أبــداً بيــن شــقي عالميــن 

همــا شــقا أخــدود.

ع لشاعر معلق على صليب في فراغ العالم أن يختزن  كم هو مرِوّ

شــعره كل تناقضــات وجــوده فــي أرض أخــرى، مــن دون أن تتــاح 

هــذا  خصوصيــات  التقــاط  علــى  القــادرة  اللغويــة  الفرصــة  لشــعره 

الشــعر، أعنــي مــن دون أن تكــون هنــاك إمكانيــة لـقـراءة فــي لغتــه 

اآلفــاق  خـبـرات  وهــي  النصــوص،  فــي  الدفينــة  الخـبـرات  تســتدرك 

ومــا  الســطور  فــي  تواريهــا  مــن  أســاس  علــى  تنهــض  التــي  البعيــدة 

بينهــا؛ جماليــات شــعر لشــاعر عربــي فــي مــكان أوروبــي.

هــا نحــن إذن فــي المنفــى المــزدوج. أنــت منفــّي فــي لغتــك ولغتــك 

لهــا  جغرافيــة  إلــى  األولــى،  وجغرافيتهــا  قاموســها  مــن  منفيــة 

لغتــك. تـقـرأ  وال  ولغتهــا،  قاموســها 

جحيمــان علــى أرض واحــدة وفــي نــص واحــد. والشــاعر ســارق النــار 

لغــة  فيضــه  تســع  ال  األوجــه،  متعــدد  أبــدي  اغـتـراب  فــي  المعلــق 

المامــح  كونــي  نــص  فــي  فيــض  فهــو  كلمــات،  تأـسـره  واحــدة وال 

اللغــات. متعــدد 

***
بــإزاء مـيـزات معياريــة، للتفريــق بيــن صورتــي الشــاعر  ولســنا أيضــاً 

مســقط  مــن  أبعــد  المنفــّي  والشــاعر  رأســه،  مســقط  فــي  المنفــّي 

العربــي  فالشــاعر  خــاص.  شــقاء  بــإزاء  نحــن  مــا  بمقــدار  اـلـرأس، 

الــذي صــرف ردحــاً طويــاً مــن الزمــن فــي أوروبــا، ليــس مثلــه مثــل 

علــى  شــعره  فــي  أقــدر  ديــاره. األخيــر  فــي  الغريــب  العربــي  الشــاعر 

المكانــي،  الذاتيــة ومحيطــه  تجربتــه  بيــن  عناصــر االنســجام  توليــد 

بمــا فــي ذلــك عاقتــه بالفضــاء اإلنســاني، بينمــا األول هــو ذاك الــذي 

لــم يعــد مــن كان قبــل أن يقتلــع مــن أرض طفولتــه، مــن شــرقه، 

مــن فضائــه المكانــي وكيانــه الروحــي، ليكــون لــه مــدار آخــر فــي عالــم 

الـغـرب. هــو  آخــر، مختلــف كليــاً 

لوضــع  توصيــف جامــع  هنــا، اجـتـراح معـجـزة  علــّي،  الصعــب  مــن 

أفــكار. وإلحــاح  تداعــي خواطــر،  لكنــه  المنفــّي.  الشــاعر 

***

فــي شــعر كتبتــه وأكتبــه علــى مــدار عقــود مــن اإلقامــة فــي مــا أســماه 

الظلمــات” ال منــاص  القدامــى “مــا وراء بحــر  الـعـرب  الجغرافيــون 

النوســتالجيا  لكــن  باالغـتـراب،  العميــق  الحــس  علــى  الوقــوف  مــن 

نحــو مــكان أّول ال أثــر لهــا هنــا فــي الشــعر، ال ميوعــة نوســتالجية 

فــي القصيــدة. تحتــّل الغربــة الوجوديــة مســاحة الغربــة المكانيــة، 

ظــال  فــي  الصــوت  كتيمــة  يجعلهــا  دفنــاً  خبراتهــا  فــي  تدفنهــا  أو 

الكلمــات، يتـحـول االنتـمـاء إلــى المــكان األول المتــروك إلــى انتـمـاء 

لإلنســان. الوجــودي  القــدر  فــي مواجهــة  الشاســع  لإلنســاني 

هنــا تولــد الرغبــات العميقــة فــي حــب العالــم، حــب االختــاف، مــن 

دون أن ينــزع هــذا الحــب العصــب األول، جاذبيــة المــكان األول، 

فــي كينونــة  إنمــا بصفتــه جــذوة  يتوهــج،  العصــب  هــذا  بــل يجعــل 

تتفوق، هذه المرة، بإنسانيتها الشاسعة على العصبيات واأللوان 

واألعراق. وهو ما يضاعف من قوة االنتماء إلى الحرية وشراسته، 

ـمـّرة بصفتهــا اليتــم الكامــل وـمـرة بصفتهــا أرض االختيــار.

هــو ذا مــا يجعــل الشــاعر الكائــن األكثــر تمــرداً فــي األرض، واألكثــر 
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دفاعــاً عــن الجمــال. تتحــول البلــدة الصغيــرة التــي ولــد فيهــا الشــاعر 

إلــى  إلــى عاصمــة للعالــم، ويتـحـول العالــم  فــي قصــٍيّ مــن العالــم 

ناحيــة صغـيـرة فــي أرض الحــواس.

***

قـطـرات  حياتــه  يتـسـول  شــاحبا  صبيــا  بــردى  وكان  دمشــق  تركــت 

قـطـرات، والمدينــة تترنــح تحــت ســيف الدكتاتوريــة، والمــوت كان 

والمقتلــة  موتــى.  وهيــام  مخطوفــة،  المســام، وجــوه  فــي  يتـسـرب 

واألرواح. القامــات  تحصــد  الصامتــة 

قلت له:

ما دمت لن تمضي معي،

خذني معك

ما دمت مدفوعا على حمالة الموتى

ونعشك ضاحك منك

معك

صخرة هاوية

في قلعٍة هاوية.

مــا مــن شــاعر، اليــوم، فــي العالــم، أكان منفيــا أو مقيمــا فــي أرض 

ظــل  فــي  مبتهجــاً  يكــون  أن  يملــك  غريــب، وال  وهــو  إال  طفولتــه، 

الكاـسـرة  ومخالفتهــا  الكونيــة  اللحظــة  وشراســة  التهــدم،  فداحــة 

اإلنســانية. للســجية 

يحــدث  ومــا  والوجــود،  للعالــم  رؤيتــه  فــي  كونــي  إنســان  الشــاعر 

لكون اإلنسان أنه مهدد بقوى جشعة، أكولة، أسطورية، يعوزنا 

فــي توصيفهــا مــا لــم يعــد القامــوس يملــك مــن كلمــات.

وحــده الشــاعر، بــرؤاه المغاـمـرة، بغضبــه، بانحيــازه المطلــق إلــى 

معـجـزة  اجـتـراح  علــى  قــادر  والمقاتليــن ألجلهــا،  الحريــة  جانــب 

العثــور علــى كلمــات جديــدة. ولكنــه، فــي حالــة الشــاعر الــذي كتــب 

لقــارئ  مبهمــة  المنفــى  مفــردات  جعلتهــا  عربيــة  بلغــة  قصيدتــه 

عربي، ولغة عربية ال قاموس يفّســرها ألصحاب المنفى، ســيبقى 

أخــدود  علــى  الخالــد  والمعلــق  مرتيــن،  المنفــّي  النــار  ســارق  أبــداً 

الرائيتيــن  قلبــه وكبــده وعينــه  ـيـأكل  العالــم ونســر االغـتـراب 

نوري الجراح

لندن يف الـ30 من سبتمرب – أيلول 2020
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فلسفة عربية
ال فلسفة إسالمية

خلدون الشمعة

 فلســفة إســامية أم فلســفة عربيــة؟ ـسـؤال قــد يثــر اســتنكارا أو ســجاالً أو ربمــا اعرتاضــًا. وبمــا أن الـسـؤال ســجايل فإنــه ال يــؤدي 

للوهلــة األوىل إىل تقديــم جــواب قاطــع، ذلــك أنــه يف ذاتــه فرضيــة مفتوحــة عــى مجــال صــراع التناقضــات الدالليــة. وال شــك عنــدي 

أن مــن املمكــن يف هــذا الســياق أن يطــرح أرنســت رينــان نموذجــاً مرجعيــاً لوضــع صدقيــة مصطلــح “الفلســفة اإلســامية” املؤســس 

استشــراقياً عــى املحــك.

مقال

رينــان “تعاليــم اإلســام تتنافــى  يقول 
الطليــق،  والنظــر  البحــث  مــع 

العلــم ولــم  بيــد  تأخــذ  لــم  لهــذا  تبعــاً  وإنهــا 

تنهض بالفلسفة ولم تنتج إال انحاالً موغاً 

عــى  وتأسيســاً  مــدى”.  لــه  ليــس  واســتبداداً 

هــذا الزعــم يبنــي رينــان نظريتــه املســتمدة مــن 

القــرن  يف  األوروبيــة  اإلثنيــة  املركزيــة  النزعــة 

“إســامية” ألنهــا  فالفلســفة  عشــر.  التاســع 

تنتمي لحضارة فقه. وهذه الحضارة عاجزة 

عن أن تكون أكرث من واسطة لنقل املعرفة، 

االبتــكار  عــن  عاـجـزة  فإنهــا  املعنــى  وبهــذا 

للحضــارة  ناقــل  مجــرد  فهــي  فلســفيا، 

اليونانية.

الجابــري  عابــد  محمــد  أن  املؤســف  ومــن 

يعــزز هــذا االدـعـاء يف كتابــه “تكويــن العقــل 

العربي” فنجده يقول “إذا جاز لنا أن نسّمي 

الحضــارة اإلســامية بإحــدى منتجاتهــا فإنــه 

حضــارة  إنهــا  عنهــا  نـقـول  أن  علينــا  ســيكون 

فقــه، وذلــك بنفــس املعنــى الــذي ينطبــق عــى 

إنهــا  عنهــا  نـقـول  حينمــا  اليونانيــة  الحضــارة 

حضــارة فلســفة، وعــى الحضــارة األوروبيــة 

املعاـصـرة حينمــا نصفهــا بأنهــا حضــارة علــم 

“تكويــن  الجابــري  عابــد  )محمــد  وتقنيــة” 

العقل العربي”، دار الطليعة، بريوت، ص 

.)96

يكــرر  املنــزع،  االستـشـراقي  االدـعـاء  وهــذا 

“ضحــى  يف  أمــن  أحمــد  ـجـزم  فحــواه  يف 

العربيــة  الحضــارة  فاســفة  بــأن  اإلســام” 

ســينا  وابــن  الفارابــي  أمثــال  اإلســامية “مــن 

يف  اليونانيــة  كاملفوضيــة  كانــوا  رشــد  وابــن 

اإلســامية”. البــاد 

كتابــه  يف  بــدوي  عبدالرحمــن  ـجـزم  وكذلــك 

“الرتاث اليوناين يف الحضارة اإلسامية” بأن 

الفلســفة منافيــة لطبيعــة الــروح اإلســامية 

لــذا لــم يقــدر لهــذه الــروح أن تنتــج فلســفة، 

الفلســفة  روح  تفهــم  أن  تســتطع  ولــم  بــل 

عــن  )نقــا  لبابهــا”،  إىل  تنفــذ  وأن  اليونانيــة 

بــن  الفلســفة  “مصائــر  طرابيــي،  جــورج 

بــريوت،  املســيحية واإلســام”، دار الســاقي 

.)17-16 ص 

الديــن  إىل  الفلســفة  نســبة  فــإن  وهكــذا 

تجعــل مــن املمكــن صــك مفهــوم “الفلســفة 

اإلسامية” السائد والذي يعني عدم وجود 

اإلســامية  العربيــة  الحضــارة  يف  فلســفة 

مــن  خلّوهــا  وبالتــايل  املتــداول،  باملعنــى 

مجــرد  تكــون  أن  عــى  واقتصارهــا  االبتــكار، 

اليونانيــة. للفلســفة  رديء  ناقــل 

وال شك عندي أن مفهوم “حضارة الفقه”، 

وهو كما أشــرنا صناعة استشــراقية بامتياز، 

الرغبيــة  االســتيهامات  تعزيــز  إىل  يهــدف 

هــذه  ولكــّن  األوروبيــة.  اإلثنيــة  للمركزيــة 

عــى حــد  الخياليــة”  الفلســفية  “الجغرافيــة 

عنــد  “اصطدمــت  طرابيــي  جــورج  تعبــري 

بعقبــة  الفعليــة  خريطتهــا  لرســم  التصــدي 

كأداء: فنهــر الفلســفة اليونانيــة الــذي انتهــى 

األوروبــي  املجــرى  يف  يصــب  أن  إىل  فعليــا 

الثــاين عشــر كان  القــرن  مــن  ابتــداء  الغربــي 

قبــل ذلــك قــد مــر بتحويلــة شــرق أوســطية ال 

العربيــة  الحضــارة  فيهــا:  املمــاراة  إىل  ســبيل 

مــع  األخــرى  هــي  كانــت  التــي  اإلســامية 

يف  فلســفة  حضــارة  الفارســية  اســتطالتها 

)املصــدر  األقــل”  عــى  مظاهرهــا  مــن  مظهــر 

.)14 ص  نفســه، 

أنهــا  أوســطية  الشــرق  بالتحويلــة  واملقصــود 

تقديــر.  أقــل  عــى  اللســان  عربيــة  تحويلــة 

الــذي  هــذا املنظــور  مــن  فهــي فلســفة عربيــة 

ينطبــق مــن حيــث النســبة، كمــا ســرى، مــع 

صنيــع اإلثنيــة املركزيــة األوروبيــة التــي تنســب 

الفلســفة إىل مــا تدعــوه باملعـجـزة اليونانيــة. 

هــذه املعـجـزة بمرجعيتهــا الرجســية املنــزع، 

لــم  نفســها  اليونانيــة  الفلســفة  أن  تتجاهــل 

تكــن يونانيــة مــن حيــث الداللــة اإلثنيــة، بقــدر 

مــا كانــت مكتوبــة باليونانيــة، وهــذا التجاهــل 

املســكوت عنــه يف مصــادر الفلســفة املتداولــة 

والــذي ســمح بالتصــدي ملهمــة اإلنــكار.

وهــو إنــكار يحــدده طرابيــي بحــق إذ يـقـول 

إن مــن أبــرز مــن تصــدى لــه هــو أرنســت رينــان 

)1823 – 1892( أحــد كبــار معماريــي املركزيــة 

تفــوق  أســطورة  وصائــغ  األوروبيــة  اإلثنيــة 

الســامي يف  الجنــس  الجنــس اآلري ودونيــة 

إىل  الفلســفة  تنســب  عشــر.  التاســع  القــرن 

اآلري  الجنــس  تفــوق  أســطورة  تدعــوه  مــا 

عــى  وتأسيســاً  الســامي.  الجنــس  ودونيــة 

الشــجاع  “البحــث  إن  القائلــة  الدعــوة  هــذه 

والفلســفي عــن الحقيقــة” هــو قســمة العــرق 

الهنــدي األوروبــي” فــإن الجنــس الســامي لــم 

رينــان  يـقـول  العقــي”.  النظــر  “ملكــة  يــؤت 

“مــن العســف أن نطلــق اســم فلســفة عربيــة 

اســتدانة  تكــون  أن  تعــدو  ال  فلســفة  عــى 

أّي جــذر يف شــبه  لهــا  ومــا كان  اليونــان  مــن 

العربيــة. الجزـيـرة 

فهــذه الفلســفة مكتوبــة بالعربيــة ليــس إال، 

ثــم إنهــا لــم تزدهــر إال يف األـجـزاء النائيــة مــن 

اإلمرباطورية اإلسامية، يف إسبانيا واملغرب 

وسمرقند، وبدال من أن تكون نتاجاً طبيعيا 

للروح السامي فقد مثلت باألحرى رد فعل 

عبقريــة فــارس الهنــد أوروبيــة عــى اإلســام، 

للــروح  النـتـاج األكــرث خلوصــاً  ذلــك  عــى  أي 

الســامي” )املصــدر نفســه، ص 15(.

املنــزع،  اللغويــة  العرقيــة،  الركـيـزة  هــذه 

تتمثل يف عبارة “الحضارة الكاسيكية”، أي 

محاولــة ربــط األوروبيــن املتحدثــن باللغــات 

الفلســفة  بـ”معـجـزة  الهندوأوروبيــة، 

إىل  ردهــا  اســتحالة  يزعــم  التــي  اليونانيــة” 

عــن  الــكام  عــن  فضــاً  منهــا،  أبعــد  أصــل 
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مقال

“التفكــري  امتيــاز  مالــك  اآلري،  النمــوذج 

العقــل”. يف  بالعقــل 

مارتــن  ويفندهــا  دعواهــا  يــروز  الركـيـزة  هــذه 

برنال يف كتابه “أثينا السوداء” البالغ األهمية 

والكاشــف عــن خطــل الزعــم بوجــود نمــوذج 

الكاســيكين  إن  برنــال  يـقـول  أصــاً.  آري 

اليونــان لــم يعرفــوا شــيئاً عــن وجــود نمــوذج 

بأنفســهم  اعتزازهــم  مــن  الرغــم  “عــى  آري 

وبإنجازاتهــم فإنهــم لــم يــروا يف مؤسســاتهم 

دينهــم  أو  وفلســفتهم  وعلمهــم  السياســية 

مــن  كلــه…  ذلــك  اقرتضــوا  فقــد  أصالــة.  أّي 

الشــرق عمومــاً، ومــن مصــر بخاصــة” )مارتــن 

باإلنكليزيــة(. الســوداء”  “أثينــا  برنــال 

والحــال أن موقــف رينــان مــن اللغــة العربيــة 

ومــا يســتبطن املوقــف مــن تناقــض هــو بمثابــة 

عــى  يوضــع  إذ  الكاشــف،  آخيــل”  “كعــب 

املحك، عن تهافت دعواه من املنظور املعريف 

ـقـرأت  فقــد  العشــرين.  القــرن  يف  الســائد 

الحضــارة األوروبيــة يف القــرن التاســع عشــر، 

قــرأت نفســها قــراءة نرجســية كحضــارة عقــل 

مطلــق، حضــارة قــوة مالئــة للفضــاء املعــريف. 

الــذي  اإلســام  فهــو  النقيــض،  اآلخــر،  وأمــا 

مــع  التبادليــة  وعاقتــه  االستـشـراق  صنعــه 

العربيــة. اللغــة 

فلســفة  تصــري  الفلســفة  فــإن  لذلــك  وتبعــاً 

تزنــدق”  فقــد  تفلســف  “مــن  ألن  إســامية 

كمــا يـقـول املثــل الشــعبي. وفضــا عــن ذلــك 

فإنها ليست فلسفة عربية، ألن الفاسفة، 

الزعــم ليســوا عربــاً، وإن كتبــوا  حســب هــذا 

بالعربيــة.

الدعــوة  أن  بحــق  طرابيــي  ياحــظ  وهكــذا 

الرينانيــة القائمــة عــى ركـيـزة عرقيــة لغويــة 

فهــي  عميــق  داخــي  تناقــض  عــى  تنطــوي 

مكتوبــة  بأنهــا  العربيــة  الفلســفة  ترمــي  إذ 

الفلســفة  أن  “تتجاهــل  إالّ  ليــس  بالعربيــة 

باملعنــى  يونانيــة  كانــت  مــا  نفســها  اليونانيــة 

مكتوبــة  كانــت  مــا  بقــدر  للكلمــة  اإلثنــي 

باليونانيــة”. “وإذا كان رينــان ياحــظ أنــه بــن 

الفاســفة والعلـمـاء املوصوفــن بأنهــم ـعـرب 

مــن  لواحــد  إال  تقريبــاً  وجــود  ثمــة  كان  مــا 

أـصـول عربيــة هــو الكنــدي، بينمــا كان ســائر 

وإســباناً،  النهــر،  وراء  ومــن  فرســاً  اآلخريــن 

وقرطبــة  وســمرقند  بخــارى  أهــايل  ومــن 

وإشــبيلية” )أرنســت رينــان، نقــا عــن جــورج 

طرابيي(، فإننا نستطيع أن ناحظ بدورنا 

املوصوفــن  والعلـمـاء  الفاســفة  أكــرث  أن 

بأنهــم يونانيــون مــا كانــوا يونانيــن وأن أثينــا 

اثنــن  فيلســوفن  ســوى  تنجــب  لــم  نفســها 

الفاســفة  ســقراط وأفاطــون، وأن معظــم 

مــن  نيتشــه  تعبــري  حــد  عــى  كانــوا  األثينيــن 

األـغـراب.

وإذا كان العــرق، كمــا يـفـرتض رينــان مقولــة 

عـشـرات  يصنــف  أن  يمكــن  فكيــف  لغويــة، 

الفاسفة من أصول سورية ومصرية الذين 

كتبــوا باليونانيــة يف عــداد الجنــس اآلري، ثــم 

يمتنــع عــن تصنيــف عـشـرات الفاســفة مــن 

الفــاريس أو الصفــوي يف عــداد  ذوي األصــل 

الجنــس الســامي مــع أنهــم كتبــوا بالعربيــة؟ 

أصولهــم  اإلســام  لفاســفة  تســتذكر  وملــاذا 

األـصـول  اليونــان  لفاســفة  وتنــى  اإلثنيــة 

نفســه(. )املصــدر  عينهــا؟” 

توقفــت عنــد هــذا الطــرح ألنــه األبــرز واألعمــق 

عاقــة  أعنــي  املوـضـوع،  هــذا  يتنــاول  الــذي 

بالفلســفة،  اإلســامية  الفلســفة  مفهــوم 

انتمائهــا  حيــث  مــن  العاقــة  هــذه  وتزمــن 

يف  واللغويــة  العرقيــة  االستـشـراق  إلثنيــة 

يشــري  فيــه  مــا  وكل  عشــر.  التاســع  القــرن 

العاقــة  هــذه  عمــق  إىل  إيجابــاً  أو  ســلباً 

ونتائجهــا التــي يعــرب عنهــا إدوارد ســعيد يف 

ّــا كانــت املعرفــة  وقــت الحــق، بالتذكــري أنــه مل

تــؤدي  بالشــرق قــد تولــدت عــن القــوة فإنهــا 

اآلخــر. خلــق  إىل  أي  النقيــض  خلــق  إىل 

كرومــر  يســتخدمها  التــي  “اللغــة  يـقـول 

وبلفور تصّور الشرقي يف صورة يشء يصدر 

امـلـرء عليــه الحكــم كمــا يحــدث يف املحكمــة، 

أو يشء يؤّديــه امـلـرء كمــا يحــدث يف املدرســة 

لــه امـلـرء صــورة  الســجن، أو يشء يرســم  أو 

توضيحيــة كمــا نــرى يف دليــل مصــور يف علــم 

الشــرقي يف كل  أن  ذلــك  ومعنــى  الحيــوان. 

وتمثلــه  تحتويــه  الحــاالت  هــذه  مــن  حالــة 

)إدوارد ســعيد يف: خلــدون  أطــر مســيطرة” 

منشــورات  واملؤتلــف”  “املختلــف  الشــمعة: 

.)251 ص  ميانــو  املتوســط، 

وفقــاً  والعربــي  العربــي،  هــو  هنــا  الشــرقي 

للسياق الريناين، هو السامي. وألن الحضارة 

اإلســامية هــي جمــاع حضــارات، أمكــن صــك 

مفهوم الفلسفة اإلسامية، ومن ثم الزعم 

أن الحضارة العربية اإلسامية حضارة فقه 

ليــس إال. ومــا تتضمنــه مــن فلســفة هــو مــن 

فرضيــة  مــع  يتماهــى  وهــذا  اآلريــن…  صنــع 

الســامي  الجنــس  ـحـول  العرقيــة  رينــان 

“املنجــب لديانــات ولنبــوات ومذاهــب توحيــد 

رينــان  )أرنســت  فلســفياً”  مجــدب  ولكنــه 

نقــا عــن جــورج طرابيــي، املصــدر نفســه، 

إبراهيــم مدكــور “يف الفلســفة اإلســامية”(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن رينــان تلقــى تعليمــا 

ـتـرك  ولكنــه  ديــن،  رجــل  ليصبــح  يؤهلــه 

وقــد   .1845 العــام  الكاثوليكيــة يف  الكنيســة 

كّلــف مــن قبــل الحكومــة الفرنســية بتصنيــف 

إىل  وذهــب  الديــن.  أـصـول  ـحـول  وثائــق 

فلســطن بحثــاً عــن مــادة حــول حيــاة املســيح. 

وعضويــة  العربيــة  اللغــة  لـكـريس  وانتخــب 

األكاديمية الفرنســية ولم يتمكن من إجادة 

إدوارد  ســجال  كان  وقــد  العربيــة.  اللغــة 

ســعيد مــع أعمالــه مركزيــاً يف كتابــه الثقافــة 

“الثقافــة  يف  ســعيد  )إدوارد  واإلمربياليــة 

دار  أبوديــب،  كمــال  ترجنــة  واإلمربياليــة”، 

اآلداب(.

 كمــا أشــار يف املصــدر نفســه إىل الحــوار الــذي 

جــرى بــن رينــان وبــن جمــال الديــن األفغــاين 

ذلــك  أن  ســعيد  وياحــظ   .1883 عــام  يف 

الحــوار جــرى وفقــاً ملصطلحــات محــددة مــن 

تفنيــد  األفغــاين  يحــاول  وفيــه  رينــان.  قبــل 

ـحـول  العرقيــة والثقافيــة األوروبيــة  الدعــوة 

الشعور بالنقص لديه، بينما يزعم رينان أن 

اإلســام أقــل شــأنا مــن اليهوديــة واملســيحية.

كمــا يــرى األفغــاين أن اإلســام “أفضــل” وأن 

الغرب تقدم باالقرتاض من املسلمن، فضاً 

عــن أن التطــور اإلســامي يف مجــال العلــوم 

الغربــي لإلســام،  النظــري  عــى  ســابق زمنيــاً 

وأنه إذا كان هناك من يشء رجعي يف الدين 

فــإن أســبابه تعــود إىل عوامــل مـشـرتكة بــن 

جميــع الديانــات، ويعنــي بذلــك عــدم إمــكان 

التوفيق بن العلم والدين. ومن الواضح أن 

العلم هنا يشمل الفلسفة التي تتداخل من 

حيــث املفهــوم مــع األدب بشــكل عــام. ولكــن 

الســجال آنــف الذكــر ال يتطــرق إىل الفلســفة 

عــى وجــه التحديــد.

كـثـرية،  عربيــة  نصوصــاً  أن  عنــدي  شــك  وال 

األغلــب،  عــى  الوســيط  العصــر  إىل  تعــود 

العربــي  األدب  مفهــوم  عــن  بمعــزل  ـقـرأت 

عابــر  بأنــه  يتســم  والــذي  النزعــة  التعــددي 

 )Interdisciplinarity( لألنظمة املعرفية

وهــذا يعنــي أن الفلســفة كانــت ماثلــة دائمــاً 

البــارزة  األمثلــة  وأحــد  أدبيــة،  نصــوص  يف 

حيــان  ألبــي  “املقابســات”  كتــاب  ذلــك  عــى 

الهجــري، يف  الرابــع  القــرن  علــم  التوحيــدي 

املقابسة التي تسجل املناظرة التي جرت بن 

يونــس  بــن  متــى  وبــن  الـسـريايف  ســعيد  أبــي 

اهتــم  مقابســة  وهــي  الفيلســوف،  القنــايئ 

بهــا املستشــرقون، ومنهــم باحــث الفلســفة 

اإلنكليــزي أوليفــر ليمــان، إال أنهــم اقتصــروا 

داخــل  بــن  عــى رصــد املواجهــة  باهتمامهــم 

العربيــة  اللغــة  بــن  يونــاين،  وخــارج  عربــي 

اليونــاين. واملنطــق 

ـجـرت  مناـظـرة  تســجل  التــي  املقابســة  هــذه 

بــن  الفضــل  الفتــح  أبــي  الوزيــر  مجلــس  يف 

جعفر بن الفرات، هي يف حقيقتها املضمرة 

تشــري ضمنــاً إىل مواجهــة بــن املنطــق العربــي 

املســتنبط  العربــي  املنطــق  اليونــاين.  واملنطــق 

اليونــاين.  يواجــه املنطــق  العربيــة  اللغــة  مــن 

املقابســة  هــذه  أهميــة  عــى  األمثلــة  وأحــد 

التــي تــؤرخ لســجال يذكــر باملنطــق اللســاين، 

التــايل: املقطــع 

“قــال أبــو ســعيد متوجهــاً إىل متــى بــن يونــس 

املنــوط  الحكمــة(  )دار  فيلســوف  القنــايئ 

اللغــة  إىل  اليونانيــة  الفلســفة  ترجمــة  بــه 

العربيــة: حدثنــي عــن املنطــق، مــا تعنــي بــه؟ 

فــإن فهمنــا مــرادك فيــه كان كامنــا معــك يف 

 ، قـبـول صوابــه ورد خطئــه عــى ســن ـمـريضٍّ

معروفــة. طريقــة  وعــى 

قــال متــى: أعنــي بــه أنــه آلــة مــن اآلالت ُيعــرف 

وفاســد  ســقيمه،  مــن  الــكام  صحيــح  بــه 

املعنــى مــن صالحــه، كاملـيـزان فــإين أعــرف بــه 

الرجحان من النقصان والشائل من الجانح.

فقــال لــه أبــو ســعيد: أخطــأت، ألن صحيــح 

هبــك  بالعقــل.  يعــرف  ســقيمه  مــن  الــكام 

طريــق  مــن  الناقــص  مــن  الراجــح  عرفــت 

أهــو  املــوزون،  بمعرفــة  لــك  مــن  الــوزن، 

حديــد أو ذهــب أو شــّبٌة أو رصــاص؟ وأراك 

بعــد معرفــة الــوزن فقــري إىل معرفــة جوهــر 

املــوزون، وإىل معرفــة قيمتــه وســائر صفاتــه 

ينفعــك  لــم  هــذا  فعــى  عدهــا،  يـطـول  التــي 

ويف  اعتمــادك،  عليــه  كان  الــذي  الــوزن 

تحقيقــه كان اجتهــادك، إال نفعــاً يســرياً مــن 

وجــوه. عليــك  وبقيــت  واحــد،  وجــه 

يونــان  مــن  رجــٌل  وضعــه  املنطــق  كان  إذا 

ومــا  عليهــا،  واصطاحهــم  أهلهــا  لغــة  عــى 

مــن  وصفاتهــا  رســومها  مــن  بهــا  يتعارفونــه 

أيــن يلــزم الــرتك والهنــد والفــرس والعــرب أن 

ينظــروا فيــه ويتخــذوه حكمــا لهــم وعليهــم، 

ومــا  قبلــوه،  لــه  شــهد  مــا  بينهــم،  وقاضيــا 

رفضــوه؟ أنـكـره 

قــال متــى: إنمــا لــزم ذلــك ألن املنطــق بحــث يف 

األغــراض املعقولــة واملعــاين املدركــة، وتصفــح 

الهاجســة،  والســوانح  الســانحة  الخواطــر 

أن  تــرى  أال  ســواء،  املعـقـوالت  يف  والنــاس 

األمــم”  جميــع  عنــد  ثمانيــة  وأربعــة  أربعــة 

)أبــو حيــان التوحيــدي: “املقابســات”، شــرح 

(.55 ص  الســندوبي.  حســن  وتحقيــق 

هــذا االحتجــاج بالعقــل يذكــر بتمييــز يف نــص 

آخــر مــن املقابســات، نــص يتســم بالطرافــة، 

ينقلــه التوحيــدي، تمييــز بــن الشــريعة وبــن 

الفلســفة:

طــب  والفلســفة  امـلـرىض،  طــب  “الشــريعة 

حتــى  للـمـرىض  يطبــون  واألنبـيـاء  األصـحـاء، 

امـلـرض  يــزول  وحتــى  مرضهــم،  يتزايــد  ال 

فإنهــم  الفاســفة  وأمــا  فقــط.  بالعافيــة 

ال  حتــى  أصحابهــا  عــى  الصحــة  يحفظــون 

املريــض  مدبــر  وبــن  أصــاً.  ـمـرض  يعرتيهــم 

وأمــر  ظاهــر،  فــرق  الصحيــح  مدبــر  وبــن 

مكشــوف، ألن غايــة تدبــري املريــض أن ينتقــل 

ناجعــاً،  الــدواء  كان  إذا  هــذا  الصحــة،  إىل 

وغايــة  ناصحــاً.  والطبيــب  قابــاً،  والطبــع 

وغــذا  الصحــة،  يحفــظ  أن  الصحيــح  تدبــري 

الفضائــل  أفــاده كســب  الصحــة فقــد  حفــظ 

وصاحــب  القتنائهــا  وعرضــه  لهــا  وفرغــه 

هــذه الحــال فائــز بالســعادة العظمــى… وإن 

صاحبــه  بطــب  امـلـرض  مــن  ـيـربأ  مــن  كســب 

الفضائــل أيضــاً فليســت تلــك الفضائــل مــن 

جنــس هــذه الفضائــل، ألن إحداهــا تقليديــة 

وهــذه  ظنونــة،  وهــذه  برهانيــة،  واألخــرى 

متيقنــة، وهــذه روحانيــة، وهــذه جســمانية، 

)التوحيــدي:  وهــذه دهريــة، وهــذه زمانيــة” 

.)43 ص  نفســه  املصــدر 

ربمــا يقودنــا هــذا الــذي أقدمــه إىل البحــث يف 
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مقال

إحــداث  يعنــي  وهــذا  النظــر.  إعــادة  ســريورة 

عشــر  التاســع  القــرن  مــن  معرفيــة  نقلــة 

“الفلســفة  مصطلــح  العشــرين  القــرن  إىل 

اإلسامية” صنيع القرن التاسع عشر، وقد 

استـشـراقية  فعاليــات  ثــاث  بتفعيــل  تمثــل 

املنــزع: عنصريــة 

املرجعيــة  الســلطة  تقليــص  هــي  األوىل   –

ســلطة  عــى  اإلســامية  العربيــة  للحضــارة 

ء. فقـهـا

اإلســامية  الحضــارة  تســمية  هــي  الثانيــة   –

فقــه”. “حضــارة  فهــي  منتجاتهــا،  بإحــدى 

– الثالثــة هــي وصــف الحضــارة اليونانيــة بأنهــا 

“حضارة فلسفة” لتصري الحضارة األوروبية 

“حضارة علم وتقنية”.

ليــس  بأنــه  الثقــايف  النقــد  تعريــف  وإذا صــح 

عابــر  شــامل  نقــد  بــل  فقــط،  أدبيــاً  نقــداً 

القــرن  إن  الـقـول  أمكــن  لألنظمــة املعرفيــة، 

العشــرين شــهد ويشــهد نقلــة معرفيــة مــن 

النقــد إىل النقــض، مــن الحامــل اللغــوي إىل 

املعــريف. الحامــل 

يف  تقريبهــا  يمكــن  املعرفيــة  النقلــة  هــذه 

عــى ســبيل  تطــرح هنــا  التــي  التاليــة  األمثلــة 

التحديــد: وليــس  التوضيــح 

الحكمــة:  “دار  عنوانــه  كتــاب  يســتهل  أوال: 

الغربيــة”  الحضــارة  الـعـرب  ـحـّول  كيــف 

جوناثــان  اختــار  وقــد  املصطلحــات.  بتحديــد 

ليونز أن يستعمل مصطلح “العلم العربي” 

ويعنــي بــه الفلســفة العربيــة مــن بــن أشــياء 

عــن  صــورة  القــارئ  إىل  ليوصــل  أخــرى، 

وســط ثقــايف معقــد يمثــل العالــم اإلســامي 

مصطلــح  اســتعمال  مــن  بــدالً  الوســيط 

مــن  الرغــم  عــى  هــذا  اإلســامي”،  “العلــم 

التــي صنعتــه  إشــارته إىل تعدديــة األجنــاس 

وحدهــم. الـعـرب  عــى  تقتصــر  تكــن  ولــم 

وتعليــل ذلــك كمــا يـقـول املؤلــف أن مــا دعــاه 

العربيــة  باللغــة  ألــف  العربــي”  بـ”العلــم 

ليونــز،  ـعـرب. )جوناثــان  قــادة  وتحــت حكــم 

دار الحكمــة: “كيــف ـحـّول الـعـرب الحضــارة 

نيويــورك،  برنــت،  بلومزبــري  الغربيــة” 

.)209 لنــدن  برلــن، 

الحضــارة  تعبــري  ملفهــوم  االنتصــار  ثانيــاً: 

يتعلــق  العربيــة  باللغــة  اإلســامية  العربيــة 

بِســفر مهــم صــدر عــام 2005 ضمــن سلســلة 

عنــوان  تحــت  كيمــربدج  جامعــة  إصــدارات 

وهــو  العربيــة”.  للفلســفة  كيمــربدج  “دليــل 

التــي  الفلســفة  يضــم  دليــاً  كونــه  إىل  يشــري 

كتبــت باللغــة العربيــة، يف العالــم اإلســامي 

مــن أهــم  الدليــل واحــداً  كلــه. وبذلــك يمثــل 

الفلســفة  يف  الكــربى  املعرفيــة  األنظمــة 

الغربيــة.

التــي  العربيــة  الفلســفة  أن  إىل  يشــري  كمــا 

استلهمت أعماالً فلسفية يونانية فضاً عن 

فاســفة  صنــع  مــن  هــي  اإلســامي،  الفقــه 

عــرب )أي يكتبــون بالعربيــة( بــدءاً مــن القــرن 

التاســع امليــادي. وقــد أنتجــت أفــكاراً تنطــوي 

عــى أهميــة كــربى فلســفياً وتاريخيــاً.

حركــة  أثــر  أن  إىل  النظــر  الدليــل  ويلفــت 

الرتجمة إىل اللغة العربية تحديداً ليستنتج 

برتجمــة  بــدأت  لكونهــا  عربيــة  فلســفة  أنهــا 

العربيــة. اللغــة  إىل  اليونــان  فكــر 

وأما تسميتها “فلسفة عربية” فيعود إىل أن 

الرتجمــة، كانــوا  املشــتغلن فيهــا، وبحركــة 

املرتجمــن  وأهــم  واليهــود.  املســيحين  مــن 

عــن  وفضــاً  وابنــه.  إســحق  بــن  حنــن  كان 

ذلــك هنــاك ابــن ميمــون اليهــودي الــذي كتــب 

بالعربيــة.

مــن  للفلســفة”  كيمــربدج  “معجــم  ثالثــاً: 

يقــدم  أودي  روـبـرت  الفيلســوف  تحريــر 

أنهــا  مفــاده  بتعريــف  العربيــة”  “الفلســفة 

الفلسفة العربية والتي أنتجها فاسفة من 

خلفيــات إثنيــة ودينيــة متعــددة وعاشــوا يف 

مجتمعــات كانــت الحضــارة اإلســامية فيهــا 

هــذه  مــع  يتماهــون  وكانــوا  الســائدة،  هــي 

الحضــارة.

عبــارة  أن  املصطلــح  هــذا  محــرر  ويــرى 

“الفلســفة اإلســامية” مضللــة، فهــي توحــي 

بوجود مضمون ديني محدد، فضا عن أن 

هذا املضمون ليس دينياً بالضرورة. ويضرب 

يف  الاتينيــة  بالفلســفة  مثــاالً  ذلــك  عــى 

القــرون الوســطى، وكيــف أن هــذه الفلســفة 

)دليــل كيمــربدج  ليســت فلســفة مســيحية. 

روـبـرت  تحريــر  ‘باإلنكليزيــة’  للفلســفة، 

.)1999 الثانيــة  الطبعــة  لنــدن،  أودي، 

أدامســون  بيــرت  الربوفيســور  يلجــأ  رابعــاً: 

أســتاذ الفلســفة يف كينغز كوليدج بربيطانيا 

يف  “الفلســفة  كتابــه  يف  بميونيــخ   LMUو

جــداً”  قـصـرية  مقدمــة  اإلســامي:  العالــم 

يجعــل  الــذي  الســبب  ـحـول  التســاؤل  إىل 

العالــم  “الفلســفة يف  عــن  يتحــدث  الباحــث 

اإلســامي”، وليــس “الفلســفة اإلســامية”، 

يـقـول إنــه كانــت لديــه خيــارات أخــرى يمكنــه 

حتــى  أو  العربيــة”،  “الفلســفة  اعتمادهــا: 

“الفلســفة اإلســاموية” لوال أن هذه الكلمة 

حقيقيــة،  غــري  كلمــة  )اإلســاموية(  األـخـرية 

مصطلــح  أن  هنــا  والواقــع  موجــودة.  وغــري 

“الفلســفة اإلســامية” تكمن مشــكلته يف أن 

العديــد مــن الفاســفة يف العالــم اإلســامي 

لم يكونوا مسلمن.وأما مصطلح “الفلسفة 

العربية” فتكمن مشكلته يف أن الفلسفة يف 

العالــم اإلســامي كتبــت بلغــات غــري عربيــة 

الســريانية والعربيــة والفارســية.  وخصوصــاً 

“الفلســفة  يبقــى مصطلــح  األخــري  املــآل  ويف 

ميمــون  ابــن  يســتوعب  خيــاراً  العربيــة” 

اليهــودي الــذي كتــب بالعربيــة )الفلســفة يف 

يونيفرســتي  أوكســفورد  اإلســامي،  العالــم 

‘باإلنكليزيــة’(.  1 ص  أكســفورد  ـبـرس- 

ناقد من سوريا مقيم في لندن
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»المتمجد« في »طبائع االستبداد«
أحمد برقاوي

ليــس مــن قبيــل املصادفــة أن يدخــل الكواكبــي موضوعــه – االســتبداد – بذكــر املفاهيــم املرتادفــة واملتقابلــة. إنمــا أراد مباـشـرة أن 

اعتســاف،  اســتعباد،  أخــرى  مفاهيــم  مقامــه  االســتبداد وتقــوم  هــو  األســايس  فاملفهــوم  اإلنســانية،  الخيــارات  منــاخ  يف  يضعنــا 

تحّكــم، أمــا املفاهيــم املناقضــة فهــي مســاواة، حــس مشــرتك، تكافــؤ، ســلطة عامــة. أمــا مفهــوم املســتبد فمرتادفاتــه: جبــار، طاغيــة، 

حاكــم بأمــره، حاكــم مطلــق. وليــس هنــاك مــا يقابلــه مــن مفاهيــم بــل يهيــب باملفاهيــم املقابلــة. أمــا الحكومــة املســتبدة فهــي: عادلــة، 

مســؤولة، مقيــدة، ودســتورية، ثــم ينتهــي بمفهــوم الرعيــة التــي يــرى مــن مرتادفاتهــا: أســرى، مســتصغرين، بؤســاء، مســتنبتني، 

وصفــات املفاهيــم املناقضــة: أـحـرار، أبــاة، أحيــاء، أـعـّزاء.

مقال

الكواكبــي  يضعــك  هــذه  النقائــض  في 
مباشــرة أمــام حريــة االختيــار، إنــه يف 

حقيقة األمر يطلب منك أن تكون إّما أسرياً 

أو  بائســاً  أو  مســتصغراً  أو  مســتضعفاً  أو 

مســتنبتاً. وإمــا أن تكــون ـحـراً أبيــاً حيــاً عزـيـزاً 

ولست تحتاج إىل كبري عناء لتعرف املراد.

االســتبداد  سياســية ألن  األصــل  يف  املشــكلة 

للحكومــة  صفــة  الـفـرايت  الســيد  يــرى  كمــا 

والتــي  حكمــاً،  أو  فعــاً  العنــان  مطلقــة 

بــا  تـشـاء  كمــا  الرعيــة  شــؤون  يف  تتصــرف 

خشية من حساب وال عقاب.. وتفسري ذلك 

هــو كــون الحكومــة إمــا غــري مكّلفــة بتطبيــق 

تصرفهــا عــى شــريعة أو عــى أمثلــة تقليديــة 

مراتــب االســتبداد  شــر  إرادة األمــة..  عــى  أو 

والتــي يتعــوذ بهــا مــن الشــيطان هــو حكومــة 

املطلــق. الفــرد 

وضعــاً  تنتــج  السياســية  املشــكلة  لكــن 

أخاقيــاً، فجميــع املفاهيــم التــي ذـكـرت هــي 

إمــا:  دالــة  مفاهيــم  إنهــا  أخاقيــة،  مفاهيــم 

االســتبداد  ثـمـرة  هــو  انحطــاط أخاقــي  عــى 

تنتــج  أخاقــي  ســمّو  عــى  دالــة  مفاهيــم  أو 

نقيضــة. أو  تجــاوز  عــن  بالضــرورة 

ينتــج االنحطــاط األخاقــي مــن تلــك العاقــة 

كمــا  الرعيــة  مــن  أو  والرعيــة  املســتبد  بــن 

تكــون  أن  يريدهــا  إنــه  املســتبد،  يريدهــا 

وتملقــاً. تذلــاً  وكالــكاب  دراً  كاألغنــام 

ـمـرة أخــرى نحــن يف قلــب القيــم األخاقيــة. 

الرعيــة.  لحــال  رـمـزان  والــكاب.  األغنــام 

الحيوانــات،  مرتبــة  إىل  الرعيــة  انحــدار  أي 

اإلنســانية،  الصفــة  فقدانهــا  وبالتــايل 

املفهومان املعربان عن درجة الحيوانية التي 

فضــاً  والتملــق.  التذلــل  الرعيــة  إليهــا  تصــل 

عن وظيفتها يف مّد املســتبد بأســباب الحياة.

بالضــرورة  ناتــج  الرعيــة  مفهــوم  واســتخدام 

عــن مقابلــه املســتبد. فمفهــوم الرعيــة يشــري 

قائمــة خــارج مفهــوم  الكائنــات  مــن  كــّم  إىل 

األنا الحر. غري أّن هناك حلقة وسيطة تقوم 

بــن املســتبد والرعيــة هــي حلقــة املتمجديــن. 

إنهــا بلغتنــا املعاـصـرة “جمهــور االنتهازيــن”. 

ولــم يســتخدم الكواكبــي مفهــوم االنتهازيــة 

غــري الشــائع يف عـصـره، ففــي نــص مدهــش 

بعنــوان  االســتبداد  طبائــع  نصــوص  مــن 

هــذا  الكواكبــي  يعــّري  واملجــد”  “االســتبداد 

آلــة املســتبد  النــاس، بوصفهــم  الصنــف مــن 

إلخضاع الرعية. ها نحن اآلن أمام مفهومن 

أمــا  والتمّجــد.  املجــد  متناقضــن:  متقابلــن 

يــي  كمــا  الكواكبــي  فيعرفــه  املجــد  مفهــوم 

واـحـرتام  حــب  مقــام  امـلـرء  إـحـراز  هــو  “املجــد 

يضيــف  التحديــد  يف  وزيــادة  القلــوب”،  يف 

والكرامــة.  الحريــة  أساســيتن  صفتــن  إليــه 

مثــل  الــذل  حيــاة  عــى  املــوت  يفضــل  فالحــر 

حيــاة ابــن خلــدون الــذي خّطــأ أمجــاد البشــر 

يف إقدامهــم عــى الخطــر إذا هــدد مجدهــم، 

ومنهــا  الحيــوان  أنــواع  بعــض  أن  عــن  ذاهــاً 

البلبــل وجــدت فيهــا طبيعــة اختيــار االنتحــار، 

أكــرث  وإن  الــذل،  قيــود  مــن  تخلصــاً  أحيانــاً 

سباع الطري والوحوش إذا أسرت كبرية تأبى 

الغــذاء حتــى تمــوت، وأن الـحـرة تمــوت وال 

بعرضهــا. ـتـأكل 

مفاهيــم  بنيــة  يف  املجــد  يتحــدد  وهكــذا 

أخاقيــة أـثـرية لــدى األنــا، الحــب، االـحـرتام، 

الســيد  حــال  ولســان  الكرامــة،  الحريــة، 

الفرايت يقول “إن الحياة خارج هذه املفاهيم 

ال قيمــة لهــا، وبالتــايل فاملــوت أوىل باإلنســان 

فالحــب  هــذا.  الســامي  فقــد وجــوده  هــو  إن 

عاقــة معشــرية طوعيــة، عاقــة تقــوم بــن 

األـفـراد ويســعى إليهــا األنــا دون قهــر اآلخــر، 

واالـحـرتام حالــة يجــوز اإلنســان فيهــا بالنظــر 

اآلن عــى مكانــة التقديــر. والحــب واالـحـرتام 

والكرامــة  الحريــة  حقــل  يف  إال  يقومــان  ال 

اإلنســان  يحقــق  كيــف  ولكــن  اإلنســانية. 

مجده، أي كيف يحوز عى الحب واالحرتام 

ويظهــر ـحـراً كريمــاً؟ الطريــق إىل ذلــك البــذل 

هــو  اآلخــر  فحضــور  الجماعــة،  ســبيل  يف 

وباملعنــى  املاجــد،  عنــد  األقــوى  الحضــور 

األخاقــي يعنــي أن األنــا قــد تحــرر مــن األـثـرة 

اإليثــار”. طريــق  عــى  وســار 

إلغـنـاء  أخاقيــة  صفــات  الكواكبــي  يضيــف 

مفهــوم املجــد، وهــي الـكـرم والفضــل والنبــل 

بالعاقــة  ارتبــاط  ذات  صفــات  وجميعهــا 

للمجــد  ذاتيــة  صفــات  أنهــا  رغــم  باآلخــر. 

أخاقيــة  صفــات  إذن  فاملجــد  واملاجــد، 

يتميــز بهــا األنــا، وســلوك أخاقــي يقــع أـثـره 

كمــا  االســتبداد  لكــن  إيجابــاً،  اآلخــر  عــى 

“يفســد  فســاد  كل  أصــل  الكواكبــي  يـقـول 

التمّجــد”،  مقامــه  ويقيــم  املجــد  االســتبداد 

فالتمجــد يف تعريــف الكواكبــي “الـقـرب مــن 

أو  والعمــال،  كاألعــوان  بالفعــل  املســتبد 

بالقــوة كاملتلقبــن بــدوق وبــارون واملخاطبــن 

بنحــو رب الـعـزة ورب الصولــة أو املوســومن 

بالنياشن أو املطوقن بالحمائل” أو هو “أن 

ينال املرء جذوة نار من جهنم كربياء املستبد 

اإلنســانية،  يف  املســاواة  شــرف  بهــا  ليحــرق 

الجبــار  قبــل  مــن  ســيفاً  الرجــل  يتقلــد  أن  أو 

دولــة االســتبداد”. أنــه جــاد يف  عــى  يربهــن 

باملســتبد،  تحيــط  بنيــة  فئــة  إّمــا  هنــا  نحــن 

عليهــم  قمعــه  تـكـّرم  ومــن  وأعوانــه  عمالــه 

كل  مــن  قمعــه  وأدوات  باأللقــاب،  املســتبد 

األنــواع. وكمــا للماجــد بنيــة أخاقيــة تمـيـزه، 

كذلك للمتمّجد بنيته األخاقية فهو “معاد 

الوجــدان  مــن  خــال  للجــور  نصــري  للعــدل 

هــذا  إن  والديــن”،  والرحمــة  والشــرف 

ام
إلم

م ا
سا

ب
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مهــام  ذو  الوضيعــة  النفــوس  مــن  الصنــف 

وظيفتهــا  إىل  اســتناداً  الكواكبــي  يفّصلهــا 

أراد  وكمــا  عـصـره،  يف  كانــت  كمــا  الفعليــة 

املســتبد مــن اإلكثــار منهــا لتدعيــم االســتبداد 

كاشــفاً حقيقتهــا الفعليــة التــي تختفــي وراء 

التظاهــر بحريتهــا. فاملتمجــد يف حقيقتــه عبــد 

ليــس  إهانــة، ألنــه  وموـضـوع  عنــد املســتبد، 

أكــرث مــن أداة رخيصــة تقــوم بـ”تغريــر األمــة 

منفعتهــا.  اســم  تحــت  نفســها  إـضـرار  عــى 

التجــرب  محــض  اقتضاهــا  للـحـرب  فيســوقها 

أنــه  فيوهمهــا  الـجـريان،  عــى  والعــدوان 

مــن  باملايــن  يســرف  أو  الديــن.  نـصـرة  يريــد 

اســتبداده  ملذاتــه وتأييــد  عــى  األمــة  أمــوال 

باســم حفــظ شــرف األمــة وأّبهــة اململكــة، أو 

ظلمــه  بأعــداء  التنكيــل  يف  األمــة  يســتخدم 

باســم أنهــا أعــداء لهــا، أو يتصــرف يف حقــوق 

اململكــة واألمــة كمــا يـشـاء هــو باســم أن ذلــك 

والسياســة”. الحكمــة  مقتــى  مــن 

البــوق  هــو  املتمّجــد  فــإن  معاـصـرة  بلغــة 

يزيّــف  الــذي  املســتبد  عنــد  األيديولوجــي 

الوقائــع والحقائــق، هــو الــذي يقلــب األمــور 

رأســاً عــى عقــب، ألنــه يخفــي أهــدف املســتبد 

الذاتيــة الضيقــة ويحّولهــا إىل أهــداف باســم 

األمــة مســتخدماً املفاهيــم األخاقيــة األـثـرية 

املســتبد،  بســلوك  ولصقهــا  النــاس  لــدى 

الوطــن، وتوســيع اململكــة، وتوســيع  كحــب 

املنافــع العامــة، والدـفـاع عــن االســتقال. ال 

شــك أن الســلطان عبدالحميــد هــو املقصــود 

أخفاهــا  أنــه  ربمــا  والتحليــل.  الكشــف  بهــذا 

أو إلعـطـاء  املســتبد،  مــن  الخــوف  لســببن: 

واملتمّجــد. للمســتبد  كّي  معنــى 

أمــا الســبب الرئيــي يف ســلوك املتمّجــد فهــو 

البحــث عــن املنصــب يف الحكومــة املســتبدة. 

وهنــا تظهــر آليــة اختيــار املســتبد ملتمجديــه.

يف  التجربــة  أمــد  “يطيــل  املحنــك  فاملســتبد 

قاعــدة  فيســتعمل  الصـغـرية،  املناصــب 

الرتّقــي مــع الرتاقــي، ويســّمون ذلــك برعايــة 

قاعدة القدم. ثم يختمون التجريب بإعطاء 

املتمرن خدمة ليكون فيها رئيساً مطلقاً ولو 

االســتبداد،  يف  مهــارة  أظهــر  فــإن  قريــة.  يف 

فبهــا  الحكومــة،  حكمــة  يســمونه  مــا  ذلــك 

األمــل  ضيعــة  يــا  عنــه  قالــوا  وإال  ونعمــت. 

فيــه”.

وســيلة  بــكل  األصــاء  يــذّل  املســتبد  أن  أو 

حتــى يجعلهــم مرتامــن دائمــاً بــن رجليــه يك 

الرعيــة. لتذليــل  لجامــاً  يتخذهــم 

ويســتعمل عــن هــذه السياســة مــع العلمــاء 

مــن  شــّم  متــى  الذيــن  األديــان،  ورؤـسـاء 

أحدهــم رائحــة الغــرور بعقلــه أو علمــه ينــّكل 

بــه، أو يســتبدله باألحمــق الجاهــل، مــن كل 

ظان من أن إدارة الظلم إيقاظاً منه وألمثاله 

مــن أن إدارة الظلــم محتاجــة إىل يشء مــن 

العقــل أو االقتــدار فــوق مشــيئة املســتبد.

يف تحليــل هــذا النــص، نحصــل عــى مــا يــي: 

قــد يجدهــا  إّن املتمجــد ظاـهـرة ال أخاقيــة، 

املستبد من جميع فئات املجتمع. من الناس 

العاديــن ومــن األصــاء ومــن رؤســاء األديــان 

أن املســتبد  ذلــك  وآيــة  الــخ.  العلـمـاء..  ومــن 

يجعــل مــن االســتبداد حالــة كليــة، مــن هنــا 

املســتبدة  “الحكومــة  الكواكبــي  ـقـول  نفهــم 

مــن  فروعهــا  كل  يف  مســتبدة  طبعــاً  تكــون 

املستبد األعظم إىل الشرطي إىل الفراش إىل 

الشــوارع”. كنــاس 

ـنـوع مــن العاقــة املتبادلــة  نحصــل هنــا عــى 

األســافل  أوالً  يختــار  فاملســتبد  اآلتيــة، 

أخاقيــاً، ثــم يعــّم هــؤالء األســافل االســتبداد 

كحالة كلية، فيشيع االستبداد يف كل أرجاء 

وظيفــة  هــو  الــذي  فالكنــاس  اإلمرباطوريــة، 

وضيعــة يف نظــر الكواكبــي وعصــر الكواكبــي 

يتـحـول يف دولــة االســتبداد إىل مســتبد. إذن 

كّل يف حقلــه مســتبد يف حكومــة االســتبداد. 

يتـحـول املجتمــع إىل جحيــم. فتدمــر  وهكــذا 

يــزول فعــل النظــام  الهيئــة االجتماعيــة كمــا 

املتعــايل. األخاقــي 

لشــدة  تبعــاً  ويقــل  يكــرث عددهــم  فاألســافل 

املســتبد  كان  فكلمــا  وخفتــه،  االســتبداد 

جيــش  إىل  احـتـاج  العســف  عــى  حريصــاً 

الدقــة  مــن  املزيــد  إىل  واحـتـاج  االنتهازيــن 

كان  فكلمــا  الســفالة،  بمعيــار  اتخاذهــم  يف 

االنتهازي املتمّجد أكرث ســفالة كان أكرث قرباً 

ويكــون الوزيــر األعظــم للمســتبد هــو اللئيــم 

وهكــذا. لؤمــاً  دونــه  مــن  ثــم  ومــن  األعظــم 

وبالخاصة فإن املستبد ال يخرج قط عن أنه 

كائن خائف محتاج لعصابة تعينه وتحميه 

رئيســاً  لصــوص،  كزـمـرة  ووزراؤه  فهــو 

أليــس  تــرى  الكواكبــي:  يـقـول  كمــا  وأعوانــا، 

املتمجديــن  مــن  الصنــف  لهــذا  صحــوة  مــن 

وعيهــم  يتـحـول  أن  يمكــن  أال  االنتهازيــن. 

مقارعتــه؟ إىل  باالســتبداد 

يغلــق الكواكبــي البــاب أمــام هــؤالء للصحــوة 

الصــدد  وبهــذا  لإلـصـاح،  ميــاً  أظهــروا  وإن 

بــه  يتشــدق  بمــا  العقــاء  يغــرت  ال  يـقـول: 

عــى االســتبداد  اإلنــكار  مــن  والقــواد  الــوزراء 

والتزلــف باإلـصـاح وإن تلّهفــوا وإن تأّففــوا.. 

فكيــف يجــوز تصديــق الوزيــر والعامــل الكبــري 

وـعـزة  الـبـذخ  لــذة  طويــاً  عـمـراً  ألــف  الــذي 

الجــربوت يف أن يــرىض بالدخــول تحــت حكــم 

األمــة.

لكنــه ال ينكــر وجــود مصادفــة مــا تجعــل مــن 

الذيــن آزروا االســتبداد عمــراً طويــاً يندمــون، 

ولكــن ال ينبغــي عــى األّمــة أن تّتــكل عــى مــن 

يظهــر فيهــا أمثــال هــؤالء، ألن وجودهــم مــن 

آمــال وال  عليهــا  تبنــى  ال  التــي  الصــدف  ـنـوع 

أحــام.

الكواكبــي  إليهــا  يصــل  التــي  النتيجــة  هــذه 

قادتــه ألن يصنــع اآلمــال باألمــة التــي ال يحــّك 

جلدهــا غــري ظفرهــا، وال يقودهــا إال العقــاء 

مــا  إذا  حتــى  والثبــات  واإلهــداء  بالتنويــر 

مقال

اكفـهـّرت ســماء عـقـول بنيهــا قيــض اللــه لهــا 

النفــوس،  كبــار  أـفـراداً  الكبــري  جمعهــم  مــن 

بشــقائهم  الســعادة  يشــرتون  أـبـراراً  قــادة 

بموتهــم. والحيــاة 

ليكشــف  عـنـاء  لكبــري  امـلـرء  يحـتـاج  ال  وبعــد: 

عن البديل الذي طرحه الكواكبي لاستبداد 

حالــة  لتجــاوز  عنــده  الســبيل  كيــف  ولكــن 

يقــاوم  أال  ينبغــي  “االســتبداد  االســتبداد؟ 

النــاس  فتنــة تحصــد  تكــون  بالعنــف، يك ال 

مــن  يبلــغ  قــد  االســتبداد  نعــم  حصــداً، 

الشــدة درجــة تنفجــر عندهــا الفتنــة انفجــارا 

طبيعياً، فإذا كان يف األمة عقاء يتباعدون 

ابتــداء، حتــى إذا ســكنت ثورتهــا نوعــاً  عنهــا 

وقضت وظيفتها يف حصد املنافقن، حينئذ 

يســتعملون الحكمــة يف توجيــه األفــكار نحــو 

يكــون  تؤّســس  مــا  العدالــة، وخــري  تأســيس 

بإقامــة حكومــة ال عهــد لرجالهــا باالســتبداد 

بالفتنــة”. لهــا  وال عاقــة 

العــوام.  مــن  الكواكبــي  موقــف  يــربز  هنــا 

وهــو موقــف النبيــل النخبــوي، أو قــل يميــز 

الكواكبــي بــن تمــرد العقــاء والســاعن إىل 

املجــد، وخاصــة مجــد النبالــة وهــو البــذل يف 

وهــو  العــوام  تمــرد  وبــن  الجماعــة.  ســبيل 

تمرد آين، ويأيت ألسباب مخصوصة مهيجة 

يـقـول. كمــا  فوريــة 

مشــهد  عقــب  إال  يثــور غضبهــم  ال  فالعــوام 

مظلــوم  عــى  املســتبد  يوقعــه  مؤلــم  دمــوي 

ـحـرب  عقــب  أو  لناموســه،  االنتقــام  يريــد 

يخرج منها املستبد مغلوباً، أو عقب تظاهر 

تضيــق  عقــب  أو  الديــن،  بإهانــة  املســتبد 

شــديد عــام أو حالــة فاجعــة أو مصيبــة، أو 

عقــب تـعـرض املســتبد لنامــوس الـعـرض، أو 

تضييق يوجب تظاهر قسم كبري من النساء 

يف االستجارة، أو عقب ظهور موالة شديدة 

مــن املســتبد ملــن تعـتـربه األمــة عــدّواً لشــرفها.

ال يؤيــد الكواكبــي هّبــة العــوام ألن أهدافهــا 

من الهّبة غري واضحة وعفوية. فيما مقارعة 

االستبداد تحتاج إىل تعقل أهم مظاهره هو 

عــى  وتعميمهــا  والخطــة،  الغايــة  معرفــة 

بصراحــة  الغايــة  تحديــد  دون  إذ  النــاس. 

ووضوحها وإشهارها بن كافة الناس ينسّد 

العمــل ويتـحـول إىل انتقــام وفــن.

لكــن هــذا ال يمنــع ضــرورة تنبيــه األّمــة بــآالم 

االســتبداد وحملهــا عــى البحــث يف القواعــد 

إىل  يحـتـاج  وهــذا  لهــا،  املناســبة  السياســية 

عــى  الحقيقــي  التلهــف  وقــت حتــى يحصــل 

نــوال الحريــة يف الطبقــات العليــا، والتحتــي 

يف الطبقــات الســفى. كمــا يـقـول الكواكبــي.

نوعــاً  مثــري  الكواكبــي  معجــم  أن  والحــق 

العقــاء  فهنــاك  فهمــه.  يف  اللبــس  مــن 

والنبــاء واملســتبد واملتمّجــد والعــوام واألّمــة 

الســفى  والطبقــات  العليــا  والطبقــات 

ترتيــب  العــام. ولــو أعدنــا  والخــواص واـلـرأي 

نــص  خــال  مــن  وتحديدهــا  املفاهيــم  هــذه 

مفهــوم  أن  لوجدنــا،  االســتبداد”  “طبائــع 

النــاس  فئــات  لــكل  يشــري  مفهــوم  األمــة 

األغنـيـاء منهــم والفـقـراء، العقــاء والبلـهـاء 

الســفى  والطبقــات  والعــوام  والنبــاء 

العليــا. والطبقــات 

ســواد  إىل  يشــري  مفهــوم  العــوام  إن  ثــم 

ذاتــه  يضــم يف  لكنــه  الخاصــة  دون  الشــعب 

األغنياء والفقراء. وبالتايل ال ينتمي األغنياء 

إىل صنف النباء، وآية ذلك أن النبيل صفة 

تــرّد  وأحيانــاً  كل يشء  قبــل  نفســية  عائليــة 

إىل األصالــة يف العائلــة. فيمــا مفهــوم الغنــّي 

ومفهــوم الفقــري ذوا عاقــة مباشــرة بالــرثوة.

الســفى  والطبقــات  العليــا  الطبقــات  أمــا 

إن  بالـقـول  لنــا  يســمح  الكواكبــي  نــص  فــإن 

النبــاء والعقــاء  فئــة  هــي  العليــا  الطبقــات 

مــا  هــي  الســفى  الطبقــات  فيمــا  والخــواص. 

والفـقـراء. العــوام  إنهــا  ذلــك،  دون 

العليــا  الطبقــات  تتلهــف  ملــاذا  نفهــم  ولهــذا 

الســفى  الطبقــات  فيمــا  الحريــة  نــوال  عــى 

تتمناه. والفرق بن التلهف والتمني فرق يف 

. الكيــف والكــم 

والظلــم  بالـكـرب  وشــاعر  حزيــن  فاملتلهــف 

ومحــرتق. ولهــذا فدافعــه إىل العقــل شــديد، 

التمنــي شــعور ســلبي. فيمــا 

الســابقة  الفئــات  هــذه  مــن  فئــة  كّل  إن  بــل 

ففيمــا  باالســتبداد.  خاصــة  عاقــة  تبنــى 

أعــداء  هــم  والخــواص  والعقــاء  النبــاء 

االســتبداد رغــم محاولــة املســتبد االســتعانة 

ببعــض العقــاء الذيــن ســرعان مــا يقعــون يف 

تناقــض معــه. فــإن، األغنـيـاء هــم كمــا يـقـول 

الكواكبي “أعداؤه فكراً وأوتاره عماً، منهم 

ويســتدّرهم  فيئنــون  يذلهــم  املســتبد  ربائــط 

فيحفــون ولهــذا يرســخ الــذل يف األمــم التــي 

أغنياؤهــا”. يكــرث 

أما الفقراء، وإن كان املستبد يخافهم خوف 

الكواكبــي  يـقـول  كمــا  الذئــاب  مــن  النعجــة 

فإنهــم “يخافونــه خــوف دـنـاءة ونذالــة خــوف 

عــى  يجســرون  فــا  العقــاب،  مــن  البغــاث 

االفتــكار فضــاً عــن اإلنــكار.. وقــد يبلــغ فســاد 

األخــاق يف الفـقـراء أن يســرهم فعــاً رـضـاء 

املســتبد عنهــم بــأّي وجــه كان رضــاؤه”.

ومع ذلك فإن االستعداد الفكري الستبدال 

عــى  يكــون مقصــوراً  أن  يجــوز  االســتبداد ال 

حســب  تعميمــه  مــن  بــد  ال  بــل  الخــواص، 

اإلمكان ليكون مقصوداً بقبول الرأي العام. 

وكأن اـلـرأي العــام هنــا هــو املجتمــع ككل.

هــو صفــة  بــل  ليــس صفــة طبقيــة  واملتمّجــد 

يســتعري  فاملســتبد  أخاقيــة،   – نفســية 

عــى  الفئــات االجتماعيــة  مــن كل  متمّجــده 

بلغــة  واللــؤم  الســفالة  يف  درجتهــم  حســب 

الكواكبــي.

االســتبداد  وصفــة  يف  الكواكبــي  أن  شــك  ال 

وتعريفــه جمهــور االنتهازيــن املتمّجديــن قــد 

كشــف للعامــة الســلوك الظاهــري للمســتبد 
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وأعوانــه، كشــف آليــة ســلوك املســتبد وآليــة 

دعمــه معــاً.

مــا  عنــد  فقــط  متوقفــاً  وصفيــاً،  ظــل  لكنــه 

عــى  يخفــي  ال  إذ  العــن املجــردة،  تشــاهده 

املــرء ســواء أكان مــن العامــة أم مــن الخاصــة 

وأعوانــه. املســتبد  ســلوك  آليــة 

يــدرك  مفيــد يك  حــال  أّي  عــى  وصــف  وهــو 

املســتبد أنــه ظاهــر للعيــان فيمــا يذهــب إليــه، 

يقــع  الذيــن  اآلخريــن  أن  املتمّجــد  ويــدرك 

 – أدواتــه  وهــم  االســتبداد،  فعــل  عليهــم 

الوضيعــة. وبنفوســهم  بهــم  عارفــون 

مجــرد  مــن  أعمــق  االســتبداد  ســؤال  لكــن 

الكشــف عــن ظاـهـره، بــل الســؤال األســايس 

يف االســتبداد: مــا الشــروط التــي تجعــل مــن 

االســتبداد واقعــاً. فســلوك املســتبد وأشــكال 

فعل أدواته الحقة لظهور االستبداد، نازعة 

عــن رافضيــه. الســتمراره أنفــاً 

تاريخيــة  ظاـهـرة  أشــكاله  بــكّل  فاالســتبداد 

 – اجتماعيــة  بنيــة  يف  األول  تفســريها  تجــد 

ويقــوم  قــام  محــددة،  وأخاقيــة  اقتصاديــة 

التطــور  بمســتوى  مرتبطــة  عصبيــات  عــى 

لهــذا  واالقتصــاد  االجتماعــي   – التاريخــي 

ذاك. أو  الشــعب 

دولــة  إىل  يتـحـول  الــذي  القبيــي  فاملجتمــع 

عــدة  القبيلــة األقــوى  تكــون  أن  يمكــن إال  ال 

هــي  مصلحيــة،  تحالفــات  وبفضــل  وعــّداً، 

ســدة  إىل  القبيلــة  تحمــل  التــي  العصبيــة 

املســتبد. الــورايث  الحكــم 

فيكون االستبداد حالة طبيعية بهذا املعنى. 

املهــم هــو الكشــف عــن العصبيــة التــي تخلــق 

مــن  ثـمـرة  بوصفهــا  العصبيــة  االســتبداد، 

الـقـاع  إنهــا  الكليــة.  املجتمــع  حــال  ثـمـرات 

الــذي يصــدر عنــه االســتبداد ألنهــا  األســايس 

تنطــوي بالضــرورة عــى املصلحــة، والتــي هــي 

للســلطة. التعســفية  القــوة  ينتــج  مفهــوم 

يخلــق  هــي  كمــا  الســلطة  اســتمرار  إن  ثــم 

التـغـريات  الحفــاظ عليهــا رغــم  بآليــة  الوعــي 

التي تصيب املجتمع. وهنا نقع عى الظاهرة 

التاليــة: فــإذا كان االســتبداد نتيجــة طبيعيــة 

ملستوى تطور املجتمع يف لحظة من لحظات 

تاريخــه، فــإن اســتمراره يحـتـاج إىل مواجهــة 

الشــروط الجديــدة التــي تتناقــض مــع بقائــه، 

هنــا يــزداد االســتبداد تعســفاً ويصــري بحاجــة 

أكــرب ألدوات املجتمــع املاديــة واأليديولوجيــة.

تطــور  ينتجهــا  إن وعــي االســتبداد حالــة  بــل 

املجتمــع نفســه. إذ قــد يمــر حــن مــن الدهــر 

اإلحســاس  هــذا  النــاس  لــدى  ينشــأ  أن  دون 

أنتجــت  التــي  البنيــة  فتطــور  باالســتبداد. 

الضــروري  الـشـرط  يخلــق  ســابقاً  االســتبداد 

اجتماعيــة  قــوى  تخلــق  ألنهــا  ملواجهتــه، 

تحمــل  عــى  قــادرة  تعــد  لــم  جديــدة، 

إىل املــايض وليــس  تحــن  كظاـهـرة  االســتبداد 

الحاضــر. إىل 

والعبــاد  البــاد  حكمــوا  الذيــن  عثمــان  فــآل 

بمأمــن  ظلــوا  عشــر  الســادس  القــرن  منــذ 

باملعنــى  لاســتبداد  النافيــة  التمــردات  مــن 

السيايس – االجتماعي للكلمة. صحيح أنهم 

لــم تكــن  واجهــوا ـحـركات انفصاليــة، لكنهــا 

ـحـركات  بــل  أصــاً.  االســتبداد  ضــد  ـحـركات 

تريــد أن تخلــق اســتبدادها الخــاص بهــا. حتــى 

ويف  العالــم  يف  الكــربى  التـحـوالت  ـجـاءت 

التاســع عشــر،  القــرن  العثمانيــة يف  الدولــة 

والـحـراك  والثقافــة  االقتصــاد  يف  تـحـوالت 

االجتماعــي والتكــون الطبقــي، فظهــر الوعــي 

دولــة  بوصفهــا  العثمانيــة  الدولــة  باســتبداد 

تعــد مطابقــة  مــى، ولــم  إىل عصــر  تنتمــي 

لنـــزوع الفئــات االجتماعيــة الجديــدة، وعــى 

معــن  مــن  عّبــوا  الذيــن  املثقفــون  رأســها 

الفئــات  نزوعــات  وعكســوا  األوربيــة  الثقافــة 

الجديــدة. التجاريــة 

ويف اللحظــة التــي يظهــر فيهــا التناقــض بــن 

السلطة املستبدة كسلطة تنتمي إىل املايض، 

الثقافيــة  االقتصاديــة  االجتماعيــة  والبنيــة 

أقــى  املســتبدة  الســلطة  تظهــر  الجديــدة، 

درجات االستبداد املمكنة، من قتل وسجن 

املتمّجــدون  ويتـحـول  ونفــي،  وتعذيــب 

ضاريــة. وحــوش  إىل  االنتهازيــون 

وتكــون هــذه الحالــة يف الغالــب بدايــة نهايــة 

الســلطة املســتبدة. دون أن ينفي ذلك ظهور 

أخــرى  عصبيــة  عــى  قائــم  جديــد  اســتبداد 

رويــداً  رويــداً  الجديــد  النظــام  يتـحـول  حيــث 

مــن حالــة اســتبداد قديــم إىل حالــة اســتبداد 

أيديولوجــي آخــر. ـقـول  إىل  اســتناداً  جديــد 

تغــري  مــع  هــي  هــي  اآلليــات  تظــل  وعندهــا 

التقليــدي  يتـحـول املتمّجــد  إذ  فقــط.  شــكي 

كأبــي املهــدي الصيــادي، إىل متمّجــد حديــث 

األســماء. ذكــر  دون 

مــن  االســتبداد  عصبيــة  تغــري  أن  شــك  وال 

يرتافــق  إىل عصبيــة جديــدة  قديمــة  عصبيــة 

آليــة  يف  القــوة. وليــس  طبيعــة  تغــري يف  مــع 

يف  وليــس  القمــع  درجــة  ويف  اســتخدامها 

. كيفيتــه

إال  الجديــدة  بالعصبيــة  أقصــد  ال  وهنــا 

العصبيــة  عــى  أتــت  التــي  العصبيــة األخــرى 

املاضية. إذ قد تكون العصبيتان متشــابهتان 

عصبيــة  تنشــأ  وقــد  الجوهــر.  حيــث  مــن 

جديــدة مختلفــة كل االختــاف عــن اســتمرار 

أشــد. نحــو  عــى  االســتبداد  آليــة 

فاالنتقال قد تم مثاً يف روسيا من استبداد 

قيصري قديم إىل استبداد ستاليني حديث، 

أشــكال  وتـغـريت  العصبيــة  تـغـريت  هنــا 

ممارســة االســتبداد دون أن يصيبهــا – هــذه 

األشــكال – تغرّي يف جوهر املمارســة اللهم إال 

حفر القبور الجماعية. فاالستبداد ذو املنشأ 

املنشــأ  ذي  لاســتبداد  املــكان  أخــى  العائــي 

وهكــذا.. األيديولوجــي 

العــوام  العامــة أو  مــن  الكواكبــي  أمــا خــوف 

فهــو خــوف األرســتقراطي النبيــل الــذي لديــه 

يف  أدىن  هــم  ممــن  مــزدر  موقــف  باألســاس 

باالســتعاء  وشــعور  والحســب،  النســب 

عليهــم، وخــوف مــن عنفهــم والعقانيتهــم.

وكان االســتبداد ال يقــع إال عــى عقــاء األمــة 

األكــرث  الفئــات  وهــي  وأصائهــا،  ونبائهــا 

إحساســاً كمــا يفهــم يف نصــه بالغــن والقهــر 

مــن ســلوك املســتبد.

لكــن التعويــل عــى النبيــل والعاقــل ال يمنــع 

إنســانية  نزعــة  الكواكبــي  عنــد  تكــون  أن 

أخاقيــة تدعــو إىل املســاواة بــن البشــر عــى 

مســتوى الحقوق والواجبات والرثوة، وهذا 

آخــر. أمــر 

وبعــد: لقــد مدنــا الكواكبــي بنــص للقــراءة لــم 

يصبــه البــى بعــد. وهــذه هــي املأســاة الكــربى.

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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ويكيليكس: السردية الرقمية
إسماعيل نوري الربيعي

يحضر التفاعل السردي )narrative interactions( يف صلب ممارسة الحياة، يف داخله يتنازع املزيد من العمليات املعقدة 

واملركبــة، حيــث يحــاول مــرة اللجــوء إىل التخفــي والســرية والكتمــان، بمــا يضمــن لــه حمايــة املصالــح واألهــداف. ويف محاولــة أخــرى 

يتوجه نحو الكشــف والعلن والصراحة، من أجل إشــباع الفضول. هذا التفاعل الســردي يحرك فيه الفعل واملضمون واملوضوع.

مقال

صدمــة  ويكيليكــس  ســردية  مثلت 
العالــم،  عــى مســتوى  عنيفــة 

حيث استطاعت أن تغرّي املعنى والعاقات، 

عــى  القـضـاء  اســتطاعت  حــن  الســيما 

إســقاط  عــى  والعمــل  الوثيقــة،  نرجســية 

املكانــة التــي كانــت تتمتــع بهــا. إنــه التســلل يف 

صميــم الخصوصيــة حتــى غــدا املهــم يف أشــد 

أحوال البساطة.

عملــت  التــي  الرقميــة  الســردية  أحــوال  إنهــا 

عــى  القـضـاء  مــن خــال  العالــم  تغيــري  عــى 

حثيثــا  والســعي  واملخفــي،  املكشــوف  ثنائيــة 

املســتند  الجديــد  العالــم  معالــم  رســم  نحــو 

يعيــش  العالــم  يعــد  لــم  الشــفافية.  إىل 

التاريخيــة  واملراحــل  الحقــب  توزيعــات  عــى 

التقليديــة، بــل إن التطلــع نحــو فهــم العالــم 

دراســة  عــى  الرتكيــز  خــال  مــن  يتــم  صــار 

وأحــوال  الرقمــي  الســرد  إنــه  الوضعيــات. 

الســردية  والتفاعــات  والتوجيــه  الســيطرة 

ينتجــه  الــذي  إنـتـاج املعنــى  عــى  التــي تعمــل 

الــذي  الســرد  فيــه.  نعيــش  الــذي  العصــر 

يقــوم عــى أهميــة تمييــز التفاعــات املجازيــة 

 Michael Sinding,( يف الخطــاب الرقمــي

 2014 Body of Vision: Northrop

 Frye and the Poetics of Mind,

 University of Toronto Press, p

التــي  الــدالالت  رصــد  عــى  والعمــل   ،)108

يزخر بها الحدث الذي تم فيه عمل الفضح، 

التــي  العمليــات  مــن  للمجمــل  والكشــف 

نالــت الحظــوة والقيمــة واملكانــة التقليديــة، 

حتــى جــاء ويكيليكــس ليجعــل منهــا يف أشــد 

 Justin( حــاالت الوهــن والضعــف واإلحــراج

 B. Richland, 2008, Arguing with

 Tradition: The Language of Law

 in Hopi Tribal Court, University

of Chicago Press, p 122.  هنــا ال يمكــن 

ترصده عرب مسار واحد، بقدر ما يقوم عى 

املســارات املتعــددة، فهــم يتعلــق باملزيــد مــن 

واملعــاين. الــدالالت  كميــة 

املســتوى  عــى  يظهــر  أن  يلبــث  ال  تفاعــل 

الســيايس واالجتماعي والثقايف واالقتصادي 

عــى  وـضـوح  بــكل  ويعمــل  طبعــا،  واألمنــي 

الوقــار،  مــن  الراســخة  املنظومــة  اـخـرتاق 

العريقــة،  القديمــة للمؤسســات  والســمعة 

من خال الكشف عن األساليب التي تعمد 

باختصــار  إنهــا  الخـفـاء.  يف  وتمارســها  إليهــا 

بقــي  التــي  األـسـرار  ملجمــل  فضائحــي  ســرد 

للتعــرف  جاهــدا  يســعى  اإلنســاين  الفـضـول 

ويكيليكــس  لحظــة  ـجـاءت  فيمــا  عليهــا، 

الخـفـاء عــن  النقــاب  رفــع  فيهــا  ليجــري 

 Michal Beth Dinkler, 2013,(
 Silent Statements: Narrative
 Representations of Speech
 and Silence , Walter de
  .)Gruyter Gmbh, Berlin, p 205
بمثابــة  الســردي  التفاعــل  يكــون  وهكــذا 

خالها الوقــوف  مــن  يتــم  التــي  الوســيلة 

تكــون  وكيــف  مختلفــا،  الواقــع  جعــل  عــى 

الســيما  أخــرى،  مامــح  تحمــل  التفاصيــل 

عــن  الكــربى  الســردية  إزاحــة  أن تجــري  بعــد 

الفســحة  إنهــا  املركــزي.  والحضــور  الســطوة 

التــي يتــم فيهــا منحهــا إىل العقــل مــن أجــل 

عــى  القــدرة  ثــم  ومــن  األنفــاس،  جــذب 

والتمييــز التحديــد 

 Alexandra Georgakopoulou,( 

 2007, Small Stories, Interaction

 and Identities, John Benjamins

 Publishing Company, London, p

.89

 الصدمــة العنيفــة التــي تـعـرض لهــا النــاس، 

وهــم يتعرضــون لهــذا الكــم مــن الوثائــق التــي 

املتعلقــة  والتفاصيــل  األـسـرار،  عــن  تكشــف 

بطريقــة التعاطــي مــع األحــداث، عمــل عــى 
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قلب املعادلة السردية، وطريق التلقي لدى 

عامــة النــاس، الذيــن باتــوا يعيشــون أحــوال 

جــدوى  ـحـول  والشــك  والتداعــي  التناقــض 

طريقــة  يف  يفكــر  اإلنســان  راح  بــل  العالــم. 

الشــخصية، وكيــف  التجــارب  مــع  التعاطــي 

يمكــن لــه الوثــوق بهــذا العالــم الــذي تحركــه 

 Uta M. Quasthoff, Tabea( األـسـرار 

 Becke, editors, 2004, Narrative

 Interaction, John Benjamins

 Publishing Company, London,  p

109.(. إن األمر هنا ال يتعلق بطريقة التلقي 

يكشــف  الســردي   التفاعــل  لكــن  املباشــر، 

عــن مســتوى االنفعــال اإلنســاين وتأـثـريه عــى 

الســرد بصــورة عامــة، حيــث التفكــري يف املهــم 

واألقــل أهميــة، وكيــف يمكــن طــرح األســئلة 

غــدا هشــا وضعيفــا  الــذي  العالــم  هــذ  ـحـول 

تــم هتــك األـسـرار. وهزيــا، بعــد أن 

 إنهــا الفضيحــة التــي تاحــق كل يشء، وأّي 

يشء يف ظل سطوة وسيطرة السربانية التي 

 Michael( وســيطرتها  لقوتهــا  حــدود  ال 

 G. W. Bamberg, editor, 2007,

 Narrative – State of the Art, John

 Benjamins Publishing Company,

حــن  ســيما  Amsterdam, p 173.(.  ال 

املباـشـرة  املقارنــة  عقــد  يف  اإلنســان  يدخــل 

تمتــاز  التــي  الرســمية  املؤسســة  قــوة  بــن 

قــدرات  وبــن  بالقــوة والســلطة والســيطرة، 

أـسـراره  عــى  للحفــاظ  املحــدودة  اإلنســان 

هــذه  كل  انتهــاك  يتــّم  وكيــف  الشــخصية. 

يعرفــه  ال  إلكــرتوين  موقــع  يــد  عــى  القــوة 

عــى  وعمــل  الشــفافية،  بفـكـرة  آمــن  أحــد، 

التــي  الرؤيــة  وفــق  العالــم  مــع  التعاطــي 

املختلــف  الســرد  إنــه  بهــا.  ويعتقــد  يراهــا 

أنــواع  عــى  بـنـاًء  العالــم  مــع  يتعامــل  الــذي 

 Uta M.( الســردي  التفاعــل  مــن  مختلفــة 

 Quasthoff, Tabea Becker, editors,

 2004, Narrative Interaction, John

 Benjamins Publishing Company,

.).Amsterdam, p 15

التفكــري  لطريقــة  التداعــي  أحــوال  إنهــا 

الــذات  ســرد  ـحـول  العاقــات  بمســتوى 

وإمعــان  العالــم،  وســرد  اآلخــر  وســرد 

التعاطــي  فيهــا  يتــم  التــي  بالطريقــة  التفكــري 

يعيــش  انفــك  مــا  الــذي  العالــم  هــذا  مــع 

 James A. Holstein,  ( التـحـول  أحــوال 

 Jaber F. Gubrium, 2012, Varieties

 of Narrative Analysis, SAGE ,

الحضــور  Los     Angeles, p 125.(.  إنــه 

للمجمل من التفاعات االجتماعية، ومدى 

حيــث  الســردي  التفاعــل  طريقــة  يف  تأثريهــا 

الفعــل  طريقــة  يجســدها  التــي  املعطيــات 

الفرديــة،  البشــرية  املبــادرة  عــن  الصــادر 

التأثــري  يف  محصــورا  الفعــل  كان  أن  بعــد 

بــه املؤسســة  )   تقــوم  الــذي  الكبــري والهائــل 

 Marina Grishakova, Marie-Laure

 Rya, editors, 2010, Intermediality

 and Storytelling,  De Gruyter,

التــي  األحــوال  Berlin, p 208.(.  وهــي 

يتــم  أن  يمكــن  ال  العالــم  بــأن  تبشــر  راحــت 

األفــكار،  مــن  الســائد  عــى  بـنـاء  إليــه  النظــر 

بقدر ما يقوم عى التفاعل السردي، والذي 

يمكن أن يحمل املزيد من أحوال إعادة إنتاج 

 JoAnn Phillion, Ming Fang( املعــاين

 He, F. Michael Connelly, editors,

 2005, Narrative and Experience

 in Multicultural Educatio, SAGE ,

.).London, p 226

كاتب وأكاديمي من العراق
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الخالق والالأخالقي
زمن المأزق الرقمي وفخ التقانة

زواغي عبدالعالي

يبــدو الزمــن يف الفضــاء الســيرباين الامتناهــي، الــذي ال تحــده حــدود، زمنــا ســرياليا يمــي ويتــاىش بـسـرعة كـبـرة جــدا، ـسـرعة 

فائقة ال نكاد نستشــعر معها ما يحدث حقيقة يف عاملنا الواقعي، وال بمرور الســاعات والدقائق، إال بعد أن نســتفيق من خمرة 

النقــر و مامســة الشاشــة واالنغمــاس املفــرط يف مواقــع التواصــل االجتماعــي.

مقال

الرقميــة  أن الثــورة  البعــض  يرى 
“فينومينولوجية ” باألســاس، إننا 

صرنــا نغــرق يف الزمــن االفــرتايض ونغــوص يف 

دوامتــه أكــرث وأكرث، حالــة شــبيهة بالتيــه يف 

والتمثــات  والوهــم  بالزيــف  مليئــة  صـحـراء 

والتخيات، يــي بذلــك تعلقنــا بالشاشــات 

اســتخدام  نقضيــه يف  الــذي  الوقــت  وحجــم 

وتفاعلنــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

للمعلومــات  املســتمر  التدفــق  مــع  اللحظــي 

واأللعــاب،  واملنشــورات  واألخبــار  والصــور 

مــن  اســتيقاظنا  فــور  عــادة  يبــدأ  والــذي 

ومســتمرة،  متقطعــة  بوـتـرية  النوم  ليــدوم 

حتى اغتماض جفوننا يف ساعة من ساعات 

الليل، وهذه تجربة بشرية تستتبعها الكثري 

والعقليــة  النفســية  التأـثـريات  مــن 

واالجتماعية واالقتصادية.

إن األمــر مخيــف فعــا، فقــد صرنــا مرتهنــن 

أو  بودريــار،  جــان  بتعبــري  أبديــة  لحظــة  إىل 

معنــى  وهــو  “الحضوريــة”،  عليــه  يطلــق  مــا 

جديــد لزمــن أخــذ يســلبنا املــايض واملســتقبل 

لنســتعيض  فيهمــا،  واألمــل  الحنــن  بــكل 

لــه  أفــق  ال  بحاضــر  االكتـفـاء،  حــد  عنهمــا، 

نهمــل  و  حياتنــا  فيــه  ننــى  نفســه،  ســوى 

األشــخاص املحيطــن بنــا، العائلــة تحديــدا، 

حتــى أضحــى التفاعــل والتواصــل بن  أـفـراد 

األـسـرة الواحــدة يتقلــص باســتمرار وينحســر 

أكــرث فأكــرث، بينمــا، عــى النقيــض، يتكاثــف 

تفاعلنا مع الكائنات التواصلية التي تتقاسم 

االتصــايل،  املجــال  أو  معنا “األنفوســفري” 

يــوم. باّطــراد يومــا بعــد  ويــزداد 

يتســارع الزمــن وينفلــت منــا بشــكل عجيــب 

بانقـضـاء  يصدمنــا  الشاشــات؛  وراء  جــدا 

عــى  نســتفيق  أن  قبــل  والســاعات  الدقائــق 

وقــع الدهشــة والفــزع، ونــدرك كــم ضــاع منــا 

مــن الزمــن الحقيقــي للحيــاة الحقيقيــة التــي 

كان علينــا أن نحياهــا،

دائمــة  حيــاة  لكنهــا  ومتقطــع،  مرتــج  زمــن 

االتصــال  )on life(، صرنــا منخرطــن فيهــا 

ومرغمــن عــى اإلذعــان لســحرها وســطوتها 

ال  حيــاة  وعــي،  بــا  أو  بوعــي  وإغراءاتهــا، 

فــرق فيهــا، كمــا تـقـول شوشــانا زوبــوف، ال 

تراعــي الحــدود بــن البيئــة املتصلــة باإلنرتنــت 

 off(  بهــا املتصلــة  غــري  والبيئــة   )on line(

line(، إنهــا حيــاة موصولــة، ويف الحالتــن 

نكــون قــد اســتحلنا إىل كائنــات حيــة اتصاليــة 

ال  اتصــايل  مجــال  يف  تعيــش   )inforgs(

نملــك فيــه مــن أمرنــا شــيئا، ومجربيــن عــى 

أن نعيــش يف نطاقــه أو نـنـزاح نحــو العزلــة، 

أو حتى الرجوع إىل الكهف الذي خرجنا منه 

أوال.

الكاتــب  قالــه  مــا  مــا،  جانــب  يف  يصــدق، 

األمريــي نورمــان ميلــر “إن مواقــع التواصــل 

إلضاعــة  اـخـرتاع  أكــرب  هــي  االجتماعــي 

أّي  لــه  ليــس  الـقـول  هــذا  لكــن  الوقــت”، 

هائــل  بعــدد  محاصــرون  فنحــن  مـسـوغ، 

مــن التقنيــات والتطبيقــات التــي تســوقنا إىل 

والحضــور  الرقميــة  الحيــاة  يف  االنغمــاس 

يف  أـطـول  وقــت  قـضـاء  مــع  فيهــا،  الدائــم 

انســيابية  بــكل  والوـلـوج  شاشــاتنا  مداعبــة 

إىل حياتنــا الثانيــة، حيــث الزمــن “متزمــن”، 

أننــا مــن نفعــل ذلــك، لكــن دهاقنــة  نتخيــل 

هــذه املواقــع والتقنيــات، يضحكــون علينــا يف 

بتصفــح  مهتمــا  ليــس  فزوكربــريغ  الواقــع، 

تتلبســنا  التــي  الـحـرارة  بنفــس  فيســبوك 

يف  ينـخـرط  أن  يأنــف  غايتــس  وبيــل  نحــن، 

هــذه الحيــاة االفرتاضيــة ويمنــع أطفالــه مــن 

ذلــك، عكــس أطفالنــا نحــن، لكنهــم يريــدون 

منــا أن نفعــل، بــل يعملــون مــن أجــل إطالــة 

التجــارب  وإـجـراء  النــاس وتمديدهــا،  أعمــار 

فيهــم،  حبــا  ليــس  ذلــك،  بتحقيــق  الكفيلــة 

وقتــا  يقضــون  جعلهــم  مــن  ليتمكنــوا  بــل 

الزمــن  يف  واالنغمــاس  التصفــح  يف  أـطـول 

مــن  املزيــد  لكســب  االفرتاضيــن،  والحيــاة 

التــي  واملعلومــات،  والبيانــات  املعطيــات 

تتحول يف نهاية املطاف إىل باين الدوالرات 

بتابيــب  ـهـؤالء املمســكن  جيــوب  تصــب يف 

الحيــاة االفرتاضيــة، حتــى أن فوكــو رأى أن 

أكــرب صناعــة، حديثــا، هــي عــن طــرد املــوت، 

مــن األباـطـرة، يف  العديــد  يتقاســمها  والتــي 

املختلفــة،  والصيدالنيــة  الطبيــة  الصناعــات 

والعـمـران،  واإلنـشـاءات  التجميــل،  ومــواد 

وطبعــا، وليــس أقلهــم شــأنا، مــاك شــركات 

وآبــل. فيســبوك  و  أمــازون  و  غوغــل 

واقــع  اليــوم؛  نعيشــه  هنــاك واقعــا آخــر  إن 

بــا  و  بوعــي  نعيشــه  لكننــا  حقيقــي،  غــري 

عــى  املقــدرة  لنــا  تكــون  أن  دون  منــا،  وعــي 

أن نــدرك الحــدود الفاصلــة بــن الواقعــن، 

أيــن يبتــدئ الحقيقــي وأيــن ينتهــي الخيــايل؛ 

واقــع قائــم عــى التوليــد املكثــف للنمــاذج، و 

املعــاين و اغتيــال املرجعيــات بجميــع أشــكالها 

، فهو “فوق- واقعي” كما يسميه بودريار، 

اصطنعتــه وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل 

االجتماعــي، أو باألحــرى مــن يمتلكــون زمــام 

هذه الوسائل ويوجهونها حسب ما تقتضيه 

مصالحهــم، وأيديولوجياتهــم ومشــاريعهم 

رؤـسـاء  ليســوا  الحقيقــة  يف  وهــم  الخفيــة؛ 

الكبــار  املــاك  بــل  والصحافيــن،  التحريــر 

ظهورهــم  عــن  يعلنــون  ال  الذيــن  املتخفــون 

خــال  مــن  العالــم  ويديــرون  بســهولة، 
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قنواتهم التلفزيونية، وصحفهم ومجاتهم 

ومواقعهم اإللكرتونية وشركاتهم الضخمة 

الكوكــب،  عــى  الحيــاة  عجلــة  تديــر  التــي 

وتعمــل بــا هــوادة عى تجريــد اإلنســان مــن 

كينونته وتحويله إىل مجرد يشء )التشــيؤ(.

حزمــة  مجــرد  هــو  متصــل  إنســان  فــأي 

إليــه  النظــر  يتــم  الضخمــة،  البيانــات  مــن 

كســلعة تـبـاع وتشــرتى مــن طــرف الـشـركات 

والبحثيــة  السياســية  والهيئــات  االقتصاديــة 

و االســتخبارية املختلفــة، بغــض النظــر عــن 

الحقيقــي،  الواقــع  التــي يحوزهــا يف  القيمــة 

بحجــم  إال  آخــر،  عــى  إلنســان  فضــل  فــا 

التــي يخلفهــا وراءه،  اآلثــار الرقميــة الهائلــة 

الــذي  و  منــه،  الصــادر  الســلويك  والفائــض 

يتــوىل الــذكاء االصطناعــي، فيمــا بعــد، فــرزه 

رقميــة  أوليــة  مــادة  مــن  وتحويلــه  وتحليلــه 

)resources digital( إىل سلعة تدر الكثري 

مــن الربــح يف ســوق جديــدة ورائجــة اســمها 

سوق البيانات الضخمة )big data(، وبيئة 

وســيطة  عناصــر  مــع  افرتاضية نتشــاركها 

واصطناعيــة،  طبيعيــة  أخــرى،  معلوماتيــة 

هي كذلك تعالج املعلومات بصورة منطقية 

مســتقل. وبشــكل 

املهــم يف كل هــذا، أن ـهـؤالء جميعــا صنعــوا 

التقانــة،  عــى  قائمــا  موازيــا  واقعــا  لنــا 

أهوائهــم  حســب  وبرمجتــه  هندســته  تمــت 

رقميــة  أدوات  بواســطة  ورغباتهــم؛ 

كالربمجيــات   )tools digital( متطــورة  

فنلبــس  البيانــات،  وقواعــد  والخوارزميــات 

ونشــعر  ونتصــرف  ونفكــر  ونتناســل  وـنـأكل 

وفقــا إلعاناتهــم و مسلســاتهم وأفامهــم 

عنــا  ليخفــوا  وهــذا  املتدفقــة؛  وأخبارهــم 

الواقع الحقيقي و يسرقوه منا با مقاومة؛ 

والتاريــخ  الجغرافيــا  وينهبــون  يســرقون 

والديــن  والكينونــة  والهويــة  واملســتقبل 

يشء. وكل  والزمــن…  والوعــي 

تخلخــل  لرجــة  وعــي،  لصفعــة  نحـتـاج 

الشاشــات،  يف  االســتغراق  هــذا  أساســات 

وتدفعنــا بقــوة لرفــع املرســاة التــي ألقيناهــا يف 

التواصــل  مواقــع  شــيدتها  افرتاضيــة  مرافــئ 

اإللكرتونيــة،  الوســائط  وباقــي  االجتماعــي 

فالحيــاة الحقيقيــة تـهـرب منــا شــيئا فشــيئا، 

ما لم نعقلن استخدامنا لهذه املواقع، التي 

الوحــدة والعزلــة،  مــن  عــى خوفنــا  تتغــذى 

و  باملتعــة  هوســنا  و  هابرمــاس،  بتعبــري 

شــهرة  لتحصيــل  واالنكشــاف  االســتعراض 

متوهمــة.

“gava” وهــو  أباـطـرة  أن  املفارقــات  مــن 

االســم الــذي يطلــق اختصــارا عــى الـشـركات 

األربــع العماقة )غوغــل، آبــل، فيســبوك و 

أمــازون( غــري معنيــن بهــذا الزمــن، بقــدر مــا 

هــم معنيــن بالحيــاة الحقيقيــة التــي تغذيهــا 

مليــارات الــدوالرات املتأتيــة مــن اســتخداماتنا 

ملنتجاتهــم االتصاليــة، وانغماســنا يف الحيــاة 

صنعوهــا  التــي  املصطنــع(  )الواقــع  الثانيــة 

خصيصــا لنــا، ليــس حبــا فينــا طبعــا، و إنمــا 

لتحقيق مآرب شــتى، لهم ولدهاقنة الحياة 

الحكــم  بأواليــات  املمســكن  الحقيقيــة، 

مــادة  إىل  الحيــاة  حولــوا  الذيــن  والســيطرة 

القيــم املاديــة  بعدمــا طغــت  فيهــا،  متحكــم 

العالــم  غـمـرت  حتــى  وفاضــت  والنفعيــة 

لإلنســان  فخــا  وصــارت  وغربــه،  بشــرقه 

صــار  فقــد  شــدقيه،  بــن  لينمحــق  املعاصــر 

النــاس يتســارعون إىل طلــب اللــذة والســلطة 

الثاثــة  األقانيــم  هــذه  صــارت  حتــى  واملــال، 

وُتذبــح  الدـمـاء  وتُــراق ألجلــه  ُيعبــد،  صنمــا 

مــن  املبــادئ  وُتجــرد  لــه  قربانــا  األخــاق 

لــه. إكرامــا  وطهرهــا  قدســيتها 

املاديــة  للحضــارة  القبيــح  الوجــه  هــو  وهــذا 

التي ســلبت اإلنســان روحه، وقطعت صلته 

بالتقنيــة،  ذلــك  يف  متوســلة  بالروحانيــات 

تطويــع  اســتطاعت  التــي  األـخـرية  هــذه 

عليــه  وســّهلت  اإلنســان،  لصالــح  الطبيعــة 

ســبل  وحســنت  جــدا،  كبــري  بشــكل  حياتــه 

التــي  وتطبيقاتهــا  منجزاتهــا  بفضــل  عيشــه 

ال تحــى، إال أنهــا، يف الوقــت ذاتــه، باتــت 

تمثــل تهديــدا حقيقيــا لوجــوده واســتمراره، 

فيــه  الشــر  نــوازع  إىل  طبعــا،  ذلــك  ومــرد 

اإلنســان  يضفيهــا  التــي  الشــريرة  والصبغــة 

يف حــد ذاتــه عــى التقنيــة، خصوصــا ونحــن 

نشــاهد يوميــا الطفــرات واالخرتاقــات الكبــرية 

بفعــل  العالــم،  يف  وتســتجد  تظهــر  التــي 

استخدام الذكاء االصطناعي والخوارزميات 

بقوة مكثفة يف تسيري الحياة وضبط األفراد 

توجيههــا،  و  ســلوكياتهم  عــى  والســيطرة 

باتجــاه  باّطــراد وتنحــو  تتفاقــم  موجــة  وهــي 

تعميــم ســيطرة اآللــة عــى الحيــاة البشــرية، 

وهــو أمــر مقلــق بالنســبة إىل الكثرييــن الذيــن 

واملصــري. املســتقبل  عــن  يتـسـاءلون 

الكثــري مــن الدراســات االستـشـرافية أظـهـرت 

تفــي  عقــب  خصوصــا  باملوـضـوع  انهمامهــا 

مــن األخبــار  فايــروس كورونــا، وتواتــر ســيل 

التــي صبــت كلهــا يف ســياق نظريــة املؤاـمـرة، 

بالحديــث عــن تخليــق هــذا الفايــروس القاتــل 

ويقــي  العالــم  ـحـول  ليطــوف  وفــك عقالــه 

أكــرث  بــه  أصيــب  أن  بعــد  البشــر  آالف  عــى 

مــن مليــون شــخص ـحـول العالــم، فراحــت 

توصيفــات  بعضهــا،  جديــة  عــى  تعطــي، 

شــكل  عليــه  ســيكون  الــذي  للحــال  دقيقــة 

وكيــف  القادمــة،  العقــود  خــال  الحيــاة 

ســيمد الــذكاء االصطناعــي أحابيلــه ليمســك 

بتفاصيل العيش اليومي لإلنســان، وقدرته 

جيناتــه  يف  حتــى  العميــق  التغلغــل  عــى 

وجســده وتســيري حركاته وســكناته وتشــبيك 

العالم بشكل مدهش وغري مسبوق ليسهل 

ضبطــه وتوجيهــه الوجهــة التــي يريدهــا أنبيــاء 

التقنيــة. هــذه 

رحــى  تــدر  لــم  الــذي  األهــم،  الســؤال  لكــن 

املطلوبــة،  بالـسـرعة  حولــه،  االستـشـراف 

لّفــت  قــد  والتقنيــة  ذاك،  إذ  الحــل  مــا  هــو 

وأحكمــت  اإلنســان  رقبــة  ـحـول  أنشــوطتها 

؟ شــدها

قــال  حل/تشــخيص،  الســتينات  منــذ  يلمــع 

بــه الفيلســوف األكــرث انهمامــا بتحليــل عاقــة 

املخبــوءة  وامليتافيزيقــا  بالتقنيــة  اإلنســان 

خلــف هــذه العاقــة، األملــاين مارتــن هايدغــر، 

الــذي اـنـزاح إىل العيــش البســيط يف “الغابــة 

عـمـره  مــن  ردحــا  قــى  حيــث  الســوداء” 

متأمــا يرفــل يف الهــدوء والنـقـاء الطبيعــي، 

بعيدا عن صخب الحياة وضوضاء التقنية، 

فالرجــل عندمــا ســئل يف حــوار أجرتــه معــه 

مــا  فحــواه:  ســؤاال  ديرشــبيغل،  جريــدة 

الحــل املتــاح أمــام البشــرية لتنجــو مــن واقعــة 

التقنية؟ أجاب يف حزم “وحده إله يمكن أن 

ينقذنــا”.

هــذا،  راهننــا  حتــى  عــاش  لــو  أنــه  والحــق 

مجــال  يف  الحاصــل  التســارع  وعايــش 

االبتــكارات و الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات 

مســتقبل  عــى  خوفــا  أكــرث  لــكان  الفائقــة، 

الــذي ال يمكــن  اإلنســان ـجـراء هــذا التســارع 

مجاراتــه، ولــكان، ربمــا، أكــرث إلحاحــا أيضــا 

حقيقــي  منقــذ  عــن  البحــث  وجــوب  عــى 

اإلنســان. لورطــة 

هــو  هــل  اإللــه،  ماهيــة  عــن  النظــر  بغــض 

أو  املســلمن  أو  اليهــود  أو  املســيحين  إلــه 

أن  إال  البوذيــن،  أو  الســيخ  أو  الهنــدوس 

“الديــن”؛  ضمنيــا  تعنــي  هايدغــر  إجابــة 

الســماوية  ـشـرائعه  وإىل  اللــه  إىل  فالعــودة 

هــي وحدهــا الكفيلــة بضبــط فلتــان اإلنســان 

تقنيــة شــريرة،  الشــر بخلــق  ناحيــة  ونزوعــه 

الخــاص؟ هــو  الديــن  ســيكون  فهــل 

غــدا،  أو  اليــوم  يهــدأ  لــن  العالــم  أن  املؤكــد 

ســاحة  ذاتــه،  حــد  يف  الديــن،  وســيكون 

اـحـرتاب دائمــة، وســيوظف التقنيــة لخــوض 

يقودهــا  التــي  والســيطرة  الهيمنــة  معــارك 

اإلنســان الخــاّق، لكــن غــري األخاقــي، عــى 

نظرائــه يف العالــم، ومــن يعــرف، فقــد تختــل 

املوازين وتحدث طفرات عجائبية تجعل من 

التقنيــة الذكيــة ســيدة هــذا العالــم، ويصــري 

ودياناتــه،  عقائــده  اختــاف  عــى  اإلنســان، 

مجرد خادم وعبد رخيص لهذا العقل اآليل 

الــذكاء. يف  املتناهــي 

إنهــا فعــا فانتازيــا يجــب أن تصــدق، بالنظــر 

إىل التدفقــات الهائلــة للمعلومــات واألخبــار 

البحــوث  ومخـتـربات  مراكــز  مــن  الــواردة 

العامليــة.

  كاتب من الجزائر

مقال

س
وكي

ور
 ك

امد
ع



29 العدد 69 - أكتوبر/ تشرين األول 282020 aljadeedmagazine.com

غرفة فيرجينيا وبرقع سلمى
صالحة عبيد

يكون من املربك أحيانا البدء بالحديث عن نتاج املرأة املبدعة أيا كان ما تنتهجه إبداعيا بني اآلداب والفنون وغرها، ففي البداية 

قــد تواجهــك ربكــة الفـكـرة اإلنســانية لإلبــداع التــي ال يجــب أن تخصــص وتـفـرض الحواجــز بــني أشــكال النتــاج اإلبداعــي بنــاًء عــى 

الجنــدر، ثــم تأتيــك الربكــة التاليــة التــي ســتحيلك إىل مــا عانتــه جميــع املبدعــات يف العالــم للوصــول إىل حقهــن اإلنســاين الطبيعــي 

الــذي تـقـره شــمولية اإلبــداع املفرتضــة تلــك ، لنجدهــا تبهــت شــيئا فشــيئا أـمـام املكابــدات التــي بذلتهــا نمــاذج رائــدة لتشــق طريقهــا 

إبداعيــا بــدءا مــن التنكــر بأســماء ذكوريــة مــرورا إىل الصراعــات التــي كلفــت عــددا منهــن حيواتهــن أو ســاقتهن إىل االنتحــار.

مقال

فريجينا وولف يف العام 1929  كتبت 
كتابهــا الشــهري “غرفــة تخــص 

اللبنــة  يشــبه  مــا  تضــع  وهــي  وحــده”  امـلـرء 

األوىل للنـسـاء املبدعــات.. الغرفــة التــي تقــود 

إىل عنصر االستقالية.. االستقالية الفعلية 

مــا  تحديــد  مــن  ســتمّكنها  التــي  واملعنويــة 

تريــده مــن الحيــاة إبداعيــا، الفكــرة التــي عــى 

مــن  للكثــري  خاضعــة  الظاهريــة  بســاطتها 

التعقيدات منذ أن بدأت كثري من الناشطات 

واإلبداعــي  الحقوقــي  املجــال  يف  العامــات 

املطالبة بها عانية، تلك التعقيدات التي ال 

محــل  العالــم  مــن  مواضــع  بعــض  يف  زلــت 

جدل كبري.

لم تنفصل املرأة يف املنطقة العربية والخليج 

مــع  الصراعــات  تلــك  عــن  خــاص  بشــكل 

األخــذ  مــع  لكــن  الزمنيــة،  املراحــل  تفــاوت 

باالعتبــار تغــري الفكــر لــدى الجهــات املختصــة 

شــكا  مبدئيــا  منهجــت  التــي  الـقـرار  باتخــاذ 

أوليا الستقالية املرأة عموما.. املرأة الدارسة 

الحــال..  بطبيعــة  املبدعــة  والعاملــة والحقــا 

بقيــت  املجتمعيــة  الصراعــات  طبيعــة  لكــن 

عــى  تقبــل  أو  حاســم  رفــض  بــن  قائمــة 

مضــض دون وجــود وعــي حقيقــي بضــرورة 

لحفــظ  كالرجــل املـبـدع  امـلـرأة املبدعــة  وجــود 

للمنتــج  الحضاريــة  االســتمرارية  عمليــة 

اإلبداعي الشمويل، مّما يبقي السؤال قائما 

ـحـول إبــداع امـلـرأة الخليجيــة.. ولعــي هنــا قــد 

مـعـرض حديثــي  أكــرث يف  للتخصيــص  أتجــه 

نحــو امـلـرأة اإلماراتيــة، يف رغبــة ذاتيــة للفهــم 

أوال عــن طريــق تشــريح العالــم املحيــط بــي، 

املتكــرر. اليومــي،  العالــم 

سلمى ترتدي برقعها

عــى  عامــا   14 مــرور  وبعــد   1985 العــام  يف 

فــورة  زمــن  ويف  اإلمــارات  دولــة  تأســيس 

الشــعارات املحليــة الداعيــة إىل تمكــن امـلـرأة 

العليــا  الســلطة  مــن  بتحفيــز  مجتمعيــاً 

ومحاولــة تفكيــك التوجــس املجتمعــي تجــاه 

ســلمى  نـشـرت  األنثــى-،   – املقابــل  الكائــن 

األوىل  القصصيــة  مجموعتهــا  ســيف  مطــر 

عنــوان  تتصــدر  التــي  و”عشــبة”   ، “عشــبة” 

املجموعــة وهواجــس “ســلمى” الســاردة هــي 

فتــاة الهامــش، املغيبــة واملغلوبــة عــى أمرهــا 

يف  ككومبــارس  دائمــا  تحريكهــا  يتــم  والتــي 

مشــهد الحكاية الكربى، إىل أن  يتم االنتباه 

لهــا فجــأة عندمــا يتــم اختيارهــا لتكــون بمثابــة 

بعــد  النافــذ يف املــكان  لـ”مصبــح”  تفريــخ  آلــة 

فشل زوجته األوىل يف اإلنجاب “ليلة الزواج 

تبلــغ  كانــت  ـمـرة،  عشــبة ألول  مصبــح  رأى 

بعينــي  أشــبه  عيناهــا  الطويلــة،  قامتــه  ثلــث 

عشــبة  شــفتي  أن  مصبــح  لحــظ  ضـفـدع، 

‘تريّــل’  وكانــت  بعضهمــا  عــى  تنطبقــان  ال 

بقــع  عليــه  املنتـشـرة  األبيــض  فســتانها  عــى 

أخذهــا  وزرـقـاء..  وصـفـراء  حـمـراء وخـضـراء 

مصبح إىل جانبه فخرجت من عشبه رائحة 

زوجتــه  قامــت  الصبــاح  ويف  صـغـرية..  عـنـزة 

ودعكــت  مابســها  لتغســل  عشــبة،  لتأخــذ 

ومشــطت  اللزجــة  بالعطــورات  جســدها 

والعــرق  بالزيــت  املخضــب  األجعــد  شــعرها 

الـعـرس. باغتــت شــيخة قملــة  ليلــة  أثــر  مــن 

ســوداء عــرب مســافة رقبــة عشــبة فأمســكتها 

وقصعتهــا”.

“عشبة” اآلن يتم دفعها إىل مقدمة املسرح 

هــي  الظــل،  أو  الهامــش  تعــد  لــم  عنــوة، 

البطلــة لكنهــا ال تشــعر بذلــك، كمــا أنهــا ال 

تمنحنــا كمتلقــن أي إشــارة لفهــم حقيقــة مــا 

تشعر به، فهي ال تزال يف حالة استسامها 

األوىل، األقــرب للذهــان أو البــادة الشــاردة، 

ال  فجــأة،  حولهــا  العالــم  يتمحــور  إذ  وهــي 

يعنيهــا ذلــك، بقــدر مــا يعنيهــا أن تعــود إىل 

الزوجيــة  منــزل  أســوار  خــارج  الحــر  الفـضـاء 

األغنــام..  مــع  تعيــش  مهملــة  كانــت  حيــث 

وتعــود  “عشــبة”  بمــوت  الحكايــة  تنتهــي 

“ســلمى” لتطفــو إىل الســطح ، بمــا قدمتــه 

الهاجــس  أن  لحقيقــة  إشــارات ضمنيــة  مــن 

فهــي  حالــه،  عــى  زال  ال  للـمـرأة  املجتمعــي 

اللعبــة  يف  اإلرادة  مســاحة  خــارج  العنصــر 

نظرهــا  وجهــة  بحســب  الناشــئة  الحضاريــة 

ربمــا، تنتقــل مــن دور إىل آخــر دون أن تعــي 

ضمنيــًة أهميــة الــدور الــذي تلعبــه، وبالتــايل 

وجودهــا،  ماهيــة  املجتمــع  يعــي  أن  دون 

الســلطة  تأثــري  تحــت  يتقّبلــه  زال  ال  الــذي 

التــي  لألوامــر  املمتثــل  مضــض  عــى  العليــا 

بــدوره يف منطقتهــا  شــكلها القانــون النــائش 

املفارقــة   هــذه  املحــدودة، ولعــل  الجغرافيــة 

تحديــداً هــي التــي حــدت بســلمى مطــر ســيف 

ابنــة ذلــك املجتمــع ، ألن ترتــدي برقــع االســم 

مســاحة  فــا  الخفــي،  والوجــه  املســتعار 

عــن  الســرد،  خــال  مــن  إال  معهــا  للحــوار 

دون  مســاحته  وجــد  الــذي  إبداعهــا  طريــق 

أن تجــد هــي لنفســها موضعهــا عــى األرض، 

موضعاً مجتمعيا حراً يســمح لها ألن تكون 

ذاتهــا القويــة. األمــر الــذي لــم يســتمر طويــا 

املتحــررة  املبدعــة  ســيف  مطــر  ســلمى  بــن 

وهــو  شــهاب”  أبــو  “مريــم  وبــن  بهواجســها 

الســيدة  الحقيقــي،  مطــر  ســلمى  اســم 

اإلماراتية التي توارت بعد مجموعتها الثانية 

“هاجــر” العائــدة للعــام 1991، تاركــًة ســؤال 

املــرأة اإلماراتيــة اإلبداعــي معلقــاً، ســؤال نــود 

الجيــل  ســاردات  نحــن  الوقــت  يســعفنا  لــو 

الجديــد لتفكيكــه يف حالــة حــوار حيــوي مــع 

الحالــة  يف  معهــا  يتشــابهن  ومــن  “ســلمى” 

هــن؟ أيــن  لكــن  العامــة، 

مــن  لســان شــخصية  عــى  “ســلمى”  طرقــت 

“هاجــر”  الثانيــة  مجموعتهــا  شــخصيات 

واملــوت  الحيــاة  ماهيــة  الوجــود،  ســؤال 

الشــخصية  حيــث  بينهمــا،  القائــم  والتـكـرار 

العليــم  واـلـراوي  تتأمــل  املرتبكــة  املرتاعــة 

كان  صـغـريا،  كنــت  قائــا “عندمــا  يخاطبهــا 

املــوت يخطــر لــك مثــل حلــم غامــض مشــوش 

الليــل،  يف  تهابــه  كنــت  فهمــك،  عــى  عــي 
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ويف النهار تصحو عى النغم الباهر للصوت 

املتحشــرج يف قيامــة أمــك وإعانهــا املســرحية 

اليوميــة.. أثـنـاء الليــل فـكـرت يف املــوت، ملــاذا 

يمــوت النــاس ويأكلهــم اـلـرتاب؟ بحثــت عــن 

منــه،  الـفـراش خاليــا  أمــك وكان  عنــد  أبيــك 

املــوت  ربطــت  الوـتـرية،  ممتــد  ببــكاء  أجابــت 

البــكاء وليــس الضحــك؟  ملــاذا  بالبــكاء، لكــن 

وعندمــا غــرق رفيقــك يف البحــر وكنتمــا معــا 

الــذي  بالســمك  املــوت  ربطــت  ظـهـره،  عــى 

قضم قلب صديقك، وعندما ماتت بقرتكم 

زائــر  مــن  متشــنجة  صائحــة  ترفــس  وكانــت 

املوت، ربطت املوت بالبقر إذا بىك أحدهم”.

كلمــا  الوجــودي  الطــرق  هــذا  يتضاعــف 

هــذه  يف  اليــوم،  ســلمى  أواجــه  تخيلتنــي 

إماراتيــة  مــن   .. اآلن  الحــارة،  اللحظــة 

الوجــود  ســؤال  عليهــا  ألطــرح  إلماراتيــة، 

وجودهــا  خصوصيــة،  أكــرث  بشــكل 

املصــري  مــن  ومرتاعــة  املتــايش  املخــدوش، 

أغــرق  وأنــا  ضفتــن،  بــن  أـتـآكل،  أن  ذاتــه، 

قلــب  أـخـريا،  قلبــي  الســمك  يقضــم  حتــى 

قدريت عى فهم ذايت اإلبداعية املتذبذبة بن 

تمكن يشــرعه القانون، ويســدد له املجتمع 

املبطنــة. اللكمــات  اليومــي 

 هل تكفي “غرفة فرجينيا”؟

أعــود لغرفــة فريجينيــا وأنــا أتأمــل اإلماراتيــة 

والتــي  الرجــل  بأجــر  أجرهــا  يتســاوى  التــي 

والتعليــم  العمــل  حــق  قانونهــا  لهــا  يكفــل 

اآللــة  تدفــع  والتــي  والســفر،  واالســتطباب 

بادهــا  يف  اإلعاميــة  وأدواتهــا  السياســية 

وســفرية  وزـيـرة  املقدمــة  إىل  امـلـرأة  بصــورة 

لضــرورة  طبيعيــة  كمحصلــة  ومســؤولة، 

تفعيــل كافــة املــوارد البشــرية املمكنــة ألـفـراد 

يتجــاوز  لــم  املواطنــن  مــن  ســكاين  تعــداد 

املليون نسمة، إذ تشري آخر إحصائية رسمية 

تعــود للعــام 2017 إىل إجمــايل 947997 فــردا 

منهــم 468888 مــن اإلنــاث مقابــل 479109 

من الذكور، األمر الذي أفرز جيا ال يستنكر 

امـلـرأة املســتقلة يف الحيــز املرســوم لهــا بدقــة، 

فـكـرة  مــع  يتصــادم  ذاتــه  الوقــت  يف  لكنــه 

توســيع تلــك الغرفــة املســتقلة التــي رســمت 

فريجينيــا بعضــا منهــا يف حــال حاولــت امـلـرأة 

هنا أن تخرج عن النمط، صدامات تشعرك 

إىل  العــام  امـلـرأة  حــق  مجــال  يف  عــدت  بأنــك 

خلــق  ممــا  امليــادي،  عشــر  التاســع  القــرن 

حــذراً  إبداعيــا  جيــا  وبالتــوازي  الوقــت  مــع 

إن جــازت يل تســميته تتفــوق فيــه امـلـرأة عــى 

الرجــل مــن حيــث العــدد حتــى عــى املســتوى 

اإلبداعي العام، لكنها يف مجال الفكرة وهي 

تواجه العالم باسمها ووجهها الصريح عى 

خــاف ســلمى مطــر تختــار أن تتــوارى خلــف 

التعبــري املداهــن نوعــاً مــا. ممــا يؤكــد ضــرورة 

هــو   – باملجمــل  – أي وعــي  الوعــي  يكــون  أن 

نـتـاج ـحـراك عــى األرض اليوميــة، بــن فــرد 

التغيــري  ليحــدث  إىل األعــى  بــه  يدفــع  وآخــر 

مــن  أستشــهد  فـكـرة  األكــرب،  املســتوى  عــى 

يشــرح  وهــو  فوكــو  بميشــيل  هنــا  خالهــا 

عاقــة املثقــف بالتغيــري والوعــي وإذ نتحــدث 

الكــربى  الحاويــة  باعتبارهــا  الثقافــة  هنــا عــن 

معناهــا  فـكـرًة  يـعـرض  فوكــو  فــإن  لإلبــداع، 

أن التغيــري الحقيقــي للمثقــف يبــدأ منــه أوال 

الحــارة  اليوميــة  اللحظــة  يف  يتفاعــل  وهــو 

مــع نســيجه املحيــط فيفــكك بعدســته املكــربة 

مــا يعتمــل بذاتــه مــن تـحـوالت، ليمتــد ذلــك 

التغيري كأحجار دومينو تسقط واحدًة تلك 

اآلخــر مبتدعــاً نمطــاً جديــدا، وهــو األمــر الــذي 

يربر ضرورة أال يحاول املثقف أن يبني حواره 

مــع اآلخــر مــن خــال املنصــات العلويــة، أمــٌر 

الـقـرار  صاحــب  منصــة  فـكـرة  مــع  يتشــابه 

العلوية ، التي تحاول أن تفرض وعياً أحادياً 

الــدور  تقبــل  يســبق  جــدل صحــي  يرافقــه  ال 

الحيــوي للمــرأة اإلنســانة قبــل املــرأة املبدعــة، 

الصحيــة  التغـيـريات  مــن  مــدى  بعــد  والــذي 

الوعــي  مــن  صفــر  للمربــع  يعيدنــا  ظاهريــاً 

تعود فيه املرأة لتكون “عشــبة” ســلمى مطر 

دون  إىل املقدمــة  مــن املؤـخـرة  تتـحـرك  التــي 

تنتقــل  أن  التـحـول ودون  بـحـرارة  أن تشــعر 

خالصــة  إذابــة  يف  حولهــا  ملــن  الـحـرارة  هــذه 

للنســيج اإلنســاين مــن رجــٌل واـمـرأة إىل فــرد 

صوتــه  لــه  يكــون  أن  يريــد  فــرد  املجتمــع  يف 

الفريــد. اإلبداعــي 

 عدسة أخرة

الــذي  اإلمــارات  وأدـبـاء  كتــاب  اتحــاد  أصــدر 

تأسس يف العام 1984 ثاثة مجاميع سردية 

اإلمــارات  مــن  وكاتبــات  لكتــاب  مـشـرتكة 

وهــي عــى التــوايل “كلنــا.. كلنــا.. كلنــا نحــب 

الكاتبــات  بلغــت فيهــا نســبة    1986 البحــر” 

مقارنة بالكتاب 35 يف املئة نسبة ارتفعت يف 

املجموعــة املشــرتكة التــي تليهــا والتــي حملــت 

 2001 الــرب”  صفــري  الســاحل  “نشــيد  عنــوان 

حــوايل  الكاتبــات  نســبة  فيهــا  بلغــت  والتــي 

47 يف املئــة  لتــأيت املجموعــة املشــرتكة األخــرية 

” كلنــا الســدرة كلنــا نشــيد املوجــة” العائــدة 

دار  مــع  مـشـرتك  إصــدار  يف   2018 للعــام 

العنوان اإلماراتية لتكشف عن صعود هائل 

للكاتبــة األنثــى بنســبة 84 يف املئــة مــن مجمــل 

هــذه املجاميــع  أتنــاول  الســردية،  املجموعــة 

ونســبها كداللــة واضحــة عــى فـكـرة التنامــي 

العــددي يف األصــوات الكتابيــة األنثويــة التــي 

تتـنـوع أفكارهــا وتنفتــح عــى العالــم يف ظــل 

اإلمــارايت  املجتمــع  شــهدها  التــي  القـفـزات 

احتلــت  والتــي  االقتصــادي  املســتوى  عــى 

الخافــت  التقبــل  بــن  تفكيكهــا  محاولــة 

والرفــض املبطــن نســبة كـبـرية مــن هواجــس 

الكتــاب الذكــور فيهــا، فيمــا كانــت هواجــس 

كاتبات مضمنات فيها يف الثمانينات وبداية 

األلفيــة كمريــم جمعــة فــرج وشــيخة الناخــي 

وظبيــة خميــس تناقــش أفــكار أدوار الهامــش 

النســوية  الهواجــس  مــن  وغريهــا  واإلقـصـاء 

بشــكل  نســوية  غــري  شــخوص  يف  كان  وإن 

الــذي عنونــت  مباشــر كفــريوز مريــم جمعــة 

بــه قصتهــا يف “نشــيد الســاحل، صفــري الــرب”  

لتتحــدث عــن نقمــة العبــد الهامــي األســود 

“ياســمينة”،  البيـضـاء  الســيدة  أحــب  الــذي 

التــي أحبتــه بدورهــا لكنهــا يف مجتمــع  تلــك 

آـثـرت  للهامــش  بطلــًة  فيــه  الســيدة  تكــون 

عــى  عقابــا  ببيعــه  الجمــع  ـلـرأي  االســتام 

الجنــون،  مــن  نوعــا  اعتــرب  الــذي  تمــرده، 

فكرة تبدو خارج ســياقها الزمني يف مجتمع 

فــرض عليــه االنتــداب الربيطــاين إعتــاق رقيقــه 

القــرن املــايض، لكنهــا كانــت  منــذ عشــرينات 

تتســق يف عمقهــا البعيــد مــع فـكـرة الفجــوة 

بــن املكــون الحضــاري وتحركــه الســريع عــى 

حــن  يف  والســيايس  االقتصــادي  املســتوى 

ذات  يف  االجتماعــي  النســيج  ـيـراوح  يــكاد 

بــأدوار  منطقتــه املغلقــة عــى صعيــد الوعــي 

اإلنســانية. وأهميتهــم  أـفـراده 

يف خاتمة “فريوز”  تنهمر مريم جمعة فرج 

ســرديا باآليت:

 ”  من أين؟ من أين؟

كنــت تركــض ! كنــت توقــف املــارة وتتكلــم عــن 

تربتك.

معـجـزة  تجــاه  األفــواه  فاغــري  يســألونك 

الجنــون: مــن  الخــروج 

قلــت.  لكــم،  قلــت  امـلـاء،  مــن  خرجــت  إذا 

وكلمــا توغلــت يف الوجــوه، كلمــا أيقنــت أنهــا 

ـفـرتات  رغــم تغــري امـلـاء وتاحــق أزمنتهــا عــرب 

ذات  هــي  كليــا،  تتغــري  لــم  فإنهــا  متباعــدة، 

الســيارة  ـيـرتك  رئيســك  هــو  وهــذا  الوجــوه 

أخــرى،  ثلجيــة  كقطعــة  البيــاض  الناصعــة 

مختــاال يهبــط ثــم يتجــه بوجهــه ناحيــة املــارة 

فرائصكــم  ترتــج  عندهــا  التنظيــف،  وعمــال 

ثــم  البــارد،  الكهربــايئ  الســلم  عــرب  ويرتفــع 

البوابــة  ناحيــة  يتجــه  وهــو  يتبعــه  صــوت  ال 

الكـبـرية، يدخلهــا كالزمــن الكبــري، ثــم يتثلــج 

متســاويا،  أمامــك  طابــور  يقــف  متجهمــا. 

عجــوٌز  يــدك،  مــن  الثلــج  ســقوط  مرتصــدا 

عـبـاءة  يف  ملتويــة  عرـجـاء  تخــرج  وحدهــا 

وتشــتمك رائحــة  ذات  عتيقــة 

إيه “خبل”

فتصرخ: أسكتوا هذه املجنونة!”.

العمــل  العبــد يف خاتمــة  لفــريوز  إن املتأمــل 

هــي  هنــا  جمعــة  مريــم  مفارقــة  أن  يــدرك 

كــون فــريوز الــذي بيــع قبــل العشــرينات هــو 

الســلم  أســفل  يف  يقبــع  الــذي  فــريوز  ذاتــه 

األلفيــة  الحضــارة  مجتمــع  يف  االجتماعــي 

اليــوم و أن ياســمينة املحبوبــة املغلــوب عــى 

يف املجتمــع  تتكــرر  ـتـزال  ال  ثيمــٌة  هــي  أمرهــا 

ذاتــه. حضاريــا  القافــز 

املجموعــة  ســيدات  ناقشــتها  كالتــي  أفــكار 

الســدرة  “كلنــا  يف  تراجعــت  والثانيــة  األوىل 

كلنا نشيد املوجة” لتصبح منفتحة أكرث عى 

الهــم اإلنســاين العــام يف هــذا العالــم املعولــم 

مــن  االـقـرتاب  ذاتــه  الوقــت  يف  ومتجنبــًة 

ممارســتها  مــع  امللغومــة  الجندريــة  املنطقــة 

مهــادن وغــري كاشــف  لــدور اجتماعــي وعــام 

عــن آراء صادمــة وصريحــة تهــدف لخلخلــة 

التــي  الخلخلــة  للمجتمــع،  الفكريــة  البنيــة 

تبحث يف املعنى وتعيد خلقه الذي أحب أن 

أراه هنــا وفقــاً لتفســري برنــارد نويــل باعتبــاره 

مــا  بقــدر  والنهايــة  الحقيقــة  يطــارد  ال  الــذي 

الشــك،  ـحـول  الدائــم  بالــدوران  معنــٌي  هــو 

ناحيــة  مــن  تقييمهــا  عــن  بعيــدا  هنــا  وهــي 

الجودة، تتسق هنا مع الفجوة بن التغيري 

عــى الصعيــد الثقــايف والســيايس وبــن اآلخــر 

املجتمعــي اليومــي لــكأن أفرادهمــا يتحركــون 

يف جــزر تــكاد تكــون معزولــة كليــاً، ممــا يؤكــد 

مــدى  ـحـول  باســتمرار  يطــرح  الــذي  الســؤال 

جدية الكثافة العددية من الكاتبات يف خلق 

ســيكرس  الــذي  التغيــري املجتمعــي املطلــوب 

صــوت امـلـرأة املبدعــة كحــق طبيعــي أكــرث مــن 

كونــه منحــة آتيــة مــن ـقـرار علــوي .. والتغيــري 

الــذي تســأل فيهــا الكاتبــة نفســها إىل جانــب 

يف  موضعهمــا  عــن  اليومــي  اإلمــارايت  الفــرد 

هــذا الفـضـاء العــام وعــن صوتهمــا فيــه وعــن 

والصراعــات  الكــربى  لتحوالتــه  إدراكهمــا 

القائمــة عــى املســتويات املعنويــة والجســدية 

يف ظل ارتباكات الشــرق األوســط وما حوله؟ 

االنتقــاص  دون  يطــرح  ســؤال  هنــا  وهــو 

كاتبــة  لــكل  اإلبداعيــة  الهويــة  جديــة  مــن 

منهــن عــى حــدة وصراعهــا اليومــي الخــاص 

للتصنيــف. القابــل  غــري  واإلنســاين 
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الطريق إلى الكائن الثالث
تأمالت في الحياة والموت والصراع اإلنساني

معتز نادر

أشــعر بلحظــاِت ســعادٍة فريــدة، ســعادٌة َمَرِضيــة لكنهــا مدعــاة 

انا
حي

أ

فــإن  ذلــك  ومــع  األيــام  هــذه  كفايــة  ســعيداً  لســت  أنــا  للنســيان. 

لهــذا  أنظــر  ســأظل  أين  هــو  يّف  يتغــري  لــن  الــذي  الوحيــد  الــيء 

العالم اإلنساين بريبٍة وندّيٍة حتى آخر لحظٍة يف حيايت. ليس ألن 

ال مــكان يل فيــه، وال ألين أعـتـربه ناقصــاً وال يعــرّب عــن أحامــي، بــل ألين 

أعتربه متكاماً ومنظماً بطريقٍة غري واعيٍة وبنظرٍة همجيٍة وخائفة. إنها 

رؤيٌة كئيبٌة والمنتمية لكني أومن بها وأشعر بعمقها.

ال يمكنــك الوصــول إىل ذاتــك وأنــت تتقبــل كل مــا يقــوم بــه النــاس، يجــب 

أن تشــعر بالغربــة والدهشــة مــن حولــك.

انغاقهــم  بســبب  العالــم  يكتشــفون أعمــاق  بأنهــم  أمثــايل  اّدعــى   لطاملــا 

عــى ذواتهــم ولكــن لنفــس الســبب ســيظل ثمــة يشٌء بداخلنــا غريــٌب عّنــا 

ذلك اليء ستحتضنه مشاعر الغربة لدينا من دون أن يؤدي ذلك إىل 

االنفصام الكامل مع حقيقة الواقع املتنوعة املُبهمة وسنختلف مع ذلك 

الــيء مثلمــا نختلــف يف قدرتنــا عــى التواصــل مــع األشــخاص واالـقـرتاب 

منهــم.

 ذلــك الــيء، ذلــك الكائــن الوهمــي الـسـاكن بقــوٍة وكـفـاءٍة يف األعمــاق 

ســيظل حبيبنــا األبــدي وعدونــا املثــايل وصراعنــا معــه لــن يصنــع مّنــا أناســاً 

جــدداً، وإنمــا ســتكون لدينــا نمــاذج عديــدة مــن الــذات نفســها املتفرعــة، 

أشــياء  نحــو  بالحســد  أن نشــعر  مــن  لــن تمنعنــا  الغريــب  مــع  وصحبتنــا 

ذاتنــا  وبــن  بيننــا  ابـتـزاز  فثمــة حالــة  إليهــا،  نرتــاح  التــي ال  العالــم املرحــة 

العميقــة، وليــس ثمــة اســتقرار وصـفـاء دائمــن، إذ ســيكون هنــاك دومــا 

منتصــر ومهــزوم يف حــال احـتـاج األمــر لوضعيــٍة حاســمٍة.

وبذاتيــٍة  بشــكٍل جــّدي  نتعاطــى معــه  الــذي  العميــق  الفّنــي  الوهــم   هــذا 

مفعمــٍة بالخصوصيــة هــو صــوٌت وانعــكاٌس جــّي للســبب الجينــي الــذي 

الــدوام. يدفــع الحيــاة نحــو االســتمرار والـصـراع عــى 

 بعقــي هــذا ال أســتطيع أن أملــح كائنــاً آخــر غــري اإلنســان يك أتعاطــى معــه 

الــذايت والضخــم. ســنظل نغــوص  لنســبح ســوية يف هــذا الهــّم الكوكبــي 

يف هــذا اليــّم الســاحر حتــى نلمــس كائنــاً جديــداً يخــرج مــن رحــم تجربتنــا 

ويظهــر عــى خلفيــة أمــر عاصــٍف وجلــل.

هــذا اإلـغـراء الــذي تحدثــُت عنــه والــذي ال ينتهــي ســيكون لــه نتيجــة بينمــا 

نتصــارع مــع ذواتنــا. وذلــك اإلغــراء هــو مــا يكمــن خلــف املعركــة التــي دارت 

يف األعمــاق وستســفر يف النهايــة عــن حالــة زواٍل مخضرمــة وخـبـرية.

بالفعــل إن املــوت هــو مــن أكــرث األشــياء أهميــة يف صراعنــا مــع الحيــاة وهــو 

الــذي يصــل بتفكرينــا إىل أقــى صداماتــه.

 يف الحقيقــة نحــن نحــب املــوت مثــل حبنــا للحيــاة. عــى مــا يبــدو أن الحيــاة 

شكٌل من أشكال املوت، شكٌل مادي متحرك لكننا كبشر ال نستطيع أن 

نتشــوف إليــه أو نطلبــه دفعــة واحــدة فنحــن نحتــاج لســنوات نعيشــها يك 

نفهمه. ولن نقبل بطبيعة الحال أّي مساومة عى ضرورة تلك السنوات 

وأهميتها العظيمة لنا.

 نحــن نحـتـاج حيــاًة، حيــاٌة تبقينــا عــى قيــد الحيــاة يك نصبــح قريبــن مــن 

الزوال بطريقٍة سلسٍة، يك نحصل عى السكون الذي نجنح إليه غريزيّاً 

وذلــك الســكون هــو الخــايل مــن العــبء والضغــط واإلرهــاق. ربمــا يكــون 

التــايل  اليــوم  ـهـراء وهذيــان عندمــا تنهــض يف  مــا ســبق مــن طــرٍح مجــرد 

لتتفاعــل مــع أشــخاٍص ســتنى الكثرييــن منهــم بعــد ســنوات.

الذاكــرة البشــرية تعــرتف بواقــع توّجــه الحركــة الجســدية، وبفاعليــة تلــك 

الحركة ونتائجها، وال تأبه بالهواجس الجوانية، خصوصاً عندما تكون 

بعيــدة عــن االهتمامــات اليوميــة لتلــك الذاكــرة.

يف النهايــة يجــب أن يكــون لحالــة فـنـاء الجســد معنــى، وهــذا املعنــى هــو 

أن ذلــك الجســد كان موجــوداً يف يــوم مــا عــى هــذه األرض بأفضــل طريقــٍة 

ممكنــٍة وهــذا بالــذات مــا يكتنــف عمــق الكائــن البشــري.

إن مــا قيــل يف موضوعنــا ليــس تشــاؤماً، أو فـكـراً متعاليــاً أو ابتعــاداً عــن 

الحيــاة بشــكلها العمــي ذلــك لكونــه يؤكــد ضــرورة وجــود الحيــاة بأرقــى 

أشكالها حتى نصل كبشٍر ألفضل صريورة. إذ أن حالة االنتقال السالفة 

تحتاج ملشاعر راحة واستقرارٍ جسدٍي ونفي. إنها تحتاج لكائٍن يف قمة 

نضجــه النفــي، ولهــذا ســيظل اإلنســان يســعى ليكــون األســمى يف ظــل 

أفضــل حالــة عيــش ممكنــٍة، فيتفاعــل مــع األحــداث السياســية والتغــريات 

االجتماعية، وهو مستعٌد ألن يضّحي بالكثري من أجل هذا الهدف، ألنه 

يعــرف تمامــا مــا يريــد.
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وبينما نحّتج بالساحات مطالبن بحقوقنا املدنية من النخبة 

السياســية تبــدأ ذواتنــا تبتغــي شــيئاً أعمــق غــوراً وأـطـول أمــداً 

وأكــرث ســاماً.

*** 

 من زاوية أخرى هناك فئة من الشعراء واملفّكرين املوهوبن 

النهــايئ  شــكله  يف  محكــوٌم  البشــرية  مســتقبل  أن  يعتقــدون  الرمزيــن 

وجهــة  حســب  اإلنســانية،  التجربــة  تراكــم  أن  إال  والســام.  باملغـفـرة 

تبلــغ ذلــك املــآل. مــا  نظرهــم، يحـتـاج إىل ســنوات يك 

ذواتهــم  مــع  وتصالحهــم  النخبويــن  أولئــك  اســتقرار  أن  اعتقــادي  يف 

يدفعهــم دائمــا لتصــور أن الدنيــا ســتصبح مثاليــًة يومــا ًمــن األيــام وبالتــايل 

الراقيــة املســاملة. القناعــة  تلــك  ـجـراء  باالرتيــاح  يشــعرون  فإنهــم 

مــن هــذه الناحيــة، أنــا لســت متصالحــاً مــع نفــي، إذا كان ذلــك ُيســّمى 

ســاماً نفســّياً. وهــذا ليــس غريبــاً بالنســبة إىل مكتئــب مثــي. بالنســبة إيّل 

أفضــل الخــوض يف تعقيــدات نفــي والتفكــري يف تداعيــات خجــي املُربــك 

عــى أن أقتنــع أن ثمــة ســاما بشــريا ســيتحقق بعــد آالف الســنوات، ذلــك 

الفكــر  ســيقوده  الــذي  األبــدي املســتقبي  الســام  مانشــيت  أن  أرى  ألين 

القــادم والخــارق للعــادة إنمــا هــو نظــرٌة قلقــٌة بشــكل اعتيــادي ألنهــا تتوقــع 

حــدوث تجربــة ســاٍم بعــد مخــاٍض إنســاين طويــٍل يف الوقــت الــذي تمــوت 

فيــه الشــعوب املؤقتــة جوعــاً وَحربــاً وَتلوّثــا.

القــادم  العبقــري  االحتمــال  عــى  املراهنــة  يمكننــي  ال  كهــذا  وضــع   بــإزاء 

وهنــاك. هنــا  تحتــدم  العصريــة  الكــوارث  أرى  فيمــا  للبشــرية، 

ملاذا عى عقل املرء أن يهتدي بأن املستقبل البشري سيكون عى ما يرام 

بينمــا هــو يف الواقــع كثــري الشــوائب واملحــن واملــآيس؟ ملــاذا كل هــذه الثقــة 

بسمّو عقليتنا وبقدرتها عى إيجاد خاصها بينما تضمر أنفسنا تعقيداً 

حـلـوٍل  إيجــاد  يف  تفشــل  عندمــا  البشــرية  للنخبــة  يحــق  ال  لــه!  مثيــل  ال 

لعصرها ومآسيه، أن تهتف بأن ثمة ساما قادما يف طريقه لإلنسان مع 

أن حركــة الحيــاة تلّمــح عــى الــدوام إىل أن ثمــة جمــاال ورخــاء يف طريقهمــا 

إلينــا.

 هذا يذّكر، بطريقٍة ما، بوضعية شاعٍر أو مفكٍر يشعر بألٍم صادٍق نحو 

املقهوريــن املســحوقن، بينمــا ال يتقّبــل ضمنّيــا ســلوكياتهم أو أّي بــادرٍة 

عفويــٍة مباـشـرة تصــدر عنهــم. يف هــذه الحــال هــو ال يتعاطــف فعليــاً مــع 

حاجــة أولئــك االشــخاص لحيــاة أفضــل وأوقــات ســعيدة، وإنمــا يتماهــى 

جذرياً مع ألٍم وشفقة نقيتن مزروعتن أصاً يف داخله، فريبت عليهما 

بحنــاٍن، وبالتــايل يتوقــع الســام األبــدي لهمــا بعــد أن يشــعر باإلنهــاك مــن 

تعقيــدات تلــك املشــاعر املهيمنــة؟

أفكارنــا تحمــل، أحيانــاً، رغبــات عميقــًة بالخــري ورفــض الظلــم، لكنهــا ال 

تنطــوي عــى ســاٍم حقيقــي وملمــوس.

 ويف أوقات كثرية تتحايل أفكارنا عى لحظاٍت مرهقة نضطر ألن نعيشها 

عنــوًة، ولــي نعيشــها عنــوة علينــا أن نفكــر بتفاصيلهــا ومــن خــال تلــك 

التفاصيــل تزدهــر دعوتنــا للٌنبــل واالنســجام يف مواجهــة الـفـراغ والشــعور 

املٌنهــك بالعــدم.

كان  وإن  والــايشء،  بالاجــدوى  البــارد  اإلحســاس  ليــس  هنــا  والعــدم 

ينطــوي عــى ذلــك. العــدم يف أبهــى حاالتــه هــو أن يتمــرد اإلنســان عــى كل 

يشء يزاحــم مخيلتــه، أو يعرقــل ساســة لغتــه الجســدية وانســيابها.

عــى  جّبــارة  وقــدرة  قادمــة  عظيمــٌة  مفاجــآت  البشــري  العقــل  لــدى  إن 

تغيــري األحــداث، ولكــن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة أن َقــدر العقــل البشــري 

هــو الســام الصــايف الســرمدي. إن هــدف العقــل وخلــوده هــو يف بحثــه عــن 

الســام وخــاص الوعــي، وليــس يف حتميــة الوـصـول إىل ذلــك.

*** 

  يا لهول تعّلق اإلنســان باإلنســان، أشــعر بالفزع حول حقيقة احتياجنا 

لبعضنا كبشر.

أفكر بشعور االمتاء واألمان الذي يحدث عندما نعانق أشخاصا نحبهم

نفكــر  بالفعــل تجعلنــا نصمــد ونعيــش أكــرث، وتجعلنــا  التفاصيــل  هــذه 

ونؤمن بأن تلك املشاعر السحرية العطوفة يجب أال تزول وهي تستحق 

أن نكافــح طويــا ألجلهــا.

إين أتيقــن، يومــاً بعــد يــوم بــأن الكتابــة واألدب همــا ِفعــل كاذب ويتبعــان 

عــى الــدوام ِظــل هواجســهما وال َينطقــان بجوهــر الحقيقــة بــل يلمســانها 

مــن بعيــد، والــذي يجعــل كونهمــا ُملهمــن وٌمشــّوقن أنهمــا يتوقعــان 

دائمــاً الطريــق األـقـرب واألكــرث حلميــة لتلــك الحقيقــة.

***

ســيصمد اإلنســان الــذي أحبــه بشــكل خــاص، ســيصمد مثــل بالــون صغــري 

تصدمــه الســيارات يف شــارع ســفر طويــل، وال ينفجــر، تصدمــه الســيارات 

فريتفــع لألعــى قليــا ثــم ينــزل ببــطء يك تصدمــه ســيارة مـسـرعة أخــرى، 

والشــاحنات  الســيارات  تصدمــه  اللعبــة.  هــذه  يحبــذ  كمــن  يبــدو  فيمــا 

أن  دون  مــن  كـثـرية  لصدمــات  يتـعـرض  األخــرى،  تلــو  الواحــدة  الكـبـرية 

يثبــت تحــت دوالب أحــدى تلــك اآلالت، يك تدوســه. هــو صــراع بــن الخّفــة 

والــاوزن وبــن اآلالت املعقــدة الثقيلــة الذكيــة. وإذ أحــاول أن أصــل إىل 

البالــون يك أمســك بــه. ومــا أن اـقـرتب منــه حتــى يختفــي. أبحــث عنــه مــن 

حــويل وال أجــده، بعــد كل هــذا الصــراع والصمــود يف وجــه اآلالت املســرعة 

ربمــا يكــون قــد هزمــه يشء صغــري وتافــه، أو أنــه تنحــى جــراء مــا تلقــاه مــن 

غازات السيارات السامة، لينفجر من تلقاء نفسه وحيداً يف غابة قريبة 

وبعزيمــة غــري كاملــة ومــرتددة.

صمــدت  أين  حقيقــة  مــن  أتيقــن  أن  بعــد  املــوت  فـكـرة  أتقبــل  أن  يجــب 

أمــام كل األشــياء الصعبــة التــي خذلتنــي وكانــت عائقــاً حقيقيــا أمامــي، 

والصمــود ليــس أن أســتمر عــى قيــد الحيــاة حتــى أغــدو عجــوزا، وإنمــا أن 

أدرك وأحــس بــأن حيــايت لــم تكــن رخيصــة، لــم تكــن هبــاء وأن اســتمرارها 

بشــكلها الــرديء ســيحطم كل مــا حلمــت بــه. هذا ليــس حديثــاً يف املــوت 

وإنمــا حديــث يف الحيــاة بشــكلها املتعــدد االحتمــاالت.

مــن الرائــع أن تكــون صاحــب القــرار يف مســتقبلك، إذ ســيكون مــن العبــث 

والاعــدل أن يتقــدم شــاب ليســاعدك عــى يشء مــا ألنــك عجــوز وحســب.

الحيــاة معركــة وـصـراع بالنســبة إلينــا نحــن البشــر، معركــة نصفهــا َوهــم 

ونصفها حقيقة. وهذه املعركة تميزها يف لحظات وذكريات فوتوغرافية 

تســمح لــك بــأن تفكــر بخصوصيــة وَكفــاءة وأمــل.

ذات ـمـرة نصــح أحــد صّنــاع الســينما املشــاهري األـفـراد بعــدم الغــوص يف 

الســينما  إىل  الرتفيــه، والذهــاب  عــن وســائل  البحــث  مــن خــال  قلقهــم 

والتفتيش عن أشياء تجعل الحياة تسري بطريقة أسهل دون تعقيدات. 

هــذا حــل جيــد!

– يف حقيقــة األمــر ال تســتهويني أفــكار املجتمــع التقدميــة، لكــن صرخــات 

الفــرد املدويــة تســحرين.

 ثــم أعلــم الحقــاً أن هرمــون “التستوســتريون” يف جســم اإلنســان يضمــن 

القوة والنشاط ويتحكم بالضخ الجني من خال زيادة نسبة الهرمون 

أو نقصانــه وبالتــايل يؤثــر عــى امـلـزاج العــام لدينــا وبعاقتنــا النفســية مــع 

لهــذا  عبيــد  نحــن  شــيئا  نصنــع  ال  نحــن  اليــأس.  لســن  الوـصـول  مشــاعر 

الهرمــون.

*** 

 اليــوم رأيــت صــورة لكوكــب األرض التقطــت مــن بعــد ســتة مليــار كيلومــرت 

بواسطة مركبة الفضاء “فوياجر” وقد بدت األرض نقطة صغرية ال تكاد 

ُترى يف رحاب الكون الواسع الامتناهي.

ثم فّكرت كأّي شخص آخر بالدور الذي يلعبه اإلنسان يف هذه املنظومة 

الكوكبيــة؟ مــا الــذي يريــده اإلنســان بشــكل فعــي وواضــح وملمــوس مــن 

الـــ7.5 مليــار إنســان  فــرد مــن  ملــاذا ال يعيــش كل  الكــون،  وجــوده يف هــذا 

بأفضــل طريقــة ممكنــة للعيــش طاملــا يف املحصلــة ســتغادر املــادة الحّيــة 

بشــكلها الحــايل النقطــة الكوكبيــة والتــي لــن تتمــدد بدورهــا لتصبــح نقطــة 

ونصــف النقطــة.

عــى  الطــرق  بأبشــع  ُيحرقــون  وأنــاس  ومنتحــرون  معذبــون  هنــاك  ملــاذا 

يــد أنــاس آخريــن؟ يــدور يف ذهــن امـلـرء مّنــا عـشـرات األســئلة الكاســيكية 

القديمــة مــع غيــاب الجــدوى املحسوســة مــن تفاعــات الجنــس البشــري 

والكيميائيــة. الجينيــة 

 أٌدرك أننــا كائنــات حديثــة وأن جمــال إحساســنا بأننــا نمّثــل بدايــة دراميــة 

يف الحيــاة عــى هــذا الكوكــب هــو الصانــع األكــرب لشــعورنا باألهميــة وهــذا 

ليــس شــيئاً تافهــا، إن وعّينــا يبحــث دائمــاً عــن الســبل التــي يمكنــه معهــا 

كفيــل  لوحــده  وهــذا  آســر،  كائنــايت  الخــاص وســط خليــط  نيــل احرتامــه 

بخلــق رغبــة املجازفــة.

ليــس كل يشء يف الكوكــب قابــل لإلقـنـاع – ثمــة يشء هــو هكــذا وحســب 

أشــياء واضحــة  ثمــة  مثلمــا  بــزرة األرض  ُهامــي وعبثــي يف  ثمــة يشء   –

ومنّظمــة وكيميائيــة. ُوجــد الكوكــب ليكــون كذلــك إذ أن أحــداث الحيــاة 

ستعجز عن تفسري كل كبرية وصغرية فيه وستبقى التداعيات الذهنية 

املسماة علماً وفنًّا. وقدرات بشرية ستظل تحاول وتحاول عرب إنجازاتها 

وإىل األبــد لتقديــم التفســري العلمــي للســؤال الســرمدي الخــاص بكواكــب 

وكائنــات أخــرى.

أنفســهم  ُيّســخرون  أن يظلــوا  البشــري سيســعدهم  إن عمالقــة اإلنجــاز 

الكواكــب األخــرى. مــاذا يحصــل يف  ملعرفــة 

يف طبيعــة الكوكــب ثمــة يشء عاجــز يحــاول االقــرتاب مــن الــيء الخــارق 

للعادة يف تكوينه. اليء الخارق املخيف ذلك الذي هو نفسه نراه يفقد 

السيطرة ليتحول إىل زالزل وبراكن وكوارث جوية. ونحن الكائنات أبناء 

هــذا الكوكــب لــن نهــرتئ مــن ـكـرثة تفكرينــا بضآلتنــا وِصغــر حجمنــا أمــام 

الشــموخ  ســيفعمنا  بــل  الكوكــب األريض،  لجوهــر  التناقــض املــرّوع  هــذا 

يكتشــف  مــن  نحــن  الفـضـاء ألننــا  عالــم  مــع  بالتناغــم والوعــي  والشــعور 

األـسـرار الكونيــة.

يف املحصلــة عندمــا نحبــط ونشــعر بالاجــدوى لرؤيتنــا موقــع الكوكــب يف 

خريطــة الكــون إنمــا هــو تصويــر لخيبتنــا ولشــعورنا باالســتياء مــن تشــّككنا 

املستمر، وعدم قدرتنا عى التحكم كلّياً بأشياء كثرية تخص هذه األرض 

ولذلــك لــن يأفــل االجتهــاد النوعــي لإلنســان بينمــا يعــرب الّزمــن بطبيعتــه 

الفيزيائيــة عــى حســاب بقــاء الشــرط البشــري وإخصــاب نوعــه.

 إن الزمــن يســري وال يهــرتئ بعكــس املــادة التــي يحتويهــا، مــع كل العجــز 

املنســجم رفقــة خيبــة الكائنــات واأللــق األبــدي. ومــع هــذا الشــعور املٌعــّذب 

بمــرور الزمــن ولــد كوكــب األرض ليكــون نقطــة يف َكــون ليــس أكــرث.

واألعصــاب. ولــد  والوعــي  بالَخلــق  مــاّدة محكومــة  ليكــون  الكوكــب  ولــد 

لازدهــار  قابلــة  صدفــة  تعــوض  ال  جميلــة  وصدفــة  ًطيبــاً  حظــا  ليكــون 

لانهيــار. قابلــة  وكذلــك 

أمــا املوســيقى البشــرية فهــي الصرخــة الوحيــدة يف وجــه القــدر. املوســيقى 

خاصتنــا موســيقى الكائنــات الحيــة، الكائنــات الكاســيكية، هــي الــيء 

الــذي يشــعرنا يقينــاً بأننــا نملكهــا بشــكل كامــل إىل أن ننتهــي ونــزول.

 كاتب من سوريا مقيم في باريس

ت
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كراكوز وعواظ وكباب بكرز
عبدالرزاق دحنون

نــوع  مــن  تراجيديــا  هــي مأســاة الرنجــس وملهــاة الفضــة،  بالحــزن خلطــاً مربحــًا،  فيهــا الفــرح  نرويهــا هنــا يختلــط  حكايتنــا التــي 

مختلــف، تراجيديــا ســورية، إن شــئت ـقـول ذلــك. ملحمــة مــن ماحــم العيــش املـشـرتك بــني الثقافــات واألمــم. وقــد تبتســم عندمــا 

أـقـول لــك إنــك قــد تســمع يف ســوريا اللـسـان اآلشــوري والكلــداين واآلرامــي والســرياين واألرمنــي والـشـركيس والرتكمــاين والكــردي 

والعربي والغجري والداغستاين والعربي. أنت ال تصدق ما أقوله أليس كذلك. ولكن هذه هي الحقيقة يا سيدي. سأعمل عى 

تقريــب وجهــات النظــر عــن كيفيــة العيــش املـشـرتك لجميــع ـهـؤالء يف بلــد واحــد يعــج بهــذه الثقافــات املختلفــة. وأســألك هــل أكلــت 

ذات ـمـرة طبــق “كبــاب بكــرز” مــن مطعــم بيــدروس “أبــو أرتــني” يف جبــل األربعــني بمدينــة أريحــا يف الشــمال الســوري؟

فنون

تستغرب السؤال فصاحب هذا املطعم  ال 
والفندق حكايته تنضح من هذا الوعاء 

املـشـرتك الــذي عــاش فيــه الشــعب الســوري 

أن  يكفــي  الســنن.  تجــاوز آالف  مديــداً  زمنــاً 

النزهــة  صـغـرية  أريحــا  بلــدة  إن  لــك  أـقـول 

بمناخهــا وســكانها تجــد يف آثارهــا الباقيــة يف 

الوثنيــة  الحقــب  مــن  معابــد  جبلهــا  ســفح 

اإلغريقيــة والرومانيــة ومــن الـفـرتة املســيحية 

حاضرهــا  ومــن  والبيزنطيــة  الرومانيــة 

اإلسامي.

مــع كل مــا جــرى ويجــري يف ســوريا ال يمكــن 

يف  تتجســد  التــي  املــدن  ذاـكـرة  ُتمحــى  أن 

رائحة طعامها وأسواقها وبيوتها وحدائقها 

وحيــوان  بشــر  مــن  وســكانها  وانهارهــا 

عــن  وأشــجار. رأيــُت مــن ـفـرتة فيلمــاً وثائقيــاً 

نتيجــة  حلــب  تركــت  أرمنيــة  حلبيــة  عائــات 

الحرب وتعيش اليوم يف موطن أجدادها يف 

“يريفان” عاصمة أرمينيا. ظهر من حديثهم 

شــوقاً  يتوقــون  أنهــم  التلفــاز  شاشــة  عــى 

الســوري.  الشــمال  يف  حلــب  إىل  للعــودة 

البشــر،  طبــع  عــى  اللــه  ســبحان  يــا  قلــُت 

أجدادهــم  رأس  مســقط  مــن  ُهّجــروا  أرمــن 

يف أرمينيــا مــن أكــرث مــن مئــة عــام، ثــمَّ عــادوا 

يريــدون  الســورية،  الـحـرب  نتيجــة  إليهــا 

العــودة مــن جديــد إىل حلــب الشــهباء التــي 

عاشــوا فيهــا. هــل كل هــذا مــن تأثــري الطبــق 

بكــرز”؟ “كبــاب  الحلبــي 

املهاجر األرمني

الشــاب  مــن املعــاين، جعلــت  بمعنــى  كارثــة 

األرمني أبكر كناجيان املولود يف مدينة الرها 

مدينــة  وهــي   1895 عــام  الرتكيــة  أورفــه  أو 

تاريخيــة  حقــب  عــرب  مأهولــة  كوزموبوليتيــة 

َمجمــع  يف  يملــك  مــا  أعــزَّ  يجمــع  مديــدة، 

مــن الخشــب، وألن املســتقبل ال يســكن أبــداً 

بــن جــدران املــايض، اختــار درب الرحيــل عــن 

مســقط رأســه والــذي شــهد موجــة عاتيــة مــن 

الشغب، اقتحمت حشود من الناس الحيَّ 

األرمنــي، وكان الرعــب عظيمــاً، مئــات وربمــا 

آالف مــن القتــى. أحــرق عــدد ال يحــى مــن 

دقائــق  كناجيــان  أبكــر  وجــد  وحــن  املنــازل. 

َمجمعــه  حامــاً  ـهـرب  للـهـرب،  مناســبة 

أبــداً. الخشــبي ولــم يعــد إىل مســقط رأســه 

ـحـرب  أيــام  مــن  العصيبــة  األيــام  يف تلــك 

“السفر بلك” أو ما ُسّمي فيما بعد بالحرب 

األـتـراك  األوىل وصل الصراع بــن  العامليــة 

مــا  الـفـرتة  وشــهدت  ذروتــه،  إىل  واألرمــن 

بــن 1914 – 1918 أســوأ الحــروب يف تاريــخ 

واالحتــال  العثمــاين  الضعــف  اإلنســانية. 

الرويس ملناطق يف الشرق العثماين والتدخل 

األوروبي، كل ذلك صب يف تحول التعصب 

العرقــي والدينــي يف شــرق األناـضـول إىل آلــة 

دمــار شــامل حولــت آالف القــرى إىل ـخـراب، 

مــع قتــل مئــات اآلالف عــى الجانبــن اـلـرتيك 

األرمــن  مــن  اآلالف  مئــات  ونــزوح  واألرمنــي 

مدينــة  ومنهــا  العالــم  دول  مختلــف  إىل 

حلــب يف الشــمال الســوري التــي وصــل إليهــا 

أبكــر كناجيــان بعــد رحلــة شــاقة مــع زوجتــه 

وأطفالــه.

صندوق الدمى

حافظت أسرة “أبكر” عى الصندوق مغلقاً 

يف مــكان أمــن وتوارثتــه أبــاً عــن جــد. عندمــا 
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تــويف أبكــر يف حــدود عــام 1940 كان الصنــدوق 

أمانــة يف عنــق ابنــه أرتــن وعندمــا أنجــب أرتــن 

ابنــه بيــدروس انتقلــت األمانــة إليــه. بيــدروس 

“أبــو  وفنــدق  مطعــم  صاحــب  أرتــن  أبــو  هــو 

التــي  العريقــة  املدينــة  أريحــا  جبــل  يف  أرتــن” 

العـشـرة  حــدود  يف  إدلــب  مدينــة  عــن  تبعــد 

مــن ســوريا،  الغربــي  الشــمال  كيلوـمـرتات يف 

هذا املطعم الذي اشتهر عاملياً بتقديمه وجبة 

“كبــاب بكــرز” الفريــدة مــن نوعهــا بــن أطبــاق 

الطعــام. بعــد وفــاة أبــو أرتــن حمــل ابنــه األكــرب 

صنــدوق  أمانــة  ومعهــا  املطعــم  أمانــة  أرتــن 

“أبكــر”. جــده األكــرب 

تدّمر املطعم والفندق يف أريحا نتيجة الحرب 

الســورية وســافر معظــم أـفـراد العائلــة خــارج 

البــاد. قبــع الصنــدوق يف مــكان مــا مــن مدينــة 

للحيــاة.  يعيــده  مــن  بانتظــار  القديمــة  حلــب 

الحفيــدة الجميلــة ـسـونا تاتويــان عــادت بعــد 

اـغـرتاب طويــل تبحــث عــن صنــدوق جدهــا يف 

مدينة حلب املنكوبة بالحرب السورية. كانت 

تعــرف  وكانــت  الصنــدوق  بوجــود  علــم  عــى 

قصتــه ولكنهــا تســكن بعيــدة عنــه يف الواليــات 

وقــد  جنســيتها  وتأخــذ  األمريكيــة  املتحــدة 

تجــد  لــن  وربمــا  حــان  قــد  الوقــت  أن  شــعرت 

فرصة ثانية مناسبة يك تبحث عن موجودات 

الصندوق وتظهرها للعالم. الجد “أبكر” كان 

من صانعي دمى مسرح “كراكوز وعواظ” يف 

منطقــة الرهــا أو مدينــة أورفــا الحديثــة، هــذه 

الدمــى الرقيقــة التــي تصنــع مــن جلــد الجمــل 

الذي يعالج بمواد الدباغة حتى يصل مرحلة 

تُرســم  ثــم  الضــوء  يخرتقــه  بحيــث  الشــفافية 

وُتقــّص  وعــواظ  كراكــوز  شــخصيات  عليــه 

عــى هيئــة أشــكال مختلفــة مــن رجــال ونـسـاء 

وحيوانــات وُتلــّون بألــوان طبيعيــة يدويــاً.

مرنــة  مفاصــل  بوجــود  الدمــى  هــذه  تتمّيــز 

بعــد  بســهولة  تتـحـرك  تجعلهــا  متحركــة، 

عــروض  لتقديــم  خشــبية  بعــّي  تعليقهــا 

الفرجــة  حينهــا  يف  كانــت  شــعبية،  مـسـرحية 

الوحيــد التــي ســبقت ظهــور شاشــة الســينما. 

ال يوجــد يف العالــم أجمــع مجموعــات باقيــة 

مــن هــذه الدمــى كمــا هــي مجموعــة “أبكــر” يف 

وألوانهــا. شــخصياتها  وجمــال  حســنها 

إعادة اكتشاف

توجهت ســونا عندما وصلت إىل مدينة حلب 

إىل  طويــل  غيــاب  بعــد  الســوري  الشــمال  يف 

حــارات مدينتهــا القديمــة، وـمـرت يف طريقهــا 

بــاب  يف  الخضــر”  “مارجرجــس  مقــام  عــى 

أشــعلت  حلــب.  أبــواب  أشــهر  أحــد  النصــر 

العثــور  يف  ُيســاعدها  يك  اللــه  داعيــة  شــمعة 

عــى صنــدوق جدهــا الخشــبي. تكللــت عمليــة 

الســيد  عــاء  الحلبــي  املحامــي  مــع  البحــث 

واملهتم بالتاريخ واآلثار بالعثور عى الصندوق 

عــى  يزيــد  مــا  وفيــه  األرمــن  حــي  الخشــبي يف 

مائة وخمســن قطعة ســليمة تماماً من هذه 

الدمــى الفريــدة التــي ال تقــّدر بثمــن. وقــد قــام 

املحامــي عــاء الســيد بتوثيــق هــذه الدمــى مــن 

خال الصور وإخراجها إىل النور. حيث كانت 

دـمـوع الفــرح تســيل عــى وجــه حفيــدة صانهــا 

أبكــر كناجيــان وهــي تخــرج دمــى جدهــا برفقــة 

هــذا املحامــي الهمــام مــن الصنــدوق الــذي زاد 

مجــدداً،  الضــوء  لــرتى  عــام  مئــة  عــن  عـمـره 

كـنـزه  مــع  عــاد  قــد  جدهــا  أن  تشــعر  كانــت 

الحيــاة. إىل  العظيــم 

“أبكــر  صاحبــه  تركــه  الــذي  الصنــدوق  هــذا 

العامليــة  الحــروب  حضــر  وحيــداً  كناجيــان” 

الســورية  الـحـرب  وحضــر  والثانيــة  األول 

هــذا  يصــون  أن  اللــه  ـشـاء  ـتـزال،  مــا  القائمــة 

الكنــز مــن الحــروب واآلالف مــن القذائــف التــي 

لــم تخرتقــه، فهــو ذاـكـرة أجيــال تعاقبــت عــى 

توارثتــه  وبطشــه.  الزمــن  قســوة  مــن  حمايتــه 

هذه األجيال أباً عن جد لريوي أخرياً حكاياته 

امللونــة. املرســومة 

فنون
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ما بعد الحكاية

ســيدايت ســاديت انتهــت حكايــة صنــدوق أبكــر 

عــى  اللــه  ونحمــد  ســعيدة  نهايــة  كناجيــان 

ال  هكــذا  تذهبــون  أدعكــم  لــن  ولكــن  ذلــك. 

بــد أن ُنقــدم لكــم هديــة تليــق بهــذه املناســبة 

وتعلــق ذكراهــا يف مخيلتكــم، لذلــك دـعـوين 

بكــرز”  “كبــاب  طبــق  عمــل  طريقــة  أُعلمكــم 

أرتــن” يف  “أبــو  بيــدروس  يعملــه  الــذي كان 

األربعــن. جبــل  يف  مطعمــه 

عليــه  ُيطلــق  كمــا  أو  بكــرز  لحمــة  طبــق  ُيعــدُّ 

أيضاً “كباب بكرز” من أندر مأكوالت املطبخ 

الحلبي وجزءاً من تراث املدينة العريق التي 

تتميــز بــه. وتشــتهر حلــب بمطبخهــا الشــهي 

الســيما  األطعمــة  صنــع  يف  أهلهــا  وتفــّن 

الكبــاب والكبــب واملحــايش. فأنــت لــن تجــد يف 

مــكان آخــر مــن العالــم مــن ـيـأكل مثــاً الكبــة 

أصبــح  حتــى  حلــب.  يف  إال  الســفرجل  مــع 

أهــل حلــب مـضـرب املثــل “حلــب أمُّ املحــايش 

والكبــب”.

ويختلف البعض يف أصل طبق “كباب بكرز” 

كونه ُيصنع أيضاً يف بلدة أريحا يف محافظة 

بزراعــة  تشــتهر  البلــدة  هــذه  وكــون  إدلــب، 

والحرفيــة  الفنيــة  اللمســة  أن  كمــا  الكــرز. 

صناعــة  يف  املنطقــة  هــذه  ألهــايل  العاليــة 

األطباق وعصري الكرز تجعلها مقصداً لكثري 

مــن أبـنـاء املحافظــات لتذّوقهــا. حلبّيــة كانــت 

مــن  هــي  بكــرز  اللحمــة  فــإن  ريحاويــة،  أم 

ســتتذّوقها  التــي  الســوريّة  املأـكـوالت  أطيــب 

دـهـراً  يُرافقــك  طعمهــا  وســيبقى  حياتــك  يف 

مديــداً.

 مكّونات طبق كباب بكرز أبسط مّما نتصور 

حيــث يلزمــك كيلــو لحــم غنــم كبــاب. 2 كيلــو 

ـغـرام مــن كــرز الوشــنة الحامــض. والكــرز لــه 

أصناف كثرية منها ما ُيسمى يف مدينة أريحا 

وهــي  “وشــنة”  الســوري  الشــمال  وعمــوم 

كلمــة تركيــة ُتقــال للكــرز الحامــض ســمعتها 

مــن فــم الباعــة يف بــازارات مدينــة إزمــري عــى 

شــاطئ بحــر إيجــة. نصــف كــوب مــن الســكر، 

القرفــة،  مــن  ملعقــة  ربــع  مفرومــة،  بصلــة 

ربــع ملعقــة مــن البهــارات، بقدونــس.

ر اللحــم املفــروم ناعمــاً بعــد تتبيلــه عــى   ُيكــوَّ

شكل كرات كباب صغرية متساوية الحجم 

بقــدر اإلمــكان بحجــم حّبــة الجــوز تقريبــاً. ثــمَّ 

تنضــج.  حتــى  هادئــة  نــار  عــى  بالزيــت  ُتقــى 

يشــوى  كمــا  الحطــب  فحــم  عــى  تشــوى  أو 

الحامــض  الكــرز  حبــات  بــذر  ُينــزع  الكبــاب. 

نفــس  ضمــن  مصفــاة.  يف  يدويــاً  ُتعصــر  ثــمَّ 

أثـنـاء طهــي  باســتخدامه  قمنــا  الــذي  الوـعـاء 

اإلضــايف  الزيــت  مــن  القليــل  نضــع  اللحــم، 

فوقــه ونضيــف لــه البصــل. نضــع الوعــاء عــى 

نــار متوســطة، ونقــوم بتحريــك البصــل حتــى 

الكــرز  عصــري  ُنضيــف  وينضــج.  لونــه  يتغــرّي 

وـنـرتك  والقرفــة.  وامللــح  والســكر  الحامــض 

غليظــاً  قوامــه  يصبــح  حتــى  يغــي  الخليــط 

متماسكاً ويف هذه اللحظة الحاسمة ُنضيف 

وـنـرتك  الكــرز  صلصــة  إىل  الكبــاب  ـكـرات 

اللحــم  ـكـرات  تتـشـّرب  حتــى  يغــي  املجـمـوع 

الحامــض.  الكــرز  صلصــة  مــن  يكفيهــا  مــا 

شــكل  عــى  الســوري  الخبــز  بتقطيــع  نقــوم 

مثلثــات، ونقــوم برتتيبــه يف صحــن التقديــم 

فــوق  اللحــم  ـكـرات  نســكب  دائــري.  بشــكل 

الخبــز، ومــن ثــّم نصــّب صلصــة الكــرز. نزيــن 

الطبــق بالبقدونــس املفــروم والصنوبــر املقــي 

وعافيــة. وصحتــن  والقرفــة. 

كاتب من سوريا

فنون
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حوار

شي شي ران
الرسم والكلمات

يش يش ران شاعرة ورسامة معاصرة من مقاطعة خبي يف الصني، تخرجت يف كلية الفنون الجميلة وشاركت لوحاتها يف الكثر 
من املعارض. عضو يف اتحاد الكتاب الصينيني، وصدر لها العديد من املجموعات الشعرية مثل “وحدها العتمة تغمر الروح “، 
“التجول يف شوارع الصني”، “شجرة الكايك”، و”يوميات مابس الحداد”. وحصدت العديد من الجوائز الشعرية الرفيعة، 

وُترجمت أعمالها إىل اللغات االنكليزية والفرنسية والرومانية والسويدية والعربية، ولغات أخرى.

يف هذا الحوار معها نتعرف عى هموم وأفكار وتطلعات شاعرة تمكنت من خال نتاجها الشعري املميز يف فرتة قصرة جدا  من 
وضع اسمها عى خارطة أفضل الشاعرات والشعراء املعاصرين يف الصني.

الجديد: عادة ما تكون مرحلة الطفولة العالم األكثر تأثيرا في 
حياة الشاعر. كيف كانت طفولتك؟ وما هي العوامل التي أثرت 

في نشأتك؟

بلدة  في  الماضي  القرن  سبعينات  في  ولدت  ران:  شي  شي 
صغيرة صوب الشمال. ومن المنظور العالمي في الوقت الراهن، 

باالنغاق  تتسم  خاصة  زمنية  فترة  في  عشت  بأنني  القول  يمكن 

المعلومات.  توافر  المعرفة وعدم  الشيء، وفقر  والتحفظ بعض 

ولقد شعرت بهذا االنغاق، أو ذلك التحفظ، عندما كانت عائلتي 

وأصدقائي بمثابة العالم المكتمل في عيني خال مرحلة الطفولة. 

يبدو أن األمر يشبه على نحو ّما ما ذكره الفيلسوف الفرنسي روسو 

واإلدراك”. وسرعان  الفهم  استرخاء  “مرحلة  هي  الطفولة  أن  من 

الصين.  داخل  الثمانينات  في  واالنفتاح  اإلصاح  تباشير  ما الحت 

الذكريات الحلوة المرتبطة بتلك الفترة لم تبرح ذاكرتي؛ ما زلت 

أذكر معطف أبي العسكري في الشتاء، وعلبة الطعام الحديدية 

مطعم  إلى  اصطحبني  وعندما  العمل،  إلى  معه  يحملها  وهو 

الوحدة بعد أن تقاضى أول راتب شهري، يومها تناولت قطع اللحم 

المشوية الصغيرة، وأذكر كيف كنت أجلس خلفه على الدراجة، 

نسج  في  ساهمت  التفصيات  هذه  مثل  القرع،  بحلوى  وأمسك 

خيوط ذكريات الطفولة البعيدة.

زلت  ما  اآلن  حتى  لي،  وأعطاه  صغيًرا  عصفوًرا  أبي  اصطاد  مرة 

تفاصيل  من  الكثير  هناك  يدّي.  راحة  في  والرقة  الدفء  أستشعر 

تلك الحياة اليومية، لكنها لألسف، عادة ما تفّر من باب الذاكرة. 

كل تلك األشياء اللطيفة كانت تكفي لكي تمنحني طفولة هنيئة، 

إلى أن جاء ذلك اليوم، عندما تعرض أبي فجأًة لحادث سير وفارق 

الحياة، ورحل معه كل الحب الذي كان يمنحني إياه، عندها أدركت 

أن هذا العالم غير مكتمل. أمي امرأة لطيفة وحازمة في آن، تهوى 

لحضور  تصطحبني  كانت  ما  ودائًما  الكاسيكية،  واألوبرا  األدب 

عروض األوبرا، ورغم أنها تولي عناية كبيرة بهذين األمرين، إال أنها 

كانت متحفظة في حديثها مع اآلخرين، ولم تسمح لي بالخروج 

واالحتكاك بالغير، فقد ذاقت مرارة الغدر في تلك الحقبة، وكانت 

ترجو أال أخوض مثل تلك التجارب األليمة التي خبرتها، وأن أبتعد 

عن كل ما هو غير واقعي، وأقترب من أشخاص أكثر واقعية. ولدت 

ينحدرون من عائلة  العائلة  أمي في عائلة عريقة؛ فجدتها وكبار 

وانغ من سالة تشينغ، وهذا يعني أن لديها قواعد وآدابا في السير 

والجلوس، وقد تأثرت بكل ما كانت تراه وتسمعه من حولها. وبعد 

أن عانت تقلبات الدهر، صارت تتوخى الحذر وتحتاط لكل شيء. 

من هنا بدأت تتشكل اهتمامات الطفولة لدّي، وتأصلت وترسخت 

رفيقا  والفن  األدب  فأضحى  لحياتي،  أساًسا  وباتت  في وجداني، 

روحي، حتى أنني أشعر في بعض األحيان أنني أعيش حياة أمي.
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هوية الشاعر

الجديد: ليس بالضرورة أن يكون نظم الشعر لفترات طويلة 

بالنسبة إلى الشخص دليا على بزوغ نجم شاعر جديد. من 

وجهة نظرك كيف نعّرف الشاعر الحقيقي؟

يكون  الشعر  نظم  من  كل  ليس  أن  شك  ال  ران:  شي  شي 
الشاعر  طموح  عن  يعّبر  الشعر  منه.  مفروغ  أمر  فهذا  شاعًرا، 

وفكره. ومنذ تطور الشعر الحديث، من استعادة كلمات الماضي 

وصواًل إلى سرد الحاضر، نتلمس أن اللغة تميل إلى التحول من 

التعبير عنها  يمكن  لغة منطوقة مباشرة،  إلى  المزخرفة  الصور 

بطرق شتى، وفي قوالب شعرية مختلفة. وعلى الرغم من ذلك، 

فإننا وسط هذا الكم الهائل من بحور القصائد يتسنى لنا التمييز 

يقبع  الذي  والشعر  عظيٌم،  شاعٌر  خلفه  يقبع  الذي  الشعر  بين 

بنية القصيدة والمهارات  إلى  خلفه مجرد شاعر هاو. وباإلضافة 

المعيار  فإن  الشعرية،  والصنعة  اللفظية  والزخرفة  اللغوية، 

والرؤى  المستقلة  األفكار  هو  القصيدة  جودة  لتقييم  األساسي 

الذاتية للشاعر. وهنا يتحتم علينا تقدير الشاعر الذي فض مكنون 

مشاعره، وأفرغ الشحنات العاطفية الزاخرة، ووّجه انتباهه إلى 

فئة أكبر من الجماهير، وأولى عناية بمصير اإلنسانية والمجتمع 

البشري.

برهان الشعر

الجديد: في جانب منه، الشعر تجسيد ألفكار الشاعر، وتعبير 

عن مشاعر وانفعاالت قوية، وتجارب حياتية لتحقيق توازن 

نفسي داخلي. ما هي موضوعات نتاجك الشعري؟ وما الذي 

منحك الشعر إياه خال سنوات من الكتابة؟

شي شي ران: تتنوع موضوعات قصائدي؛ فمنذ وقت مبكر 
واألمومة،  األبوة  ومشاعر  الحب  عن  بالتعبير  اهتماًما  أولي  وأنا 

حتى  اإلنسانية،  المشاعر  عن  والتعبير  التاريخية  والموضوعات 

في  المادية  من االستكشاف وتأمل األشياء  مرحلة أخرى  بلغت 

عبر  ورحاتي  تسجيات ألسفاري  تبعتها  ثم  حولي،  من  العالم 

وليس  ذاتي،  ترميم  محاولة  إلّي  بالنسبة  الشعر  العالم.  بلدان 

فقط دعما روحيا للذات، أو سبرا ألغوار النفس البشرية والغوص 

داخل العالم الداخلي، أو مجرد سلوى للنفس المتعبة، لكن في 

الوقت ذاته، هو مراقبة وتسجيل مبصر لصورة العالم الخارجي، 

القلب.  أعماق  في  وانعكاسه  الموضوعي  العالم  يجسد  وواقع 

الشعر هو برهان ساطع على أنني ما زلت على قيد الحياة.

الكاسيكي والطليعي

الجديد: يختلف الشعراء في ما بينهم، ولكل شاعر سمة خاصة 

تميزه عن اآلخر. ما طبيعة االختاف بينك وبين غيرك من الشعراء 

الشعري  عالمك  سمات  عن  الحديث  يمكن  كيف  الصينيين؟ 

الخاص؟

شي شي ران: أبدى بعض الشعراء والنقاد رأيهم في أعمالي 

الشعرية ورأوا أن شعري يجمع بين “النزعة الكاسيكية” و”البعد 

الطليعي”، مثل الشاعر شي تشوان، والناقد شي مينغ. ومن ثم 

أن  أشعر  الشعراء.  من  غيري  وبين  بيني  ثمة اختافا  أن  عرفت 

تنطوي  ال  فهي  الشاعر؛  شعر  في  هامة  قيمة  الطليعية  النزعة 

عنه  يفصح  تعبر عما  بل  الشاعر ومشاعره فحسب،  أفكار  على 

الشعر من شعور بمسؤولية اجتماعية معينة، وأن هذه تسهم 

في تشكل الهيكل البنائي والدعامة األساسية للقصيدة. أما النزعة 

أنا  وتكويني؛  نشأتي  وبين  بينها  تجمع  عاقة  فثمة  الكاسيكية 

أهوى الرسم، وأوبرا كونكو وأوبرا بكين، وأعشق البنايات العتيقة 

األثرية، وغيرها من أشكال الفنون الكاسيكية األخرى.

والدة القصيدة

الجديد: لحظة والدة القصيدة لحظة عسيرة، وتختلف فرصة 

كل قصيدة عن األخرى. في بعض األوقات تأتي القصيدة في 

لحظة مباغتة، تطوف اللحظة الشعرية وتحلق وتزوغ إلى أن 

يقبض الشاعر عليها ويمسك بخيوطها. كيف تولد القصيدة 

لديك؟ وهل تجدين صعوبة في اختيار عناوين القصائد؟

تنمو على  فاكهة  بثمرة  أشبه  القصيدة  ران: والدة  شي شي 
تضرب  أن  للشجرة  بد  ال  الثمرة  تزهر  أن  قبل  الشجرة.  غصن 

وتتنفس  الشمس،  أشعة  وتمتص  األرض،  في  عميًقا  بجذورها 

إنما  القصيدة  التعبير عنه  ترغب  التربة. وما  الهواء وتتغذى من 

بذرة  فهي  فراغ،  من  يأتي  متراكمة وال  حياتية  تجارب  من  يتأتى 

مدفونة، عن قصد أو دون قصد في قلب الشاعر، وتنتظر الوقت 

المناسب حتى تنمو وتترعرع. الشاعر هو تلك الشجرة التي تزهر 

فوق غصونها ثمرات الفاكهة.

ال أجد صعوبة في اختيار عناوين القصائد. 

أوليس األصعب هو كيفية الولوج إلى عمق 

عناوين  تجربتي،  خال  ومن  القصيدة؟ 

القصائد تنساب أمامي مثل ماء دافق.

الجديد: شاعت قصيدة النثر التي تخلو 

من الوزن والتفعيلة. فما رأيك بقصيدة 

تحت  تصنيفها  مع  أنت  وهل  النثر؟ 

مسّمى الشعر؟

شي شي ران: بالمقارنة مع القوالب األدبية األخرى، 
أرى أن مواطن سحر الشعر إنما تكمن في تكثيف المعاني 

واختزال الصياغة، وليس في اإلسهاب؛ في تكثيف المشاعر 

وتجسيد الفكرة في لحظات وكلمات مكثفة وموجزة، من دون 

الحاجة إلى اإلطناب حتى ال يفقد الشعر سحره. وعلى أّي حال، 

أنا ال أولي اهتماًما بقصيدة النثر.

الشعر باق

الجديد: يقول أغلب النقاد إننا نحيا في عصر الرواية، فبعد 

والمحسنات  للشعر  حاجة  هناك  تعد  لم  التكنولوجيا  غزو 

فقد  الشعر  أن  تشعرين  هل  اللفظية؟  والزخرفة  البديعية 

قيمته في مواجهة األجناس األدبية األخرى؟

وقراء  الشعراء  فئة من  هناك  قال هذا؟  ران: من  شي شي 
أن  من  الرغم  وعلى  الشعر،  قيمة  على  تحافظ  زالت  ما  الشعر 

معايير  ليست  األشياء  قيمة  معايير  لكن  كبيرة،  ليست  النسبة 

شديدة  تكون  الصغيرة  الضوء  نقطة  األحيان  بعض  في  كمية؛ 

قدرته  في  الشعر  بين  المقارنة  الصعب  ومن  والتركيز.  القوة 

العاطفية  الشحنات  وتفريغ  المشاعر  مخزون  عن  التعبير  على 

واإلنسانية، وما يحققه من عزاء للنفس وتنفيس عن المشاعر 

حبيسة الصدور التي ال تجد سبيا الستيعابها بواسطة األجناس 

األدبية األخرى، ومن هذا المنطلق، لن يندثر الشعر إلى األبد.

أمي وأبي

الجديد: مغامرة الشاعر هي خاصة تجارب حياتية وإنسانية 

عاشها شكلت وجدانه، وألهبت مشاعره حتى صار لديه فيض 

الذاتية  التجارب  هي  ما  المشاعر.  من 

واإلنسانية التي عشتها وكان لها أثر كبير 

وإبداعك  الشعري  عالمك  تشكيل  في 

األدبي؟

شي شي ران: إذا خضنا في هذا األمر 
أكثر  هي  أمي  فستكون  وتحليًا،  تفسيًرا 

شخصية مؤثرة في حياتي؛ وكان األثر بالًغا 

في أمور كثيرة، مثل حساسيتها المرهفة 

نحو العالم، وإدراكها العالي، وشخصيتها 

أبدأ بالكتابة على دفتر 
المالحظات، ثم أنقلها 

إلى الحاسوب، ثم تتكرر 
عملية التحرير مرات عدة

حوار
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التي تحمل المتناقضات ما بين القوة والمثابرة والوداعة. وقد ألقى 

حادث وفاة أبي البذرة األولى داخلي، ودفعني بشكل مباشر إلى 

كتابة الشعر، وقد ألهمني كثيًرا وشحنني بفيض من المشاعر، 

وفّجر داخلي طاقات إبداعية كبيرة.

شعور بالفخر

تبوأت  بأسماء المعة  حافل  الصيني  الشعر  تاريخ  الجديد: 

هو  من  الشعر.  لتقييم  معايير  فيه، وشكلت  مرموقة  مكانة 

الشاعر الذي تأثرت به؟ وأسهم في تشكل عالمك الشعري 

الخاص؟

عام  في  الشعرية  مجموعتي  نشرت  حينما  ران:  شي  شي 
2016 “وحدها العتمة تغمر الروح”، طلبت من ثاثة من الشعراء 

المقربين إلى قلبي كتابة كلمة على غاف الديوان، وحينما صدرت 

الدواوين األخرى كتب هؤالء الشعراء قراءات ومراجعات، وقد 

أفادت القراءات بأن الدواوين تحمل فكًرا رفيع المستوى وإنجاًزا 

أدبًيا كبيًرا، وكان لهذا التقييم بالغ األثٌر في مساري اإلبداعي )على 

الرغم من أن العالم الشعري الذاتي تشكل لدّي من أشياء خاصة، 

إلى جانب المطالعة الدائمة والفكر المتواصل( إني ألشعر بفخر 

كبير، لكوني أقف جنًبا إلى جنب مع نخبة ممتازة من الشعراء 

يانغ كه، وانغ جيا  الزمن نفسه. وأعني بهم: شي تشوان،  وفي 

شين، يي جيان، بان وي.

متعة  والشاعر  الكاتب  أوقات  أكثر  الكتابة  وقت  الجديد: 

وخصوصية. ما هي طقوس الكتابة لديك؟

شي شي ران: أكتب في لحظات هدوء النفس وسكينة القلب. 
أبدأ بالكتابة على دفتر الماحظات، ثم أنقلها إلى الحاسوب، ثم 

تتكرر عملية التحرير مرات عدة حتى أصل إلى المسودة النهائية. 

طقوسي بسيطة وليست معقدة.

الشعر النسوي

الجديد: ما هي مشروعاتك األدبية القادمة؟

شي شي ران: صدر لي حتى اآلن أربعة دواوين شعرية هي: 
“شجرة الكاكي”، “التجول في شوارع الصين”، ” يوميات مابس 

الحداد”، و”وحدها العتمة تغمر الروح”. وقد حصل الديوان األول 

“شجرة الكاكي” على الجائزة التشجيعية في األدب في مقاطعة 

األخرى.  الرفيعة  الشعرية  الجوائز  من  العديد  حصد  ثم  خبي، 

أتأنى  الحالي  الوقت  في  لكنني  قصائد،  مجموعة  كتبت  بعدها 

بعض الشيء في نشر ديوان خامس، أنتظر حتى يتوافر لدّي القدر 

مؤخًرا حررت  الرضا.  تمام  عنها  أرضى  التي  القصائد  من  الكافي 

“مختارات من الشعر النسائي الصيني”، وضم فريق التحرير عشر 

أنه –  المعاصرات. وكما تعلمين  الصينيات  الشاعرات  من أشهر 

المرأة  اضطهاد  مسألة  زالت  ما   – العالمي  المستوى  على  حتى 

تأسيس منصة  أتمنى  تجاهلها. وكم  يمكن  تمثل قضية هامة ال 

الختيار  النسوية،  الشعرية  وللمختارات  الصينيات  للشاعرات 

السنوية ألفضل  الشعرية  اإلنجازات  وإبراز  الصينيات  الشاعرات 

الشاعرات المعاصرات. وقد نشرت لي دار تشجيانغ منذ عام 2017 

حتى 2019، وما زال التعاون قائًما بيننا حتى الوقت الراهن.

إلى  األقرب  تكون  التي  القصائد  بعص  هناك  عادة  الجديد: 

كتابتها أو  يرجع هذا لظروف  ربما  نفس الشاعر من غيرها، 

الحالة المزاجية التي رافقت نظمه لها. دعيني أسألك ما هي 

أحب القصائد إلى قلبك؟

قصيدة  كل  أحب  ران:  شي  شي 
نظمتها. فقد نشرت العديد من القصائد، 

وأدرج الكثير منها ضمن مختارات شعرية 

عديدة، وهناك الكثير مما تداوله اآلخرون، 

تغمر  العتمة  “وحدها  أنا  أقره  ما  لكن 

و”يوميات  التطهير”،  و”مذكرات  الروح”، 

األرض”،  في  و”السير  الشاي”،  شرب 

و”أتوق  بادي”،  دوًما في شوارع  و”أسير 

بحر  على  معك  الغروب  مشاهدة  إلى 

الشرفة”،  و”خارج  و”العالم”،  إيجه”، 

وقصائد أخرى.

الشعر والرسم

قديم  منذ  جدلية  عاقة  بالرسم  الشعر  عاقة  الجديد: 

نظرك؟ وكيف  في  إلى اآلخر  منهما  فماذا أضاف كل  األزل، 

تتراءى لك العاقة بينهما؟

منذ  قليلين  الرسامون  الشعراء  يكن  لم  ران:  شي  شي 
العصور القديمة، على سبيل المثال: وانغ وي رائد الرسم األدبي 

الصيني والشاعر العظيم، ثم جاء من بعده سو شي، ما يوان، 

تانغ يين، تشو يينغ، دونغ تشي تشانغ، تشو دا، وغيرهم من 

واضحة  فنية  سمة  أعمالهم  حملت  وقد  الرسامين.  الشعراء 

وهي” بين سطور الشعر ألوان وصور، وبين ألوان اللوحات أبياٌت 

الكاريبي  الشاعر  تجربة  على  نظرة  إلقاء  ويمكن   .“ الشعر  من 

ديريك والكوت البارع في الشعر والرسم على حد سواء، ونأخذ 

مجموعته الشعرية األخيرة “طائر البلشون” خير مثال على ذلك، 

من  قصيدة  كل  في  العالي  الرسم  إحساس  رؤية  لنا  فيتسنى 

قصائد الديوان. كما أن مهارة الرسم تدفع الشاعر إلياء المزيد 

من االهتمام بالبنية الكلية للقصيدة أثناء الكتابة، والكلمات التي 

موضوعية  من  تضاعف  عفوية،  صور  على  تحتوي  السطور  بين 

والقصائد حساسيتها. قصائدي تحمل هذه السمة الفنية، أذكر 

بحر  على  الغروب معك  إلى مشاهدة  “أتوق  المثال  على سبيل 

إيجه”، و”أسير دوًما في شوارع بادي”، والقصيدة التي ترجمتها 

أنت إلى العربية “علمنا الموت”، و”العزلة” وغيرها من القصائد 

األخرى. وال شك أن طريقة نظر الرسام إلى األشياء وحساسيته 

أسلوبه  على  تؤثران  لأللوان  الخاصة 

الشعري ولغته التي يستخدم.

ببعض  الرسام  يتأثر  ما  عادة  الجديد: 

المدرسة  مثل  الفنية،  المدارس 

واالنطوائية  والرمزية  الكاسيكية 

المدارس،  من  وغيرها  والسريالية 

بين أكثر من  يمزج  وفي بعض األحيان 

مدرسة. ما هي المدرسة التعبيرية التي 

تأثرت بها وتتجلي في أعمالك؟

شي شي ران: ترتكز أعمالي الفنية على 

حوار

ما زالت مسألة اضطهاد 
المرأة تمثل قضية هامة 
ال يمكن تجاهلها. وكم 
أتمنى تأسيس منصة 

للشاعرات الصينيات
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رسم األشخاص، وليس الرسم التقليدي لألشخاص، لكن تتجلى 

بعض األساليب التعبيرية في لوحات غربية عصرية الطراز، مع 

التقليدي،  الصيني  الرسم  في  التقليدية  الفرشاة  على  الحفاظ 

هو  الرسم  داخلي.  أحملها  وُمُثل  وقيم  الجمال  عن  تعّبر  والتي 

ترياق اآلالم التي نتجت عن استغراق طويل وقت نظم الشعر.

شاعرة ورسامة

أو  شاعرة  كنت  ما  إذا  مهنتك  عن  تصورك  هو  ما  الجديد: 

رسامة؟

قبيل  من  أمًرا  ليس  ورسامة  كشاعرة  عملي  ران:  شي  شي 
المصادفة، بل أشعر أنه أمر طبيعي. يخالجني على الدوام شعوٌر 

أنه مهما اشتغلت من مهن، في النهاية سأسلك درب الشعر حتى 

أصبح شاعرة ورسامة. فا سبيل للمرء للفرار من قدره!

الجديد: ما هي لوحتك األولى؟ وهل تتذكرين لمن أهديتها؟

بعد  مبكرة  سن  في  رسمتها  لوحاتي  أولى  ران:  شي  شي 
ترتدي  القديمة  العصور  لفتاة من  الجنية”  مشاهدة فيلم “زواج 

تنورة منفوشة، وكانت من بنات أفكاري بعد رؤية صورة الجنية. 

وقد علقتها أمي على الحائط في بيتنا.

األلوان  خال  من  حكاية  عن  تعبر  الفنية  اللوحة  الجديد: 

ال  أخرى  لصورة  انعكاس  وهي  بها،  تفيض  التي  والمشاعر 

لذاتك  انعكاس  لوحاتك  فهل  صاحبها.  الرسام  إال  يعلمها 

وشخصيتك؟

 

معينة،  أفكار  عن  وقصائدي  لوحاتي  تعّبر  ران:  شي  شي 
يشبهان  والرسم  الشعر  يقال،  وكما  خاصة،  جمالية  ونزعات 

اإلنسان إلى حد كبير. وحتى اآلن عجزت عن تجسيد كل التعقيدات 

والتناقضات التي أحملها داخلي.

أجرت الحوار وترجمته من الصينية:
ميرا أحمد

مترجمة وكاتبة وباحثة في الشؤون الصينية

حوار
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خمس قصائد
شى شى ران

شى شى ران

ب
قو

يع
دا 

زان
أ

أتمنى رؤية الغروب معك على بحر إيجه
 

نعم، تماًما هكذا

ضع يدك اليسري حول خصري

فأنت تعلم أنني أود أن أمنحك كل ما عندي

أصابعك املحكمة عى عظم جسدي

مثل موج يطغى ويطغى

يف بحر إيجه

أنت الحقيقة

وأنت السراب

غمامات السماء تحلق فوق وجه البحر

وعند اللقاء مشاعر تفور وتمور

مثل نبيذ تريك مركز

يف لحظة ما، سينفجر

أحبك

أكرهك

وبن حبي وكرهي

ضاع كل يشء

ضاع كل ما كان

اغفر يل

هواك يف طي الفؤاد

وأهجرك وأمعن يف البعاد

وسط الشمس الجريحة

النازفة بالدماء عى أركان السماء

 قفز حوت البحر

وغاص ثانية يف فم البحر

واحتجب يف حفرة سوداء

فرحة غائبة

هي وحدة متأصلة

 سكنت القلب

سكنت يف عمق القلب.

الحب

 هو قطة جامحة

وديعة ورقيقة

تغريك أن تضمها بن ذراعيك

ثم تفّر من بن ذراعيك هاربة

وتخدشك

وترتك لك ندبة غائرة

تحيا أبد الدهر

الحب نريان مشتعلة

ملفوفة يف ورقة مزخرفة

ومن فرط حرارة ملتهبة

لتصميم الورقة أفسدت

وهو بيء ال يبايل

ونهاية حتمية

لحريق قد شب

تارًكا رماد مشتعل

لكل الخيوط بيني وبينك قد مزقت

يف موعد محدد

تتناول طعامك

ويف ساعة من ساعات اليوم تغفو

لكن لعمرك ما نسيت

ونريان الشوق يف قلبك ما خبت

وألسنة الحريق تعلو وتعلو.

البحيرة الغربية

ما زلت أذكر لقاءنا األول

ومطر السماء عى رؤوسنا يسقط

ويف غمازات خديك

سمك صغري يسبح

التقينا

وتحدثنا

وتعانقنا

مثل خيوط مطر رفيعة

تحيك ماء البحرية

فيا لك من مشهد ساحر!

غاب رماد العالم

واسترت يف جوف البحرية

ولم يبق سوى عاشقن

يتناجيان بكام الغرام

يتعانقان يف شوق وهيام

أرى البحرية يف لون الياقوت

فقط، عندما أحبك

وعندما أكف عن حبك

تراها عيناي شاحبة رمادية.

أحببتني

تقود سيارتك وتشغل املذياع

وتستمع إىل مقطوعة حزينة

ثم تغري املؤشر إىل موسيقى الروك

فتلك الكلمات الحزينة ما سمعت

تحمل الفواكه وتعود إىل البيت

ويف أدب جّم تلقى تحية عى جارك العجوز

وتحدثه قائًا الجو لطيف جًدا

يف الصباح الباكر تصحو

وتقرأ الشعر الكاسيي

وعندما يأيت املساء ال تذوق طعم النوم

استطالت شجرة الكافور خارج الشرفة
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ويف كل صبح جديد تزهر برعم وليد

تخرج مهرول الخطى

ويف بحور التفكري أنت غارق

وكأنك تفكر يف الايشء

ويف غرفة االجتماعات

تعرتيك هذه الحالة

تغرق يف بحور من التفكري

وسعادة تغمرك

وبيء غري مبال

تطارد النساء

وتطاردك النساء

تعرض عنهم

ويعرضن عنك

تستيقظ يف الصباح

وبعد فوات السنن

تستيقظ فجأة يف عز الليل

وتستدعي ذاكرتك قصيدة منسية

وأنت تعلم أنك

 يف بحور حبي قد وقعت.

تحيات العام الجديد

إىل أبي

زهرات األوركيد سكنت البيت

والرتعاشة األوراق رأيت

ومن تعاويذ كتاب بوذا تلوت

ألصرف أشباح هامت يف البيت

خارج الشرفة شخص يضع ألعاب نارية

ورائحة الكربيت تمتزج بندف الثلج وتفوح

وتدّوي عى قارعة السماء

مثل صوت األجراس األوىل للعام الجديد

إىل طعم السعادة العتيق أتلهف

تلك التي غمرتني أنا وأنت

يف 1976

أمسكت بيدي الصغرية وجذبتني

إىل الثلوج املندوفة

فضحكت وجلست

وجذبتني مرة أخرى

 فانزلقت وسط كومات الثلج

رحت أنا وأنت نزيح كومات الثلج البيضاء

من فوق األرض

 حتى انكشفت تعاريج األرض

عّلمتني كيف أصنع لعبة الحلزون الطائر

وعّلمتنى كيف أخط الكلمات

ولعمري ما خطيت لك رسالة

أبي، منذ أربعن عاًما ما عدت أراك

منذ أربعن عاًما وأنت سكنت هناك

هناك تحت الرثى

واآلن أحب ابني مثلما أحببتني يا أبي

يف سنن عمر مضت

صوت األلعاب النارية

 ما زال يدوي يف كبد السماء

واآلن صرنا يف عام 2020

وثلوج السماء تسقط وتسقط

 وبقصاصات الورق الحمراء

 عن األعن قد احتجبت

وقطعة ثلج تسقط تلو القطعة

ندفة

ندفتن

ندفات

هي تحيات العام الجديد

ترسلها يل

ولك باملثل يا أبي أرسلها

أرسلها تحت الرثى.

2020-1-1

ترجمة: ميرا أحمد

شى شى ران
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أدب مهجر
أم أدب منفى

كيف نعّرف المهجرية العربية الثانية وقد اتسعت لتشمل مبدعين ومفكرين 

مــن شــتى المســتويات والمرجعيــات والمشــارب والجنســيات العربيــة، هــل مــا 

فــي  مــا زال  فــي وســعنا الحديــث عــن “أدبــاء مهجــر وأدب مهجــري”؟ هــل  زال 

وســعنا أن نطلــق المصطلــح األول نفســه علــى نتاجــات حملــة األقــام ومعهــم 

الفنانــون والمبدعــون فــي مجــاالت الســينما والمســرح والتشــكيل وغيرهــا مــن 

المهاجريــن  المبدعيــن  مــن  كبـيـرة  عربيــة  جمـهـرة  عــن  اليــوم  الصــادرة  الفنــون 

والمنفيين؟ أم أن جسد الظاهرة اتسع  واختلف وتعددت أوجهه وضاق عليه 

المصطلح، وبات واجباً علينا أن نبتكر مصطلحا جديداً لنطلقه على إبداعات 

أدبيــة وفكريــة وفنيــة لهــا ســمات جديــدة تتعلــق بمنتجيــن جــدد هــم بالضــرورة 

المهجريــة  أهدونــا  الذيــن  أولئــك  عــن  وعصرهــم  هــم  كبـيـراً  اختافــا  مختلفــون 

األولــى علــى مــدار النصــف األول مــن القــرن العشــرين.

ملــف “الجديــد” للتفكــر فــي هــذا الظاهــرة وأســئلتها. وهــو بمثابــة دعــوة مفتوحــة 

للكتــاب والمفكريــن العــرب للمســاهمة فــي إثــراء النقــاش.

قلم التحرير

أعد امللف

يسرى اركيلة ويسرى الجنابي

ملف

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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المهجرية الجديدة
تساؤالت المصطلح والداللة

حاتم الصَكر

يحمــل التســاؤل عــن املهجــر واملهجريــة الجديــدة يف طياتــه كثــراً مــن اإلجابــات يف العــادة. فــكل تســاؤل عــن املهجريــة يعيــد الرتاتــب 

الجيــي ألدبــاء املهجــر يف تدفقهــم املتتابــع عــرب الســنوات. وهــو مــا يشــّكل أبــرز مامــح  الظاهــرة املهجريــة العربيــة يف مجــال األدب.

ملف

املصطلــح  وجــوه  تقليــب  مــن  أوالً  بــد  ال 
بــه  تقــدم  اختيــار  فاملهجــر  املمكنــة: 

املهاجرون مــن الجيــل األول أنفســهم، وإن 

وأمنيــة  اقتصاديــة  ضغــوط  ثمــة  كانــت 

تحكمــت يف اختيارهــم. وقــد أتاحــت الظــروف 

يف  يلتّمــوا  أن  يف املهجــر  بهــم  التــي أحاطــت 

األســلوبي  التشــارك  تعكــس  تجمعــات 

مــن  كثــري  يف  ـنـراه  مــا  وهــو  واملوضوعــي. 

كتاباتهم. وقد ظلت لهم صات بأوطانهم، 

وكان  نهــايئ.  بشــكل  إليهــا  بعضهــم  وعــاد 

اندماجهم الثقايف يف مجتمعاتهم الجديدة 

يمثــل  كمــا  قليلــة.  باســتثناءات  ضعيفــاً 

مكانــة  لهــا  أخــرى  ثيمــة  لألوطــان  الحنــن 

موضوعيــة يف أدبهــم، كونــه شــعرياً يف املقــام 

تلــك املواجــد  ملثــل  بطبيعتــه  ويتســع  األول، 

واألشواق.

يف  تبينــت  تجديديــة  ملســة  ـتـرك املهجــر  وقــد 

كتاباتهــم، ووصــل أثرهــا إىل املشــرق. ومثــال 

ذلك كتاب ميخائيل نعيمة “الغربال” الذي 

يف  مشــاركته  ـفـرتة  يف  العقــاد  لــه  تحمــس 

تصــدر جماعــة “الديــوان”، والهجــوم الحــاد 

وكذلــك  ومدرســته.  شــوقي  تقليديــة  عــى 

أثــر  مــن  املهجريــة  القصيــدة  نظــام  تركــه  مــا 

يف ظهــور مــا عــرف بالشــعر الحــر يف الكتابــة 

العربيــة. ثــم  العراقيــة  األربعينيــة 

ومفهومــه  “املهجــر”  مصطلــح  أن   ويبــدو 

أقــل إيامــاً يف تصويــر الحالــة مــن مصطلــح 

“املنفــى” الــذي تــاه. وهــو إجبــاري يجــد امـلـرء 

نفسه مرغماً عى اتخاذه مقراً، وقد تداوله 

أوطانهــم.  يف  السياســة  شــردتهم  أدـبـاء 

ولعــل عبدالوهــاب البيــايت هــو مــن أشــاع هــذا 

“أشــعار يف املنفــى”  بديوانــه املبكــر  املصطلــح 

عــام  1957 ألنــه كتبــه يف أمكنــة كانــت منــايَف 

إليــه. بالنســبة 

يحملهــا  التــي  السياســية  الــدالالت  وتشــتد 

املدويــة  األحــداث  وـتـرية  بارتـفـاع  املصطلــح 

والفنانــن  الكتــاب  مــن  الكثــري  أرغمــت  التــي 

عــى الهــروب مــن أوطانهــم. وتظــل ملصطلــح 

“املنفــى” يف التلقــي معــاين الكفــاح والبطولــة 

املنفيــون  يصورهــا  التــي  املأســاة  بجانــب 

بفقدهــم أمكنتهــم يف أوطانهــم وابتعادهــم 

الئحــة  مــن  اختفــى  وقــد  عنهــا.  القســري 

اهتمــام شــعراء املنــايف العــرب مــا كان يشــغل 

الجديــدة  األمكنــة  هـجـاء  مــن  املهجريــن 

وتصويــر قـسـوتها. وهــو مــا تجــى خاصــة يف 

وقصائــده.. الريحــاين  أمــن  كتابــات 

ويظل الشعر هو الوعاء املناسب لرصد حالة 

املنفــى واملنفيــن. وقــد امتــد ألجيــال الحقــة، 

املبـكـرة  قصيدتــه  درويــش  محمــود  فيكتــب 

واصــل  التــي  املنفــى”  مــن  “رســالة  الشــهرية 

كالتســاؤل  املتداولــة؛  املنفيــن  أدبيــات  فيهــا 

عــن قيمــة اإلنســان بــا وطــن.. وعيشــه غريبــاً 

حــاالت  ثــاث  بذلــك  جامعــاً  مهاـجـراً،  أو 

ممكنــة هــي املنفــى واملهجــر واملـغـرَتب، لعــدم 

يف  يعنيــه  ال  أو ألنــه  املصطلــح،  يف  تدقيقــه 

برنامــج نصــه، ومــا كان يعــرب عنــه ظرفيــاً مــن 

عناء فقدان الفلسطيني وطنه، وتشرده يف 

املتباعــدة. األماكــن 

إقامتــه  بــن  يفصــل  كاملهاجــر  املنفــّي  ويظــل 

الـ”هنــا”  أو  الروحيــة  واإلقامــة  الجســدية 

والـ”هنــاك”. يـقـول ـسـركون بولــص مبينــاً مــا 

يفاجــئ املـغـرتب “إذا بنــا هنــا نعيــش، لكننــا 

نحيا هناك” راصدا الهوة بن ِفعي العيش 

والحيــاة، كجربان الباحــث رمزيــاً عــن “نايــه” 

يف “نأيه” عن الغاب وضجيج عامله الجديد، 

وأمن الريحاين الذي يصوغ الثنائية بالقول 

“يف لبنــان روحــي، ويف نيويــورك بــدين”.

ومصطلــح “املـغـرَتب” تداولــه الكّتــاب تعـبـرياً 

دون  أوطانهــم  عــن  بعيــداً  إقامتهــم  عــن 
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داللــة  أو  حمولــة  أّي  املصطلــح  تحميــل 

اضطرتهــم  الذيــن  حالــة  حتــى يف  سياســية، 

إىل التغــّرب األنظمــُة املتعســفُة يف أوطانهــم، 

والدكتاتوريات العســكرية وحروبها املجانية 

املجنونــة.

العربــي،  اـلـرتاث  يف  جــذور  ولهــذا املصطلــح 

كحديث التوحيدي عن الغربة الغريبة التي 

تحصل يف الوطن قرينة الفقر. ونصيحة أبي 

تمــام “فاـغـرتْب تتجــدد” وحديــث املتنبــي عــن 

نفســه…  غــري  مســتعظماً  ال  تـغـّرَب  نفســه: 

بــأن  ــص  امللخَّ القيــس  امــرئ  نــداء  وقبلهــم 

“كل غريب للغريب نسيُب”. لكن الفلسفة 

تضيف للمصطلح تصريفاً آخر هو االغرتاب 

وجوديــة  نفســية  لحالــة  الفــرد  يــازم  الــذي 

املــكان  بــن  الحاصلــة  املفارقــة  مــن  تحصــل 

ثقافيــة  مرجعيــة  ذات  هــي  وربمــا  وبينــه، 

املــكان  إشــارات  يف  العميــق  بالتأمــل  تنخلــق 

والتفكــري. الســلوك  عــى  وانعكاســاتها 

تــودوروف يف كتابــه “نحــن واآلخــرون”  يــرى 

مــن  املهاجــر  تشــبه  شــخصية  ذو  املنفــي  أن 

لكنــه  بلــده.  ليــس  بلــد  يف  إقامتــه  حيــث 

كاملغرتب يتجنب التمثل، وخافاً للمغرتب 

ال يبحــث املنفــي عــن تجديــد تجربتــه وزيــادة 

حــّدة الغربــة، وال يهتــم خصوصــاً بالشــعب 

الــذي يعيــش بــن أـفـراده، بــل يهتــم بحياتــه 

ال  نهــايئ  غريــب  إنــه  وبشــعبه.  الخاصــة 

مؤقــت.

ذلك التحديد النظري يفيد يف حالة مقايسة 

الشــخصيات العربيــة الثــاث أيضــاً: املهاجــر 

دراســة  نقــرتح  أن  ويـلـزم  والغريــب.  واملنفــي 

الثاثــة  ـهـؤالء  مــن  كل  لتفوهــات  نصيــة 

الــذي  التشــخيص  صدقيــة  مــدى  لقيــاس 

تــودوروف مــن دراســة تاريــخ الفكــر  بــه  ـجـاء 

الفرنــي، ومــن تجربتــه كمهاجــر ومغــرتب، 

مــن  إىل فرنســا  بحكــم هروبــه  أيضــاً  ومنفــي 

بلــد خاضــع للســلطة الســتالينية كمــا يـقـول.

وحــرّي بنــا أن نضيــف مصطلحــاً آخــر اســتجد 

بعــد تفاقــم الهـجـرة الجماعيــة الواســعة يف 

الحــروب املتتاليــة  العقــود األـخـرية، وبفعــل 

“امللجــأ”  وهــو مصطلــح  العربيــة  يف املنطقــة 

الذي يستخدم للداللة عى مكان  الشخص 

أقــدار  بــه  ـجـاءت  الــذي  الاجــئ  وهــو  غالبــاً، 

وطنه هرباً من املوت يف التجنيد اإلجباري أو 

العــوز والضيــق، ليســكن بمســاعدة إنســانية 

يقــاوم  كاملنفــي ال  وهــو  فيــه.  أثرهــا  ســترتك 

عودتــه  يتوقــع  أو  يهجــوه،  وال  مهـجـره، 

لوطنــه؛ ألنــه كمــا يعــرّب بعــض الاجئــن قــد 

أحــرق ســفن عودتــه وارتــى هــذه اإلقامــة.

مــن  عنــه  توســع  ومــا  هــذا املصطلــح  وتحــت 

مفهوم ينضوي جيل من الكتاب والشــعراء 

برامــج  اســتقدمتهم  الذيــن  والفنانــن 

بهــم  ورمــت  اإلنســانية،  واللجــوء  التوطــن 

يف محيــط ثقــايف ومجتمعــي جديــد، ســوف 

يف  يجتمعــون  لكنهــم  بــه،  صاتهــم  تتبايــن 

يمنحهــم  جديــداً  موطنــاً  اعتبــاره  مســألة 

األمن والســام املفتقَدْين يف بلدانهم. ولكنه 

الصعوبــة يف  يحمــل كاملهجــر واملنفــى ســمة 

االندماج به. وتبدو املسألة الثقافية وجانبها 

اللغوي من أكرث معضات االندماج الثقايف 

الثقافــة  مــن  باإلفــادة  والتفاعــل  املطلــوب، 

الاجئــن  بعــض  بهــا  اتصــل  التــي  األخــرى 

بالقــراءة قبــل وصولهــم إىل منابعهــا. لكنهــم 

اللســان  احتــواء  مــن  األعــم  يف  يتمكنــوا  لــم 

بواســطته.  والفنــي  األدبــي  والــكام  الجديــد 

يف حــاالت نــادرة يقــوم بعــض ـهـؤالء بالــربوز 

مثــال  خلــق  لدرجــة  ليــس  ولكــن  والتفــوق، 

مــن املهجــر األول كـجـربان ونعيمــة وال الثــاين 

الثقافــة  عــن  إنهــم منبّتــون  كإدوارد ســعيد. 

الاجــئ،  بصفــة  متمســكون  لكنهــم  األوىل 

وملتّمون حول بعضهم كجاليات سيعضد 

عزلتها التكتل الذي هو مظهر للعزلة، حتى 

عــن  فضــاً  والفنيــة،  الثقافيــة  األنشــطة  يف 

تواصــل التجربــة بالنســبة إىل مــن جــاء منهــم 

اللجــوء. قبــل  الفنيــة  بتجربتــه األدبيــة أو 

وكالغريب ياحظ الاجئ املفارقة اللســانية 

واالجتماعية. لكن وسائط االتصال الحديثة 
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الــذي  الثــاين  محيطــه  خــارج  ســتموضعه 

بالتمســك  ولكــن  البديــل،  وطنــه  ســيكون 

األول. بالوطــن 

يماثــل  الشــعر خاصــة- تشــبثاً  هنــا نجــد -يف 

برتبتهــا  كائناتهــا  ُتمســك  التــي  الطبيعــة 

ومقاومتها للنقل أو الغرس يف تربة جديدة. 

املتخصصــة  األدبيــة  الصحافــة  ســتقوم 

ومنصــات التواصــل االجتماعــي ودور النشــر 

وهنــا  القديمــة.  شــجرته  نســغ  إىل  بإعادتــه 

ال  حاـضـره  مــادام  وطنــه  ـتـراث  يف  ســيبحث 

يســعفه للتشــبث. ســنقر يف أدبيــات اللجــوء 

عــودًة ألبطــال أو رمــوز تراثيــة يراهــا الشــاعر 

الكــربى. وحضاراتــه  وطنــه  مــايض  يف  مثــاً 

يؤكــد  يف قصائــد ديوانــه “مرتقــى األنفــاس” 

غرناطــة  عــن  قالــه  مــا  شــعرياً  ناصــر  أمجــد 

الشــعرية  الصــورة  بشــطحات  ولكــن  نرثيــا، 

يـقـول: حــن  املخيلــة  وفـضـاء 

أغنيــة  الــروح،  خفقــة  العربيــة:  “غرناطــة 

الزوال الخالدة، رمانة الحلم التي انخرطت 

حباتهــا املكتـنـزة مــن الحــب والســماحة حبــًة 

حبــة”.

ومفــردات  مــواد  عــى  الشــاعر  توفــر   وقــد 

ذاتيــاً،  املوـضـوع  بمامســة  لــه  تســمح 

فكانت األندلــس  فجعلــه موضوعــه “هــو”، 

األـخـرية  األندلســين  وزـفـرات  “أندلســه”، 

أيضــاً. هــو  زفراتــه  ضياعهــا  بعــد 

عدنــان  املـغـرتب  العراقــي  الشــاعر  ويكتــب    

مائــة  فيهــا  أقــام  التــي  باريــس  مــن  محســن 

وعشــرين رســالة شــعرية لجّده غوديا حاكم 

إىل  “رســائل  ديوانــه  يف  الســومرية  لكــش 

غوديا”، ويخاطبه بكونه العراقي املتأمل ما 

بــن يديــه املضمومتــن ـحـول جســده جالســاً 

يف تمثالــه يف أرض بعيــدة غريبــة يف متحــف 

ذاتــه  املــكان  يف  كالشــاعر  يعــاين  باريــي، 

مجلوبــا مــن زمنــه الســحيق ومكانــه األبعــد. 

ويريــه مفارقــات عـصـره بســخرية ويشــكو لــه 

يعانيــه. مــا 

ويذهــب صــاح فائــق يف قصيدتــه “كلكامــش 

يتطلع إىل شعبه يف التلفزيون” إىل استحضار 

مــن  لــرى  محكــم؛  فنــي  بقـنـاع  كلكامــش 

يف  جريحــاً  قتيــاً،  “مبـعـرثاً،  شــعبه  خالــه 

وقــد  جســور”  وعــى  مستشــفيات،  أروقــِة 

ني ماضيه، وهرب نهراه. ومن جيل ثالث 

من الاجئن املغرتبن نعرث عى نص طويل 

لصــاح حســن “الخــروج مــن أور” يســرد فيــه 

الدمــار القديــم يف أرض ســومر، ومــا جــرى  

هــذه  عليــه  وتضغــط  شــتات،  مــن  لشــعبها 

الواقعة التاريخية فيخرج عى زمنية نصه، 

إىل  وينتقــل  الخّطــي،  بتسلســله  يلـتـزم  وال 

ســرد مــا جــرى لبغــداد زمــن الدكتاتوريــة يف 

ـخـراب  يف  أرضهــا  فصــارت  القريــب،  املــايض 

يتــاىش”  “لشــعب  محرتقــة  أرضــاً  الـحـرب 

وصــارت بيوتهــا “قبــوراً تمــي” و”شــعب أور 

حــاًّ ألنهــا  تقــدم  ال  التــي  يف املنــايف”  يتــاىش 

ليســت الجنــة املتخيلــة.

عــى  خاصــة  الشــعراء  ُيســِقطه  مــا  وهــذا 

ماضيهــم  خســائر  مــن  الجديــد  مكانهــم 

اضطراريــاً  “مكانــاً”  جعلــوه  كمــا  ومراراتــه.. 

لــه  ظــل  الــذي  األول  املــكان  عــن  يبعدهــم 

حضوره يف وعيهم. وقد شاعت لدى الجيل 

الوســيط مــن املهاجريــن بدوافــع شــتى هـجـاء 

للمــكان  رفضهــم  فيكتمــل  الجديــد،  املــكان 

القديم برفضهم للمكان الجديد. ويذّكرون 

املهجريــن  بأســافهم  الثيمــة  هــذه  عــرب 

األوائل. فمن “عى جسر بروكلن” اكتشف 

أن  الجديــد  بالعالــم  انبهــاره  رغــم  الريحــاين 

جمالهــا،  رغــم  قاســية،  مدينــة  نيويــورك 

واكتشــف  شــعرائها،  بأحــام  تحفــل  ال 

خلــف غـطـاء الحريــة، مــا أســماه “العبوديــة 

يف  ويتمــان  قالــه  مــا  معيــداً  الجديــدة”، 

خيبــة  أعلــن  حــن  للمدينــة  الثانيــة  مقاربتــه 

أمله يف كتابه “آفاق ديمقراطية” عام 1871، 

فلم تعد نيويورك هي كما يف مرحلة “أوراق 

العشــب”، “أعظــم قصيــدة.. وأن عبقريتهــا 

يف أناسها العادين، وأنها خاصة البشرية” 

فهــو يصفهــا بأنهــا “أرض زائفــة.. أدبهــا يمثــل 

منهــا  وتـفـوح  واالزدراء….  العجرفــة  روح 

جســد  وهــي  واللصوصيــة…  اللــؤم  رائحــة 

بــروح هزيلــة أو بــدون روح..”. عظيــم ولكــن 

بباغتــه  الحقــاً  يعيــد  فــكان   أدونيــس  أمــا 

ولغتــه املمـيـزة هـجـاء ويتمــان ولــوركا وأمــن 

قصيدتــه  يكتــب  حــن  لنيويــورك  الريحــاين 

املدينــة  ويصــف  نيويــورك”  أجــل  مــن  “قــرب 

يتأرجــح  والســرير  القــش،  مــن  “اـمـرأة  بأنهــا 

بالـقـول  ويخاطبهــا  والـفـراغ”،  الـفـراغ  بــن 

“ثلجــك يحمــل الليــل، ليلــك يحمــل النــاس 

كالخفافيــش امليتــة. كل جــدار فيــك مـقـربة، 

أســود  كل نهــارٍ حّفــار أســود، يحمــل رغيفــاً 

البيــت  تاريــخ  بهــا  ويخطــط  أســود،  صحنــاً 

الريحــاين  أمــن  بـقـول  مذّكــراً  األبيــض”، 

عــى  الكهرـبـاء،  مــن  “نهــر  املدينــة  مخاطبــاً 

مــن  وغابــات  الرخــام،  مــن  جبــال  ضفتيــه 

جمالــك”. هــذا  الحديــد. 

هــو  مهاجــر  لشــاعر  نـقـرأ  جيــل الحــق  ومــن 

الــذي  الجمــال  عــن  قولــه  الـجـراح  نــوري 

وليــد  إال  ليــس  أنــه  الجوكنــدا  رمــز  يجســده 

“عــرق األكتــاف املتزاحمــة، مــن زبــد القطيــع 

عــى  مكانــه  يف  ويــرى  األنفــاق”،  يف  املائــج 

الجزيــرة -املقصــود قــربص حيــث أقــام لفــرتة- 

تكــون  مــا  أشــبه  القرميــد  ثنايــا  يف  “عصافــري 

بالـفـران..”.

وعنــد ذلــك ال بــد مــن النكــوص والعــودة إىل 

املــكان املهجــور..

فكما

للنوافذ املحطمة ذكرياتها عن العاصفة:

سوف نتذكر

الخفقات التي سقطت من قلوبنا

ونحن نحلم باألجنحة.

الريحــاين  بوصــف  ذلــك  مقارنــة  ويمكــن 

ألشــجار كاليفورنيا بأنها “جماد هائل ال ســّر 

فيــه وال معنــى. هــي عظيمــة قديمــة ولكنهــا 

ملســاء بكمــاء عقيمــة ال قصــة لهــا وال تاريــخ. 

لــم يعــرث يف ظلهــا نبــي وال تغــزل بهــا شــاعر.. 

مــن  الظاهــر  غــري  ففيــه  األرز..  شــجر  أمــا 

املــادة…”،  غــري  فيــه  والعظمــة،  الضخامــة 

فقــد هجــا أشــجار املهجــر واســتعاد جمــال أرز 

لبنان، كما فعل الجراح حن تذكر خفقات 

قلبــه وهــي تســقط يف حلــم قديــم باألجنحــة 

بعيــداً. للتحليــق 

ويف قصيدة سركون بولص “حانة الكلب يف 

شــارع املـلـوك” يتحــدث عــن حانــة يف  شــارع 

يرمز إىل الطريق التي سلكها كهنة املكسيك 

إىل أديرتهــم املقدســة، فيشــعر كمــا يقــول يف 

تقديم قصيدته  “إنه وجد سر أمريكا أخرياً. 

حانــة الكلــب عــل طريــق املـلـوك! واملـلـوك هنــا 

املعنــى  ذلــك  الــروح..،  مـلـوك  بهــم  ُيقصــد 

والقداســة،  الكلبيــة  بــن  املتأرجــح  الجديــد 

بينهمــا  عاملــن  متضاربتــن،  حضارتــن  بــن 

أـمـريكا  بــن  التــي  كلــك  شــنيعة  فروقــات 

الـغـرب  بــن  أو  والجنوبيــة،  الشــمالية 

والشــرق”.

القصيــدة   هــذه  بولــص  ـسـركون  كتــب  لقــد 

يف  إقامتــه  مــن  ســنوات  ســت  حــوايل  بعــد 

فيــه  يلتقــط  كان  الــذي  وبالقــدر  أـمـريكا، 

كان  األـمـرييك،  للمــكان  اليوميــة  الجزئيــات 

بــن  تعارضاتــه..  ليـقـرأ  يوغــل يف روح املــكان 

والّضعــة،  القداســة  أي  والكلبيــة  امللوكيــة 

وحيــث تجــد الــروح مــربراً لتوقهــا وأشــواقها 

. وحنينهــا

وكخاصــة نقــول لقــد تعــددت َمهاجــر اليــوم 

قاّريــاً، ولــم يعــد باإلمــكان الحديــث عــن منــاخ 

الجــدد  فاملهاجــرون  شــمايل،  وآخــر  جنوبــي 

وأخــرى  قصّيــة  آســيوية  دول  إىل  وصلــوا 

أفريقيــة.. ولكــن الجديــد يف الحالــة املعاصــرة 

هــو التواصــل الشــديد الــذي منحتــه وســائط 

بذلــك  باألوطــان وثقافاتهــا. وأعنــي  االتصــال 

حضور املهاجرين أنشطة بلدانهم وجوارها، 

العربيــة ودور  الصحافــة  عــرب  ومســاهمتهم 

النشر يف الخارج. وقد كان لذلك انعكاسان 

رئيســان يف كتابــة الخــارج، فقــد خــفَّ عامــل 

الحنــن العاطفــي الســطحي املبالــغ فيــه مــن 

يف  مواقعهــم  إىل  املهاجــرون  وعــاد  جهــة، 

هــذه  والحــال  واضمحلَّــت  بلدانهــم.  ثقافــة 

قليــاً  وظــل  الثقــايف،  االندـمـاج  اـشـرتاطات 

لغويــاً  الخــارج  يف  املنخرطــن  املثقفــن  عــدد 

وثقافيــا. ولــم يكتــب كثــري مــن الجيــل املهاجــر 

بعــد الحــروب العربيــة األخــرية بلغــات بلــدان 

حاجــة  لذلــك  يجــدوا  لــم  ألنهــم  الهـجـرة؛ 

أعمالــه  برتجمــة  بعضهــم  واكتفــى  كـبـرية. 

هــو  كمــا  يظهــر  لــم  ولكــن  اللغــات.  لتلــك 

معــروف مثقــف كإدوارد ســعيد مؤثــر نظريــاً 

وعمليــاً يف ثقافــة بلــدان الهـجـرة  وســياقاتها 

الفكريــة.

الجديــد  لذلــك عنصــر هـجـاء املــكان  وانعــدم 

كمــكان  برنامــج املهاجــر  غــري حاضــر يف  ألنــه 

اقرتبــت  فيمــا  جســدياً.  إال  وبديــل  أصيــل 

كتابــات املهاجريــن مــن همــوم مواطنيهــم يف 

وفنانيــه  الداخــل  كتــاب  وشــاركوا  الداخــل، 

وأســاليبهم. اهتماماتهــم 

لقد عانت الثقافة العراقية عى سبيل املثال 

مــن  قبلهــا  ومــا  األوىل  الخليــج  ـحـرب  بعــد 

انشطار الظاهرة الثقافية إىل داخل وخارج، 

وكانا يتبادالن االتهام الشائع. الداخل متهم 

وثقافتهــا  الدكتاتوريــة  لخطــاب  بالخـضـوع 

والخارج متهم بالتخي عن الوطن وثقافته. 

ولكــن ســقوط النظــام الســابق فتــح الحــدود 

بن الداخل والخارج. وصار للثقافة موضع 

فرضهــا  ظــروف  مــن  اســتجد  مــا  واحــد رغــم 

االحتــال واختــال اإلدارات السياســية التــي 

توالــت عــى الســلطة.

مرجعــاً  األوىل  املهجريــة  اعتبــار  أســتطيع  ال 

أكيداً  للمقايسة واملقارنة واستجاء العاقة 

وحاضرهــا،  الجديــدة  الظاـهـرة  مــايض  بــن 

فأنــا أعــد املهجريــة واملهجــر والهجــرة واملُهاجــر 

الثلــث  يف   أحدثــت  ســواء  واحــدة  ظاـهـرة 

الربــع  يف  أو  العشــرين  القــرن  مــن  األول 

والعقديــن  العشــرين  القــرن  مــن  األخــري 

األولــن مــن القــرن الحــادي والعشــرين. أمــا  

بمــكان املهجــر  الصلــة  “شــكل”  التبــدالت يف 

وروحــه وضرائبــه وامتيازاتــه، وتمُثِلهــا عميقــا 

تجســيدات  إال  هــي  فمــا  عنهــا،  التعبــري  ثــم 

الــذي  والتجديــد  التقليــد  لجــدل  وتحققــات 

شــهده الشــعر العربــي كلــه منــذ النهضــة أو 

الحديــث. العربــي  العصــر  بدايــات 

كمــا تجــب اإلشــارة إىل أن الســرد -وإن تأخــر 

يف تمثــل الظاـهـرة املهجريــة وتمثيلهــا بســبب 

طبيعة السرد املتأنية والبعيدة عن االنفعال 

الفــوري بالحــدث- فهــو يقــدم نمــاذج تصلــح 

املهجريــة  الظاـهـرة  ـحـول  يثــار  مــا  الســتنتاج 

من حيث موضوعاته وأساليبه وشخصياته 

الســرديون  عــاد  فقــد  ووقائعــه.  وأحداثــه 

واللجــوء  الهـجـرة  بأشــكال  املهاجــرون 

واالغرتاب إىل مايض أوطانهم أو ربطوا بينها 

بلدانهــم  وقائــع  وتأملــوا  حاضرهــم،  وبــن 

رغــم طمأنينتهــم االجتماعيــة، ولــم يقطعــوا 

صلتهــم باـشـرتاطات الســرد العربــي وأحيانــاً 

تراثــه القديــم واألعمــال الخالــدة فيــه؛ مثــل 

ألف ليلة وليلة وحكايات الشطار أو الرحالة 

وســواهم.. واملتصوفــة 

نمــاذج  دراســة الحقــة  تشــمل  أن   ويمكــن 

كثرية لتمثل املهجر السردي للمكان الجديد 

داخلــه.. اإلنســان  وهمــوم 

ناقد  من العراق مقيم في الواليات المتحدة

ملف
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هجرات األدب
عندما تصير هوّيات الكتابة بال رسّو

عبداللطيف الوراري

عــرب التاريــخ الثقــايف كان ثمــة عــى الــدوام حّيــٌز محفــوظ ألدب املنفــى بتعبراتــه املتنوعــة والنوعّيــة، مــن عصــر إىل آخــر، ومــن تجربــة 

إىل أخــرى، ذاتيــة وجمعّيــة. فــأدب املنفــى قديــم يف اآلداب اإلنســانية، ويتجــّى حضــوره يف ثيمــات االســتبعاد والخــروج والهـجـرة 

- القســريّة، ويتخــذ مــن لحظــة النبــذ واالبتعــاد القســري عامــًة فاصلــًة يف تاريــخ الفــرد والجماعــة، باعتبارهــا لحظــة انتقــاٍل نفــيسٍّ

زمنــّي تتــّم مــن وإىل املــكان املهجــور إليــه؛ ومــن ثّمــة، تنطــوي عــى شــرخ يف ـسـرة الفــرد مثلمــا يف تاريــخ الجماعــة. وهــذه اللحظــة 

االنتقالّيــة، بــكل تجّلياتهــا وأـشـواقها املمكنــة، كانــت يف معظمهــا تســتدعي ـسـؤال الكينونــة ومعنــى الوجــود، يف ســياِق ال يــي 

إاّل باالـغـرتاب والحنــني والشــعور باالنفصــال. لكــّن حضــوره اليــوم قــد طغــى أكــر مــن ذي قبــل، باعتبــار “عبــور الحــدود” الرمزيّــة 

واملاّديــة الــذي يتصاعــد، وتجــارب الهـجـرات واآلالم واملصائــر املجهولــة التــي ترتّتــب عنــه هـجـرًة أو نفًيــا أو لجــوًءا، حّتــى أصبــح ثيمــة 

غالبــة يف عصــٍر قيامــيٍّ متـحـول.

ملف

يســلم األدب العربــي، عــرب تاريخــه  لم 
املنفــى  تجربــة  مــن  الطويــل، 

شــعرائه  مــن  الكثــري  شــعر  فقــد  األدبــي؛ 

وكّتابــه بطعــم االغــرتاب والبعــد عــن الوطــن، 

واشــتاقوا إىل األمكنة التي هجروها، لســبب 

هــذه  معانــاة  تجّســدت  األرجــح.  عــى  قاهــٍر 

التجربــة يف صيــٍغ كتابّيــة متنّوعــة، بــدءأ مــن 

بكّتــاب  ومــروًرا  الجاهــي،  الشــاعر  طللّيــات 

عنــه،  النفــي حنظــًا وكتبــوا  ذاقــوا  وشــعراء 

التوحيــدي  أبوحيــان  ـهـؤالء  أشــهر  ولعــّل 

وأبوـفـراس  الخزاعــي  عــي  بــن  ودعبــل 

الحمداين واملتنبي وأبوتمام وابن عبدالسام 

الخشني وابن زيدون واملعتمد بن عباد، إىل 

وعــال  البــارودي  وســامي  شــوقي  أحمــد 

يف  الحكيــم  وتوفيــق  حســن  وطــه  الفــايس 

العصــر الحديــث. لكــن يبقــى املهجــر اللبنــاين 

الجديــدة”  “األندلــس  أو  أـمـريكا  إىل 

القــرن  مــن  األّول  الربــع  يف  بتعبريهــم، 

العشرين، هو األبرز يف ذاكرة هذا األدب.

أزمنة الهجرة والرماد

بوســعنا اليــوم أن ننظــر إىل املنفــى، كمــا يــرى 

منّظــرو مــا بعــد الدراســات االســتعمارية، يف 

وآخــر  مفــروض  منفــًى  مختلفــن:  اّتجاهــن 

واالـغـرتاب،  املنفــى  بــن  ُمميِّزيــن  اختيــاري، 

فــاألول مفــروض، حيــث ال يســتطيع املنفــيُّ 

العودة إىل وطنه األم حتى لو رغب يف ذلك، 

أما الثاين فهو اختياري نشأ نتيجة رغبة املرء 

مــن األســباب.  ســبب  مغــادرة وطنــه ألّي  يف 

تخطيًطــا  نضــع  أْن  اليــوم  الصعــب  ومــن 

ــدة  املعقَّ الظــروف  هــذه  ضمــن  املنفــى  ملعنــى 

واالـغـرتاب  والشــتات  النــزوح  عمليــات  مــن 

واالقتــاع والتشــريد والنفــي مــن جهــة، ومــن 

بحًثــا  الهـجـرة  الطوعــي أو  الرحيــل  مســارات 

بأوـضـاع  الرقــّي  يف  الرغبــة  أو  الحريــة  عــن 

يحتفــظ  لذلــك،  ثانيــة.  جهــة  مــن  املعيــش 

معنــى املنفــى بطبيعتــه املعّقــدة، ويســتوعب 

معنيي الهجرة واالغرتاب مًعا: الهجرة حن 

الســعي إىل املنفــى وتفضيــل اإلقامــة  يجــري 

فيه اختياريًّا -خارج الوطن- واالغرتاب حن 

ُينظر إليه بوصفه حالة من الشعور بالعزلة 

واإلبعــاد اضطراريًّــا -داخــل الوطــن وخارجــه 

أن  أيًضــا  الصعــب  مــن  وبالنتيجــة،  آن-.  يف 

ليــس  التمييــز  هــذا  ألّن  الثاثــة،  بــن  نمّيــز 

دقيًقــا كمــا يجــب؛ فثمــة تداخــٌل ومســاحاٌت 

رمادّيــٌة تصــل مــا بــن املنفــى واالـغـرتاب، ثــّم 

بــن ذينــك وبــن الهـجـرة حــااًل ومــآاًل.

املنفــى  يمّثــل  جميعهــا،  الحــاالت  هــذه  ويف 

واقًعا انتقاليًّا يتمُّ بالقّوة أو بالفعل، عندما 

إىل  واملعلــوم  األليــف  مــن  االنتقــال  يعنــي 

الغريــب واملجـهـول، ويعنــي مواجهــة الكائــن 

الوجــود  رعــب  حـضـرة  يف  ملـصـريه  اإلنســاين 

الحديــث  يف  ننتقــل  وبالتــايل  وقســريّته، 

إىل  ا  مســتجدًّ واقًعــا  كونــه  مــن  املنفــى  عــن 

كونــه تجربــة إشــكالية تقــذف بالــذات املنفيــة 

والهويّــة  املصــري  أســئلة  أتــون  يف  واملُطــاَردة 

امللـغـزة.

ووجهــان،  كـثـرية  أســماء  إذن،  للمنفــى، 

داخــّي وخارجــّي. داخــي هــو ُغْرَبــة امـلـرء عــن 

مجتمعــه وثقافتــه بســبب ســلطة مســتبّدة، 

ا للمنفــى.  فيصــري داخــل الوطــن تعريًفــا حــادًّ

وخارجــّي هــو انفصــال امـلـرء عــن مكانــه األول 

وعن جغرافيته العاطفية وفضائه املرجعي. 

يف  مدلوالتــه  متنفــس  يجــد  األّول  كان  وإذا 

الــذات،  كينونــة  يف  شــرخ  هــو  بمــا  االـغـرتاب 

فــإّن الثــاين يســتتبع واقــع الهـجـرة إىل املــكان 

الغريب حيث االنقطاع عن الفضاء املرجعّي 

عــى  َرْقًصــا  الفرديــة  الــذات  لــدى  يولِّــد  مــا 

األجناب بن الـ”هنا” والـ”هناك” كما تعكسه 

كتاباتهــا وتعــرّب عنــه.

الـعـرب  الُكّتــاب  كان  آخــر،  إىل  مهجــٍر  مــن 

القســرية  النفــي،  يكابــدون مختلــف حــاالت 

الوطــن  عــن  واالـغـرتاب  واالختياريــة.  منهــا 

بــل  الحــاالت،  هــذه  إحــدى  كونــه  يعــدو  ال 

ربمــا صــّح الـقـول إنــه يف الغالــب أهــون هــذه 

ت
رزا

 ف
عد

أس
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مــن  وبســبب  وطــأًة.  أخّفهــا  أي  الحــاالت، 

عاشــتها مجتمعاتنــا  التــي  األوـضـاع املعّقــدة 

العربية، والتحّديات املصريية التي واجهتها 

ســنن عــدًدا يف الداخــل والخــارج، تعــّددْت 

لــدى  و”املنفــى”  “النفــي”  مفاهيــم  وتنّوعــْت 

الكاتــب العربــي الــذي وجــد نفســه حائــًرا بــن 

الشــكوى مــن املنفــى وبــن التغّنــي بــه، وَنْهًبــا 

الخارجيــة.  ومنافيــه  الداخليــة  منافيــه  بــن 

وقد شاع الكام كثرًيا حول املنفى ومفاهيمه 

يف األدب العربــي الحديــث واملعاصــر إىل أن 

أصبــح دااّل عليــه وعــى هويّاتــه املتحولــة، بــل 

عامــل عافيــة بالنســبة إىل تجديــده والتمــرد 

باســتمرار. وأشــكاله  قوالبــه  عــى 

بيد أّن “أدب املنفى” يثري إشكالن: أّواًل، أنَّه 

ــا باملعنــي الدقيــق، بقــدر مــا  نْوًعــا أدبيًّ ليــس 

هــو أدٌب موضوعــايّت يازمــه حــدٌث مهــمٌّ أال 

وهــو النفــي، ســواء كان إجباريًّــا أو اختياريًّــا. 

األدبيــة  األجنــاس  كل  املنفــى  أدب  ويغّطــي 

قـصـرية  وقصــة  وروايــة  شــعر  مــن  املعروفــة 

يتجــاوز  وأحياًنــا  ومـسـرحية،  وملحمــة 

املتعــارف عليــه مــن األنــواع األدبيــة الرفيعــة، 

م  يف شكل يوميات أو شهادات أو سري  لُيقدَّ

ذاتيــة وغرييّــة. وثانًيــا، أّن مفهومــه ُمْلتبــس 

مــا  يختفــي وـسـرعان  قــاّر،  وفضفــاض وغــري 

يظهــر مجــّدًدا يف ُحّلــة مغاـيـرة تتلــّون بألــوان 

والسوســيو- السياســية  وظالــه  العصــر 

الثقافيــة، وتبًعــا للســياق التاريخــي واملعــريف 

الــذي ظهــر أو أُْنِتــج فيــه.

 

 هل هي مهجريّة جديدة؟

أطلقهــا  التــي  املُســّميات  عــن  النظــر  بغــّض 

ورفــض  الجديــد،  املهجــر  أدب  دارســو 

مــن  ملُســّمى »أدب املهجــر« بســبب  بعضهــم 

وتغــريُّ  الكتابــة،  ورؤى  الحساســّيات  تغــريُّ 

الظــروف الراهنــة عــن الظــروف التــي رافقــت 

ُمســّمى  عنــه  ٌمفّضلــن  املهجــر،  أدب  والدة 

أنَّنــا  إاّل  »أدب املنفــى«،  أو  االـغـرتاب«  »أدب 

املهجــر«،  »أدب  بمصطلــح  نأخــذ  أن  آثرنــا 

حّتــى  ويشــتمل  املنفــى،  ألدب  يّتســع  ألّنــه 

إيل  والحنــن  والنفــي  الغربــة  معــاين  عــى 

الوطــن واالـغـرتاب باملعنــي الوجــودي، وهــي 

واملوتيفــات  لــه،  مازمــة  ظّلــت  التــي  املعــاين 

التــي وســمته وأرخــت عليــه أبعــاًدا وتأويــات 

متنوعــة.

ليــس  املهجــر”  “أدب  مصطلــح  كان  إذا 

متــداواًل إال يف كتــب التاريــخ الثقــايف واألدبــي، 

ــه لــم يرتاجــع، بــل هــو يف اّطــراٍد مســتمّر  إاّل أنَّ

غــريَّ حتــى يف الوعــي بمدـلـول املهجــر نفســه، 

يف  طريقتنــا  بــه  تأّثــرت  ُمَعْولــم  ســياٍق  يف 

التفكــري والتأويــل؛ فلــم يعــد املهجــر مهـجـًرا 

الــذي  املــكان  ذلــك  هــو  القديــم، وال  باملعنــي 

إليــه،  يذهــب  مــن  عــودة  احتمــاالت  تقــّل 

لــم يعــد األديــب املهجــرّي بمنــأى عــن  مثلمــا 

مــا  وهــو  األّم.  بلــده  يف  األحــداث  مجريــات 

يدفــع بقــوة مفهــوم “الحضــور الغيــاب” كمــا 

طرحــه هيدجــر وليفينــاس ودريــدا، إىل حقــل 

الدراسات األدبية املقارنة؛ حيث إن اإلنسان 

الغيــاب،  يف  تحضــر  واألشــياء  والكلمــات 

وتغيــب يف الحضــور. ويقــرتح جــورج شــتاير 

أطروحــة ثاقبــة مفادهــا أن أدب املهجــر يمثــل 

جنًســا قائًمــا بذاتــه بــن األجنــاس األدبيــة يف 

وهــو  الاجئــن،  عصــر  العشــرين،  القــرن 

يـقـول  املنفيــن.  وعــن  املنفّيــون،  كتبــه  أدب 

أولئــك  أن  صحيًحــا  “يبــدو  ســعيد  إدوارد 

الذيــن يبدعــون الفــن يف حضــارة شــبه بربريــة 

جعلــت الكثرييــن بــا وطــن، ال بــّد أن يكونــوا 

ومرتّحلــن  مشــّردين  شــعراء  أنفســهم  هــم 

متحفظــن  شــّذاًذا  اللغــة،  حــدود  عــرب 

نوســتالجين يف غــري أوانهــم عمــًدا” )إدوارد 

سعيد، تأمات حول املنفى، ت. ثائر ديب، 

ص234(.  ،2004 بــريوت،  اآلداب،  دار 

بــأدب  املتعّلــق  الســؤال  طــرح  اليــوم  ُيعــاد 

خصبــة  تفـسـريات  وداخــل  بقــّوة  املهجــر، 

وحاّدة. وصار دارسوه يتحدثون عما أسموه 

بـ»املهجرية الجديدة« يف األدب العربي، بعد 

أن هاجــر الكثــري مــن األدبــاء والكّتــاب بادهــم 

إىل دول وفضاءات وعوالم جديدة يف أوروبا 

وأمريكا الشمالية وأسرتاليا، بسبب عوامل 

سياســية واجتماعية ضاغطة )الدكتاتورية، 

الحــروب، غيــاب الحريــة، التهديــد بالقتــل، 

البحــث عــن ـفـرص العمــل..(.

وقد تأّثر هؤالء بالثقافة واملحيط االجتماعي 

الشــعرية  كتاباتهــم  وســم  ممــا  الجديديــن 

والنرثية يف مجملها بسماٍت خاّصة وجديرة 

باالنتبــاه. لكــن صيغــة الســؤال تبــدو مختلفــة 

هــذه امـلـّرة، فالبحــث عــن ســمات وخصائــص 

يف نصــوص ـهـؤالء املهاجريــن الجــدد، قــد ال 

يتــأىت بالقــدر نفســه مــن الســهولة والوـضـوح 

اللذيــن اســتطاع بهمــا دارســو األدب تحديــد 

بدايــات  يف  نشــأ  الــذي  املهجــر  أدب  ســمات 

العشــرين. القــرن 

لقــد تغــرّي “أدب املهجــر” العربــي، وتجــّددت 

وتعــّددت  الفتــة،  بصــورة  املهجريّــة  ظاـهـرة 

املهاجــر، بدايــًة مــن الربــع األخــري مــن القــرن 

العشــرين وإىل اليــوم. ولقــد ترّتــب عــن هــذه 

األوضاع املستجّدة ما نلمسه من ثراٍء نوعّي 

اســتقّرت  التــي  واملــآالت  الحــاالت  يف  وكّمــي 

عليها وضعّية املهجر الجديدة، وهي تتدّرج 

مــن ســكون اللحظــة وحيادهــا إىل املأســاوية 

التـغـرُّب وـنـربة  مــن  بأشــكاٍل  مــروًرا  املكّثفــة، 

الوجــود  بســؤال  واإلحســاس  االحتـجـاج 

والكينونة لم يكن يعرفها ويرقى إليها وعي 

ذلــك،  خضــّم  ويف  األول.  املهجريّــن  رعيــل 

انـخـرط املئــات مــن األدـبـاء يف الكتابــة باللغــة 

)الفرنســية،  األجنبيــة  باللُّغــات  أو  العربيــة 

الهولنديــة، اإلســبانية  اإلنكليزيــة، األملانيــة، 

وســواها(، وقــد امتزجــت يف كتاباتهــم همــوم 

الــدول  يف  يحيونــه  الــذي  بالواقــع  أوطانهــم 

الغربــة  يف  تجاربهــم  وتوحــي  املضيفــة، 

عــى  األوىل  ونشــأتهم  طفولتهــم  بذكريــات 

رهــم  وتصوُّ فّنهــم  هويــات  ُيشــّكل  مــا  نحــو 

للحــدود. العابــر  املهجــري  للمتخيــل 
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ظاـهـرة  طبعتهــا  التــي  اآلداب  جملــة  مــن 

األدب  هنــاك  بقــّوة،  الجديــدة  املهجريّــة 

مــن  بغريهــا  أو  بالعربيــة  املكتــوب  املغربــي 

املوقــع  إىل  فبالنظــر  األجنبيــة.  اللغــات 

الجـغـرايف االســتثنايئ للمـغـرب، فقــد كانــت 

للرتحــال  أفًقــا  أبنائــه  إىل  بالنســبة  الهـجـرة 

يعــدم  ولــم  كذلــك.  واملغاـمـرة  والكتابــة، 

عصــر،  إىل  عصــر  مــن  املغربــي،  األدب 

مهجريّيــه مــن الشــعراء والكتــاب والرحالــة. 

األمــر،  بدايــة  يف  يهاجــرون،  ـهـؤالء  وكان 

إىل املشــرق ألســباٍب ترتبــط بالعصــر نفســه، 

أو  واالستكشــاف  الرحلــة  أو  الحــّج  منهــا 

العمــل املهنــي والســيايس ومتابعــة الدراســة. 

إىل  األكــرب  املهاجــر  بّطوطــة  ابــن  مــن  ابتــداًء 

حفدته السنادبة مّمن عاشوا أجواء الحياة 

الثقافيــة يف تلــك البــاد لـفـرتٍة، وتأّثــروا بهــا، 

وقــد كتــب معظمهــم عنهــا يف روايــاٍت وســري 

غــاب،  )عبدالكريــم  وشــهادات  ومذّكــرات 

محمد برادة، رشيد يحياوي، محمد أنقار، 

إلــخ(. لفتــح…  محمــد 

ولــم يعــرف أدـبـاء املـغـرب خــال مغرتباتهــم 

الســبعينات  “مهجرهــم األدبــّي” إاّل يف بحــر 

الذيــن  القــرن املــايض، وال ســيما أولئــك  مــن 

هاجــروا أو نفــوا إىل فرنســا، بعــد أن تعّلمــوا 

لغتهــا يف املغــرب زمــن الحمايــة، فاحتضنهــم 

ـهـؤالء  أشــهر  هنــاك. ولعــّل  الثقــايف  الوســط 

الـشـرايبي، محمــد خريالديــن،  إدريــس  هــم 

اللعبــي.  اللطيــف  وعبــد  جلــون  بــن  الطاهــر 

ومعظمهــم كان يكتــب يف ســياق ِثْقـــل ثقــايف 

ترهنــه،  كانــت  ضاغــط  وسوســيوتاريخي 

باســتمرار، العاقــة االســتعمارية بــن فرنســا 

مــن  األول  الرعيــل  هــذا  كان  وإذا  واملـغـرب. 

كّتاب املهجر املغاربة يعاين من تلك العاقة 

ًطــا  املتوـتـرة مــع لغــة اآلخــر املُْســتعِمر، ُمتحوِّ

الفكريــة  مواقعــه  إىل  تســتدرجه  أن  مــن 

والسياســية، فــإّن هنــاك جيــًا جديــًدا هاجــر 

ولــد  أو  فضاءاتهــا  يف  نشــأ  أو  فرنســا  إىل 

بــدا مختلًفــا يكتــب ُمتحــّرًرا مــن عقــدة  بهــا، 

الفرنســية  وأصبحــت  األجنبــي،  املســتعمر 

وارتيــاد  للـبـوح  تعبرييّــَة  أداًة  إليــه  بالنســبة 

الحريــة. ولقــد خلــق هــذا الجيــل املتكــّون مــن 

الشــعر  بــن  متعارضــة  ورؤى  حساســّيات 

نصرالديــن  الســليماين،  )ليــى  والســرد 

بوشــقيف، محمــد حمــودان، ماحــي بنبــن، 

محمــد العمــراوي، ســهام بوهــال، عبداللــه 

ـحـراًكا  وغريهــم(،  الجــاي  ســليم  الطايــع، 

املهاجريــن  أوســاط  يف  ومتنامًيــا  ــا  حقيقيًّ

واملشــهد الثقــايف الفرنــي عــى الســواء. ويف 

فرنسا كذلك، هناك من املهجريّن من جاء 

إليهــا بعدمــا درس يف أرض الوطــن وناضــل 

يكتــب  بالعربيــة  مشــغوٌف  وقلبــه  داخلــه، 

)محمــد املزديــوي، حوريــة  فيهــا  ويـبـدع  بهــا 

عبدالواحد، عبدالله كرمون، محمد ميلود 

العاطفــي،  فريــدة  قبــال،  املعطــي  ـغـرايف، 

ياســن،  نجــاة  زيك،  ماريــة  أفيــال،  عــي 

عبداإللــه  بدومــة،  جمــال  درقــاوي،  حنــان 

الصالحــي، احســاين بنزبــري، جمــال خــريي، 

نجاة الكايض، غادة اإلغزاوي، هشام ناجح 

وغريهــم(.

يف  املغربيــة  املهاجــر  اليــوم  تعــّددت  وقــد 

املتحــدة  الواليــات  )كنــدا،  وخارجهــا  أوربــا 

مــن  العـشـرات  هنــاك  وبــات  األمريكيــة…(، 

باللغــة  يكتبــون  الذيــن  والشــعراء  الكّتــاب 

العربيــة، أو بلغــة الــدول املضيفــة، أو بهمــا 

مًعــا: يف بلجيــكا )عــال بورقيــة، طــه عدنــان، 

الشــنتوف،  عبداملنعــم  املرابــط،  رشــيدة 

نبيــل  الهــواري،  غبــاري  الزملاطــي،  محمــد 

أملانيــا  ويف  حـضـراوي…(،  أحمــد  أكنــوش، 

رشــيد  مســعاد،  محمــد  أهروبــا،  )محمــد 

بوطيــب، ريــم نجمــي، محمــد خلــوق، ناديــة 

الــدكايل،  ناديــة  الصــروخ،  حســناء  يقــن، 

بشــرى عبداملومنــي…(، ويف النمســا )حميــد 

بنعــي،  )عبدالقــادر  هولنــدا  ويف  لشــهب(، 

فؤاد العروي، نعيمة البزاز، حفيظ بوعزة، 

العيــايش،  ســمرية  الحمــداوي،  مصطفــى 

)نجــاة  إســبانيا  ويف  الجبــاري…(،  محمــد 

رـجـاء  البجوقــي،  عبدالحميــد  الهاشــمي، 

مبــارك،  مليكــة  ظهــريي،  محمــد  بومديــن، 

)أحمــد  إيطاليــا  ويف  الحــور…(،  رشــيد 

لوغليمــي، أســماء غريــب، زهــري الواســيني، 

ســناء  عــايل،  مونيــة  األنصــاري،  رشــيدة 

بــن  )يونــس  إنكـلـرتا  ويف  الدرغـمـوين…(، 

سويـسـرا  ويف  كريــن..(،  عبداإللــه  ماجــن، 

جمهوريــة  ويف  الـشـرايبي(،  بنــاين  )مونيــة 

)زكيــة  الرويــج  ويف  منــري(،  )عمــر  التشــيك 

الدنمــارك  ويف  فخــري(،  زهــري  خريهــم، 

)مصطفــي  كنــدا  ويف  صبيــح(،  )عبداللــه 

ـكـريان،  بــن  كمــال  فهمــي،  هشــام  فهمــي، 

عبدالرحمن بكار، جمال املعتصم بالله…(، 

)فــدوى  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  ويف 

مساط، خالد سليي، نجوى املجاهد، ليى 

العلمــي، مبــارك الســريفي…(، ويف ماليزيــا 

)خالــد الشــطيبي(، ويف قطــر )حكيــم عنكــر، 

اإللــه املنصــوري(…  عبــد  العتيقــي،  محســن 

إلــخ.

وإذن، فإننا -بحّق- أمام ظاهرة جديدة عى 

األدب املغربــي؛ ظاـهـرة املهجريّــة، فيمــا هــي 

ل الحاســم الــذي طــاول  تــربز لنــا ذلــك التـحـوُّ

وعاقتهــا  بهــا،  والوعــي  الهـجـرة  مســألة 

كان  مــا  إىل  بالقيــاس  بالكتابــة،  املتوتّــرة 

لنــا  ثاثــة. وتســمح  قبــل عقديــن أو  متــداواًل 

هــذه الوضعيــة املعّقــدة مــن تاريــخ املهجريّــة 

ملف
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املغربيــة يف األدب والفــّن مًعــا، بإبــداء هــذه 

املاحظــات:

أ- تكشف الوضعية حقيقة االنتماء الصعب 

وثقافتــن  متناقضــن،  عاملــن  إىل  ــب  واملركَّ

يشــّكل  ذلــك  كان  وإذا  توتُّــر.  بينهما عناصــر 

األدـبـاء  إىل  بالنســبة  واختــاف  ـثـراء  مصــدر 

الشباب من الجيلن الثاين والثالث، إاّل أّنها 

التســاؤل  بــروح  كتاباتهــم  تســم  -بالنتيجــةـ 

والحــرية والّايقــن والقلــق بــإزاء موضوعــات 

اللغــة والــذات واملــكان.

يجهلــون  الجــدد،  املهجريّــن  أغلــب  ب- 

العربية، ويكتبون بلغات الدول التي ولدوا 

بها ونشأوا فيها، ولم يعرفوا املغرب بلدهم 

األصــي إاّل عــرب البطاقــات الربيديــة، أو مــن 

خــال العطــل و الزيــارات العائليــة، وأحياًنــا 

يتحّدثــون عــن املـغـرب كُكّتــاب أجانــب، وهــو 

باملنفــى  لديهــم  الحــاّد  الشــعور  يقــّوي  مــا 

الهويّــة. وانشــطار 

بأوروبــا،  صيــٌت  لهــم  مــن  ـهـؤالء  مــن  ج- 

واختــريوا كأهــّم ُكّتــاب يف بلــدان املهجــر التــي 

مبيعاتهــا  بلغــت  وكتبهــم  بهــا،  يعيشــون 

أدبّيــة  بجوائــز  وحظــوا  ُمحرتًمــا،  ســْهًما 

إىل  ترتجــم  لــم  أعمالهــم  لكــن  معروفــة، 

ببلدهــم األصــي  لهــا صــدى  العربيــة وليــس 

بــه. ُيْجهلــون  الــذي  املـغـرب 

أدـبـاء  مــن  آخــر  قـطـاٌع  هنــاك  باملقابــل،  د- 

ســياقات  يف  البــاد  غــادروا  ممــن  املهجــر 

بــن  موزَّعــن  أنفســهم  ووجــدوا  مختلفــة، 

حيــث  الشــمالية  وأـمـريكا  بأوروبــا  »املنــايف« 

يحرصــون  لكنهــم  جديــدة،  حيــاة  يعيشــون 

عــى الكتابــة بالعربيــة، وبالتــايل يبــدون أكــرث 

الثقــايف  الـحـراك  يف  اندماًجــا  ســابقيهم  مــن 

واألعمــال  النصــوص  مســتوى  عــى  املغربــي 

التــي ينشــرونها باملـغـرب وتتــداول بــن النّقــاد 

الثقــايف  الحضــور  خــال  مــن  أو  والـقـّراء، 

مجــّات،  ثقافيــة،  مشــروعات  )نــدوات، 

صحفيــة..(. حــوارات  إلكرتونيــة،  مواقــع 

جــواب  كأّنهــا  النســوية  الكتابــة  ــر  تفجُّ هـــ- 

دونّيــة  نـظـرة  عــى  ــا  تاريخيًّ ومكبــوت  بليــغ 

ناجمــة عــن البنيــة الذهنيــة للمجتمــع الــذي 

عاشــوا فيــه أو انحــدروا منــه، وكان يــرى إىل 

أدب امـلـرأة بوصفــه ضعيفــاً وقليــل القيمــة ال 

ُيضاهــي أدب الرجــال؛ ومــن ثمــة، لــم يتــواَن 

صــوت النســوة عــن إطــاق العنــان لخيالهــّن 

البكــر واملهمــل يف تضــويء املناطــق “املكبوتــة” 

و”القــوى الكامنــة” و”الهذيــان الداخــي” ألنــا 

الكتابة بما تنغلق عليه من إيحاٍء بالبساطة 

الحيــاة  إىل  وتــْوٍق  والهشاشــة  والغمــوض 

الصــوت املختلــف يف  هــذا  أفــاد  وقــد  والفــّن. 

تحديث متخّيل األدب وتنويع أشــجار نســبه 

الرمــزي.

املغاربــة  الكّتــاب  يشــكل  األحــوال،  كل  ويف 

املنتشــرون يف بـقـاع كـثـرية مــن املعمــور قيمــة 

وهــم  األصــي،  الوطنــي  ألدبهــم  مضافــة 

أنســاغه  يف  جديــدة  “َرْعشــاٍت”  ُيْدخلــون 

وأســاليب رؤيتــه وتعاطيــه مــع أســئلة العالــم 

ولغاتــه، منخرطــن -بالتــايل- يف إعــادة صــوغ 

للمغاربــة،  والجماعيــة  الفرديــة  الهويّــة 

وتطوافهــا  وانفتاحهــا  دهــا  بتعدُّ واملوســومة 

مــى. وقــت  أّي  قبــل  اليــوم 

يف  األدبيــة  التجــارب  هــذه  فــإّن    وبعــد، 

اللحظــة املهجريــة  قــد اســتوعبت  مغرتباتهــا 

اإلنســاين  وأفقهــا  أبعادهــا  وتمّثلــْت 

شــروط  عــن  تبحــث  هــي  إذ  واألنطولوجــي؛ 

كأفــق  الهـجـرة  وتســتثمر  جديــدة،  حيــاة 

للكتابة، بكيفّيٍة توازيها قدرة الذات الكاتبة 

عــى التخييــل واالندـمـاج يف مغاـمـرة البحــث 

تتجاذبــه مطالــب  فـضـاء  نفســها داخــل  عــن 

“الهويــة املفتوحــة” وجدليــة “األنــا” و”اآلخــر” 

غــري القابلــة لانفصــام. وال أشــّك يف أن ذلــك 

العربــي  أدبنــا  يف  جديــًدا  إبداًعــا  أثمــر  قــد 

يف  كان  وإن  وارفــة  ظــااًل  وأرخــى  املعاصــر، 

الصكــر،  )حاتــم  واملعانــاة  العــذاب  طّيهــا 

قصيــدة  يف  دراســات  الّذكــرى:  غيبوبــة  يف 

الحداثة، كتاب دبي الثقافية، دار الصدى، 

.)56 ص   ،2009 ديســمرب   ،1 ط 

ومــا أبلــغ مــا أشــار إليــه شــاعر العربيــة وأحــد 

قبــل  درويــش،  محمــود  الكبــار  مهجريّيهــا 

قــال  عندمــا  رحيلــه،  مــن  معــدودات  أيّــام 

بــاده  جماليــات  املنفــيُّ  يضّخــم  “هكــذا 

املفقــود.  الفــردوس  صفــات  عليهــا  ويُضفــي 

وحيث ينظر إىل التاريخ بغضب ال يتساءل: 

فقــط؟  ضحّيتــه  أم  التاريــخ،  ابــُن  أنــا  هــل 

يحدث ذلك عندما يكون املنفى إجباريًّا )…( 

وهنــاك منفــى اختيــارّي، حيــث يبحــث املنفــيُّ 

عــن شــروط حيــاة أخــرى.. عــن أفــق جديــد، 

أو عــن حالــة مــن العزلــة والتأمــل يف األعــايل 

واألقايص، واختبار قدرة الذات عى املغامرة 

والخروج من ذاتها إىل املجهول، واالنخراط 

الوجــود  باعتبــار  اإلنســانية،  التجربــة  يف 

املنفــى”  أشــكال  مــن  شــكًا  كّلــه  اإلنســاين 

“املنفــى”،  يف  مقالــة  درويــش،  )محمــود 

املجلة الثقافية، األردن، عدد أبريل 2008(.

العبــارة  هــذه  تســتيء  أن  الطريــف  ومــن 

بعبــارة جيــل دولــوز “الهـجـرة حــقٌّ مقــّدس”. 

ويف هــذه الحالــة، ال يكــون التوّجــُه إىل اآلَخــر 

داً إذا  بــاً، بــل -خافــاً لذلــك- يكــون تجــدُّ تغرُّ

َتّمــام املشــهور: أبــي  اســتحضرنا بيــت 

وإّن بـقـاَء امـلـْرِء يف الحــيِّ ُمْخِلــٌق    لديباجتْيــه 

ِد فاـغـرِتْب تتجــدَّ

إّنــه ألمــٌر بالــغ األهميــة: ليــس للشــاعر ســوى 

ــَق ذاَتــه، وقضيُتــُه  وطــن القصيــدة لــي يحقِّ

ُيْحِســُن  كيــف  هــي:  الكـثـرية  منافيــه  ِحيــاَل 

اختيــارَ كتابتــه يف حيــاٍة ُتعــاش خــارج النظــام 

املعتــاد. حيــاة ُمرتّحلــة طباقّيــة بــا مركــز. مــا 

قــواه  تنفجــر  حتــى  عليهــا  يألفها ويعتــاد  أن 

املزعزعــة، وتــيء ســبل إلهامــه مــن جديــد.

شاعر وناقد من المغرب
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آداب المنافي بدال من آداب المهجر
عبداهلل إبراهيم

أطلقــُت يف كتــاب حّررتــه بعنــوان “الكتابــة واملنفــى” وأصدرتــه يف عــام 2012، واحتــوى أعمــال نــدوة أشــرفت عليهــا بعنــوان “األدب 

واملنفى” عقدت يف ربيع عام 2007 املبادرة اآلتية: آن األوان لتنشيط جدل ثقايف ينتهي بإحال عبارة “كتابة املْنَفى” محل عبارة 

“كتابــة املهجــر”؛ وحّجتــي يف ذلــك أّن كتابــة املنَفــى مزيــج مــن االـغـرتاب والنفــور، وـتـراوح يف منطقــة االنتمــاء املــزدوج إىل هويتــني 

متباينتني، ثم، يف الوقت نفسه، عدم إمكانية االنتماء ألّي منهما، وهي كتابة كاشفة تقوم عى فرضية تفكيك الهوية الواحدة، 

وتقــرتح هويــة رماديــة مرّكبــة مــن عناصــر كثــرة، وبهــذه الصفــة تعــّد كتابــة املنفــى عابــرة للحــدود الثقافيــة والجغرافيــة والتاريخيــة 

والدينيــة، وهــي تخفــي إشــكالية خافيــة، كونهــا تتشــكل عــرب رؤيــة نافــذة، ومنظــور حــاد ال يـعـرف التواطــؤ؛ فكتابــة املنفــى تتعــاىل 

عــى التســطيح، وتتضمــن قســوة صريحــة مــن التشــريح املباشــر ألوـضـاع املنفــي، وعــى حــدِّ ـسـواء، لــكّل مــن الجماعــة التــي اقتلــع 

منهــا، والجماعــة الحاضنــة لــه، لكنهــا تنــأى بنفســها عــن الكراهيــة، والتعصــب، والغلــو، وتتخّطــى املوضوعــات الجاهــزة، واألفــكار 

النمطيــة، وتـعـرض شــخصيات منهمكــة يف قطيعــة مــع الجماعــة التقليديــة، وتنبــض برؤيــة ترتــد ـصـوب مناطــق مجهولــة داخــل 

النفــس اإلنســانية. وتتســم كتابــة املنفــى، فضــا عــن كل ذلــك، بالقلــق الوجــودي، ويســكنها الـحـراك، واالنشــقاقية، والســخط، 

وفيهــا تعــوم األســئلة الكــربى، وهــي مدونــة قاســية تتمثــل فيهــا مصائــر البشــر حينمــا تدفعهــم ـنـوازع العنــف األعمــى إىل تمزيــق 

شــملهم، فيلــوذون بأماكــن بديلــة بحثــا عــن آمــان خــادع.

ملف

االســتبدال  أن  رأيــت  ذلــك  ضــوء  في 
واملفهومــن  املصطلحــن  بــن 

عــى  قــرن  مــن  أكــرث  مــرور  بعــد  ضــروري 

استخدام مصطلح “أدب املهجر” ألنه يخلو 

مــن املحـمـول الــذي جــرى وصفــه مــن قبــل، 

املهجــر”  “أدب  عــن  يختلــف  املْنَفــى”  فـــ”أدب 

اختافــا واضحــا، كــون األخــري حبــس نفســه 

األول  انفتــح  فيمــا  الجغرافيــة،  الداللــة  يف 

عــى ســائر القضايــا املتصلــة بموقــع املنِفــّي يف 

العالــم الــذي أصبــح فيــه دون أن تغيــب عنــه 

قضايــا العالــم الــذي غــادره. وحينمــا ُتفحــص 

مدونــة الكتابــة يف العصــر الحديــث فســوف 

إذ  املنَفــى،  كتابــة  ظاـهـرة  االهتمــام  تلفــت 

كافــة،  األمــم  ثقافــات  يف  حضورهــا  تنامــى 

مــن  برغبــات  تطفــح  خصبــة  مدونــة  وهــي 

ومســكونة  والقلــق،  والحنــن  االشــتياق 

الفــرد يف وطنــه  بفـكـرة إعــادة كشــف موقــع 

ال  فاملنفــي  ســواء؛  حــدٍّ  عــى  منفــاه  ويف 

املجتمــع  يف  الكامــل  االنـخـراط  يســتطيع 

الصلــة  قطــع  مــن  يتمّكــن  وال  الجديــد، 

فيتوّهــم  فيــه،  الــذي ولــد  القديــم  باملجتمــع 

ويختلــق  مهّجًنــا،  وانتـمـاًء  مضطربــة  صلــة 

أن  فمــا  املنفــى،  يف  أطيافهــا  بــاًدا الحقتــه 

ــل عــن مكانــه األّول حتــى  يرتحــل امـلـرء أو يُرحَّ

وتنحســر  اليومّيــة  الحيــاة  كثافــة  تتســاقط 

شــّفافة  ذكريــاٌت  محّلهــا  وتحــّل  وتتــاىش، 

تدفــع بــه إىل نســيان الوقائــع املريــرة، وبمــّي 

عــى  بــاد  تخّيــل  يف  املنفــّي  يبــدأ  الســنوات 

ســبيل االســتعادة والتعويــض، وهــي أمكنــة 

تتخّلــق يف ذاكرتــه كتجربــة شــّفافة وأثرييّــة، 

يغّذيها شــوق إىل أماكن حقيقّية تاشــت إالّ 

كومضــات بعيــدة يف عتمــة حالكــة. ذلــك هــو 

الحنن بداللته الفكريّة والعاطفّية.

لم يغب هذا األمر عن بعض مفكري حقبة 

بــه إدوارد  بعــد االســتعمار، فقــد شــغل  مــا 

املنفــى”  ـحـول  “تأّمــات  كتابــه  يف  ســعيد 

“النفــي ال  وآثــاره  النفــي  بواعــث  إىل  فتطــّرق 

يـضـرب  ســنوات  قـضـاء  عــى  معنــاه  يقتصــر 

عــى وجهــه،  هائًمــا  الشــعاب  يف  امـلـرء  فيهــا 

بعيًدا عن أسرته وعن الديار التي ألفها، بل 

يعني إىل حدٍّ ما أن يصبح منبوًذا إىل األبد، 

محروًمــا عــى الــدوام مــن اإلحســاس بأّنــه يف 

وطنه، فهو يعيش يف بيئة غريبة، ال يعّزيه 

يشء عــن فقــدان املــايض، وال يقــّل مــا يشــعر 

بــه مــن ـمـرارة إزاء الحاضــر واملســتقبل”.
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“يشــيع  أجمــل  مــا  مفّصــا  اســتطرد  ثــّم 

تمامــا،  الصّحــة  عــن  وعــاٍر  غريــب  اـفـرتاض 

بــأّن املنفــّي قــد انقطعــت صلتــه كلّيــة بموطنــه 

منفصــل  عنــه،  معــزول  فهــو  األصــّي، 

منبــّت الروابــط إىل األبــد بــه. أال ليــَت أّن هــذا 

االنفصــال ‘الجراحــّي’ الكامــل كان صحيًحــا، 

إذن الســتطعَت عندهــا عــى األقــّل أن تجــد 

مــا خّلفتــه وراء  أّن  مــن  التيّقــن  الســلوى يف 

ظهــرك عــاد ال يشــغل بالــك، وأّنــه مــن املحــال 

الواقــع  ولكــّن  أبــًدا.  تســتعيده  أن  عليــك 

الصعوبــة  تقتصــر  ال  إذ  ذلــك،  بغــري  يـقـول 

أُرغــم  قــد  كونــه  عــى  املنفــّي  يواجههــا  التــي 

تعنــي  إّنهــا  بــل  وطنــه،  خــارج  العيــش  عــى 

منفــّي،  بأّنــه  يُذّكــره  مــا  كّل  مــع  يعيــش  أن 

ليــس  الوطــن  بــأّن  اإلحســاس  جانــب  إىل 

بالــغ البعــد عنــه.. وهكــذا فــإّن املنفــّي يقــع يف 

منطقــة وســطى، فــا هــو يمّثــل تواؤًمــا كامــا 

مــع املــكان الجديــد، وال هــو تحــرّر تماًمــا مــن 

ُمشــاركة  بأنصــاف  محــاط  فهــو  القديــم، 

مســتوى  عــى  ويمّثــل  انفصــال،  وأنصــاف 

معــّن ذلــك الحنــن إىل الوطــن ومــا يرتبــط بــه 

من مشاعر، وعى مستوى آخر قدرة املنِفّي 

معهــم  يعيــش  مــن  مـحـاكاة  عــى  الفائقــة 

منبــوذ”. بأّنــه  الدفــن  إحساســه  أو  اآلن، 

العصــور  إّن  الـقـول  يصــح  ذلــك  كل  وإىل 

جديــدا  ســرديا  نموذجــا  أفــرزت  الحديثــة 

هــو الشــخص الدخيــل، قريــن املنفــي، ذلــك 

عــى وجهــه،  الــذي يرتّحــل هائمــا  الشــخص 

غــري  مــن  البلــدان  بــن  الرتّحــل  عــى  ُيجــرب  أو 

ألنــه  أو  ذلــك  عــى  أُرغــم  ألنــه  إمــا  اندـمـاج، 

يســعى لتحســن شــروط حياتــه يف غــري بــاده 

معــه  الدخيــل  يحمــل  مــا  وغالبــا  األصليــة، 

يف  يخفــق  لكنــه  غادرهــا،  التــي  البــاد  قيــم 

اســتضافه،  الــذي  املجتمــع  بقيــم  االندـمـاج 

أـمـرا  يطــرح  مــا  شــأن املنفــي،  شــأنه يف ذلــك 

جدـيـرا باالهتمــام، وهــو أن الدخيــل يحمــل 

أو  حمايتــه  عليهــا  تعــّذر  البــاد  قيــم  معــه 

وحيثمــا  العيــش،  أســباب  أبســط  توفــري 

يطــرح موضــوع قيــم الدخيــل ينبغــي التفكــري 

بنســبية تلــك القيــم التــي هــي نظــام متداخــل 

من األخاق واألفكار والعاقات االجتماعية 

الدينيــة. واملعتقــدات  العالــم  ورؤيــة 

من الصحيح أن هذا النظام متازم العناصر 

للدخيــل،  الفرديــة  الهويــة  قــوام  يشــّكل 

البــاد  للخــدش والزعزعــة يف  يتـعـرض  وقــد 

بانتقالــه  ويتــوارى  يمحــى  لكنــه ال  املضيفــة، 

مــن ثقافــة إىل ثقافــة أخــرى، وتثبــت الظاهــرة 

بوصفــه  ينتعــش  أنــه  الحديثــة  الســردية 

أسلوبا للمقاومة الناعمة وتعبريا عن رفض 

الغريــب مــن املجتمــع املضيــف لــه، فشــروط 

الضيافة ال تتحقق باملعنى الكامل، ويتعذر 

فاإلـعـراض  للدخيــل،  الثقــايف  االســتقبال 

يمكــن  هــو  كمــا  قبولــه  عــن  واالمتـنـاع  عنــه 

العثــور عليــه يف كثــري مــن كتــاب املســتعمرات 

الســابقة الذين دفعوا بشــخصيات رواياتهم 

عواملهــا األصليــة. خــارج  إىل  لارتحــال 

عــن  كتابــة املنفــى  يجــوز فصــم صلــة  وليــس 

التجربة االستعمارية، فقد أفضت التجربة 

لــم  ثقافّيــة  ظاـهـرة  بــروز  إىل  االســتعماريّة 

يف  إالّ  قبــل  مــن  التاريــخ  يف  معروفــة  تكــن 

املســتعِمر  لغــة  تبّنــي  هــي  ضّيــق،  نطــاق 

املجتمعــات  مشــكات  عــن  للتعبــري  وســيلة 

املستعَمرة، فلم يكتف املستعِمر بالسيطرة 

ـفـرض  جــرى  إّنمــا  املجتمعــات،  تلــك  عــى 

لغته للتعبري عن البطانة الداخلّية ملشاعرها 

ومشــكاتها  وطموحاتهــا  وأحاسيســها 

تلــك  مــوروث  إنـتـاج  وأعيــد  بــل  وتاريخهــا، 

املجتمعــات بلغــة املســتعِمر، فوصــف وُحّلــل 

بهــا وُقّيــم، فظهــر بــون بــن املخيــال الجماعــّي 

وســيلة  وبــن  التاريخّيــة  والذاـكـرة  األصــّي 

اللغــات  انحـسـرت  فقــد  عنهمــا،  التعبــري 

اســتعمالها،  الوطنّيــة، وتــوارى  أو  القومّيــة 

فُهـجـرت وُنســيت واســتعريت لغــات جديــدة 

أصبحــت وســيلة التواصــل والتعبــري يف كثــري 

من قاّرات العالم طوال العهد االستعمارّي.

الشــبكة  تفكيــك  يف  االســتعمار  انتصــر 

الرمزيّــة مــن املعــاين والتخّيــات واألخاقّيــات 

بالقــّوة  معهــا  وأحــّل  األصلّيــة،  للجماعــات 

االقتصادّيــة  أو  السياســّية  أو  العســكريّة 

مختلفــة  شــبكة  االســتعمارّي  بالتعليــم  أو 

البحــار،  وراء  مــن  معــه  حملهــا  مــن املعــاين 

وحينمــا اســتقام األمــر للقــوى االســتعماريّة 

بالهمجّيــة،  األصلّيــة  املجتمعــات  وصمــت 

ورســمت لهــا صــورة ســلبّية. ولــي تنخــرط يف 

مســار التاريــخ العاملــّي ينبغــي عليهــا االنــدراج 

مــا  وتبّنــي  االســتعماريّة،  الثقافــة  ســياق  يف 

تقّدمه من أفكار وتصّورات ومناهج، وطبًقا 

إّنمــا  االبتــكار،  يجــوز  فــا  التبعًيــة،  لقاعــدة 

تنبغي املحاكاة، فتلك وســيلة املرء الوحيدة 

موقــع  لــه  فيكــون  حظــوة،  موضــع  ليكــون 

االســتعماريّة،  للســلطة  اإلدارّي  الســّلم  يف 

ذلــك أّن فصــم الصلــة عــن الجماعــة األصلّيــة 

وُهويّتهــا الثقافّيــة يعقبــه البحــث عــن بديــل.

التلفيــق  عــى  تقــوم  كتابــة مزدوجــة  ظـهـرت 

بن وسيلة ومحتوى غري متجانسن، فكثري 

مــن الكّتــاب تبّنــوا لغــة املســتعمر يف الكتابــة 

بــن  التبايــن  فارتســم  مجتمعاتهــم،  عــن 

ولكــّن  دخيلــة،  ولغــات  أصلّيــة  موضوعــات 

املدّمــرة،  كاـلـزالزل  االســتعماريّة  التجربــة 

غالًبــا مــا تكــون لهــا تداعيــات، فـتـرتك خلفهــا 

إذ  أـمـره،  ُيصلــح  تبعــات مؤذيــة، وخراًبــا ال 

تجتــذب إليهــا كـثـرًيا مــن الذيــن تلّقــوا لغاتهــا 

وأفكارهــا، وتشــّبعوا بثقافاتهــا، فــكان ال بــدَّ 

من ظهور كتابة مبنّية عى استعادة تخّيلّية 

باللغــات  األصلّيــة  املجتمعــات  ألحــوال 

االستعماريّة، وهي ممتثلة لشروط املركزيّة 

الغربّيــة يف قواعــد الكتابــة، وشــروط األنــواع 

األدبّيــة واألشــكال األدبّيــة وطرائــق التعبــري، 

ــا يتغــّذى  فقــد أصبحــت املحــاكاة رصيــًدا ثقافيًّ

فــكاك  ال  ذهنّيــة  ومرجعّيــة  الكاتــب،  عليــه 

والتخّيــل  التفكــري  عليــه  فيســتحيل  منهــا، 

عنهــا. بمعــزل 

الثقــايّف”  “املنفــى  إىل  الكتابــة  هــذه  وتنتســب 

املســتعمرات  كّتــاب  مــن  كـثـرًيا  وضــع  الــذي 

إذ  خطــري،  مــأزق  مواجهــة  يف  الســابقة 

عــن  للكتابــة  االســتعماريّة  اللغــة  اســتعاروا 

النقدّيــة  الرؤيــة  فغابــت  مجتمعاتهــم، 

االهتمــام  رّكــزوا  حينمــا  منهــم  كثــري  لــدى 

إليهــا  نظــر  التــي  الغريبــة  الوقائــع  عــى 

بذلــك  فكأّنهــم  باســتعاء،  املســتعمرون 

يســتجيبون  أو  بلغتهــم،  يـسـرتضونهم 

الكّتــاب  بعــض  بالــغ  وكّلمــا  لتوّقعاتهــم، 

املحلّيــة  باملوضوعــات  التمّســك  اّدـعـاء  يف 

العيــوب،  ووصــف  األخـطـاء  لـعـرض  فإّنمــا 

وكأّن الكتابــة ســجل أنرثوبولوجــّي للعــادات 

والتقاليــد واألســاطري، دّبــج برؤيــة رومانســّية 

عــن األـسـرار والخبايــا، فتقــوم  اللثــام  تميــط 

وبذلــك  مضـمـرة،  ثقافّيــة  تحّيــزات  عــى 

امتثلــوا لحكــم القيمــة الغربــّي يف أّن تقديــر 

أو  إذعانهــا  مقــدار  مــن  يتــأىّت  األشــياء  قيمــة 

الغربــّي. للــذوق  مخالفتهــا 

ولعّل تمثيل مواقف املقاومة ضّد االستعمار 

بأمثلــة  اســتأثر  قــد  الوطنــّي  الوعــي  وتشــّكل 

الثقــايّف  االســتاب  لكــّن  الكتابــة،  هــذه  مــن 

بالـفـرص  والحلــم  الهـجـرة  فـكـرة  وحضــور 

مغاـيـرات  نـسـاء  إىل  واالشــتياق  الكـبـرية 

واالعتــكاف عــى ذات منقطعــة عــن محيطهــا 

واالســتياء  املجتمــع  وازدراء  االجتماعــّي 

عــى  املبهــم  والســخط  العاّمــة  األحــوال  مــن 

وغمــوض  املشــاركة  عــن  والعــزوف  الجميــع 

املستقبل، كّلها موضوعات كشفت اختاالً 

يف مفهــوم الُهويّــة وثـغـرة عميقــة يف الوعــي 

الخــاّص ومـحـاكاة لنمــاذج عليــا مــن الكتابــة 

تحيــل  املزدوجــة  فالكتابــة  االســتعماريّة، 

عــى انشــقاق يف املوقــف مــن الــذات واآلخــر، 

لكــّن أمرهــا يرتّتــب ضمــن ســياق ثقافــة عاملّيــة 

اســتعماريّة واحــدة، إذ انهــار اإلطــار املشــّكل 

تنّوعهــا،  قـبـول  وتعــّذر  القومّيــة  للثقافــات 

مــن  بــدَّ  فــا  جديــدة  كتابــة  تظهــر  فلــي 

االنصـيـاع لســوق الثقافــة، وهــي ســوق جــرى 

االســتئثار بهــا مــن طــرف املراكــز االســتعماريّة 

والتجــارة  واإلعــام  الــرثوات  شــأن  شــأنها 

والصناعــة.

لم تكن استعارة اللغة االستعماريّة مجردة 

للمــايض  رؤيــة ضبابّيــة  إطــار  الوـقـوع يف  عــن 

واستعاء عليه واستغاله بطريقة بشعة، 

إذ يراد منه أن يكون موطًنا للعيوب ومصدًرا 

للعــار، فمعالــم االـسـرتضاء تســتبطن كتابــة 

التجربــة  خلفتهــا  التــي  املحاكاتّيــة  النخبــة 

االستعماريّة ألّنها ممّزقة بن وعي مستلب 

أو شــقّي، ونــدر أن تكّيفــت مــع الواقــع الــذي 

ظهــرت فيــه. ومــن الصحيــح أّنهــا قــد أوصلــت 

صوتهــا إىل مناطــق يصعــب الوـصـول إليهــا، 

تقويــم  أمــر  البحــث  بســاط  عــى  ووضعــت 

الحديــث  التاريــخ  يف  االســتعماريّة  التجربــة 

لكّنهــا يف مجملهــا كتابــة امتثالّيــة صيغــت يف 

إطار الوعي االستعمارّي وخضعت لشروطه 

ولــم  واالســتهاكّية،  والسياســّية  الثقافّيــة 

تتخــّط حــدود الســجال إىل مقــرتح االختــاف 

واملغايرة، فتلك منطقة يصعب ظهورها يف 

ظــّل اإلذعــان لشــروط الخطــاب االســتعمارّي 

الذي تحّول إىل مؤّسسة ثقافّية كبرية تعيد 

العاملــّي، وتقــوم بتصدـيـره إىل  الوعــي  ـصـوغ 

كّل مــكان فيـحـول دون العــودة إىل الجــذور 

وال إمكانّيــة لبعثهــا بصيــغ جديــدة.

أفى انحسار التجربة االستعماريّة املباشرة 

إىل الدفــع بظاـهـرة الكتابــة املحاكاتّيــة، ففــي 

قلــب املركــز الثقــايّف الغربــّي ظهــر نوعــان مــن 

الكتابــة، كتابــة بيـضـاء أصلّيــة معــرتف بهــا، 

ـحـول  الشــّك  يحــوم  هجينــة  ملّونــة  وكتابــة 

فمــا  بينهمــا؛  االندـمـاج  يقــع  ولــم  قيمتهــا، 

زال ينظر إىل الثانية بوصفها سجاًّ لتجارب 

وشــروط  املســتعمر  لغــة  اســتعار  املنفّيــن، 

عــن  متوتّــرة  ســردّية  بتخّيــات  ليعــرب  أدبــه 

فهــي  الغربــّي،  املركــز  خــارج  موضوعــات 

يف  االندـمـاج  يف  تفلــح  لــم  مقتلعــة  كتابــة 

كاملــة،  بصــورة  الغربّيــة  املؤّسســة  مســار 

القومّيــة  الثقافــات  ســياق  مــن  تنبثــق  ولــم 

الوطنّيــة للمجتمعــات التــي كانــت موضوًعــا 

بعضهــا  يخلــو  وال  االســتعماريّة،  للتجربــة 

من نقد مســار التجربة االســتعماريّة نفســها 

والجــروح التــي تركتهــا يف الثقافــات األصلّيــة. 

ومــن أجــل أن يربهــن الكاتــب عــى تبعّيتــه، 

ينبغــي عليــه إعــان مقتــه لــكّل مــا هــو خــاّص 

ومـحـاكاة  واالجتماعّيــة  الثقافّيــة  بذاكرتــه 

مشــاعر  ذلــك  عــن  فتتــأىّت  املســتعمرين، 

الســعي  هاجــس  عــن حضــور  دونّيــة، ونتــج 

إىل بلوغ رتبة املستعِمر فشل مرّكب ارتّد إىل 

الداخل فزعزع الُهوّية الشخصّية لصاحبه، 

ذلــك أّن الكاتــب التابــع لــم يتمّكــن مــن تطويــر 

والعاقــات  والعــادات  القيــم  منظومــة 

يســتطع  ولــم  جانــب،  مــن  االجتماعّيــة 

ثقافــة  يف  والذوبــان  عنهــا  ــا  كليًّ االنقـطـاع 

املســتعِمر مــن جانــب آخــر، فانتهــى مقتلًعــا، 

فلــم تقبــل بــه جماعتــه األصلّيــة ولــم تهضــم 

وجــوده الجماعــة االســتعماريّة، فأصبحــت 

ســياقن،  عــن  منقطعــة  املنفّيــة  الكتابــة 

وتنّزلــت يف ـفـراغ عميــق، وـعـرّبت عــن حــاالت 

االنتـمـاء،  عليهــا  يتعــّذر  مزعزعــة  إنســانّية 

وال ُهويّــة واضحــة لهــا. كل هــذا دفــع بكتابــة 

املنفــى إىل الواجهــة، ودفــع إىل الــوراء بكتابــة 

االنتـمـاء  إشــكالية  مــن  خلــت  التــي  املهجــر 

والجماعــة. للفــرد  املــزدوج 

ناقد من العراق مقيم في استانبول

ملف
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كيف نمّيز األدب المهجري 
مولود بن زادي

“االغرتاب عن الوطن هو اقتاع املرء من جذوره ومحيطه، ووضعه يف بيئة أخرى، بعيدة أو قريبة. ويكون إما اغرتابا قسريّا أو 

اختياريــا، بعيــدا عــن مــكان والدتــه وملعــب طفولتــه وذكرياتــه وتفاصيــل الحيــاة اليومّيــة والجغرافّيــة واالجتماعيــة والعاطفّيــة…” 

بهــذه الكلمــات صــّورت لنــا الكاتبــة مريــم نجمــه الهـجـرَة، وهــي ظاـهـرة تــازُم اإلنـسـان منــذ ظهــوره عــى ســطح األرض، مؤـثـرة فيــه 

ويف تفـكـره وإبداعــه ومــن جملــة ذلــك األدب. واألدب هــو تعبــٌر عــن األفــكار واملـشـاعر والتجــارب، وعــادة مــا يعكــس البيئــة التــي 

يحيــا فيهــا أو يرحــل إليهــا املــرء. هكــذا نشــأ األدب املهجــري يف الغــرِب، مختلفــا فكــرة وأســلوباً عــن نظــره يف الوطــن العربــي. وبحكــم 

االختــاف الثقــايف والعقائــدي واأليديولوجــي ـفـإن هــذا األدب محكــوٌم عليــه حتمــا بالبقــاء ألجيــال.. وهــا هــم املشــاركون يف ملتقــى 

الســرد الثالــث عشــر يف الشــارقة )18-20 ســبتمرب/أيلول 2016( يقــرون بوجــود هــذا األدب وإن اختلفــوا يف تحديــد مفهومــه وكيفيــة 

تبّينــه. ويبقــى التســاؤل: كيــف نمّيــز األدب املهجــري مــن املحــي فيمــا ُيكتــب خــارج األوـطـان يف زمــن التكنولوجيــا ووســائل االتصــال 

والنقــل املتطــورة؟

ملف

فلفهــم  معقــد،  كّل  األدبــي  النص 
النــص األدبــي املهجــري، نحتــاج 

إىل فحص كل عناصره الستخاص السمات 

التــي تربطــه ببيئــة املهجــر وتمـيـزه مــن األدب 

باملنهــج  االســتعانة  مــن  بــد  فــا  املحــي. 

األدب  يف  االســتعمال  -النــادر  اإليكولوجــي 

العربي- وهو منهج ينظر إىل عاقة اإلنسان 

بالبيئة، فالعاقة بن اإلبداع األدبي والبيئة 

متينــة ال يمكــن تجاهلهــا، ويتجــى ذلــك يف 

وصــف الطبيعــة والعـمـران. ومــن يســتقر يف 

وأعلــم  بشــعابها،  أدرى  طويــاً  بيئــة املهجــر 

فهكــذا  تصويرهــا.  يف  وأدق  فيهــا،  بالحيــاة 

تفــّوق أدبــاء األندلــس مــن أمثــال ابــن خفاجــة 

وبســاتينها  بقصورهــا  األندلــس  وصــف  يف 

اليــوم  املهجــر  أدـبـاء  ويواصــل  وأشــجارها… 

بيئتهــم  يف  والعـمـران  الطبيعــة  وصــف 

الجديدة “يدنو فؤاد من نافذة غرفته املطّلة 

تبــدو  بلنــدن…  جرينتــش  حديقــة  عــى 

جــرداء موحشــة  الســاعة  هــذه  الحديقــة يف 

قاتمــة، كأّنمــا ترتــدي ثــوب حــداد…” )روايــة 

ِريَاُح الَقَدر(.

والتأثــري البيئــي يختلــف مــن مــكان إىل آخــر، 

أوطــان  يف  اســتقر  الــذي  العربــي  فاملهاجــر 

والديــن  اللغــة  يف  تـشـرتك  شــقيقة  عربيــة 

والتاريــخ والتقاليــد وظــروف الحيــاة يختلــف 

الــذي وجــد نفســه يف مجتمعــات  عــن ذلــك 

وعقائديــا  لغويــا  عنهــا  تختلــف  غربيــة 

وأيديولوجيــا…

عــى  يســاعد  عامــل  مرارتهــا  رغــم  والغربــة 

لألديــب، وتتجــّى  اإلبداعيــة  الطاقــة  تفجــري 

آثارهــا يف الحنــن إىل الوطــن الــذي ال نجــده 

الحنــن  عــن  عــربَّ  وقــد  املحــي.  األدب  يف 

الزمــان  قديــم  منــذ  ـعـرب  أدـبـاء  الوطــن  إىل 

مثــل أدـبـاء األندلــس، ومــا زال اليــوم يطبــع 

إنــه  الدنيــا.  بـقـاع  كامــل  يف  األدبيــة  األعمــال 

شــعور طبيعي صادق يعيشــه األديب بعيدا 

عــن وطنــه وأهلــه وأحبابــه، ونشــعر بصدقــه 

مثــا يف أبيــات الشــاعر العراقــي أديــب كمــال 

أـسـرتاليا: يف  املقيــم  الديــن 

“دجلة.. يا دجلة.. يا دجلة،

ما الذي حّولني من ملٍك إىل شّحاذ؟

ومن فيلسوف إىل مجنون؟

ومن ضحكٍة إىل تابوت؟”.

لكــن هــل يعيــش حالــة الهجــرة باملعنــى التــام 

للكلمــة كل أديــب عربــي خــارج الديــار؟ صــدق 

عندمــا  العبــاس  محمــد  الســعودي  األديــب 

بــن روايــة غســان كنفــاين  فــرق  قــال “هنــاك 

بعنوانهــا وعبارتهــا الجازمــة ‘عائــد إىل حيفــا’ 

روايــة  باعتبارهــا  والتحــدي،  اإلـصـرار  حيــث 

وبــن  النازحــن،  املّهجريــن  روايــات  مــن 

معظــم الروايــات العربيــة اليــوم التــي تحمــل 

عناويــن نوســتالوجية رخــوة، مكتوبــة بلغــة 

الروائيــن  بعــض  ألن  ســياحية  اســتعادية 

الهـجـرة  حالــة  بالفعــل  يعيشــون  ال  الـعـرب 

مــا  بقــدر  للكلمــة،  الشــعوري  باملعنــى 

يمارســون الرتحــال يف عالــم بــات عــى درجــة 

من االنفتاح والتواصل” )القدس العربي 27 

ســبتمرب 2016(. فالشــعور بالهـجـرة يختلــف 

أخــرى  إىل  بيئــة  ومــن  آخــر  إىل  مهاجــر  مــن 

ويخضــع لظــروف الهـجـرة وأســبابها ومدتهــا 

فلــن  الجديــدة.  البيئــة  يف  العيــش  وظــروف 

هــذه  فحــص  غــري  مــن  عــادال  حكمنــا  يكــون 

األعمــال األدبيــة فحصــا عميقــا يف ضــوء كل 

والظــروف. العوامــل  هــذه 

فتئــت  مــا  التــي  ســمات األدب املهجــري  مــن 

األوطــان  خــارج  األدبيــة  األعمــال  تمّيــز 

مفهومهــا  يف  وهــي  اإلنســانية،  النزعــة 

الوطنيــة  االنتـمـاءات  حواجــز  تجــاوز  العاملــي 

اـحـرتام  إىل  وتدعــو  والدينيــة،  والعرقيــة 

وعــدم  والديانــات  واللغــات  األجنــاس  كل 

ذلــك.  وغــري  وامللحــد  املتديــن  بــن  التمييــز 

الوطــن  يف  ضئيــا  يظــل  الشــعور  هــذا  مثــل 

فــا  الغربيــة.  باملجتمعــات  مقارنــة  العربــي 

عجــب أن النزعــة اإلنســانية عندنــا بــرزت عــى 

عــى أعمــال  غلــب  بينمــا  أدـبـاء املهجــر  أيــدي 

والدينــي.  القومــي  الطابــع  املحليــن  الزمــاء 

مــن  ينشــأ  املهجــر  يف  باإلنســانية  والشــعور 

االحتــكاك باألجنــاس البشــرية املختلفــة التــي 

لهــا ثقافاتهــا ومعتقداتهــا… فهــا هــي األديبــة 

الجزائرية املقيمة يف كندا حسيبة طاهر تثور 

عى  التعصب الديني يف الوطن العربي عى 

تلمنــي  “لــَم  املهجــر  شــعراء  كتابــات  منــوال 

هنــدويس  أو  بُــوذي  ألين  اإلنســان  أخــي  يــا 

أنــت ظالــم إن فعلــت،  أو مجــويس أو… ؟! 

ألنــك ببســاطة لــو قادتــك األقــدار لرحــم أمــي 

لكنت مثي!… كفانا نرجسية عرقية ودينية 

الفـنـاء  إىل  مــن رحمهــا  يخــرج  ال  وشــعارات 

والقتل باسم الدين والعرق إّن هذا لعمري 

جنــون، فمــن نعبــد أكــرب مــن أن يحـتـاج إىل 

نفســه  بعضنــا  يســمي  حتــى  بشــرية  جنــود 

للتـقـرب  روحيــة  وســيلة  فالديــن  اللــه!  جنــد 

)روايــة  عنــه”  للدـفـاع  وليــس  الخالــق  مــن 

كامــي(. نواميــس 
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األدب  مـيـزت  التــي  األخــرى  املظاهــر  ومــن 

والنزعــة  الطبيعــة  إىل  الهــروب  املهجــري 

الحالــة  بالتشــاؤم  نقصــد  وال  التشــاؤمية. 

يف  حتــى  اإلنســان  تنتــاب  قــد  التــي  النفســية 

املهجريــة”  التشــاؤمية  “النزعــة  وإنمــا  وطنــه 

ولتبــّن  األوطــان.  عــن  الهـجـرة  عــن  الناتجــة 

أعمــاق  يف  الغــوص  مــن  بــد  ال  النزعــة  هــذه 

العمــل األدبــي واســتنطاقه والســعي للتوغــل 

خالــه. مــن  الكاتــب  نفــس  يف 

النزعــة  تكشــف  جامعيــة  دراســة  هــي  فهــا 

الحديثــة  املهجريــة  الروايــة  يف  التشــاؤمية 

ممطــر  يــوم  يف  حديقــة  وصــف  خــال  مــن 

حيــاة،  بــا  قاحلــة  عاريــة  أشــجار  “تتخّللهــا 

وكأّن الزمهريــر حمــل عليهــا مــع بدايــة فصــل 

وقطــع  لباســها  فخلــع  الطويــل،  الشــتاء 

أنفاسها. تعلوها سماء ملّبدة بغيوم داكنة 

انخفاضهــا  لشــّدة  بــدت  منخفضــة،  كثيفــة 

مــن  الســماُء  تــرّذ  األرض.  تحضــن  وكأّنهــا 

فوقهــا مــن غــري انقطــاع منــذ ســاعات طويلــة، 

كأّنمــا تــذرف دموعــا حزينــة تتناثــر عــى أرجــاء 

هــذه الحديقــة البائســة فتزيدهــا كآبــة وبؤســاً 

ِريَــاُح  ويأســا” )ســمات أدب املهجــر يف روايــة 

الَقــَدر(.

بــد  ال  وتأثريهــا  الهـجـرة  صدقيــة  ولفحــص 

أيضــا مــن النظــر إىل الحقبــة التــي هاجــر فيهــا 

أواخــر  يف  األوطــان  عــن  فمــن رحــل  األديــب. 

الربيديــة  الرســائل  عصــر  يف  املــايض  القــرن 

ليس كمن رحل عنها اليوم يف زمن املاسنجر 

وفايــرب.

وخاصــة الـقـول، لنمّيــز األدب املهجــري مــن 

غريه يف هذا العصر، نحتاج إىل فحص هذه 

لتبــّن  والســعي  الجوانــب  كل  مــن  األعمــال 

عاقتها بالبيئة والكشف عن سمات تميزها 

والحنــن  الطبيعــة  وصــف  مثــل  غريهــا  مــن 

إىل الوطــن والنزعــة اإلنســانية والتشــاؤمية، 

املنهــج  مثــل  نقديــة  مناهــج  عــى  اعتمــاداً 

واملنهــج  البيئــة  إىل  ينظــر  الــذي  اإليكولوجــي 

النفــي الــذي ينظــر إىل نفســية األديــب مــن 

وظــروف حياتــه. نصــه  خــال 

ومهمــا كان فــاألدب املهجــري أوســع مــن أن 

يحصــر يف إطــار مــكاين أو زمــاين ضيــق. فهــو 

نحيــا  الــذي  العالــم  ســعة  واســع  جغرافيــا 

فيــه ونرحــل يف أرجائــه، وتاريخيــا قديــم قــدم 

معروفــن  أجــداد  عــن  ورثنــاه  الــذي  األدب 

برتحالهــم منــذ قديــم الزمــان. ويتواصــل هــذا 

كامــل  يف  األضــواء  عــن  بعيــدا  اليــوم  األدب 

بقاع الدنيا معربا عن مشاعر عميقة صادقة 

جديــدة،  بيئــة  يف  مختلفــة  حيــاة  صقلتهــا 

فيهــا،  بالحيــاة  متأـثـرة  أقــام  فيهــا  تشــارك 

أقــام  معانيهــا..  بــأدق  الهـجـرة  فيهــا  تحيــا 

اكتشــفت بــن أهاليهــا -مــن أجنــاس بشــرية 

معــاين  أســمى  مختلفــة-  دينيــة  وانتـمـاءات 

اإلنســانية، فطبــع كل ذلــك كتاباتهــا وميزهــا 

مــن مؤلفــات األوطــان. أرواح أدركــت أســمى 

مبــادئ اإلنســانية وباتــت تملــك القــدرة عــى 

زرع املحبــة واإلنســانية والســام يف العالــم، 

صحفــا  وال  أدبيــة  رابطــة  تملــك  ال  لكنهــا 

شــعراء  منهــا  اســتفاد  التــي  لتلــك  مماثلــة 

التاســع  القــرن  أواخــر  األمريكيتــن  القارتــن 

تنــال  وال  العشــرين،  القــرن  ومطلــع  عشــر 

أعماُلهــا نصيَبهــا مــن النقــد األدبــي املنشــغل 

األقــام  هــذه  وتظــل  املحليــة.  باألعمــال 

مشــتتة، مجهولــة، تصــارع مــن أجــل إيصــال 

رســائلها األدبيــة املشــبعة باملبــادئ اإلنســانية 

إىل الجماهــري العربيــة. ويف ظــل العــزوف عــن 

وصعوبــة  واإلعــام  النقــد  القراءة وغيــاب 

قــد ال  العربــي،  الوطــن  إىل  إيصــال األعمــال 

يف  إال  االعتبــار  لهــا  يُــرّد  إســهاماتها وال  تــربز 

املقبلــة. األجيــال 

كاتب من الجزائر مقيم في بريطانيا
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ثالث مهجريات
نظرة على أجيال الكتابة اللبنانية المهاجرة

محمد الحجيري

قال مهندس النظام اللبناين ميشال شيحا، وهو األكر دراية بواقع باده، واآليت من أصول كلدانية عراقية، واملهاجر إىل مصر 

قبــل االســتقرار يف لبـنـان “دون هـجـرة ال يمكننــا الحيــاة، لكــن إذا أضحــت الهـجـرة كـبـرة فيمكــن عندهــا أن نـمـوت!”. والحــال أن 

الهجرة ظاهرة فوق واقعية يف الحياة اللبنانية، اذ بات هناك املايني من سكان هذا البلد الصغر يف أصقاع االرض، وبرز منهم 

سياســيون وأدبــاء ومشــاهر، وبعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ظهــرت رابطتــان أدبيتــان ال تــزال لهمــا  إىل حــد هــذه الســاعة مكانــة بــارزة 

يف تاريــخ األدب العربــي الحديــث، األوىل هــي “الرابطــة القلميــة”  التــي أنشــئت يف نيويــورك ـعـام 1920 وكان ـجـربان خليــل ـجـربان 

رئيســاً لهــا وميخائيــل نعيمــة  مستشــاراً ووليــم كاتســفليس أمينــا للصنــدوق. وظلــت الرابطــة نشــطة مــن عــام 1920 إىل عــام 1931. 

وعــى مــدى هــذه الســنوات  اإلحــدى عشــرة، كان إنتاجهــا فاعــا يف األوســاط العربيــة املهاجــرة وأيضــا يف العالــم العربــي. وإثــر  مــوت 

رئيســها جــربان خليــل جــربان وذلــك عــام 1931، كفــت “الرابطــة القلميــة” عــن نشــاطها نهائيــا،  وتمــزق أعضاؤهــا.

ملف

“العصبــة  فهــي  الثانيــة  الرابطــة  أما 
يف  تأسســت  التــي  األندلســية” 

الربازيــل والتــي كان مــن بــن  أعضائهــا: رشــيد 

ســليم الخوري “الشــاعر القروي” وشــكرالله 

العصبــة،  تأســيس  فـكـرة  صاحــب  الجــر، 

وشــفيق  معلــوف  وريــاض  فرحــات   وإليــاس 

حددتهــا  التــي  األهــداف  بــن  ومــن  معلــوف. 

“العصبــة  األندلســية” لنفســها “جمــع أدـبـاء 

العربيــة يف الربازيــل وتآخيهــم وتعزيــز األدب 

أدبــي  منتــدى  املهجــر  وتأســيس  يف  العربــي 

صرف وإصدار مجلة ناطقة بلســان العصبة 

بــكل  العربــي.  والتــذرع  األدب  أنديــة  وســائر 

مســتوى  رفــع  إىل  والعلــم  األدب  وســائل 

التعصــب”.   ومكافحــة  العربيــة  العقليــة 

والعصبــة  القلميــة  الرابطــة  وأنتجــت 

األندلسية ما يمكن تسميته “أدب املهجر”، 

يعكــس يف جوهــر واقــع الغربــة والحنــن اىل 

الوطن.

وحدهــا  األمريكيتــن،  اىل  الهـجـرة  تكــن  لــم 

طريــق اللبنانيــن إىل اإلبــداع والخلــق، يقــول 

إن  الصلــح  منــح  الراحــل  اللبنــاين  املفكــر 

اللبنانيــن بنــوا يف تاريخهــم الحديــث قســماً 

كـبـرياً مــن ثقافتهــم يف املهاجــر األجنبيــة. وإذا 

واملهجــر  الشــمايل،  األـمـرييك  املهجــر  كان 

األمرييك الجنوبي، فإن هناك مهاجر لبنانية 

أخرى شهدت إبداعات ثقافية لبنانية عصّية 

كان  الــذي  مثــل املهجــر املصــري  الفـنـاء  عــى 

مــن أعامــه خليــل مـطـران ويعقــوب صــروف 

وجورجــي زيــدان ومصطفــى صــادق الرافعــي 

ورشــيد رضــا، والــذي أنشــأ صحفــاً ومجــات 

بــا  ومؤسســات  وســينما  مـسـرحاً  وأّســس 

حصــر.

وإذا تقصينــا “املهجــر املصــري” يمكــن إحصــاء 

عشرات األسماء من اللبنانين )والسورين( 

اإلبداعيــة  النهضــة  يف  ســاهموا  الذيــن 

جريــدة  أن  لنتذكــر  مصــر،  يف  والصحافيــة 

“األـهـرام” أسســها اللبنانيــان ســليم وبشــارة 

أصدرهــا  و”املقتطــف”  اإلســكندرية.  يف  تقــا 

يعقــوب صــروف. أمــا مجلــة “الهــال” فهــي 

قريــن اســم الــروايئ جورجــي زيــدان، وأشــهر 

املجــات املصريــة الفنيــة “روز اليوســف” التــي 

 – طرابلــس  مــن  اليوســف  فاطمــة  أّسســتها 

لبنان. ووسم اسمها هذه النهضة جياً بعد 

جيــل: جــورج أبيــض رائــد املســرح العربــي يف 

“دار  ومؤســس  نقــاش،  جــورج  بعــد  مصــر 

فيهــا. األوـبـرا” 

موجــات  كانــت  اللبنانيــة  الهـجـرة  أن  عــى 

مراحــل،  عــى  كـبـرية  بأعــداد  وحصلــت 

“أدب  أنتجــت  البدايــات  هـجـرة  كانــت  وإذ 

القليلــة  العقــود  يف  الهـجـرة  املهجر”، لكــن 

أخــرى  أبعــادا  تأخــذ  صــارت  املاضيــة، 

اللبنانيــن  مــن  هاجر الكثــري  مختلفــة، 

وأفريقيــا،  وأـسـرتاليا  الغربيــة  البلــدان  إىل 

بعضهــم عــاد إىل لبنــان وبعضهــم بــات يقــال 

عنه “من أصل لبناين”، أو لبناين كندي، أو 

لبنــاين فرنــي، أو لبنــاين يكتــب باإلنجليزيــة 

يف  الامعــة  األســماء  ومــن  الفرنســية،  أو 

املهجر الشاعرة فينوس خوري غاتا، الشاعر 

جــورج  واملـسـرحي  الشــاعر  ســتيتية،  ـصـاح 

شــحادة )ولــد يف اإلســكندرية( الــروايئ أمــن 

املعلــوف، الشــاعرة والرســامة إيتيــل عدنــان، 

الــروايئ غســان فــواز، املســرحي نبيــل األظــن، 

عيــى  الشــاعر  معــوض،  املـسـرحي وجــدي 

)يعيــش  ســعادة  الشــاعر  وديــع  مخلــوف، 

يف أســرتاليا(، الشــاعر قيصــر عفيــف )يعيــش 

يف املكســيك(، الباحــث ســهيل القــش )مقيــم 

يف  الـحـاج  راوي  الــروايئ  كنــدا(، وكذلــك  يف 

كنــدا، والــروايئ ربيــع علــم الديــن يف أـمـريكا.

وملــا كان لبنــان بلــد الهـجـرة بامتيــاز، فهــو يف 

ســوريا  مــن  للمثقفــن  ملجــأ  تـحـول  مرحلــة 

والـعـراق وفلســطن واألردن، والذيــن كانــوا 

أو  الهـجـرة،  إىل  الـحـرب  دفعتــم  ربوعــه  يف 

العــودة إىل بادهــم. وهنــا علينــا أن نعــود إىل 

اليــد”  راحــة  بحجــم  صـغـرية  “بــريوت  كتــاب 

للشــاعر األردين أمجــد ناصــر، إذ يعــود أكــرث 

مــن ثاثــة عقــود إىل الــوراء ليطــّل عــى بــريوت 

الفلســطينية  الفاكهــاين”  “جمهوريــة  أيــام 

.1982 عــام  اإلـسـرائيي  واالجتيــاح 

أمجــد ناصــر أحــد الذيــن عاشــوا الحصــار مــن 

داخلــه، ينشــر ليســّجل اليوميــات بوقائعهــا 

اليوميــات  هــذه  وقيمــة  هــي.  كمــا  الحيــة 

بحســب ناصــر “تكمــن يف عــدم ادعائهــا ويف 

احتفاظهــا بطاقــة الوهلــة األوىل. ليــس هنــاك 

الذيــن  األشــخاص  مــا.  بطولــة  عــن  بحــث 

مــن  بكثــري  أبســط  اليوميــات  يف  يتجولــون 

مــن  قربــاً  وأكــرث  وباغتهــا،  البطولــة  حيلــة 

ســيقتلون  الذيــن  أولئــك  حتــى  إنســانيتهم. 

صباحــات  يف  بعيــدة  مــدن  يف  بعــد  فيمــا 

صافية واصلوا حياتهم يف اليوميات بحيوية 

يعــرف”. ال  مــن 

يمكــن للقــارئ مــن خــال مــا كتــب عــن بــريوت 

الشــعراء  مــن  الكــم  هــذا  ياحــظ  أن   ،1982

واملثقفن والكّتاب الفلسطينين والسورين 

والعراقين واألردنين واللبنانين واملصرين 

إبّــان  اللبنانيــة  العاصمــة  يف  كانــوا  الذيــن 

االجتيــاح اإلـسـرائيي. مــن بــن ـهـؤالء الذيــن 

عــاش معهــم أمجــد ناصــر )مثــاً( يف بــريوت، 

طاهــر العــدوان ونبيــل عمــرو وغســان زقطــان 

وهاشــم  يوســف  وســعدي  محمــد  وزكريــا 

الرحايمــة  وعمــاد  أبوشــاور  ورشــاد  شــفيق 

وميشــال  هــال  وجميــل  حــوراين  وفيصــل 

النمــري وســليم بــركات وحيــدر حيــدر ونــوري 

ي
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فخــري  وعــديل  لعيبــي  وـشـاكر  الـجـراح، 

وزيــن العابديــن فــؤاد وناجــي العــي ورســمي 

يمكــن  ال  عديــدة  أســماء  وهنــاك  أبوعــي. 

حصرهــا.

باريــس  صــارت  الثمانينــات،  منتصــف  يف 

صرخــوا  بعدمــا  بامتيــاز،  الـعـرب”  “ملجــأ 

باريــس  دولتــك،  خــرّب  “ديـغـول  طويــا 

الـعـرب  غــادر املثقفــون  إليهــا  خيلنــا”.  مربــط 

إليهــا  بــريوت طويــا وســبقهم  الذيــن آوتهــم 

مؤسســات  قدمــت  وإليهــا  اللبنانيــون، 

عربيــة  وثقافيــة  وإعاميــة  اســتثمارية 

 1982 بــريوت ســنة  بعدمــا دخلــت  ولبنانيــة 

عصــر مــا بعــد االجتيــاح اإلـسـرائيي وخــروج 

منهــا،  الـعـرب  ومعهــم  الفلســطينين 

فجــورج طرابيــي كان يف بــريوت ويف العــام 

1984 غــادر إىل باريــس وبقــي فيهــا إىل حــن 

وفاتــه، وأدونيــس كان يف بــريوت وبــات أكــرث 

املاغــوط  محمــد  وعــاد  باريــس،  يف  تواجــده 

إىل  درويــش  محمــود  وانتقــل  دمشــق،  إىل 

يوســف،  ســعدي  وكذلــك  أخــرى.  عواصــم 

بولــص. وـسـركون  دمــو  جــان  وقبلهــم 

مــع كثافــة الهـجـرة العربيــة عمومــا اللبنانيــة 

الكتــاب  مــن  هنــاك أجيــال  باتــت  خصوصــا، 

والشعراء “من أصل لبناين”، منهم الشاعر 

املكســيي خايمــي ســابينس وهــو يف األصــل 

من بلدة صغبن يف البقاع الغربي، الروايئ 

لبنــاين  أصــل  مــن  معلــوف  ديفيــد  األـسـرتايل 

بعيــد إذ هاجــر جــده إىل أـسـرتاليا عــام 1880 

وهو ولد يف بريسبان بكوينزالند عام 1934، 

أنجز عدداً كبرياً من الروايات منها: “جونو” 

)1975(، “حيــاة متخيلــة” )1978(، “العالــم 

الكبــري” )1990(، “تذكــر بابــل” )1993(.

وســبق أن أصــدر الــروايئ أمــن معلــوف روايــة 

بعنوان “بدايات” تبّن انتشار آل املعلوف يف 

أصـقـاع األرض، بــدءاً مــن شــهرتهم بالشــعر 

يف  بحضورهــم  مــرورا  الجنوبيــة،  أـمـريكا  يف 

شــار،  ياســمن  واملاـسـونية.  وكوبــا  أوروبــا 

شــار،  رينــه  الفرنــي  الشــاعر  قريبــة  ليســت 

هــي كاتبــة لبنانيــة تقيــم يف سويســرا، تشــكل 

اليــوم واحــدة مــن رمــوز الروايــة اللبنانيــة التــي 

ُتكتــب بالفرنســية. وهنــاك ربيــع علــم الديــن 

غــادر  وقــد  “محافظــة”.  درزيــة  عائلــة  مــن 

بــريوت وحربهــا وهــو يف الســابعة عـشـرة مــن 

أعمالــه  بعــض  ترجمــت  أـمـريكا،  إىل  العمــر 

إىل العربية منها “أنا سارة”، “امرأة ال لزوم 

لهــا”.

بالعربيــة  لهــا  نـقـرأ  لــم  طرابلــي  ياســمن 

نالــت  نــص، عرفناهــا حــن  وال حتــى مجــرد 

“جائزة الرواية األوىل” يف فرنســا عن روايتها 

يف  ولــدت  وهــي  الســاحة”،  “أطفــال  األوىل 

باريــس مــن أم برازيليــة وأب لبنــاين. وتمّكنــت 

الكاتبــة اللبنانيــة ياســمن خــاط )لبنانيــة مــن 

 )1959 مواليــد مدينــة اإلســماعيلية املصريــة 

بفضــل كتاباتهــا الروائيــة مــن احتــال موقــٍع 

الفرنكوفونيــة.  األدبيــة  الســاحة  يف  خــاص 

لفتت الكثريين من النقاد يف فرنسا والعالم 

العربي، ومن رواياتها “اليأس خطيئة” التي 

نالــت عــام 2001 “جاـئـزة القــارات الخمــس” 

الفرنكوفونيــة.

والروائيــة  الشــاعرة  ابنــة  هــي  غاتــا  ياســمن 

يف  ولــدت  الخــوري.  غاتــا  فينــوس  اللبنانيــة 

فرنســا عــام 1975 ودرســت فيهــا تاريــخ الفــن 

مــن  املتعــددة  جذورهــا  ترصــد  اإلســامي. 

األبويــن واألجــداد. عاشــت حياتهــا يف فرنســا 

الروائيــة  العربيــة. وهنــاك  اللغــة  تتقــن  ولــم 

أملــاظ أبــي نــادر التــي ُولــدت وترعرعــت يف بلــدة 

بنســلفانيا  واليــة  ـغـرب  جنــوب  يف  صـغـرية 

ُتدعــى كارمايــكل وتشــتهر يف مناجــم الفحــم.

ثمــة الكثــري مــن األســماء الروائّيــة والشــعريّة 

البارزة من أصول لبنانّية يف أمريكا الاتينية، 

مثــل الــروايئ الكولومبــي لويــس فّيــاض ولــد 

مــن  ثلــة  رصيــده  يف   .1945 عــام  بوغوتــا  يف 

قصصّيــة  مجموعــات  عــن  فضــاً  الروايــات 

ومقــاالت أدبّيــة ُنـشـرت يف مجــات وصحــف 

صــدرت  مختلفــة.  وأجنبّيــة  كولومبّيــة 

تلتهــا   ،1968 عــام  النــار”  “أصــوات  باكورتــه 

“رائحــة املطــر” و”أمثولــة حيــاة”. واألرجنتينــي 

الشــاعر إدغــاردو زويــن )مــن بلــدة يحشــوش 

قريبتــه  ترجمــت  الجبليــة(،  الكســروانّية 

بعــض  زويــن  صبــاح  الراحلــة  الشــاعرة 

ولــد  مــوىس  وألربتــو  العربيــة،  إىل  قصائــده 

يف ريــو دي جانــريو بالربازيــل يف عــام 1961، 

من أعماله “لغز القاف”، صدرت يف ترجمة 

مصريــة.

والكاتــب هرنــان تــراك، ُولــد يف كولومبيــا عــام 

العاصمــة  باســتمرار يف  عــاش  أنــه  إال   1926

الفنزويلية كاراكاس، وهو يتعاطى الشعر، 

مختلــف  يف  مهمــة  أدبيــة  دراســات  ولــه 

مــن  واإلنســانيات،  واإلبــداع  حـقـول املعرفــة 

أعمالــه الشــعرية “ســاعة ســريرية” )1964(، 

“قصــة  كذلــك  ولــه   ،)1968  ( و”أقربــايئ” 

وكاتــب”، و”زمــن الصمــت” ) 1968(، تــويف 

هنــاك   .1977 عــام  ـكـراكاس  يف  ـتـراك  هرنــان 

الشــعراء الربازيلّيــون كارلــوس نّجــار وجــورج 

مدّور وجميل منصور حّداد والروايئ ميلتون 

حاطــوم )متحــّدر مــن منطقــة بــرج الرباجنــة 

مــن  اّتخــذ  الجنوبيــة(  بــريوت  ضاحيــة  يف 

منــاوس الربازيلّيــة مســرحاً لرواياتــه الثــاث، 

“شــقيقان”   ،)1989( مــا”  شــرق  “حكايــة 

وكّل   ،)2005( الشــمال”  و”رمــاد   )2000(

عائلّيــة. مــآس  تتنــاول  رواياتــه 

أبــل  بلــدة  )مــن  نّصــار  رضــوان  ومواطنــه 

يف   1935 ســنة  ُولــد  الجنــوب(،  يف  الســقي 

ساو باولو، كان والده مسيحياً أرثوذكسياً، 

أُنشــئوا  لكــن األوالد  بروتســتانتية،  ووالدتــه 

التمييــز  لتجنــب  الكاثوليــي  املذهــب  عــى 

يف املعاملــة. عندمــا كان نصــار يف السادســة 

باولــو،  ســاو  العاصمــة  إىل  انتقــل  عـشـرة، 

أن  قبــل  والقانــون،  اللغــة  درس  وهنــاك 

يتـحـول إىل الفلســفة يف جامعــة ســاو باولــو. 

ســنة  عـمـره،  مــن  واألربعــن  الثامنــة  يف 

وأصبــح  تقاعــده،  عــن  نّصــار  أعلــن   ،1984

“الجمــل”  منشــورات  وترجمــت  مزارعــاً، 

أعمالــه. بعــض 

وثّمة الكثري من املقاالت والدراسات والكتب 

البحثّيــة التــي تــروي ســرية العــرب وأدبهــم يف 

يف  “اللبنــاين  كتــاب  منهــا  الاتينّيــة،  أـمـريكا 

فنزويــا” للباحــث والديبلومــايس الفنزويــي 

مــن أصــل مصــري ســامي عبيــد.

ومن القصص الطريفة التي يرصدها الكاتب 

قّصــة عائلــة صعــب الشــعريّة التــي هاـجـرت 

من البقاع الغربي، عرب رحلة الشاعر واألب 

نمر صعب وزوجته الشاعرة علياء حلبي يف 

مطلــع الســتينات مــن القــرن املــايض، واســتقّر 

بهمــا الحــال يف مدينــة “التجــري” الفنزويلّيــة 

الطبيعــة  ســحرها  جمــال  يف  تشــبه  التــي 

الجبلّيــة يف منطقــة البـقـاع الغربــي يف لبنــان. 

الثقافّيــة،  الحيــاة  يف  واألم  األب  فانـخـرط 

وأجــادا كتابــة الشــعر باللغــة اإلســبانّية.

أصــل  مــن  الكتــاب  كتابــات  األبــرز يف  الثيمــة 

بالغربــة  والشــعور  الحنــن  ليســت  لبنــاين، 

والتغني بـ”بوطن النجوم” )إيليا أبومايض(، 

أو “لكــم لبنانكــم ويل لبنــاين” )ـجـربان خليــل 

جانــب،  مــن  الهويــة  ســؤال  بــل  ـجـربان(، 

وتنــاول الـحـرب مــن جهــة ثانيــة، إىل جانــب 

تنــاول مواضيــع يحّبذهــا الـغـرب كالحكــوايت 

وشهرزاد والعذرية والشعر القديم وحكاية 

االجداد وألف ليلة وليلة واإلرهاب والجذور.

كتــب غســان فــواز عــن الحــرب، وكذلــك راوي 

)صــدرت  الغبــار”  روايتــه “مصائــر  الـحـاج يف 

ياســمن  وكتبــت  املطبوعــات(،  ـشـركة  عــن 

شــار عــن الـحـرب وخطــوط التمــاس بعنــوان 

“خــط الحــدود” )ترجمــت عــن املركــز الثقــايف 

العربــي(، وتــدور أحــداث روايــة “لغــز القــاف” 

للرتجمــة(  القومــي  )املركــز  مــوىس  أللربتــو 

ـحـول شــاعر جاهــي خيــايل وتمــزج األســاطري 

والحساســّية  بالوعــي  القديمــة  العربّيــة 

األدبّيــة الحديثــة يف أمــريكا الاتينّيــة، ويــوازن 

عمرهــا  نصــوص  يف  والزيــف  األصالــة  بــن 

مئات السنن، وكان مرشده قصاص أعمى 

بورخيــس. هــو 

شــعرى  نــرث  األدبيــة  الرحلــة  هــذه  عــن  ينتــج 

نــادر، تتخللــه معــارف عــن عالــم  ذو جمــال 

الـغـرب  افتــن  شــرقي قديــم وشاســع، طاملــا 

بتخيلــه. أمــا أملــاظ أبــي نــادر، فقــد روت قصــة 

معلمــاً  شــكلت  التــي  مذكراتهــا  يف  عائلتهــا 

مــن  عائلــة  “رحلــة  بعنــوان  وظـهـرت  أدبيــاً 

لبنان”. يدور الكتاب حول املجاعة التي حلت 

كمــا  األوىل.  العامليــة  الـحـرب  إبــان  لبنــان  يف 

يتحــدث عــن رحــات عائلتهــا ذهابــاً وإيابــاً بــن 

بمــا يف ذلــك عمــل  الجديــد،  لبنــان والعالــم 

والدهــا كبائــع متـجـول عــى نهــر األمــازون يف 

ووضعــت  املــايض.  القــرن  مــن  العشــرينات 

ياســمن غاتــا ـسـرية العائلــة مــن خــال “ليــل 

بــريوت(.  – النهــار  )دار  الخطاطــن” 

تقول “انطفأت يف 26 نيسان 1986 عن ثاثة 

وثمانن عاماً. كانت إسطنبول تحتفل بعيد 

نفســه  اليــوم  جــان. صبيحــة  أمــري  الزنبــق يف 

البلديــة  الدوائــر  إىل  وفــايت  نديــم  ابنــي  أبلــغ 

عــى  الســاحلية املرتبعــة  القريــة  بكلربــي  يف 

رحيــي  كان  للبوســفور.  اآلســيوية  الضفــة 

لــم  حيــايت.  عليــه  كانــت  كمــا  مـشـاكل  بــا 

أخــف املــوت ـمـرة فهــو ال يقســو إال عــى مــن 

ـمـويت  ـجـاء  دـمـوع.  وال  ـصـراخ  ال  يخـشـونه. 

أليافــه  تغــط  عندمــا  القصــب  لطــف  لطيفــاً 

يشــربه  الحــرب  مــن  أســرع  وـجـاء  املـحـربة.  يف 

الــورق. حرصــت عــى أن ال أخلــف ورايئ أي 

فــوىض. رتبــت حيــايت وأدوات الخطاطــة التــي 

كنتها”. يف القسم األخري من الكتاب نقرأ ما 

يشبه نعيا مفصا يتلوه جو قصي شعري 

حزيــن.

الــذي  ســابينس  خايمــي  املكســيي  الشــاعر 

مــا  عــى  والديــه  كنــف  يف  طفولــة  أمــى 

مــا  يتذكــر  ظــل  بعــد،  فيمــا  نفســه  هــو  روى 

وروايــات  قصــص  مــن  والــده  يرويــه  كان 

حملهــا معــه مــن لبنــان منهــا قصــص ”عنــرت” 

وليلــة.  ليلــة  ألــف  وقصــص  ومغامراتــه 

وعــى طريقــة ”الحكــوايت” كان الوالــد ـيـرتك 

يتشــوقون  عقــدة  عنــد  ليلــة  كل  يف  األوالد 

يف اليــوم التــايل لاســتماع إىل البقيــة وكـثـريا 

أمــام  يــردد  لبنــان  مــن  األب املهاجــر  كان  مــا 

ســأله  وملــا  لبنانيــة.  شــعبية  أغنيــات  أوالده 

ابنــه الصغــري خايمــي ـمـرة عمــا يـقـول أجابــه 

أغنيــات شــعبية لبنانيــة يرددهــا البنــاؤون يف 

البيــوت. يشــيدون  وهــم  القــرى 

بكليــة اآلداب والفلســفة   1949 عــام  التحــق 

الوطنيــة يف مكســيكو، وأدرك  الجامعــة  يف 

يف تلك السنوات أن الشعر قدره وأنه شاعر 

محــرتف. إال أن ضــرورات الحيــاة حملتــه مــن 

جديــد إىل مســقط رأســه يف واليــة تشــيابس 

الجنوبية. ترجم الشاعر قيصر عفيف بعض 

قصائده إىل العربية ونشــرت عن دار نلســن.

الوقــت  مــع  أصبــح  ـقـول  الديــن  علــم  لربيــع 

الهـجـرة  إشــكالية  معالــم  مــن  معلمــاً 

والشــتات “يف أـمـريكا أندمــج لكــن ال أنتمــي، 

أندمــج”. وتعاطــت  ال  لكــن  أنتمــي  لبنــان  يف 

رواياتــه مــع محــاور ثاثــة هــي الهويــة واملــوت 

الفرديــة. والحريــة 

روايتــه  حاطــوم  ميلتــون  كتــب  وحــن 

دار  لــدى  مرتجمــة  وصــدرت  “الشــقيقان” 

اللبنــاين،  التناقــض  يــدرك  كان  الفارابــي، 

والتعلــق  بالـغـرب  االلتحــاق  بــن  الثنائيــة  أو 

مدينــة  يف  الروايــة  أحــداث  تــدور  بالشــرق. 

مانــوس الربازيليــة داخــل مجتمــع املهاجريــن 

اليــوم  يشــكلون  الذيــن  والـعـرب  اللبنانيــن 

الربازيــل. يف  جــداً  مؤـثـرة  ولكنهــا  أقليــة 

ملف
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ويطلق عى املواطنن يف أمريكا الاتينية ذوي 

األصــول العربيــة إىل اليــوم اســم األتــراك نظــرا 

لقدوم أوائل املهاجرين إىل هذه الدول خال 

ـفـرتة الحكــم العثمــاين وكانــوا لذلــك يحملــون 

العثمانيــة.  الدولــة  مــن  صــادرة  ســفر  وثائــق 

بطــا روايــة حاطــوم يف “الشــقيقان” همــا عمــر 

تـعـرض  لبنانيــن،  مهاجريــن  ابنــا  ويعقــوب، 

الروايــة لحياتهمــا وتطورهــا كـجـزء أصيــل مــن 

تاريخ الربازيل، واحد منهما يبقى يف الربازيل 

الجــذور  عــى  لبنــان حرصــاً  إىل  يعــود  واآلخــر 

هنــا تــربز مشــهدية الواقــع اللبنــاين. ويتحــدث 

هرنــان ـتـراك يف كتابــه “أقربــايئ” عــن أجــداده 

والــده  بــن  كان  أنــه  العربــي، وكيــف  وأصلــه 

يتذكــر  إنــه  متــن،  غــري  بنــاؤه  جســر  ووالدتــه 

الفــل  وبائعــات  األذان،  صــوت  كتاباتــه  يف 

والياسمن، والعديد من الذكريات الجميلة 

مهجرهــم  إىل  معهــم  أجــداده  حملهــا  التــي 

الجديــد.

باختصار، يمكننا القول ليس ثمة تشابه بن 

الجيــل الثــاين والثالــث واألول يف املهجــر، أدب 

الجيل األول من املهاجرين، وقد غلب عليهم 

اسم السورين يف أمريكا الشمالية )نسبة إىل 

سوريا الكربى قبل االنتداب الفرني( والرتك 

يف أمــريكا الجنوبيــة، نســبة إىل األتــراك الذيــن 

كانــوا يحتلــون بادهــم يف ذلــك الزمــن. وكان 

الشــعر الفــن الوحيــد تقريبــا لــدى أدبــاء املهجــر 

يف أـمـريكا الجنوبيــة، وكتــب أدـبـاء املهجــر يف 

والقصــة  واملقالــة  الشــعر  الشــمالية  أـمـريكا 

الجيــل  أمــا  والـسـرية،  واملـسـرحية  والروايــة 

الثــاين والثالــث فقــد اختــاروا أنماطــا مختلفــة 

بادهــم  ثقافــة  مــع  تتماهــى  الثقافــة  مــن 

العوملــة  ثقافــة  مــع  تتناغــم  الجديــدة، وأيضــا 

واالنفتــاح عــى األجنــاس األدبيــة، بــن ذاـكـرة 

األجــداد والجنــس واملتخيــل والحيــاة الفرديــة 

التاريــخ واإلكزوتيــك. وتوظيــف 

كاتب من لبنان
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أدب الداخل وأدب الخارج
النموذج العراقي: إشكالّية االنتماء

محّمد صابر عبيد

أفــرزت ظــروف مــا بعــد النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين يف الـعـراق كـثـراً مــن اإلشــكاالت االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة 

واملتـغـرات  الظــروف  لهــذه  ونــّي  وعاطفــي  وجــداين  وانعــكاس  ونوعيــة  طبيعيــة  حصيلــة  هــو  األدب  عددنــا  مــا  وإذا  واألدبيــة، 

فبوســعنا معاينــة مــا حصــل بوصفــه إجابــة نموذجيــة عــن شــبكة األســئلة التــي يمكــن اقرتاحهــا يف هــذا الســبيل، إذ ال شــّك يف 

أّن سلســلة االنقابــات التــي حصلــت ابتــداًء مــن انقــاب عبدالكريــم قاســم عــى امللكيــة ومــا تبعهــا مــن انقابــات عـشـوائية هدفهــا 

املصالــح الحزبيــة والفئويــة والشــخصية الضّيقــة، ومــا صاحبهــا مــن تـغـّرات واســعة وعميقــة عموديــاً وأفقيــاً يف البنيــة الثقافيــة 

واالجتماعيــة والحضاريــة للمجتمــع، كان لهــا أكــرب األثــر يف إحــداث فـجـوات ثقافيــة وأدبيــة هائلــة يف بنيــة العقــل العراقــي املـعـريف 

عى أكر من صعيد، ولعّل من أبرز تمّثاتها هجرة كثر من األدباء والفنانني واملفكرين واملثقفني إىل بلدان العالم املختلفة ويف 

مقدمتهــا دول أوروبــا الغربيــة والشــرقية، أمــاً يف الحصــول عــى حيــاة أفضــل وأهــدأ وأكــر أمنــاً وحريــة وإنســانية ومعنــى، حاملــني 

معهــم مواهبهــم ومشــاريعهم وآمالهــم فقــط يك يفتتـحـوا بهــا أفقــاً جديــداً لحيــاٍة مختلفــة ومجــٍد مغايــر.

ملف

ال  الهـجـرة  أســباب  أّن  مــن  الرغــم  على 
النتيجــة  لكــّن  تحــى  وال  تعــّد 

ـتـرك  يف  كلهــا، وتتمثــل  األحــوال  يف  واحــدة 

بلــدان أخــرى ســتصبح  الوطــن واللجــوء إىل 

األصــل  الوطــن  ليكــون  بديلــًة  أوطانــاً  الحقــاً 

بالوطــن  قياســاً  وهامشــياً  احتياطيــاً  وطنــاً 

الجديــد، وأذكــر أّن أحــد الشــعراء األصدقــاء 

فِرحــاً  قــال  العراقــي  الســبعينات  جيــل  مــن 

عــى  حصــل  أن  بعــد  أصدقائــه  مــن  لكثــري 

الجنسية األسرتالية “اآلن أشعر أنني إنسان 

حقيقّي”، بكل ما تنطوي عليه هذه الجملة 

القاسية من ألم ومرارة وعنف ولّذة وانتقام 

مــن خســارات ماضيــة ال عــدد لهــا، غــري أّنهــا 

تمثل يف الطرف اآلخر من املعادلة حقيقة ال 

بوليســية  أنظمــة  ظــلِّ  يف  إنكارهــا  يمكــن 

غاشــمة تعاقبــت عــى ُحكــم البلــد ومــا زالــت 

أجنبيــة  جنســية  عــى  الحـصـول  صــار  حيــث 

قيمــة  ال  عراقــي  أديــب  ألّي  األحــام  حلــم 

الســفر  فجــواز  عامليــاً،  العراقيــة  لجنســيته 

أســوأ  أحــد  ســنوات  مــدى  عــى  العراقــي 

الجوازات يف العالم إذ ال تسمح له أّي دولة 

مــن دـخـول  العالــم مهمــا كانــت صـغـرية  يف 

العربيــة  الــدول  ذلــك  يف  )بمــا  أراضيهــا 

ثمــن،  لـقـاء  دـخـول  بتأـشـرية  إال  الشــقيقة!( 

واألغلــب مــن هــذه الــدول ال تمنحــه تأـشـرية 

دخــول مطلقــاً حتــى لألدبــاء واملفكريــن الذيــن 

ثقافيــة  مؤسســات  مــن  دعوتهــم  تتــّم 

وأكاديمية لهذه الدول.

الشــاعر محمــد مهــدي الجواهــري كان أحــد 

أبــرز املنضويــن تحــت لــواء املهجريــة الجديــدة 

لــواء  حامــل  أو  العراقيــن  األدـبـاء  مــن 

املهجريــة الجديــدة، إذ قــّى أكــرث مــن نصــف 

قــرن يف رحلتــه املهجريــة شــرقاً وغربــاً يتجــّول 

بقافيته بن البلدان واألمصار، فبعد خافه 

مــع عبدالكريــم قاســم زعيــم أول انقــاب يف 

الـعـراق هاجــر )مختــاراً أو مضـطـراً( إىل عــدد 

من دول أوروبا ليستقّر أخرياً يف مدينة براغ 

الجيــك  ســابقاُ،  تشيكوســلوفاكيا  عاصمــة 

اقــرتن  الــذي  حاليــاً، وتصبــح منفــاه املفّضــل 

بــه عــى مــدى ســنوات طــوال، فهــي عنوانــه 

وموطنــه ومهجــره ولــكّل مــن يرغــب يف لقائــه 

مــا عليــه ســوى أن يشــّد الرحــال إىل ـبـراغ يك 

يــرى الجواهــري يف أحــد مقاهيهــا مــع ثّلــة مــن 

ومريديــه. أصدقائــه 

وعــى الرغــم مــن أّنــه عــاد ـمـرات عديــدة إىل 

املتعاقبــة  حكوماتهــا  مــن  بدعــوات  الـعـراق 

ذلــك  بعــد  يعــود  أن  يلبــث  مــا  كان  أنــه  إال 

هنــاك  العيــش  اســتطاب  حيــث  منفــاه،  إىل 

يلجــأ  روحــي  مــاذ  ســوى  الـعـراق  يعــد  ولــم 

واألبيــات  والذكريــات  عالــم األحــام  إليــه يف 

ثــّم  ومــن  بماضيــه،  تتغّنــى  التــي  الشــعرية 

اســتقّر قبــل وفاتــه يف مدينــة دمشــق ليمــوت 

الغرـبـاء عــام 1997  ويدفــن هنــاك يف مـقـربة 

الـعـرب  “شــاعر  لقــب  عــى  اســتحواذه  بعــد 

تأثــري  قيــاس  قضيــة  تحـتـاج  وربمــا  األكــرب”، 

الهـجـرة عــى نموذجــه الشــعري وتطــوره إىل 

دراســة معّمقــة تكشــف قيمــة مــا كتبــه مــن 

شعر قبل هجرته من العراق وبعدها، لكّن 

اختيــاره ظــّل مشــروعاً شــخصياً للحيــاة أكــرث 

منــه للشــعر ألّن الحيــاة ليســت شــعراً كّلهــا 

العالــم. حتــى ألعظــم شــاعر يف 

الشــاعرة الرائــدة نــازك املائكــة هاجــرت مبكــراً 

واســتقّرت  غــري سياســية  شــخصّية  ألســباب 

لكــّن  جامعتهــا،  يف  مدّرســًة  الكويــت  يف 

تقريبــاً  توّقــف  الحــدايث  الشــعري  مشــروعها 

بعــد  املتوهجــة  الشــعرية  تجربتهــا  بتوّقــف 

مشــروعها  معــه  وتوّقــف  الـعـراق،  تركهــا 

األوىل  املنّظــرة  بوصفهــا  الحــدايّث  النقــدّي 

الشــعرية  الحديــث  الحركــة  تحديــث  يف 

التــي قادهــا الــرّواد يف الـعـراق، واكتفــت بمــا 

حققتــه شــعرياً ونقديــاً يف املهجــر ولــم تضــف 

جديــداً إىل مــا حققتــه يف ذلــك فقــد أصيبــت 

بنــوع مــن الشــلل منعهــا مــن التواصــل املنتــج 

يف هــذا الســبيل، وبقيــت كذلــك حتــى وفاتهــا 

.2007 عــام  القاـهـرة  يف 

أمــا الشــاعر الرائــد اآلخــر عبدالوهــاب البيــايت 

مشــروعه  مــن  ـجـزءاً  الهـجـرة  كانــت  فقــد 

اســتقّر  حتــى  كـثـرية  دوالً  وجــاب  الشــعري 

الســفارة  يف  مستشــاراً  إســبانيا  يف  طويــاً 

ال  ـجـزءاً  الهـجـرة  وكانــت  هنــاك،  العراقيــة 

الشــعرية،  وتجربتــه  شــخصيته  مــن  يتـجـّزأ 

وأتاحــت لــه هــذه الهـجـرة يف بلــدان مختلفــة 

الكبــار  العالــم  أدـبـاء  مــن  بكثــري  التعــّرف 

تجربتــه  تطويــر  يف  املعرفــة  هــذه  وأســهمت 

عــاد  حتــى  اآلخريــن،  الــرّواد  لزمائــه  خافــاً 

األـمـرييك  االحتــال  قبــل  الـعـراق  إىل  مؤـخـراً 

بهــا  بــأس  ال  مــدة  اســتقّر  أن  لبــث  مــا  ثــم 

والفنانــن  لألدـبـاء  عّرابــاً  وكان  عّمــان،  يف 

مقهــى  كان  إذ  هنــاك  والـعـرب  العراقيــن 

كثــري  صحبــة  ضّمــه  مصـغـراً  عراقــاً  الفينيــق 

والـعـرب  العراقيــن  والفنانــن  األدـبـاء  مــن 

وانتقــل  لهــا،  والزائريــن  األردن  يف  املقيمــن 

قبــل وفاتــه بقليــل إىل دمشــق ليتوّفــى هنــاك 

1999م. عــام 

ـتـرك  الحيــدري  بلنــد  اآلخــر  الرائــد  الشــاعر 

العــراق مبكــراً واســتقّر يف لنــدن بعــد ســنوات 
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قبــل  بــريوت  يف  والرثيــة  بالجميلــة  وصفهــا 

شــعر  مــن  أنتجــه  مــا  لكــّن  األهليــة،  الـحـرب 

بــريوت ولنــدن ال يضيــف شــيئاً  الغربتــن  يف 

مهماً لتجربته الرائدة األصيلة قبل هجرته، 

وهــو نفســه يعــرتف بذلــك يف أكــرث مــن حــوار 

بــن  حــوار  الشــعرية  التجربــة  ألّن  ومقابلــة 

وفـضـاء  مـشـرتكة  أرض  عــى  ومتلــقٍّ  شــاعر 

مـشـرتكة. وحيــاة  مـشـرتك 

الــرّواد  الشــعراء  ـهـؤالء  عــن  يقــال  ومــا 

املهاجريــن مــن الـعـراق يقــال عــن زمــاء لهــم 

عزفوا أحامهم وآمالهم يف غربات ومهاجر 

بموطنهــم  يتغنــون  ظّلــوا  لكنهــم  متنوعــة، 

يصلهــم  أن  ويتمنــون  لــه  يكتبــون  األصــي 

يقرأونــه،  حــن  مواطنوهــم  بــه  يشــعر  مــا 

غربتــه  يف  يوســف  ســعدي  الشــاعر  فــكان 

اآلن،  حتــى  قائمــة  زالــت  مــا  التــي  الشــهرية 

فرحــان  طعمــة  غائــب  الروائيــان  والقاصــان 

وفؤاد التكريل بوصفهما أيقونتن ســرديتن 

هـجـرة  بــدأت  ثــم  ومــن  مهمتــن،  عراقيتــن 

أخــرى ألدـبـاء الســتينات يف الـعـراق إذ هاجــر 

فاضــل العــزاوي وفــوزي كريــم وصــاح نيــازي 

وغريهــم،  فائــق  وـصـاح  بولــص  وـسـركون 

وحاولــوا تطويــر تجاربهــم الشــعرية واألدبيــة 

نجــح  إذ  كـثـرية  مفاصــل  يف  والفنيــة عمومــاً 

مــن نجــح منهــم وأخفــق مــن أخفــق، إذا كان 

الهــدف الجوهــري األســاس هــو الشــعر عــى 

أنهــم  غــري  ومخصــوص،  دقيــق  فنــي  نحــو 

التبــاس  مــن  تخلــو  ال  أخــرى  حيــاة  عاشــوا 

والحنــن. الحريــة  تتقاســمها 

ثمــة موجــة هجــرة أخــرى كانــت ألدبــاء املوجــة 

العقــدي  الجيــي  الرتتيــب  يف  الســبعينية 

مشــارق  يف  انتشــروا  حيــث  الـعـراق،  ألدـبـاء 

مضنيــة  تجــارب  ومغاربهــا وخاضــوا  األرض 

األمــر  يحـتـاج  وربمــا  مــن صعيــد،  أكــرث  عــى 

واملعاينــة  والــدرس  الفحــص  مــن  الكثــري 

يك  والغربــة  الوطــن  بــن  األدبيــة  لتجاربهــم 

الفنيــة  اإلفــادة  مــدى  مــن  الــدارس  يتأكــد 

والجماليــة مــن فضــاء الغربــة يف تطويــر هــذه 

التجــارب وتحديثهــا، لكنهــا يف األحــوال كلهــا 

عــى مســتوى الحيــاة فقــد تمّكــن ـهـؤالء مــن 

تغيــري مصائرهــم ضمــن اختياراتهــم الكــربى 

تحقــق  مــا  يعرفــون  فقــط  وهــم  الحيــاة،  يف 

الصعيــد. هــذا  عــى  منـجـزات  مــن  لهــم 

ومــن ثــم أعقبتهــم موجــة أخــرى هــي موجــة 

ويــات  ذاق  الــذي  الثمانينــي  الجيــل  أدـبـاء 

الغربــة،  يف  خــاص  عــن  وبحــث  الحــروب 

حيــاة  يف  هنــاك  تجاربهــم  أدبــاؤه  وواصــل 

وينطبــق  آخــر،  وحلــم  آخــر  ومصــري  أخــرى 

التســعينية  املوجــة  عــى  نفســه  الحــال 

بــا  الهـجـرة  نزيــف  ظــّل  حيــث  بعدهــا  ومــا 

والبعيــدة  القريبــة  املهاجــر  وازدانــت  توّقــف 

وفنانيهــا  الـعـراق  أدـبـاء  مــن  الكوكبــة  بهــذه 

يبحثــون  وهــم  ومفكريهــا،  ومثقفيهــا 

وحيــاة  جديــد  وفـضـاء  جديــد  مصــري  عــن 

ومواهبهــم  إمكاناتهــم  تســمح  قــد  جديــدة 

وشــخصياتهم ببلوغهــا وقــد ال تســمح، لكــّن 

حيــاة  مــع  يتآلفــون  راحــوا  منهــم  الكثرييــن 

املهاجر الجديدة ويعيشونها بحلوها ومّرها 

بــن تّطلــع نحــو حريــة مقرتنــة باألمــل وحنــٍن 

مشــوٍب باأللــم، فمنهــم مــن واصــل املـسـرية 

بلــده، ويف مثــل  إىل  عــاد خائبــاً  مــن  ومنهــم 

هــذه األوطــان العربيــة الطــاردة كل الخيــارات 

سيئة كما يقول الروايئ يوكيو ميشيما وهو 

الحالــة. لهــذه  وصــف  أبلــغ 

إىل  العراقيــة  الهـجـرات  كانــت آخــر سلســلة 

الخــارج بعــد احتــال تنظيــم داعــش اإلرهابــي 

وعــى  الغربيــة،  العراقيــة  املــدن  لبعــض 

أّن مــدن إقليــم كردســتان كانــت  الرغــم مــن 

مــاذاً متاحــاً لبعــض أدـبـاء الـعـراق ومفكريــه 

أّن  غــري  وعلمائــه،  وأكاديمييــه  ومثقفيــه 

البعــض اآلخــر هاجــر نحــو دول الجــوار ودول 

أوروبيــة قبلــت اللجــوء إليهــا لهــذا الســبب، 

وكنــُت أنــا )محمــد صابــر عبيــد( واحــداً ممــن 

لجــأوا إىل تركيــا واـخـرتت مدينــة “VAN” يف 

أقــى الشــرق الــرتيك، وعــرض عــّي صديقــي 

الكتابــة  العويــط  عقــل  واألكاديمــي  الشــاعر 

البريوتيــة  النهــار  لجريــدة  الثقــايف  يف امللحــق 

توفــري  يف  كـثـرياً  أعانتنــي  مجزيــة،  بمكافــأة 

متطلبات العيش الجيد يل وألسريت يف هذه 

الربوفيســور  صديقــي  يل  دّبــر  حتــى  املدينــة 

يف  عقــداً  تشــكار  شــريين  محمــد  الدكتــور 
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الرتكيــة، ألدّرس مــادة األدب املعاصــر لطلبــة 

لطلبــة  القديــم  األدب  ومــادة  املاجســتري، 

الدكتــوراه يف كليــة “اإللهيــات”، فبقيــت ملــدة 

وناقشــت  الجامعــة  هــذه  يف  أدّرس  ســنتن 

ممكــن  العليــا  الدراســات  طلبــة  مــن  عــدداً 

كتبــوا رســائلهم وأطاريحهــم باللغــة العربيــة 

يف أكــرث مــن تخّصــص إنســايّن، حتــى تحــررت 

مدينتــي املوصــل مــن براثــن اإلرهــاب وعــدت 

مجــدداً إىل جامعتــي جامعــة املوصــل، فلــم 

تطــل هـجـريت كـثـرياً لكــّن مصــري أوالدي تغــرّي 

تركيــة  جامعــات  إىل  انضّمــوا  حيــث  تمامــاً 

أنــا  أمــا  كلّيــة،  هجرتهــم  وصــارت  وأجنبيــة 

عــى  أحصــل  حتــى  مضــض  عــى  فعــدت 

تقاعــدي وربمــا أـتـرك البلــد نهائيــاً، فمــا أراه 

أفــق مغلــق  يكــون ســوى  اآلن ال يتعــدى أن 

بحاجــة إىل معجــزة كبــرية يف زمــن غابــت فيــه 

املعـجـزات.

إّن حلم التغيري والخاص والحرية هو حلم 

إنســاين مشــروع لــكّل آدمــي عــى وجــه األرض 

واملفكــر،  واملثقــف  والفنــان  باألديــب  فكيــف 

العراقيــن  األدـبـاء  هـجـرة  أّن  يف  شــّك  وال 

هــذه تمثــل ظاـهـرة حقيقيــة تســتحق البحــث 

والدراسة والتحليل والكشف، وما أطروحة 

“أدب الداخــل وأدب الخــارج” ومــا صاحبهــا 

من اتهامات متبادلة بن طريف األطروحة إال 

عتبــة مهمــة لهــذه الظاهــرة السوســيوأدبية، 

ففكرة التخوين املتبادلة بن الطرفن يمكن 

إلدراك  سوســيولوجياً  منطلقــاً  تكــون  أن 

طبيعــة العقــل األدبــي العراقــي الــذي مــازال 

بطريقــة  يفكــر  لألســف  منــه  كبــري  قســم 

حزبية تافهة وضّيقة يف املمارســة الحضارية 

وتشــكيل رؤيــة ناضجــة ـحـول املســتقبل.

ناقد وشاعر من العراق
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جاذبية الفضاء الجديد في سرديات الهجرة
عبدالمالك أشهبون

ال يمكــن الحديــث عــن ســرديات الهـجـرة دون تخصيــص الحديــث املســتفيض عــن أهميــة الفضــاء املهجــري الــذي يعتــرب مـسـرحًا 

ُنهــا  ألحداثهــا ووقائعهــا، ذلــك أن الفضــاء يف نظــر هــذه الروايــات هــو الــذي يمنحهــا نوعــا مــن الجاذبيــة والغوايــة واإلغــراء، كمــا يَمكِّ

من امتداد أحداثها ووقائعها عى املستوى الزمني، بينما يعطي فرصة ظهور الشخصيات عى مسرح ذلك الفضاء، يف عاقته 

وطيــدة ومتكاملــة ومتزامنــة بــكل مــن الفضــاء والزمــن وباقــي الشــخصيات األخــرى.

ملف

الفرنــي  للناقــد  ســبق  في هــذا املضمــار، 
»لــن  أنــه  إىل  أشــار  أن  مـيـرتان  هــري 

معناهــا  يف  درامــا،  ألّي  وجــود  يقــوم 

األرسطي، أو يقوم وجود ألّي حدث، ما لم 

القصــة،  بدايــة  يف  بأخــرى،  شــخصية  تلتــق 

 )L‘impossibilité( ويف مكان يوحي باستحالة

 Henri Mitterand : ”le( اللـقـاء«  ذلــك  مثــل 

 discours du roman“, P.U.F. Paris, 1980, p :

201(. كمــا أنــه مــن وظائــف الفـضـاء الــروايئ 

ســلوكه،  ويرتجــم  البطــل  عــن  يتحــدث  أن 

ومــن ثــم، »فاملــكان، يف الروايــة، إنمــا يكــون 

فهــو،  القــادم.  للحــدث  ماءمتــه  بحســب 

لذلــك، مــكان ناطــق« )شــارل كريفــل: “املــكان 

يف النص”، ضمن كتاب: “الفضاء الروايئ”، 

منشــورات  حــزل،  الرحيــم  عبــد  ترجمــة 

الطبعــة  البيـضـاء،  الــدار  الشــرق،  أفريقيــا 

األوىل، 2002، ص 81(.

الهـجـرة  ســرديات  أن  نـفـرتض  هنــا  مــن 

الشــخصيات  تلــك  ـسـرية  العمــق،  يف  هــي، 

املهاجــرة، القادمــة مــن املــكان األم، والوافــدة 

تنوعــه  اختــاف  عــى  غريــب،  فـضـاء  عــى 

وتشــعبه وتعقــده، مــن هنــا نفــرتض أن هــذه 

باألســاس، وليــدة  هــي،  بالــذات  الســرديات 

ســلطة وغوايــة وســحر فضــاء املــدن الجديــدة 

بامتيــاز.

1ـ ــ جاذبية وسحر املدينة الغربية يف 

سرديات املهجر

ُدِمغــت كثــرٌي مــن أســماء الكتــاب بفـضـاءاِت 

ولــم  إليهــا،  هاجــروا  التــي  املــدن  هــذه 

تلــك  تأثــري  مــن  يتخلصــوا  أن  يســتطيعوا 

بعــد  حتــى  عليهــم،  الجديــدة  األمكنــة 

صــدى  فــكان  األم؛  الفـضـاء  إىل  عودتهــم 

ســواء  كتبــوه،  فيمــا  واضحــاً  التأثــري  هــذا 

أو  الرحلــة،  طابــع  تتخــذ  التــي  كتاباتهــم  يف 

املذـكـرات، أو اليوميــات، أو تلــك التــي تنحــو 

منحــى تخييليــا، حــن يغلــب عليهــا الجانــب 

الواقعــي. الجانــب  عــى  )الــروايئ(  التخيــي 

ال  التمثيــل  ســبيل  عــى  نذكــر،  أن  ويكفــي 

بالفـضـاء  ارتقــت  التــي  الروايــات  الحصــر، 

الباريــي إىل مســتوى التوهــج الــروايئ، مــن 

قبيل رواية “الحي الاتيني” لسهيل إدريس 

لخليــل   )2009( الكائــن”  و”تفريــغ   ،)1953(

النعيمي، و”إنها باريس يا عزيزيت” )2013(  

الياســمن”  و”غربــة  محقــق،  لنورالديــن 

)2015( للتونســية خولــة حمــدي، و”أفاعــي 

محمــود  بــن  عــي  العاشــق  النار/حكايــة 

وغريهــا. برجــس  لجــال   )2015( القصــاد” 

أمــا فـضـاء مدينــة “لنــدن”، فقــد كان محــور 

روايات عربية عديدة، منها “موسم الهجرة 

صالــح،  للطيــب   )1966( الشــمال”  إىل 

و”قنديــل أم هاشــم” )1968( ليحيــى حقــي، 

املانــع  لســمرية  والاحقــون”  و”الســابقون 

 )2001( عزيــزي”  يــا  لنــدن  و”إنهــا   ،)1672(

لحنــان الشــيخ، و”شــرفة يف قفــص” )2004( 

القيــي،  محمــد  الفلســطيني  للــروايئ 

و”كوميديــا الحــب اإللهــي” )2008( للــروايئ 

وغريهــا. عبداإللــه.  لــؤي  العراقــي 

ســرديات  يف  أمريــكا  فـضـاء  حضــر  حــن  يف 

نجــد  ذلــك  ومثــال  أقــل،  بنســبة  الهـجـرة 

للطيفــة   )2000( الغربــة”  “مواويــل  روايــة: 

لصنــع   )2004( و”أمريكانــي”  الـحـاج، 

لعــاء   )2007( و”شــيكاغو”  إبراهيــم،  اللــه 

ربيــع  للبنــاين   )2009( األســواين، و”أمريــكا” 

مـلـريال   )2010( هايتــس”  و”بروكلــن  جابــر، 

الســبعة”  الحــب  و”مرافــئ  الطحــاوي، 

إلــخ. القاســمي…  لعــي   )2011(

عــى هــذا األســاس، فــإن ســرديات الهجــرة ال 

تعتــرب املهجــر مجــرد فـضـاء روايئ فحســب، 

ويمســك  واألحــداث،  الشــخصيات  يحتــوي 

جـغـرايف  عمــق  هــو  بــل  الزمــن،  بتابيــب 

وهــو،  وجمــايل،  ودينــي  وثقــايف  وتاريخــي 

الصلبــة  ونواتهــا  الروايــة  هاجــس  كذلــك، 

دالليــا وحكائيــاً، وتبعــاً لــكل مــا ســبق، ُيَعــدُّ 

الفضاء املهجري بمثابة الشخصية الرمزية، 

بعــض  جســد  عــى  بثقلهــا  النازلــة  املركزيــة 

نهايتهــا. إىل  بدايتهــا  مــن  الروايــات 

مــدن املهجــر  مــن  أن كّل مدينــة  نجــد  هكــذا 

املعروفــة، ســواء ســكنها الكاتــب أو مــرَّ بهــا، 

إليــه  بالنســبة  هــي  فيهــا،  واســتقر  هاجــر  أو 

واألخــرى  الفينــة  بــن  إليهــا  يعــود  محّطــة 

مجــال  يف  خصوصــا  اإلبداعيــة،  أعمالــه  يف 

الكتابــات الســردية. فحــن يتعّلــق كاتــٌب مــا 

بمدينة مهجرية يحّولها إىل مسرح ألعماله 

مخصــوص،  إبداعــي  أفــق  وإىل  الروائيــة 

فمــن  عنهــا،  املفرتضــة  صــوره  عليــه  يضفــي 

الفـضـاءات  تلــك  الروائيــن مــن يبقــي  ـهـؤالء 

كان  وإن  املنشــودة،  املثاليــة  للمــدن  مثــاالً 

يتعامــل معهــا بمنطــق املنّقــب بــن زواياهــا، 

ومنهــم  وأـسـرارها،  لخباياهــا  والكاشــف 

قســاوة  يقــل  ال  آخــر  جحيمــا  يعتربهــا  مــن 

خالهــا  منــه،  ـهـرب  الــذي  األم  الوطــن  عــن 

ينــربي الــروايئ يف وصــف مكابداتــه ومعاناتــه 

فيهــا. وأوجاعــه 

صــور  يف  الهواجــس  تلــك  انعكســت  وقــد 

شتى، تزامنت فيها لحظات عامرة باملشاعر 

والجمال والود اإلنساين واندهاش بالغريب 

وحــاالت،  وأخبــار  »وقائــع  يف  ذلــك  تجــى 

بألــوان  موّشــحة  يومياتهــم،  ســطور  تنقلهــا 

تلــك األمكنــة، وخصوصياتهــا الدالــة عليهــا« 

وســفر  األرض  يف  “ســفر  الـجـراح:  )نــوري 

)لنــدن(،  “الجديــد”  مجلــة  املخيلــة”،  يف 

ص4(.  ،26 العــدد   ،2017/3/1

2ـ ــــ مواصفات التصوير الفني للفضاء 

املهجري الجديد

املــكان املهجــري  تصويــر  الدقيــق  اإلمعــان  إن 

الجديــد، عــادة مــا يســاعد خيــال القــارئ عــى 

فهم الحالة النفسية والوجودية للشخصية 

املهاجرة، كما قد تؤثر تلك الحالة يف سلوكه 

مــع  التأقلــم  الجديــد، وهــو يحــاول  الحيــايت 

الواقع املغاير والغريب، خصوصا إذا أخذنا 

بعــن االعتبــار أن هــذه الشــخصيات العربيــة 

املهاجــرة لهــا أصــول ومنطلقــات ومرجعيــات 
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تســعى  وأهــداف  وحضاريــة  ودينيــة  ثقافيــة 

إىل تحقيقهــا يف ظاهــر الحيــاة أو يف باطنهــا، 

إذ تعــرّب عــن مواقــف مناســبة لدرجــة وعيهــا 

العالــم  وثقافــة  لقيــم  تمثلهــا  ومســتوى 

الجديــد.

الفـضـاء  ملؤثثــات  الدقيــق  التصويــر  وهــذا 

الجديــد هــو مــا يمكــن أن تجلــوه لنــا ســرديات 

روايــات  تعكــس  حيــث  بامتيــاز،  الهـجـرة 

بصــورة اآلخــر،  الهـجـرة وعيــا فنيــاً ومعرفيــاً 

عنايــة  فــإن  ثــم  ومــن  بــه،  وبالبيئــة املحيطــة 

الهـجـرة  ثيمــة  تناولــوا  الذيــن  الروائيــن 

بالفضــاء الــروايئ الــذي تجــري فيــه األحــداث، 

تكــون وســيلة لنقــل رؤيتهــم إىل الوجــود مــن 

الزمكانــات  هــذه  أكانــت  وســواء  حولهــم. 

لإلقامــة،  أفضيــة  كانــت  أم  للعبــور  أفضيــة 

وتداعيــات  لتأمــات  مثــاراً  تكــون  فإنهــا 

ومشاعر داخل متاهات أسئلة قلقة تامس 

همــوم االنتـمـاء والكينونــة ورغائــب الجســد.

املــكان،  جوهــر  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر  وهنــا 

يلعبــان  الجديديــن  واملعمــار  البيئــة  حيــث 

دورا مهمــا يف حيــاة املهاجريــن، ناهيــك عــن 

املــكان  أن  إذ  املســتجدة،  الحياتيــة  الهمــوم 

الجديد يفرض إيقاعه وموضوعاته وقضاياه 

عــى الوافــد العربــي، بحيــث يجــد نفســه يف 

مواجهة عالم جديد، ويتحتم عليه التأقلم 

معه والتكيف مع مستجداته، وذلك دفاعاً 

للمــكان  دام  مــا  هويتــه،  وعــن  نفســه  عــن 

مــع  وســطوته.  وســلطته  هيبتــه  الجديــد 

التأكيــد أنــه ليــس كل مــن خــرج خــارج حــدود 

الوطــن ســيكون بالضــرورة منبهــراً بجماليــات 

بثقافتــه. ومســتلباً  املــكان املهجــري 

توهجــت  التــي  العامليــة  الغربيــة  املــدن  هــذه 

واملســّماة  العربيــة،  الروايــة  يف  إبداعيــاً 

لنــدن،  )باريــس،  الحقيقيــة  بأســمائها 

املهاجــر  تجعــل  مدريــد…(،  شــيكاجو، 

ملزمــاً باالحتــكام إىل الفـضـاء الجديــد، بــكل 

والشــوارع  )العـمـران  ومؤثثاتــه  مكوناتــه 

وعاداتهــم  األهــل  وطبائــع  العامــة  واملرافــق 

وتقاليدهــم ونمــط عيشــهم ومــدى تقدمهــم 

وأتراحهم…الــخ(،  وأفراحهــم  وتحضرهــم 

الــداليل أو  اـلـرثاء  ليكــون يف اإلمــكان معرفــة 

مقابــل  املختــارة،  أمكنــة  لتلــك  الســيميايئ 

أمكنــة شــرقية لهــا مواصفاتهــا وخصائصهــا 

وثقافتهــا، حيــث أن العيــش يف هــذه األمكنــة 

الجديدة هو الكفيل بالكشف عن هذا الرثاء 

املهاـجـرة  الشــخصيات  عــى  ينعكــس  الــذي 

قيميــاً!  بــدوره 

كما أن قراءتنا لنظري تلك النصوص الروائية 

مباـشـرة،  غــري  أو  مباـشـرة  بطريقــة  تخربنــا، 

مغاـمـرة  عــى  املهاجــر  إقــدام  وســبب  بفـكـرة 

تتعلــق  ظــروف  أغلبهــا  يف  وهــي  الســفر، 

بإتمــام الدراســة يف الغــرب، أو طلــب اللجــوء 

السيايس، أو التدريس هناك، فهناك دائما 

دافــع وحافــز وراء كل ارتحــال أو خــروج مــن 

مكان إىل آخر، حتى أن كتابات كولومبوس 

)مكتشــف أمريــكا( تشــري، عــى ســبيل املثــال 

ال الحصــر، إىل أن الدافــع األول وراء الرحلــة 

كان هو البحث عن الذهب، وهو ما يسجله 

التوقــف يف  يف يومياتــه قائــا »ال أرغــب عــن 

اكتشــاف أماكــن أبعــد بــل أرغــب يف اكتشــاف 

بحثــا  إليهــا،  والذهــاب  الجــزر  مــن  الكثــري 

تــودوروف:  تزفيطــان  )يراجــع  الذهــب”  عــن 

“فتــح أمريــكا. مســألة اآلخــر”، ترجمــة بشــري 

غــزول،  جبــوري  فريــال  تقديــم  الســباعي، 

ص   ،1992  ،1 ط  القاـهـرة،  للنشــر،  ســينا 
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املتــون  هــذه  لبعــض  قراءتنــا  خــال  ومــن 

ســرديات  فلــك  يف  تــدور  التــي  الروائيــة 

الهـجـرة، يمكننــا رصــد أهــم املاحظــات التــي 

اآليت: النحــو  عــى  وهــي  لنــا،  ــت  عنَّ

الفـضـاء  العربــي  الــروايئ  يتمثــل  لــم  أوالً: 

الجديــد مــن منطلــق التطــور العمــراين الكبــري 

فحســب،  الغربيــة  املــدن  يف  حصــل  الــذي 

بــل، أيضــا، مــن منطلــق اإلشــارة إىل ســكان 

مــن حيــث أخاقهــم وعاداتهــم  تلــك املــدن، 

وتقاليدهــم.

العربــي املدينــة  الــروايئ  لــم يســتحضر  ثانيــاً: 

بــل  فقــط،  تطورهــا  عناصــر  بــكل  الغربيــة، 

صــّور لنــا تلــك املــدن مــن حيــث الجــدة والقــدم 

)األحيــاء الجديــدة مقابــل األحيــاء القديمــة(، 

ومــن حيــث التفــاوت الطبقــي )أحيــاء الفقــراء 

واملهمشــن واملنســين مقابــل أحـيـاء األغنـيـاء 

التاريخــي  الغنــى  حيــث  ومــن  واملوســرين(، 

مــن  إســبانيا(.  يف  األندلــس  )أحـيـاء  للمدينــة 

الفـضـاءات  لهــذه  الــروايئ  وصــف  ـجـاء  هنــا 

الخلفية التي تخفي الوجه اآلخر لتلك املدن 

العامليــة.

ثالثــاً: تعــد حاســة البصــر األســاس يف تصويــر 

جماليــات املدينــة الغربيــة، حيــث التفصيــل 

أشــكال  حيــث  مــن  املدينــة  جغرافيــة  يف 

واألمكنــة،  عــى االتجاهــات،  الدالــة  الَوْســِم 

مدينــة  لــكل  أن  العلــم  مــع  واملعالــم… 

مهجريــة إيجابياتهــا كمــا لهــا ســلبياتها، مــن 

هنا تركيز الروايات التي اختارت أمريكا أكرث 

من غريها عى املزاوجة بن سلبيات الفضاء 

وإيجابياتــه. الجديــد 

املدينــة  يف  العيــش  طــرق  تصويــر  رابعــاً: 

الغربية الذي يتأسس عى الحرية الفردية، 

وهو ما يشكل دعامة أساسية يف بناء املدينة 

الحديثــة؛ فالحريــة بمــا هــي قيمــة ســامية يف 

الضامــن  وهــي  والجماعــات،  األـفـراد  ثقافــة 

األساس ملمارسة كل أشكال الوجود يف تلك 

املدن بمختلف ألوان الطيف البشــري، دينيا 

وعرقيــا وجغرافيــا وثقافيــا.

حديــث  أو  العابــر  املهاجــر  يكــون  خامســاً: 

العهــد باملــكان أكــرث افتتانــا بجماليــات املــكان 

املهجــري الجديــد، مــن حيــث املعمــار، جمــال 

األنثــى  وصــورة  املدينــة،  نظافــة  الطبيعــة، 

الجميلــة. األمــر الــذي ال تعكســه وجهــة نظــر 

طويلــة،  مــدة  املهجــر  بــاد  يف  أقامــوا  مــن 

حيــث االـغـرتاب هــو امليســم العــام ملواصفــات 

الغربــة، وتشــربوا  أدمنــوا  الذيــن  املهاجريــن 

بــكل آالمــه وآمالــه. الغربــي،  الزمــن  قســاوة 

ناقد من المغرب
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سردية المهاجرين
في روايات الروائي الجزائري عمارة لخوص

بن علي لونيس

اكتشــفُت روايــات عمــارة لخــوص منــذ أن قــرأُت روايَتــه الرائعــة “كيــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن تعضــك” ) منشــورات االختــاف(؛ 

كان العـنـوان الفتــاً ومغريــًا بمــا يضـمـره مــن إيحــاءات رمزيــة ودالليــة، وأحسســُت بحــديس، كقــارئ، أّن الروايــَة التــي أنــا بصــدد 

اقتنائها من بائع الكتب لن تكون عادية. أحيانا، عى القارئ الوثوق يف حدســه، ألّنه ســيوجهه إىل النصوص األدبية العظيمة، 

وهــي تلــك النصــوص التــي تمّثــل انعطافــاً يف مســار الســرد الــروايئ )أتحــدث هنــا عــن الســرد الجزائــري املُعاصــر(.

ملف

رواية “كيف ترضع من الذئبة دون  في 
يف  قتــل  جريمــة  تقــع  تعّضــك”  أن 

باملهاجريــن.  يعــّج  إيطــايل  بحــي  عمــارة 

ســّكان  بــن  ُيلقــب  إيطــايل  شــاب  الضحيــة 

العمــارة بـ”الغادياتــور” أو “املصــارع”، وكان 

الشــاُب معروفــا بعنصريتــه إزاء املهاجريــن، 

وكرهــه لــكل مــا هــو أجنبــي، فهــو مــن الذيــن 

يرفعون شعار “إيطاليا لإليطالين”.

العمــارة  مصعــد  داخــل  الجريمــة  وقعــت 

التــي يقطنهــا إيطاليــون ومهاجــرون مــن دول 

البــريو،  )باكســتان،  العالــم  مــن  مختلفــة 

ايــران(، ومــع بدايــة التحريــات، تفتــح الروايــة 

ســردها عــى شــخصيات العمــارة، كل يقــّدم 

وجهــة نظــره املُختلفــة حــول الجريمــة وحــول 

املصــارع. شــخصية 

قتــل  حيثيــات  يف  بالبحــث  املكّلــف  الـشـرطي 

الشــاب اإليطــايل كان أمــام تحــدي اكتشــاف 

طبيعــة  هــو  اهتمامــي  أثــار  ومــا  القاتــل، 

الـشـرطة،  مفتــش  طرحــه  الــذي  الســؤال 

فبدل أن يطرح السؤال التايل: من هو قاتل 

الغادياتــور؟ فقــد ـصـاغ الســؤال عــى النحــو 

الغادياتــور؟ صيغــة  قاتــل  مــا هويــة  التــايل: 

السؤال شّكلت لدّي مفتاحا لتفكيك طبيعة 

العمــارة،  هــذه  يف  وقعــت  التــي  الجريمــة 

وسنكتشف أّن الجريمة كانت مجّرد خلفية 

إيطاليــا،  يف  املهاجريــن  واقــع  عــن  للكشــف 

الذيــن ُينظــر إليهــم بوصفهــم مصــدر الخطــر 

“هوويــة”. جريمــة  إنهــا  والتهديــد. 

تتهم الشرطة شابا إيطاليا ُيدعى “أميديو”، 

لكــن الروايــة ســُتخفي علينــا مســألة يف غايــة 

الخطــورة، وقــد أخفــت حقيقــة هــذا الشــاب 

إىل غايــة نهايتهــا. وقبــل الوصــول إىل حقيقــة 

القاتل، ستمنح الرواية الصوت لشخصيات 

الحيــاة يف  ـحـول  بدلــوه  يــديل  كّل  العمــارة، 

العمــارة، ونظرتهــا املرتابــة مــن إيطاليــا، ومــن 

مــن  الهويــة،  مــن  اآلخــر،  مــن  اإليطاليــن، 

اللغــة، مــن الحيــاة املـشـرتكة… إلــخ.

للروايــة،  البـنـاء املُحكــم  كـثـريا  أعجبنــي  لقــد 

الــذي  الحواريــة  أســلوب  عــى  فاعتمــدت 

كّســر ســلطة الصوت األحادي الذي كثريا ما 

يحتكــره الســارد؛ يف هــذه الروايــة نقــف أمــام 

الجريمــة،  ـحـول  اآلراء  مــن  متنافــر  نســيج 

تحديــدا.  أميديــو  الشــاب  شــخصية  وـحـول 

كان  نظــر.  زاويــة  مجــرد  الحقيقــة  ســتظهر 

أميديــو يـقـول يف يومياتــه “اليــوم زاد كرهــي 

)الروايــة  للعــواء”  عشــقي  ونمــا  للحقيقــة 

.) ص30 

تتحــول إيطاليــا، يف هــذه الروايــة، إىل الذئبــة 

رومــا،  تأســيس  أســطورة  يف  وردت  التــي 

لــه  واملهاجــر إىل ابنهــا غــري الـشـرعي، فكيــف 

ســؤال  تلتهمــه؟  أن  دون  منهــا  يرضــع  أن 

مــن  ابتــداء  الروايــة  الــذي طرحتــه  هــذا  ذيك 

عنوانها، إذ يبدو أن مدارها هو الكشف عن 

بلــد أوروبــي، يتـحـول  معضلــة التعايــش يف 

مــا. فيــه املهاجــر إىل متهــم بجريمــة 

 الهـجـرة نفســها تتـحـول إىل جريمــة اـخـرتاق 

تلويــث  وبذلــك  اإليطــايل،  الثقــايف  للنســيج 

هــي  لإليطاليــن،  إيطاليــا  فـكـرة  إّن  نقائــه. 

يؤمــن  الــذي  اليمــن املتطــرف  يرفعهــا  فـكـرة 

اللغــة،  ونـقـاء  الهويــة  ونـقـاء  العــرق  بنـقـاء 

قــد ذهــب  أّن اإليطــايل املقـتـول  تعنــي  والتــي 

بســبب  قبــل املهاجريــن  مــن  ضحيــة تصفيــة 

منهــم. العنصريــة  مواقفــه 

)بارويــز  عديــدة  شــخصيات  عــى  ســنتعّرف 

إلزبتــا،  اللــه،  أمــري  إقبــال  بندتــا،  منصــور، 

الفتــى أميديــو  يوهــان…( كلهــا تتحــدث عــن 

ثمــة  لكــن  العنصــري،  الشــاب  بقتــل  املتهــم 

اتفــاق شــبه كي بينهــا يف أّن هــذا الشــاب ال 

يمكنه أن يرتكب الجريمة، فهو إيطايل عى 

قدر كبري من األخاق، وفضا عن ذلك فهو 

الصــورة  إنــه  ومتعايــش،  متســامح  شــخص 

النقيضــة للغادياتــور. قــال عنــه إقبــال أمــري 

إنــه  إيطــايل متمّيــز؛  اللــه “الســينيور أميديــو 

ليــس فاشــيا أي عنصريــا يـكـره األجانــب مثــل 

الغادياتور الذي كان يتعدى عى املهاجرين 

ويهينهــم بشــتى الوســائل” )الروايــة ص 49(.

املفاجــأة الكـبـرية التــي أخفتهــا لنــا الروايــة أن 

إال  ليــس  أميديــو  يدعــى  الــذي  الشــاب  هــذا 

جزائريــة،  أـصـول  مــن  وهــو  أحمــد  الشــاب 

الــذي  اإلرهــاب  مــن  هربــا  إيطاليــا  إىل  هاجــر 

ســنوات  يف  الجزائــر  يف  إجرامــا  يعيــث  كان 

أميديــو،  إىل  أحمــد  يتـحـول  التســعينات. 

ويتمكــن مــن االندـمـاج يف املجتمــع اإليطــايل 

حتــى أّن االيطاليــن أنفســهم لــم يميــزوه عــن 

جلدتهــم. أبـنـاء 

هنــا نجــد أن روايــة لخــوص طرحــت مشــكلة 

صعوبــة  زاويــة  مــن  زاويتــن:  مــن  املهاجــر 

االندـمـاج يف املجتمــع اإليطــايل )بالنســبة إىل 

شــخصيات أخــرى ظّلــت تعيــش يف الهامــش 

الدونيــة  الرؤيــة  مــن  تعــاين  كفئــات معزولــة 

لإليطالين(، ومن زاوية القدرة عى التكيف 

هــذا  شــخصية أحمــد(  حالــة  )يف  واالندـمـاج 

األخــري الــذي كان ُينظــر إليــه عــى أنــه إيطــايل 

أبــا عــن جــد.

 

املهاجر أو الصورة املصطنعة للعدو

)منشــورات  الصـغـرية”  “القاـهـرة  روايتــه   يف 

االختاف(، يستمر لخوص يف نفس النهج، 

أي الكتابة عن املهاجرين العرب يف إيطاليا، 
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وهــذه امـلـرة يف حــي يقطنــه املهاجــرون يســّمى 

الروايــة  بطــل  يســتدعى  الصـغـرية.  بالقاـهـرة 

قبــل  مــن  مســتعار(  اســم  )وهــو  “عيــى” 

حساســة  مهمــة  اإليطاليــة ألجــل  املخاـبـرات 

وهي التجسس عى املهاجرين عرب االندماج 

املخاـبـرات  تأكــدت  أن  بعــد  وهــذا  معهــم، 

أشــخاص  قيــام  احتمــال  مــن  اإليطاليــة 

مشبوهن من العرب بعملية إرهابية كربى 

إيطاليــا. يف 

“القاـهـرة  روايــة  يف  االندـمـاج،  يتـحـول 

الصـغـرية” إىل مهمــة أمنيــة، تقتــي تـحـول 

البطــل مــن هويــة إيطاليــة إىل شــاب تونــي 

املحصلــة  “يف  يـقـول  عيــى  )كان  ومســلم 

 ،)9 ص  )الروايــة  آخــر”،  شــخصا  ـصـرت 

ســيقع يف حــب زوجــة أحــد املهاجريــن تدعــى 

“صوفيــا”، هــذه األـخـرية التــي كانــت مولعــة 

بأبطال الســينما الرومانســية وجدت نفســها 

اللـقـاء  وقــع  التونــي.  عيــى  حــب  يف  تقــع 

بينهما عى إثر تعرضها لتحرش عنصري من 

قبــل رجــل إيطــايل عنصــري وصفهــا باملومـيـاء 

بالعــودة  وطالبهــا  وباإلرهابيــة  املحجبــة 

مــن  هــي  )الحقيقــة  أفغانســتان  وطنهــا  إىل 

أـصـول مصريــة(، لتســتعيد روايــة “القاـهـرة 

لإليطاليــن”. “إيطاليــا  نظريــة  الصـغـرية” 

مجتمــع  يف  االنـخـراط  مــن  عيــى  يتمكــن 

روايــة  يف  أحمــد  عكــس  وعــى  املهاجريــن، 

“كيــف ترضــع مــن الذئبــة دون أن تعضــك”، 

تونــي،  إىل  تـحـول  إيطــايل  هــو  فعيــى 

إيطــايل. إىل  تـحـول  جزائــري  وأحمــد 

املعلومــات  أّن  بحقيقــة  الروايــة،  تنتهــي 

حــي  يف  تنشــط  إرهابيــة  بخليــة  املتعلقــة 

أمنــي  تمريــن  مجــرد  الصـغـرية  القاـهـرة 

بأنــه  اكتشــف  الــذي  عيــى  ضحيتــه  ذهــب 

لــم يكــن إال فــأر تجربــة الختبــار مــدى نجاعــة 

اإليطاليــة.  للمخاـبـرات  األمنيــة  اإلـجـراءات 

ركــح  مجــرد  إىل  الصـغـرية  القاـهـرة  تتـحـول 

مســرحي الختبــار ســيناريوهات اإلرهــاب. هــل 

يريــد لخــوص أن ينبهنــا إىل مســألة أساســية 

قــد  اإلرهــاب  عــى  الدوليــة  الـحـرب  أّن  وهــي 

تكــون مجــرد مـسـرحية، ُيكتــب نصهــا داخــل 

مكاتــب الـقـرار الســيايس يف الــدول الغربيــة؟

 

صراع الهويات.. الكوميديا السوداء

يف  طليــاين  خنزيــر  ـحـول  “ـصـراع  روايتــه   يف 

الــربزخ(،  )منشــورات  ســالفاريو”  ســان  حــي 

إىل  ترتجــم  لــم  علمــي  حســب  والروايــة 

أخــرى  ـمـرة  لخــوص  يؤكــد  بعــد،  العربيــة 

روايئ، وأنــه صاحــب  بأنــه صاحــب مشــروع 

خــط ســردي، لــم يحــد عنــه، وهــو االشــتغال 

بقضايا الهجرة واملهاجرين وواقع العاقات 

املهاجــر. واآلخــر  األوروبــي  بــن 

مّيــز  ســاخرا  أســلوبا  نلمــح  الروايــة  هــذه   يف 

أجواءهــا، ففــي حــي مــن أحـيـاء رومــا، تقــع 

واقعــة غريبــة وهــي دـخـول خنزيــر إىل قاعــة 

صاة شيدها املهاجرون املسلمون يف الحي، 

الخنزيــر  عــن مشــهد  فيديــو  تــداول  تــم  وقــد 

وهــو يجــري داخــل قاعــة الصــاة، األمــر الــذي 

أثــار غضــب املســلمن يف حــي ســان ســالفاريو.

اليوتــوب  عــى  الفيديــو  انتشــار  اثــر   وعــى 

بــدأت بــوادر ـصـراع بــن املســلمن املهاجريــن 

فـكـرة  أصــا  رفضــوا  الذيــن  واإليطاليــن 

إىل  فبالنســبة  الحــي؛  يف  مســجد  بـنـاء 

املهاجريــن فــإن الفيديــو هــو اســتفزاز حقيقــي 

مقــدس  مــكان  عــى  واعتــداء  ملشــاعرهم 

الديانــة  يف  مدنــس  حيــوان  باســتعمال 

اإلســامية، فالفاعــل ال يمكــن أن يكــون إال 

أحــد العنصريــن اإليطاليــن الذيــن يريــدون 

غــذى  ومــا  الحــي،  يف  دينيــة  ـحـرب  إشــعال 

هذه الحرب الوشيكة هو كراهية اإليطالين 

العنصرين لألجانب املسلمن، فهم ليسوا 

إيطاليــا ألجــل  إىل  إرهابيــن جــاؤوا  مــن  أكــرث 

واحتالهــا. غزوهــا 

“إنزو” هو بطل الرواية، يعمل إنزو صحافيا 

ومغمــورة،  محليــة  إيطاليــة  جريــدة  يف 

الروايــة  تحريــر وصفتــه  إدارة رئيــس  وتحــت 

يؤمــن  مــازال  فهــو  والحالــم،  بالرومانــي 

وقلــب  العالــم،  تغيــري  يف  الصحافــة  بقــوة 

هــو  الكبــري  ونموذجــه  السياســية،  األنظمــة 

فـجـرت  التــي  بوســت”  “الواشــنطن  جريــدة 

بحكــم  أطاحــت  التــي  الووترغيــت  قضيــة 

رئيــس  أّن  إنــزو  مشــكلة   .1974 نيكســون 

تحريــره يطالبــه باســتمرار بالبحــث عــن ســبق 

صحفــي مثــري مــن شــأنه أن يرفــع مــن شــعبية 

اليومــي  اإللحــاح  وأمــام  املغمــورة،  جريدتــه 

غريبــة  فـكـرة  إىل  إنــزو  اهتــدى  واملســتمر 

ذلــك  أيضــا  هــو  الحقيقــي  الصحفــي  وهــي: 

بإمكانــه صناعــة األحــداث واختاقهــا.  الــذي 

مــا يحـتـاج إليــه هــو بالــذات ممثــل ُمحــرتف، 

ـتـريين”  “لونســيانو  إىل صديقــه  اهتــدى  وقــد 

الــذي كان أيضــا مقلــدا لألصــوات، ليخــوض 

وإقـنـاع رئيــس  يف مغاـمـرة صناعــة األحــداث 

ووقائــع  أحــداث  بأّنهــا  الـقـّراء  ثــم  تحرـيـره 

حقيقيــة. وشــهادات 

ينبهنــا  البســيط،  الـعـرض  هــذا  خــال  مــن 

أّن  لنتخيــل  خـطـرية،  مســألة  إىل  لخــوص 

مــا ينقــل إلينــا مــن أخبــار يف القنــوات املحليــة 

والعامليــة مجــرد تمثيليــات ال أســاس لهــا مــن 

الواقــع؟

نفس الفكرة وجدُت أمربتو إيكو قد طرحها 

يف روايته األخرية “العدد صفر”.
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تقاريــر  كتابــة  عنــد  إنــزو  مهمــة  تتوقــف  لــم 

بــن  وقعــت  قتــل  جريمــة  عــن  صحفيــة 

عصابتــن مــن املهاجريــن، بــل ســيلعب دور 

بــن املهاجريــن واإليطاليــن تفاديــا  الوســيط 

لنشــوب أّي صدام دموي بينهم عى خلفية 

صــور الفيديــو عــن الخنزيــر يف قاعــة الصــاة.

الفيديــو كان  أّن ذلــك  سنكتشــف يف األخــري 

املراهقــن  مــن  مجموعــة  عمــل  مــن  فقــط 

املشــاغبن، والذيــن لــم يقصــدوا إهانــة مــكان 

بالصدفــة،  يشء  كل  حــدث  بــل  مقــدس، 

دون خلفيــة اإلـسـاءة إىل مــكان مقــدس عنــد 

املســلمن.

املفاجئــة،  النهايــة  هــذه  خــال  مــن   نفهــم 

الحــروب  تقــوم  أن  يمكــن  مــدى  أّي  إىل 

األـطـراف  بــن  متبــادل  فهــم  إـسـاءة  بســبب 

خاصــة  اليــوم،  فاإلعــام  املتصارعــن؛ 

الجديــد، أصبــح يشــكل مصــدرا مــن مصــادر 

بــن املهاجريــن واألوروبيــن،  الهــوة  تعميــق 

اإلعاميــة  للصــور  ضحايــا  هــم  فاملهاجــرون 

التي نمذجتهم يف قوالب مكتملة فصّورتهم 

يف شــكل الخطــر الــذي يتهــدد أوروبــا ثقافيــا 

وأمنيــا. واجتماعيــا 

يف األخــري، مازلــُت عــى قناعــة بــأّن مــا يكتبــه 

جــد  ســردي  مشــروع  هــو  لخــوص  عمــارة 

إمـتـاع  عــى  فقــط  يـحـرص  ال  فهــو  متمّيــز، 

إثرائــه  عــى  أيضــا  يـحـرص  بــل  القــارئ، 

مــن مرجعيــات  تخلــو  ال  فرواياتــه  معرفيــا، 

وفكريــة  وأدبيــة  وثقافيــة  أنرثوبولوجيــة 

ذلــك  يرجــع  ربمــا  لهــا.  كـبـريا  عمقــا  أعطــت 

يف  باحــث  فهــو  الجامعــي،  تكوينــه  إىل 

األنرثوبوولجيــا الثقافيــة وقــد ألــف أطروحــة 

املهاجريــن. عــن  إيطاليــا  يف  دكتــوراه 
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العنونة المكانية 
في روايات المنفى السوري

مفيد نجم

يســتطيع القــارئ لعناويــن األعمــال الروائيــة التــي نشــرت خــال ســنوات االنتفاضــة الســورية املاضيــة أن يتوقــف عنــد ظاهــرة طغيــان 

العنــوان املــكاين عــى هــذه العنونــة. والســؤال الــذي يتبــادر إىل ذهــن القــارئ فــورا ملــاذا هــذا الحضــور املكثــف للعنــوان املــكاين يف هــذه 

الروايــات، وأّي دالالت ينطــوي عليــه ذلــك؟

لكن هذا السؤال يقود إىل سؤال آخر يتمثل يف القيمة الجمالية والفكرية الخاصة للعنوان يف ضوء الوظائف التي يؤديها حتى 

تنشغل القراءة به، وتحاول أن تستكشف املضمر والكامن خلف هذه االسرتاتيجية يف العنونة من دواٍع ورغبات ودوافع تخص 

هذه التجارب التي تتقاطع يف هذه االسرتاتيجية الخاصة للعنونة.

لذلــك ســنحاول تجــاوز دالالت هــذه االـسـرتاتيجية إىل محاولــة الكشــف مــن خــال عاقــة اإلحالــة املتبادلــة بــني العـنـوان الرئيــس 

والنــص الســردي يف هــذه األعمــال عــن الــدور املحــوري الــدال للمــكان يف هــذه العنونــة والــذي يجعــل املــكان يتصــدر واجهــة هــذه 

األعمــال باعتبــاره البــؤرة التــي تتولــد منهــا ســائر البــؤر الســردية األخــرى يف هــذه األعمــال التــي يؤســس املــكان فيهــا فضــاء الروايــة 

بالكامــل.

ملف

يتــم  الــذي  العنــوان  اختيــار  ينطوي 
غالبــا بعــد االنتهــاء مــن كتابــة 

اتصــاال  تتصــل  دالليــة  مقاصــد  عــى  العمــل 

تكثيفــا  يجعلــه  مــا  العمــل  بفـكـرة  مباـشـرا 

العمــل أن يقولــه. وتتعــزز  يريــد  ملــا  واخـتـزاال 

هــذه األهميــة مــن خــال الوظائــف التــي يقــوم 

يـتـوىل  التلقــي إذ  العنــوان عــى مســتوى  بهــا 

بالعمــل  معرفــة  القــارئ  إكســاب  مهمــة 

وتنظيــم هــذه املعرفــة وتأويلهــا بالصــورة التــي 

الروايــة  عالــم  لدـخـول  مفتاحــا  منــه  تجعــل 

السردي وخلق أفق التوقع.

هــذه  يف  العنونــة  دراســة  تكتســب  هنــا  مــن 

أصبــح  ملــا  نـظـرا  الخاصــة  دالالتهــا  األعمــال 

وأساســية  كـبـرية  معــان  مــن  يحملــه  املــكان 

بالضـيـاع  الســوري ووجــوده املهــدد  يف حيــاة 

بعــد. ينتــه  لــم  الــذي  واملــوت 

العنوان واملكان.. عاقة اختزال

ـجـزء  هــو  دالــة  عامــة  بوصفــه  العنــوان  إن 

النــص  تشــكل  التــي  العامــات  مــن مجـمـوع 

الســردي، لكــن أهميتــه تنبــع مــن أنــه يتقــدم 

عليها جميعا، من خال كونه صلة الوصل 

القــارئ. مــع  األوىل 

لذلك فإن قراءة بنية هذه العناوين الداللية 

من خال شعرية العنوان تتيح لنا استجاء 

مــا تحــاول أن تقولــه  التجــارب يف  أفــق هــذه 

وتكشــف عنــه مــن دوافــع قويــة تجعــل املــكان 

يختــزل أفــق هــذه التجربــة ويكثــف معانيهــا 

ودالالتهــا الواســعة والكـبـرية.

للمــكان يف  الحضــور املكثــف والــدال  هــذا  إن 

بــؤرة  كونــه  يتجــاوز  يجعلــه  العناويــن  هــذه 

مــا  إىل  الســردي  للعمــل  وتخييليــة  ســردية 

يمثلــه يف هــذه التجربــة الســردية مــن قيمــة 

كـبـرية  وإنســانية  ووجوديــة  نفســية  دالليــة 

تجعــل املــكان بــؤرة العالــم الســردي وفضــاءه 

شــخصياته  حيــوات  فيــه  تتشــكل  الــذي 

وأحداثهــا. الروائيــة 

تعبــري  هــو  املفقــود  املــكان  هــذا  اســتعادة  إن 

الجــذور وجوديــا  عميقــة  ارتبــاط  عاقــة  عــن 

وإـصـرار  األرض،  بهــذه  وعاطفيــا  وروحيــا 

الرثيــة الـخـرتاق  عــرب املخيلــة  اســتعادته  عــى 

الواســعة  الســورية  املنــايف  بــن  املســافة 

املســتباح. والوطــن 

املــكان  اســتحضار  عــى  اإللحــاح  فــإن  لذلــك 

واملوحيــة  املـعـربة  دالالتــه  بــكل  الســوري 

املختلفة هو تعبري عن رغبة عميقة يف وصل 

مــا انقطــع يف هــذه العاقــة التــي لــم تســتطع 

تحــد  أن  والتشــرد  القســري  املنفــى  ســنوات 

العقــل  يف  وعمقــه  الحضــور  هــذا  قــوة  مــن 

الســورين. والوجــدان 

يتـحـول  أن  معنــى  إدراك  يمكننــا  هنــا  مــن 

املــكان يف هــذه العنونــة املكانيــة كمــا يف املــن 

السردي إىل بطل الرواية الحقيقي وعنوانها 

معرفــة  يمكننــا  كمــا  واملوحــي،  الــدال 

الشــعورية  واإلدراكيــة،  الواقعيــة  الحوافــز 

عــى  حضورهــا  تـفـرض  التــي  والاشــعورية 

الســردي  عاملهــا  بـنـاء  عنــد  التجــارب  هــذه 

يظهــر  مــا  وهــو  الروائيــة،  وشــخصياتها 

الخــاص  الــذايت  الســريي  تداخــل  يف  واضحــا 

بالتخييــي وإحاالتــه الواقعيــة يف أغلــب هــذه 

الســردية. األعمــال 

عــى  املكانيــة  املهيمنــات  هــذه  دراســة  إن 

عناويــن هــذه األعمــال الرئيســة تضعنــا أمــام 

هــذه  ـقـراءة  تمثلهــا  التــي  الخاصــة  األهميــة 

عــى  تنطــوي  رمــوزا  باعتبارهــا  العناويــن 

مفتاحــا  أو  الســردي  للعمــل  بديلــة  دالالت 

إىل  يهــدف  إيكــو  أمربتــو  تعبــري  وفــق  تأويليــا 

النــص. بنســيج  القــارئ  ربــط 

إن هــذا الحضــور املكثــف للمــكان هــو املعــادل 

الجمــايل  والتعويــض  لغيابــه  املوضوعــي 

لــه  ـيـراد  الــذي  الغيــاب  هــذا  عــن  والــداليل 

التشــريد  هــذا  أهــداف  كأحــد  يســتمر  أن 

امللـيـوين يف شــتى بـقـاع األرض. مــن هنــا تــأيت 

أهميــة الحضــور الخــاص للذاـكـرة املكانيــة يف 

املــكان  وصــف  خــال  وتفاصيلهــا  تداعياتهــا 

أبعــاده. بــكل 

عندمــا  الغيــاب  يلغــي  الــذي  الحضــور  إنــه 

تعــرب  جســر  إىل  الســرد  لغــة  تتـحـول 

وحنينه/هــا  الكاتب/الكاتبــة  أشــواق  عليــه 

الســتعادة وجــوده داللــة عــى مــا يمثلــه مــن 

يصعــب  وروحيــة  وإنســانية  وجوديــة  قيمــة 

ت
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هــذه  تـحـول املــكان يف  لقــد  التعويــض عنهــا. 

اإلنســاين  ـشـرطها  عــى  املفتوحــة  التجربــة 

شــكل  إىل  املأســاوي  والروحــي  والوجــودي 

وتاريخهــا  هويتهــا  عــن  الدـفـاع  أشــكال  مــن 

الــذي  األمــر  هنــاك،  املتعــن  وعــن وجودهــا 

يجعــل املــكان يف هــذه األعمــال يشــكل نوعــا 

مــن مقاومــة لعمليــات االســتاب والتشــريد 

واملصــادرة.

البنية الداللية واللغوية للعنوان

تـحـوالت  عــرب  الواقعيــة  الروايــة  حاولــت 

املــكان  وظيفــة  تجعــل  أن  الطويــل  تاريخهــا 

هي اإليحاء بواقعية العمل السردي خاصة 

تفاصيلــه وكل  اســتحضار  عــى  الرتكيــز  مــع 

مــا يوحــي بهــذه الواقعيــة. وعــى الرغــم مــن 

هــذه  بنيــة  بقــوة يف  الجانــب يحضــر  هــذا  أن 

يتجــاوز  أنــه  إال  الســورية  الروائيــة  األعمــال 

دالالت  مــن  يحملــه  بمــا  الوظيفــة  هــذه 

يعــرب  ونفســية  وإنســانية  وثقافيــة  سياســية 

عنها هذا الحضور املكثف للمكان يف عناوين 

الرئيســة. األعمــال  هــذه 

الّتجربــة  هــذه  يف  املــكان  دراســة  تكتســب 

وفضائــه  الســرد  بــؤرة  كونــه  مــن  أهّميتهــا 

الذي تتكثف فيه معاين التجربة وحموالتها 

الروحية واإلنسانية والعاطفية، األمر الذي 

التجربــة  هــذه  يف  الرئيــس  العنــوان  يجعــل 

يشّكل املدخل إىل عواملها السردية والعامة 

بهــا. التــي تتعــن  الدالــة 

لذلك فإن قراءة هذه البنية املكانية للعنونة 

الكتنــاه  محاولــة  تمثــل  عليــه  تحيــل  بمــا  أو 

ومــا  اإلنســانية املروعــة  التجربــة  هــذه  أبعــاد 

يتولد عنها ومعها من دالالت تتعّدد بتعّدد 

التجــارب التــي يقدمهــا كل كاتــب وكاتبــة يف 

هــذه األعمــال.

يف  للمــكان  املكثــف  الحضــور  هــذا  كان  وإذا 

املتجــددة،  العاقــة  لهــذه  يؤســس  العنونــة 

عمقهــا  يعــزز  فيهــا  الســريي  حضــور  فــإن 

ودالالتهــا الوجوديــة واإلنســانية والعاطفيــة 

حيــث يصبــح مــن املتعــذر يف كتابــة كهــذه أن 

والعــام  الخــاص  الــذايت  بــن  الفصــل  يجــري 

الجمعي من خال التداخل الحاصل داخل 

والعــام  الخــاص  الــذايت  بــن  التجربــة  هــذه 

خــارج  للمــكان  جــود  ال  كان  ّــا  ومل الجمعــي. 

الزمــن أو العكــس فــإن ـقـراءة هــذه العنونــة 

الــروايئ ال  الســرد  بنيــة  املكانيــة ودالالتهــا يف 

يمكن عزلها دالليا عن زمنها الخاص، سواء 

ما كان يحيل عى املايض أو الحاضر املستمر 

يف  التجربــة  لزمــن  امتــدادا  يشــكل  أنــه  طاملــا 

كمــا  املختلفــة  تعينهــا  وأشــكال  تمثاتهــا 

املهدديــن  أبطالهــا  مصائــر  ذلــك  عــن  تفصــح 

بهذا الوجود والضائعن يف متاهات التشرد 

وأشــواقه.

ال تّدعي هذه املقالة أنها تحيط بكل عناوين 

األعمــال التــي صــدرت خــال هــذا العقــد مــن 

الزمــن والتــي أصبــح عددهــا باملئــات، ولذلــك 

ستتوقف عند عدد من هذه العناوين يمكن 

أن تشــكل مدخــا لهــذه الـقـراءة بحموالتهــا 

منهــا  يتعلــق  مــا  الســيما  الهامــة،  الدالليــة 

هــذه  عنهــا  تتولــد  التــي  العميقــة  بالدوافــع 

الــدالالت واملعــاين عــى املســتويات الوجوديــة 

واإلنســانية والسياســية أيضــا.

إن املعــاين التــي تنطــوي عليهــا هــذه العناويــن 

اثنــن،  مســتوين  يف  نختزلهــا  أن  يمكــن 

يتمثــل املســتوى األول يف محاولــة اســتعادة 

هــذا املــكان مــن خــال املجازفــة بالعــودة إليــه 

ومــا تحملــه هــذه املغامــرة مــن مخاطــر كبــرية 

اخرتاقــه  مــع  املأســاوية  أبعادهــا  تتكشــف 

فيــه،  بعيــدا  وتوّغلهــا  املــكان  هــذا  حــدود 

عمــق  يف  تتوغــل  املغاـمـرة  هــذه  يف  وكأنهــا 

املأســاة الســورية ومــا تكشــف عنــه مــن جرائــم 

القتــل  ســلطة  قبــل  مــن  وصفهــا  يصعــب 

املســتبدة. واإلـجـرام 

يّتضح كل هذا عرب ما تتعرض له شخصيات 

الروايــة مــن قهــر وتعذيــب وقتــل يكشــف عــن 

حقيقة ما يحدث عى هذه األرض من عنف 

مـهـول وجرائــم ـيـراد منهــا أن يفقــد املــكان يف 

حياة اإلنســان الســوري تلك القيمة الخاصة 

والطمأنينــة  باألمــن  والشــعور  األلفــة  مــن 

عنــه  يعــرب  طــارد  مــكان  إىل  ليتـحـول  تمهيــدا 

الجهــات  يف  يمتــد  الــذي  الســوري  الشــتات 

األربــع للعالــم.

ويف هــذا الســياق يمكــن اعتبــار عنــواين روايتــي 

عبدالله مكسور “أيام يف بابا عمرو” و”عائد 

“أبـنـاء  روايتــه  عنــوان  ثــم  ومــن  حلــب”،  إىل 

هــذا  عــى  وموحيــة  دالــة  عامــات  البحــر” 

تعــد  كذلــك  الحزيــن.  الرتاجيــدي  الواقــع 

روايــات مهــا حســن “حــي الدهشــة” و”طبــول 

عــن  أخــرى  صــورة  حلــب”  و”مــرتو  الـحـرب” 

زمنــي  بــن  أو  والهنــاك،  الهنــا  بــن  العاقــة 

التجربــة املــايض والحاضــر يف اشــتباكهما ومــا 

يحمــل ذلــك مــن دالالت تكشــف عــن صــورة 

الســورية  التجربــة  زمــن  تـحـوالت  يف  الواقــع 

العاصــف.

يف حــن تمثــل روايتــا شــها العجيــي “ســماء 

قريبة من بيتي” و”صيف مع العدو” ورواية 

“مــدن اليمــام” البتســام تريــي و”تــل الــورد” 

لنبيــل  ـجـربا”  و”خمــارة  معيــكل  ألســماء 

ملحم و”ال سكاكن يف مطابخ هذه املدينة” 

حدائــق  يف  الظــال  و”زئــري  خليفــة  لخالــد 

زنوبيا” لسليم بركات وأعمال أخرى لنفس 

لنجــاة  يرويهــا”  ـمـاء  “ال  وروايــة  الكاتــب، 

عبدالصمد ورواية “قميص الليل” لسوسن 

لنســرين  قنديــل”  “وادي  وروايــة  حســن 

تختلــف  املعــاين  متعــددة  أمثلــة  خــوري 

باختــاف زاويــة الرؤيــة يف الطــرح واملعالجــة 

تهجــس  تظــل  جميعــا  لكنهــا  الســورية، 

ومــا  ســوريا  أرض  عــى  يحــدث  مــا  بأســئلة 

يتولد عن ذلك من عذابات وموت وتحطيم 

للوجــود الســوري وتاريخــه ماضيــا وحاـضـرا، 

إضافــة إىل مــا يشــكله ذلــك مــن إدراك حزيــن 

لهــذه املأســاة التــي تنفتــح عــى اتســاعها وهــي 

الوجــود. هــذا  بــكل يف  تعصــف 

اإليـحـاء  وبغيــة  األعمــال  هــذه  بعــض  إن 

بواقعيــة الســرد تحــاول مــن خــال عناوينهــا 

وفضائها املكاين أن تستخدم أسماء واقعية 

عنــوان  مثــل  محــددة  أمكنــة  عــى  تحيــل 

و”روايــة  حلــب”  “مــرتو  حســن  مهــا  روايــة 

بــاب  يف  و”أيــام  لجباعــي  لغســان  املطبــخ” 

تتميــز  حــن  يف  مكســور،  لعبداللــه  عمــرو” 

الرمــزي  بطابعهــا  األخــرى  العناويــن  بعــض 

عــى  مفتوحــة  التجربــة  كانــت  وملــا  املوحــي. 

منــايف العالــم الواســعة فــإن حركــة شــخوص 

أمكنــة  بــن  تتـحـرك  تظــل  املــكان  يف  الروايــة 

األمكنــة  وبــن  املنــايف  هــذه  مــن  مختلفــة 

الســورية التــي تنتمــي إليهــا هــذه الشــخوص 

املســتمر. الحاضــر  ماضيهــا  يف 

العنونــة  هــذه  دالالت  عنــد  الوقــوف  إن 

الســردية  التجربــة  يف  للبحــث  محاولــة  هــي 

والحكائيــة الســورية الراهنــة عــن محدداتهــا 

وتحــاول  بــه  تهجــس  ومــا  تكوينهــا  ودوافــع 

أن تقولــه نظــرا ملــا يشــكله ذلــك مــن أهميــة يف 

والفكريــة  الجماليــة  وقيمهــا  دوافعهــا  فهــم 

التجربــة،  هــذه  تتمثلهــا يف  أن  تحــاول  التــي 

الروايــة  هــذه  للمــكان يف  الـقـراءة  هــذه  لكــن 

يحـتـاج إىل مغاـمـرة أكــرب تتناولــه يف صورتــه 

األساســية  العناصــر  أحــد  بوصفــه  األوســع 

الفاعلة يف هذه التجربة السردية إضافة إىل 

هــذه  بشــخصيات  العميقــة والدالــة  عاقتــه 

للمعنــى  خالقــا  يجعلــه  مــا  وهــو  الروايــات 

الروايــة. داخــل 

ناقد من سوريا مقيم في برلين
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ملف المهجرية الجديدة
أن تكتب بالعربية في سلوفينيا

سعيد خطيبي

يف األّيــام األوىل مــن وـصـويل إىل ليوبليانــا، مــررت، بالّصدفــة، بجانــب القصــر الّرئــايس، والــذي ال يبعــد عــن وســط املدينــة ســوى 

بضــع عـشـرات مــن األمتــار. كان املشــهد مختلفــاً تمامــاً عــن قصــر املُراديــة، يف الجزائــر العاصمــة، والــذي ال يمكــن أن نبـصـره ســوى 

عــى ُبعــد مئــات األمتــار، ال يحــّق لنــا االـقـرتاب منــه دون إذن وال التوّقــف بالّســيارة أو عــى األرجــل.

ملف

االســتقبال  موّظــف  وســألت  اقتربت 
إمكانية الّدخول والّتجول يف 

املكان. لم يعرتض ولم يســألني عن هويتي، 

مــن  آخــر  يــوم  يف  املجــيء  عــّي  واقــرتح 

األسبوع، “يك تستطيع زيارته عى راحتك”، 

الــذي حــّدده يل،  اليــوم  كمــا قــال. عــدت يف 

لفنانــن  بلوحــات  عاديــاً،  قـصـراً  ووجــدت 

حـمـراء،  وســتائر  الحيطــان،  عــى  محليــن 

وقاعــة  أشــخاص،  أربعــة  يتعــدى  ال  ـحـرس 

إىل  صعــدت  األول.  الّطابــق  يف  مؤتـمـرات 

رئيــس  مكتــب  وولجــت  الّثــاين،  الّطابــق 

الجمهورية )الذي كان يف زيارة إىل بلد جار(: 

قاعة صغرية، مع طاولة خشبية يف وسطها 

وـكـريس، وصــور لــه يف ماراثــون وأخــرى مــع 

قاعــة  ُتجانبهــا  رّفــن.  عــى  أطفــال مصطفــة 

اجتماعــات، عــرثت فيهــا عــى مــا كنــت أبحــث 

عنه: مكتبة رئيس سلوفينيا. قّلبت الكتب، 

بمــا  محــاوال اإلحاطــة  العناويــن،  أرمــق  وأنــا 

ســوى  أجــد  خياراتــه، ولــم  هــي  ومــا  يـقـرأه، 

الســلوفينية  باللغتــن  الّتاريــخ،  يف  كتــب 

واإلنكليزيــة، مــع ســري بعــض الّشــخصّيات، 

العناويــن  تلــك  وبــن  إكــس،  مالكــوم  مثــل 

ملؤلــف  كتــاب  عــى  أـخـرياً،  عينــّي،  وقعــت 

العربّيــة”،  القّصــة  “أنطولوجيــا  عربــي: 

للفلســطينية ســلمى خضــراء الجيــويس. هــل 

يـقـرأ رئيــس ســلوفينيا أدبــاً عربيــاً؟ أم اقتنــى 

الكتاب فقط بسبب طباعتها الفاخرة؟

واصلــت الّتجــوال يف املــكان، إىل أن صادفــت 

عــى  عّرفتنــي  العمــر،  أواســط  يف  ســيدة، 

نفســها وعملهــا كمســؤولة الربوتوـكـوالت يف 

الّرئاســة، وســألتها “هــل تذكريــن آخــر رئيــس 

عربــي زار بلدكــم؟”. صمتــت وهــي تفتــش يف 

ذاكرتهــا عــن إجابــة. طــال انتظــاري وابتســمت 

ملّحــا،  ســؤاال  ليــس  أنــه  تفهــم  يك  لهــا، 

برقــت  فجــأة  لكــن  الــرّد.  عــدم  يف  ضــرر  وال 

عينــاه، كمــا لــو أنهــا اكتشــفت نجمــاً جديــداً 

يف الّســماء. “نعــم، نعــم، أذكــر”. “مــن هــو؟” 

لــم  تركمنســتان”.  رئيــس  “كان  اســتفهمت. 

أوّد أن أحرجهــا بــأن تركمنســتان ليــس بلــداً 

نفــي  أســائل  وانصرفــت،  حييتهــا  عربيــاً، 

يوغســافيا،  مــن  ـجـزءاً  كان  لبلــد  كيــف 

املعروف عنها قربها من العرب، يفقد صلته 

بهــم؟ ففــي ســلوفينيا ال توجــد ســوى ســفارة 

يقــي  مصريــة،  ســفارة  واحــدة،  عربيــة 

موّظفوها جّل وقتهم يف استصدار تأشريات 

للّســياح، بينمــا العربيــة -لغــة وثقافــة- تنمــو 

بعيــداً عــن الّدوائــر الّرســمية، ويشــرف عليهــا 

يــودّون  مؤّسســات،  ال  مســتقّلون  أـفـراد 

تابعــاً  تظــّل  أن  بــدل  بالّثقافــة  االنعتــاق 

الّسياســية. للقاـطـرة 

يقــوم املرتجــم اليمنــي محســن الهــادي، منــذ 

الســلوفيني  القــارئ  تقريــب  عــى  ســنوات، 

مــن األدب العربــي، ترجــم )بصحبــة حرمــه 

ماغريت( عدداً من العناوين، منها نصوص 

الّشــعر  مــن  مختــارات  درويــش،  ملحمــود 

العربــي،  للّشــعر  أنطولوجيــا  الفلســطيني، 

ولكــن  وليلــة،  ليلــة  ألــف  مــن  ومجتــزآت 

للقــرآن  ترجمتــه  منــذ  أكــرث  اشــتهر  اســمه 

العربيــة مباـشـرة، فطيلــة عقــود كانــت  عــن 

مرتجمــة  البلــد  يف  الوحيــدة  القــرآن  نســخة 

لــه أن ترجــم مــن  عــن البوســنّية. كمــا ســبق 

الســلوفينية إىل العربيــة مجموعــة قصصيــة 

بعنوان “متوازيات” لسوزانا تراتينيك، وهي 

املجموعــة الحاصلــة عــى “جائــزة بريشــرن”، 

اســم  تحمــل  والتــي  األدبيــة  الجوائــز  أرفــع 

ْفرني بريشرن، أكرب شعراء سلوفينيا. من 

ســكوبيتس  بربــارا  املســتعربة  تقــوم  جانبهــا 

العربيــة، حيــث  مــن  الرّتجمــة  هــاّم يف  بــدور 

وترجمــت  محفــوظ،  نجيــب  ثاثيــة  نقلــت 

لوجيــه  البليــاردو”  نــادي  يف  “ـبـرية  روايــات 

األســواين  لعــاء  يعقوبيــان”  “عمــارة  غــايل، 

فيمــا  هــذا  الخميــي.  لخالــد  و”تاكــي” 

يخــّص األدب، مــع أن ترجمــات كّتــاب ـعـرب 

طريــق  عــن  الســلوفينية  إىل  تصــل  آخريــن 

لغات وسيطة مثل الفرنسية واإلنكليزية أو 

األملانيــة، أمــا يف الفنــون فــا يمكــن ملــن يــزور 

“غالــريي  إىل  الّطريــق  يخطــئ  أن  ليوبليانــا 

الفّنــان  عليــه  أّسســه ويشــرف  الــذي  ديــوان” 

العراقــي أركان نــّواس. إنــه نقطــة تقاطــع بــن 

مثقفــن عــرب ومهتّمــن وباحثــن أجانــب يف 

الّثقافة العربية. هكذا، شــيئاً فشــيئاً، يلتئم 

نواتــه  العربــي يف ســلوفينيا وتتكّتــل  املشــهد 

بلــداً  تخــّص  ســريعة  معاينــة  هــذه  الّصلبــة. 

نســمة،  ملـيـوين  ســّكانه  يتعــدى  ال  صـغـرياً 

بالعربيــة؟ نكتــب  الجــّو كيــف  هــذا  ففــي 

غــاو شــينغيان أن  إليــه  مــا يذهــب  مــع  أّتفــق 

يبــدأ وينتهــي عنــد  األدب مغاـمـرة شــخصية 

مــن  محاولــة إلخراجــه  وأّي  الفــرد،  تجــارب 

الحميميــة ســيحّوله إىل مــا ُيشــبه مانيفســتو 

ماهيتــه. ويفقــده 

“أدب مهجــري”،  عليــه  ُيطلــق  مــا  كان  لقــد 

يف نهايــة القــرن الّتاســع عشــر وبدايــة القــرن 

العشرين مشغوالً بمداواة كّتاب من معاناة 

ت
رزا

 ف
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يســتعينون  قبــاً،  يختربوهــا  لــم  نفســية 

وشــوقهم  حنينهــم  مــن  للّتخفيــف  بالكتابــة 

بــّد أن األدب حررهــم  لبلدهــم األصــي، وال 

مــن وحشــتهم،  وقّلــل  بالّذنــب  شــعور  مــن 

ولكن هل كانوا يكتبون ألنفسهم أم للقارئ؟ 

فلــم  القــارئ  أمــا  ألنفســهم،  يكتبــون  كانــوا 

يكن يحّركه نحوهم ســوى شــعور بالفضول 

ورغبــة يف االـطـاع عمــا يفّكــر فيــه ـعـرب مثلــه 

يعيشــون عــى ضفــاف بعيــدة عنــه. إن ذلــك 

لــم  لكنــه  بأمــان،  وأشــعرهم  غرّيهــم  األدب 

يغــرّي شــيئاً يف القــارئ، ألن تلــك الّتجربــة لــم 

تــدم طويــاً.

رأي  عــى  نهــر  أنــه  لــو  كمــا  األدب  إىل  أنظــر 

تنتهــي حــدوده داخــل  قــد  فرانــك كونــروي، 

بلــد، ويف  بلــد واحــد أو يســتمر يف أكــرث مــن 

الحالتــن مــن املهــم أالّ ينقطــع ســري نهــر أن ال 

تختلــف الكتابــة بــن داخــل بلــد أو خارجــه، 

قد تتطّور وتتنّوع وتتعّدد دون أن ُيقصد من 

ابتــكار قطائــع أو تغيــري جلــد الكاتــب،  ذلــك 

هــذا  بــأدب مهجــري يف  كـثـرياً  فلســت أؤمــن 

الّزمــن التكنولوجــي املتوّحــش، حيــث يمكــن 

كّل  يف  بلــده  مــع  يتواصــل  أن  مهاجــر  ألّي 

حــن، يتابــع األخبــار واألحــداث وتتناهــى إليــه 

األحاجي والقصص، وتتّدفق كّل يوم أمامه 

صانعــاً  يكــون  قــد  بــل  وفيديوهــات،  صــور 

لألحــداث وهــو ُيقيــم خــارج جغرافيتــه. لقــد 

تعــد  ولــم  الوقــت،  مــع  الحــدود  اّمحــت 

يف  كمــا  حلمــا،  األنفــس  يف  تثــري  الّطاـئـرات 

املــايض، ولــم يعــد الّنــاس يرغبــون يف الّطــريان 

بقدر رغبتهم يف الّثبات يف أمكنتهم. إن زمن 

الّصعلكــة األدبيــة أيضــاً تــوارى، هــل مــا ـيـزال 

يوجــد يف القــرن الحــادي والعشــرين شــعراء 

أو كّتاب صعاليك، كما عرفناهم يف القرنن 

لهــم وال  ســقف  ال  الذيــن  أولئــك  املاضيــن؟ 

وطن غري كتاباتهم؟ الّناس باتوا يستأنسون 

لاســتقرار ال للرّتحــال. وربمــا يعــود الّســبب 

يف ذلك إىل عوائق تقنّية وصعوبة الحصول 

الــّدول،  بــن  الحــدود  وغلــق  تأـشـريات  عــى 

عــى عكــس مــا كان عليــه الوضــع قبــل عقــود 

قليلــة.

مهاـجـراً.  بنفــي  أشــعر  ال  ســلوفينيا  يف 

الجزائــر،  يف  كنــت  كمــا  نفســه  عمــي  أزاول 

قضايــا  عــن  ســلفاً  أكتــب  كنــت  كمــا  وأكتــب 

بعــد  مــا  تراكمــات  ويف  الّتاريــخ  يف  تشــغلني 

الكولونياليــة. أكــرث يشء قــد يوّفــره لنــا فضــاء 

مهجــري هــو الحريّــة، ففــي بلــد مثــل الجزائــر 

الّســكاكن تشــهر يف وجــه كل مــن يرّتــد عّمــا 

يســّمى “العــادات والتقاليــد”، إنهــم يزرعــون 

الكاتــب  ويمنعــون  العـقـول  يف  ذاتيــة  رقابــة 

مــن الّتفكــري خــارج الحــدود التــي يرســمونها 

جوهــر  هــو  الّتفكــري  بحريــة  الّشــعور  لــه. 

العمليــة اإلبداعيــة، وهــو أهــم يشء تمنحنــا 

إيــاه تجربــة يف املهجــر، ومنهــا تتفّجــر عيــون 

الكتابــة. كّلهــا  تخــدم  وســواٍق 

ما إن خرجت من قصر الّرئاسة حّتى التقيت 

بصديقــة دراماتــورج ســبق وتعّرفــت عليــه يف 

ورشــة كتابــة. جلســنا يف مقهــى يك تحّدثنــي 

عن مشروعها الجديد وهو اقتباس “الّنبي” 

“ملــاذا  الّركــح.  عــى  ـجـربان  خليــل  لـجـربان 

فأجابتنــي  ســألتها.  تحديــداً؟”  الّنبــي  كتــاب 

يف  محفــوراً  ـيـزال  وال  صـغـرية  وأنــا  “قرأتــه 

ذاكريت”. شرحت يل، فيما بعد، أنها أرادت 

اقتباســه يك تتقاســم شــغفها بذلــك الكتــاب 

لــم تجــد  لــم يكــن األمــر ســهاً،  مــع آخريــن. 

دعماً، وانتهى األمر بها، بعد أشهر، بإنتاج 

يف  صغــري  مســتقّل  مســرح  مــع  املـسـرحية 

ليوبليانــا. لكــن ســعادة غمرتهــا، بعــد انتـهـاء 

العــروض، والتــي دامــت أســبوعن متتالــن، 

وقــد  أوىل  مجــرد خطــوة  “هــذه  تـقـول  وهــي 

يــأيت أحــد مــن بعدنــا ويكمــل الّطريــق”.

كاتب من الجزائر مقيم يف سلوفينيا

ملف
ي

مد
 ح

ؤاد
ف



107 العدد 69 - أكتوبر/ تشرين األول 1062020 aljadeedmagazine.com

في المنفى تحّررت من الجاذبية 
الثقافية المحلية

حميد زناز

ملــا غــادرت ذات خريــف مــن ســنة 1993 نحــو فرنســا كانــت الجزائــر قــد بــدأت مـسـرتها الجهنميــة نحــو العشــرية الحـمـراء، عشــرية 

اإلرهــاب األـصـويل. كنــت أوّد االـسـرتاحة قليــا ثــم العــودة ملواصلــة الكتابــة عــى أرض الوطــن ولكــّن اســتفحال العنــف حــال دون 

ذلــك. وجــدت نفــيس منفيــا يف فرنســا والبلــد يحــرتق عــى الضفــة األخــرى. كانــت الضربــة شــبه قاضيــة إذ انقطعــت تقريبــا عــن النشــر 

والكتابة يف الصحف قرابة عشــر ســنوات كاملة كما لم أعد إىل الجزائر طيلة 20 ســنة متواصلة. ويف الحقيقة لم أشــعر بالغربة 

يف أول األمــر بســبب معرفتــي باللغــة الفرنســية وتعــّودي عــى زيــارة بــاد فولتــر ســابقا. كان كل اهتمامــي الفكــري منصّبــا عــى مــا 

كان يحــدث يف الجزائــر مــن دمــار ـجـراء العنــف اإلســاموي وقــد دّونــت ذلــك يف كتابــي األول وكان باللغــة الفرنســية والصــادر ســنة 

2009 والــذي كان تحــت عـنـوان “املــأزق اإلســامي/حينما يتحــول الديــن إىل عــدو للحيــاة”. وقــدم لــه الفيلســوف الفرنــيس ميشــال 

أونفــري وتبعتــه خمــس إصــدارات أخــرى يف نفــس املوضــوع وبنفــس اللغــة. ومــع ذلــك لــم أشــعر أبــدا أننــي أصبحــت كاتبــا فرنســيا 

بــل أشــعر دائمــا بأننــي كاتــب جزائــري يكتــب باللغــة الفرنســية عــن همــوم وطنــه وليـقـول للفرنســيني بلغتهــم بأنــه ليــس فرنســيا.

ملف

الكبــري  الشــاعر الجزائــري  عكــس  على 
مالك حداد الذي كان يقول بأنه 

كان منفيــا يف اللغــة الفرنســية لجهلــه للغــة 

العربية التي لم يتعلمها بسبب االستعمار، 

فأنا لم أكن منفيا يف سجن اللغة الفرنسية 

مثــل مالــك حــداد ألننــي لــم أكــن أجهــل اللغــة 

العربيــة لـكـوين مــن جيــل االســتقال وألننــي 

واصلــت الكتابــة والنشــر باللغــة العربيــة وأنــا 

أصــدرت  وقــد  املهجــر.  يف  وأكتــب  أعيــش 

ببريوت كتابا باللغة العربية يف نفس السنة 

بــدار  ســابقا  كتابــي املذكــور  فيهــا  صــدر  التــي 

يف  الــكام  “فصــل  عنــوان  تحــت  الســاقي 

كتــب  أربــع  وتبعتــه  الظــام”.  أهــل  مواجهــة 

كمــا  الجزائــر  يف  نـشـرت  العربيــة  باللغــة 

أصــدرت كتابــا فلســفيا باللغــة الفرنســية يف 

الجزائــر ذاتهــا كمــا صــدر يل كتــاب بالشــارقة 

وآخر بأملانيا.

إىل  الفرنســية  مــن  االنتقــال  هــذا   وربمــا 

العربيــة والنشــر يف الوطــن العربــي وفرنســا 

بجنســيتي  واحتفاظــي  معــا  آن  يف  وإيطاليــا 

الفرنســية  للجنســية  طلــب  دون  الجزائريــة 

عــن  باالنقـطـاع  أشــعر  ال  جعلنــي  الــذي  هــو 

مرتبطــا  أكتبــه  مــا  وظــل  ثقافتــي وجزائريتــي 

بإشــكاليات بلــدي والعالــم العربــي ككل مــع 

توفــر حريــة التعبــري والنقــد والنشــر واملســافة 

الضروريــة.

 وابتداء من املرحلة التي انتهى فيها االقتتال 

وهــدأت  الجزائــر  يف  اإلرهــاب  ضــد  والـحـرب 

األمــور نســبيا يف حــدود 2007، تحّولــت مــن 

كنــت  إذ  إراديت  بمحــض  مهاجــر  إىل  منفــي 

مــا  إكمــال  وســعي  يف  يكــن  لــم  بأنــه  متيقنــا 

للتضييــق  نـظـرا  الجزائــر  فرنســا يف  بــدأت يف 

ـجـراء  التعبــري  حريــة  عــى  ســائدا  كان  الــذي 

قانــون الوئــام الوطنــي الــذي ـجـاء بــه الرئيــس 

يمنــع  والــذي  بوتفليقــة  عبدالعزيــز  املخـلـوع 

ويجــّرم نقــد األصوليــن املجرمــن الذيــن نزلــوا 

االنتحــاري  القانــون  هــذا  عقــب  الجبــال  مــن 

الــذي حــّول هزيمتهــم العســكرية إىل انتصــار 

لألصوليــة. ثقــايف 

 وبغــض النظــر عــن حالتــي املزدوجــة ككاتــب 

البلــد األصــي يف  البلــد املضيــف ولغــة  بلغــة 

آن معــا، فالغربــة األدبيــة لــم تعــد كمــا كانــت 

يكتبــون  الذيــن  إىل  بالنســبة  حتــى  ســابقا 

الـغـرب  يف  يعيشــون  وهــم  فقــط  بالعربيــة 

نـظـرا لوســائل االتصــال الحديثــة ابتــداء مــن 

التواصــل  وســائل  إىل  ووـصـوال  الفضائيــات 

االجتماعــي التــي وفرتهــا اإلنرتنــت. ومــع ذلــك 

ينشــر  مــا  بــن  تختلــف  الكتابيــة  فالتجربــة 

ليــس  الـغـرب.  يف  ينشــر  ومــا  الوطــن  داخــل 

الديــار  خــارج  التعبــري املتوـفـرة  بســبب حريــة 

فحســب بل بســبب تدخل دور النشــر أحيانا 

النشــر هنــا صناعــة  النصــوص، إذ  يف قولبــة 

مرتبطــة بســوق محكومــة بتنافســية شرســة. 

بعبــارة أخــرى إذا لــم ينجــح كتابــك األول فــا 

يمكــن أن تتــاح لــك فرصــة أخــرى لنشــر كتــاب 

ثــان مثــا.

 ال يمكــن أن أخفــي أنــه لــوال وجــودي بفرنســا 

بهــا  كتبــت  التــي  بالطريقــة  كتبــت  كنــت  ملــا 

وملــا كنــت تـجـّرأت عــى طــرح بعــض القضايــا 

الســيايس  واإلســام  بالتديــن  املتعلقــة 

عــن  بعيــدا  حريــة  بــكل  كتبــت  وغريهمــا. 

التشنج والعقد ومن دون حذلقة، أطلقت 

العنــان ألصابعــي تلهــو عــى مامــس حــروف 

دون  ـشـاءت  النقــال فجالــت كمــا  حاســوبي 

يف  أكتــب  وأنــا  شــعرت  حســيب.  أو  رقيــب 

املنفــى ثــم يف املهجــر أّننــي حــر طليــق وحاولــت 

أن أكتــب الكتــب التــي لــم أجدهــا عــى رفــوف 

بلــدي. يف  املكتبــات 

الــذات  عــن  مســتقا  فـكـرت  أننــي   أعتقــد 

يف  املســيطرة  الذهنيــة  والعــادات  الثقافيــة 

العالــم العربــي وبديهياتــه. وكنــت أشــعر وال 

زلــت بأننــي غــري معنــي باملوروثــات العقائديــة 

بضغوطــات  وال  للتفكــري  املكبلــة  الجامــدة 

مــن املعــاين  مــا  بمعنــى  العــام املحــي.  اـلـرأي 

لقــد تحــرّرت مــن الجاذبيــة الثقافيــة العربيــة 

االســامية. خرجــت مــن الــذات لرؤيــة الــذات 

عــى حقيقتهــا. أعتــرب مــا كتبــت رؤيــة جزائريــة 

للواقع الجزائري والعربي حتى وإن تمت يف 

خارجهمــا.

فكــر  أو  أدب  هنــاك  يعــد  لــم  الحقيقــة   يف 

يف  ســائدا  كان  كمــا  خصائصــه  لــه  مهجــري 

املــايض ولــم يعــد الفصــل ممكنــا، فيمكــن أن 

تجــد يف عــز الـغـرب لــدى املهاجريــن واملنفيــن 

بلــدان  يف  تعــرث  بينمــا  متخلفــا  أصوليــا  فـكـرا 

كارل  عــن  راق.  حــدايث  فكــر  عــى  الشــرق 

ياـسـربس الفيلســوف األملــاين الشــهري، قالــت 

حنا أردنت إنه “غادر أملانيا ليبقى فيلسوفا”. 

دكتاتوريــات  غــادروا  الـعـرب  املثقفــن  مئــات 

بلدانهــم نحــو الغــرب الديمقراطــي ليســقطوا 

اـلـرتاث. فــخ دكتاتوريــة  ـمـرة أخــرى يف 
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نوستالجيا األوطان المفقودة
األوطان في المخيلة السردية

ممدوح فراج النابي

»ولكني أنا املنِفيُّ خلف الّسور والباب

خذيني تحت عينيك 

خذيني، أينما كنت

خذيني، كيفما كنت.

أرّد إىّل لون الوجه والبدن

وضوء القلب والعني

وملح الخبز واللحن

وطعم األرض واألوطان!« 

)محمود درويش(

ــد محمــود درويــش يف قصيــدة »عاشــق مــن فلســطني« التــي اجتزأنــا املقتطــف الّســابق منهــا )مــع أنــه كتبهــا يف مرحلــة مبـكـرة  ُيجسِّ

د...إلخ. بمــا أن  ــياق األنطولوجــي للمْنَفــى، الــذي يعكــس حالــة دائمــة مــن العزلــة والغربــة واالبتعــاد والتشــرُّ ســابقة للمْنَفــى( السِّ

الشرخ املفروض الذي ال التئام له، بني كائن بشري ومكانه األصي بني الذات وموطنها الحقيقي؛ فا يمكن البتة التغلب عى 

مــا يوّلــده مــن شــجن أســايس« .

ملف

المعروف  أن املَْنَفــى هــو ِنتــاج شــرط 
يتبعــه  ُمحــّدد،  تاريخــي 

ـشـرنقة  إىل  العالــم  مــن  نرجــي  »انســحاب 

ر فرانز فانون، أو »عزلة  الذات« كما يف تصوُّ

بالــغ  بإحســاس  الجماعــة  خــارج  تعــاش 

الحــّدة » كمــا يف تصــّور إدوارد ســعيد. وقــد 

واكــب املفهــوم بعــض التـحـوالت والتـغـرّيات 

يف خــال الربــع األخــري مــن القــرن العشــرين، 

كمــا يقــول الدكتــور عبــد اللــه إبراهيــم »حيــث 

منــه داالً  الــذي جعــل  اللغــوي  َغــادر معنــاه 

واالقـتـاع  والهـجـرة  الغربــة  أدب  عــى 

ــزة  ُمَحفِّ أوال  تجربــة  فأصبــح  والتشــّرد، 

وثانًيــا:  املنفــى،  ســرديات  إنـتـاج  يف  للكتابــة 

النظــر  عــى  تــدلُّ  مجازيــة  تجربــة  أضحــت 

البشــر  العالــم وتجــارب  إىل  جديــدة  بعيــون 

وتفاعــل الثقافــات ومفهــوم الحريــة والرؤيــة 

غــري املتحّيــزة، واالبتعــاد عــن مفهــوم الُهويــة 

األصــل  مثــل  مفاهيــم  وطــرح  املغلقــة، 

بســاط  عــى  الوطنيــة  واآلداب  والقوميــة 

البحث ُمجّدًدا«.

التــي  املفهــوم  طرحهــا  التــي  الّرحابــة  ومــع   

تتيــح توســيع داـئـرة التنــاول يف التجربــة، إال 

مــع  الروائيــن يف تعاملهــم  أن  العجيــب  أن 

اســتجابة  املجــاز،  إىل  نقلوهــا  املْنَفــى  تجربــة 

)وهنــا  املقموعــن  ُيـحـرِّض  عريــض  مـلـرياث 

يتوازون مع املنفين( عى املواربة والتعريض 

كمــا  ــة  التقيَّ إىل  أجمــل  وبصــورة  والتوريــة، 

التقيــة ومجــازات  ابــن وهــب قارئــه عــى  نّبــه 

ُدريــد  ابــن  حــّض  وقبلــه  والفعــل،  الســلوك 

اـسـرتاتيجيات  اتـبـاع  عــى  واملضطهــد  املُْجــرب 

املجــاز. 

مًعــا  وارتباطهمــا  باملجــاز،  املنفــي  عاقــة 

محمــود  صاغهــا  العــودة،  فـكـرة  بجوهــر 

يـقـول  مــن مقاالتــه كمــا  درويــش يف واحــدة 

محمــد الشــحات. ومــن ثــّم ُيحلِّــون املَْنفيــون 

الــذي  املفهــوم  وفــق  الوطــن،  محــل  الكتابــة 

يتوافق مع استعادة هذه األوطان املفقودة، 

ومنهــا اســتعادة الُهويــة ســرًدا عــرب املجــازات، 

حســب تعبــري ـبـول ريكــور يف مـعـرض حديثــه 

»الّزمــان  كتابــه  يف  التاريخيــة  الروايــة  عــن 

والّســرد«، وهــي تلــك األطروحــات التــي َبنــى 

ص  عليها الناقد البحريني نادر كاظم املتخصِّ

رديات مفاهيمه عن »َسرد الُهويات«  يف السَّ

ــا ُمحايــًدا للوقائــع  والــذي يعـتـربه »ليــس َقًصّ

يف  متــوَِّرط  قــصٌّ  هــو  وانمــا  والّشــخصيات، 

ــراع، ذلــك أن ســيادة أّيــة ُهويــة أو  قلــِب الصِّ

عــى حســاب  تــأيت  ثقافيــة  أو حبكــة  ســردية 

انحســار هوية أو ســردية أخرى«، بل يذهب 

إىل أن »الصراع الدائر يف العالم اآلن« ما هو 

الّســرديات«.  ُصــور ـصـراع  إال »صــورة مــن 

تتحّقــق  ال  الُهويــة  »أن  إىل  انتهــى  وقــد 

قراءتــه  أثـنـاء  وبواســطته«،  بالّســرد  إاّل 

عليهــا  أجــرى  التــي  الثقافّيــة  للمشــاريع 

تســاؤالته ومقارباتــه النقديــة. لكــن مــع ـكـرثة 

يتبعهــا  التــي  الطرائــق  أو  االـسـرتاتيجيات 

وعيهــم  تؤّكــد  التــي  كتاباتهــم  يف  املنفيــون 

بمفاهيم الكتابة والوجود والوطن والهوية، 
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إاّل أنهــا مــع تنّوعهــا وقدرتهــا عــى التعبــري عــن 

حالة االنقسام )أو االنشراخ( الحاّد التي يقع 

فيها املَْنِفّي بن مطارادات هويات متعّددة؛ 

ــتات والتيــه يف  هويــة وطــن اَلَنّْفــى وهويــة الشَّ

املنَفــى، أو حتــى التــي ُيقــدم عليهــا متاجـسـًرا 

وطــن  هويــة  عــن  باالنـسـاخ  عواطفــه،  عــى 

اَلَنّْفــى، واالنصهــار يف البديــل، هويــة املَْنَفــى 

أو هويــة الّشــتات، فالحقيقــة الّراســخة كمــا 

يـقـول محمــد الشــّحات أنهــا جميعهــا تؤّكــد 

فكرة جوهرية تلخص الوجع املُستمر وتنبئ 

الهويــة«. اســتقرار  عــن »ال 

املَْنَفــى  تجربــة  ُتمثلــه  مــا  بقــدر   

فإّنهــا  املنفيــن  عــى  وقســوٍة  ضــرواٍة  مــن 

الكثــري  املْنفيــن  تمنــح  املُقابــل  الجانــب  عــى 

الّســلب  بــن  مــا  مــن الخصائــص املُتضاِفــرة، 

الشــّحات  محمــد  يـقـول  فكمــا  واإليجــاب، 

بأهميتــه  شــعور املْنِفــّي  مــن  ــُف  »يكثِّ فاملْنَفــى 

الشــخصية فتتضّخــم ذاتــه، ويتـحـّول منزلــه 

الواقــع إىل  األـسـرة املتواضعــة عــى مســتوى 

مســتويي  وعــى  األـطـراف،  مرتاميــة  ضيعــة 

مــن  ــق  »ُيعمِّ فاملْنَفــى  واملخّيلــة؛  الذاّكــرة 

املْنِفــّي«.  الشــخص  رومانســية 

قطاعــات  عنهــا  كشــفت  التــي  الحقيقــة 

دها،  عريضة من املرويات الحدثية عى تعدُّ

أن ثيمة املْنَفى صارت محوًرا رئيســيًّا يف هذه 

كتابــات  )اآلن(  اعتبــار  يمكــن  بــل  املرويــات، 

حــاق  ممــا  الهاربــن  العراقيــن  مــن  الكثــري 

الداـئـرة  هــذه  يف  يدخــل  )وباملثــل  بالـعـراق 

األرض(  أصـقـاع  يف  الاجئــن  الّســورين 

عــى  تهيمــن  والشــتات،  اللجــوء  بــاد  إىل 

أجوائهــا االـغـرتاب والنفــي والتشــرُّد، وحالــة 

وهــذا  أوطانهــم.  إليــه  آلــت  ملــا  الحـسـرة  مــن 

عــى  حلَّــت  التــي  السياســيَّة  ات  التـغـريُّ ِنـتـاج 

الـعـراق  ـحـرب  بعــد  مــن  العربّيــة  املنطقــة 

األخــرية وإزاحــة نظــام الرئيــس صــدام حســن 

مشــهد  يف   ،2003 عــام  الحكــم  ســّدة  عــن 

تـحـوالت يف  ِمــن  بعــده  حــدث  ملــا  فارًقــا  كان 

شــهدت  فقــد  األوســط؛  الشــرق  منطقــة 

أهمهــا  يكــن  لــم  عديــدة،  توـتـرات  املنطقــة 

ــا  مهمًّ عامــاً  كانــت  وإنمــا  الخليــج،  ـحـرب 

املنطقــة،  يف  حدثــت  التــي  التـغـريات  لهــذه 

ديموغرافيــة  تغيــري  يف  كارثّيــة  أكرثهــا  وكان 

املكان بسبب اإلثنية العرقّية واإليديولوجّية 

ظـهـرت  التــي  والنـعـرات املذهبّيــة  الطائفّيــة، 

القــوى  عــى  املهيمــن  وصــارت  الســطح  عــى 

السياسية، وهو ما انتهى بالتهجري القصري 

ــكان كمــا حــدث مــع اإليزيديــن  لكثــري مــن السُّ

إىل  داعــش  اضطرتهــم  عندمــا  الـعـراق،  يف 

املــكان. ـتـرك 

ال تســعى هــذه الدراســة بحــال مــن األحــوال 

إىل تكرار ما قاله ُنقاد سابقون حول مفهوم 

الطوعــي واإلجبــاري،  النفــي؛  املنَفــى وأنــواع 

أو حتى التفرقة بن النفي والهجرة، ورواية 

الغربــة، أو االـغـرتاب وغريهــا  املَْنَفــى وروايــة 

مــن مفاهيــم جميعهــا تتصــل بهــذه التجربــة 

بفــّض  معنيــة  غــري  فالدراســة  األليمــة، 

حتــى  أو  املفاهيــم،  هــذه  بــن  االشــتباكات 

جــدوى  لعــدم  ال  بينهــا،  التقريــب  محاولــة 

تماًمــا،  العكــس  عــى  بــل  التفرقــة،  هــذه 

وإنمــا مرجــع هــذا هــو أن ثّمــة أعمــااًل مهّمــة 

االشــتباكات  هــذه  فــّض  إىل  ســعت  وجــاّدة 

مــن ناحيــة، والحديــث فيــه ال يقــدم جديــًدا، 

بــل يصبــح مــن مكــرور القــول، وترديــد أقــوال 

ســابقة، ومــن ناحيــة أخــرى اعتنــت بدراســة 

هذه اإلشكاليات بالدرس املستفيض إجرائيًّا 

محمــد  الدكتــور  دراســة  يف  كمــا  ــا  وتطبيقيًّ

والتــي  املنفــى«،  »ســرديات  عــن  الشــّحات 

حليــم  دراســة  وباملثــل   ،2006 عــام  صــدرت 

الغربــة  ـبـركات يف مجلــة فـصـول عن»روايــة 

واملنَفــى«، وقــد صــدرت صيــف 1998، وهــي 

الشــحات.  دراســة  مــن  أســبق 

هــذا  أســباب  عنــد  الدراســة  تقــف  ال  وباملثــل 

بنوعيــه  االـغـرتاب  أو  أشــكاله  بكافــة  النفــي 

املهجــر،  بــاد  يف  أو  األوطــان  داخــل  أيًضــا 

متـغـرّية  كانــت  وإن  األســباب  هــذه  فمثــل 

مــن كاتــب إىل آخــر ومــن مرويــة إىل أخــرى، 

فهــي أيًضــا نوقشــت باســتفاضة يف دراســات 

سابقة. الدراسة بقدر ما هي معنية بكل ما 

سبق وتحتويه يف متنها إال أّنها ال تقف عنده 

إىل  باإلحــاالت  أكتفــي  وســوف  باســتفاضة 

املراجــع املهّمــة التــي تناولــت هــذه اإلشــكالية. 

الدراســة  أن  هنــا  إليــه  اإلشــارة  يجــب  فمــا 

عــى  ـطـرأت  التــي  التـحـوالت  بتتبــع  معنيــة 

»مفهــوم الوطــن يف مرويــات املْنَفــى« وكيــف 

هــذه  عالجــت  التــي  املرويــات  اســتطاعت 

وثيًقــا  اتصــاالً  متصلــة  أكانــت  ســواء  الثيمــة 

روايــات  إىل  تنتمــي  حتــى  أو  املْنَفــى  بروايــات 

م تمثيــات مختلفــة لألوطــان  الغربــة أن ُتقــدِّ

املفقــودة، ويف املقابــل تكشــف عــن التحــوالت 

كان  الــذي  املَْنَفــى  مفهــوم  عــى  حّلــت  التــي 

ســائًدا يف أدبيــات املْنَفــى الّســابقة، وكيــف أّن 

بــه  التــي »يتنــزى  َيُعــْد الجرثومــة  لــم  الـغـرب 

الطيــب صالــح  كمــا وصفهــا  الكــون«  جســم 

الروايــة ص:  الشــمال:  إىل  الهـجـرة  )موســم 

واملــاذ.  صــار امللجــأ  بــل   ،)128

التأكيــد  يجــب  الــذي  املهــم  الــيء  لكــن 

املرويــات  أن  هــو  املدخــل،  هــذا  يف  عليــه 

صــدرت  جميعهــا  هــي  للدراســة  الخاضعــة 

يف األلفيــة الثالثــة، وهــي حديثــة نســبية وإن 

خــال  مــن  بآخــر  أو  بشــكل  تتقاطــع  كانــت 

مرويــات  مــع  تســتدعيها  التــي  االســتداعات 

صــدرت قبــل الزمــن املرجعــي للدراســة، ومــن 

ابقة  ثم تأيت الدراسة متجاوزة للدراسات السَّ

فعلــت  كمــا   2000 عــام  عنــد  توقفــت  التــي 

دراسة محمد الشّحات، التي جعلت زمنية 

إطــاًرا  األلفيــة  نهايــة  حتــى  النكســة  بعــد  مــا 

ــا لهــا. كمــا أن هــذه الدراســة ال تضــع  مرجعيًّ

شرط النفي معياًرا أساسيًّا لتمثيل الروايات 

موضــوع الدراســة، فثمــة روايــات لــم يحــدث 

النفــي لكتابهــا، ولكنهــا تحدثــت عــن منفيــن 

كما يف روايات وحيد الطويلة »باب الليل«، 

فالروايــة ليســت ثيمتهــا الكليــة النفــي، وإنمــا 

ثّمــة أشــخاص عانــوا مــن النفــي كمــا هــو حــال 

روايــة  وباملثــل  شــندي«.  »أبــو  الفلســطينيي 

حّجــي جابر»ـمـرىس فاطمــة« وجنــى الحســن 

»طابق 99« وإن كان يف حالة جنى الحسن، 

تتمــاس تجربــة املؤلفــة مــع مرويــات الغربــة، 

قــد انتقلــت إىل أمريــكا للعيــش بعــد صــدور 

روايتهــا، نفــس الــيء ممكــن أن ُيقــال عــى 

الطحــاوي »بروكلــن هايتــس«  ـمـريال  روايــة 

التــي ال تشــملها الدراســة وإن كانــت تتمــاس 

البطلــة  حيــث  مســاراتها؛  بعــض  يف  معهــا 

االـغـرتاب  تجربــة  ابنهــا  مــع  تعيــش  هنــد 

تعيشــها  التــي  االـغـرتاب  وحالــة  كاملــة، 

شــمال  يف  فرعــون  تــال  قريتهــا  تســتدعى 

الدلتــا، وهــو مــا يتمــاس مــع مقصــد دراســتنا 

عــى  ويهيمــن  الوطــن املفقــود،  يحــّل  حيــث 

وتنشــط  البديــل،  الوطــن  يف  الشــخصية 

الذاكرة يف االستدعاءات التي تميل كلها إىل 

الوطــن والشــخصيات املفقتــدة، ومــن ضمــن 

تجــارب  هــو  مرويتهــا،  داخــل  تســتدعيه  مــا 

»تفاحــة  عــن  البحــث  إىل  ســعوا  آخريــن 

الضعـفـاء  بأحــوال  طافــت  حيــث  العالــم« 

بحثــوا  الذيــن  الاجئــن  مــن  واملهمشــن 

حســب  ـــــ  ظنوهــا  بــاد  يف  واملــاذ  األمــان  عــن 

»تفاحــة  ـــــ  الروايــة  الشــخصيات يف  تعـبـريات 

العالــم« بيــد أنهــا لــم تكســبهم غــري الخــوف 

بأّنهــا  الــذات ويقــرون – أنفســهم -  وفقــدان 

»مدينــة تخلــق كل التعاســة البشــرية«، وملــا 

ال وهــي »مدينــة ظاملــة مثــل كل مــدن التاريــخ 

التــي تحولــت إىل غبــار، بعــد أن اســتبعدت 

نفســها.  ــاِردة  السَّ تـقـول  كمــا  أُناســها« 
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ســرًدا  املـُـــستعاد  الوطــن  فـكـرة   

ورديفهــا الُهويــة، كانــت حاـضـرة عنــد أديــب 

أمــام  خطابــه  يف  بامــوق«  »أورهــان  نوبــل 

بـ«حقيبــة  املعنــّون  الســويدية  األكاديميــة 

أبــي« وهــي التــي اســتعادها ســرًدا يف روايتــه 

»إســطنبول مدينــة الذكريــات«، حيــث يقــول 

هــو  اآلن  بــه  أحــسُّ  »مــا  النوبــّي  خطابــه  يف 

نقيــض مــا شــعرُت بــه طفــاً وشــاًبا: لقــد صــار 

إســطنبول.  هــو  إيّل  بالنســبة  العالــم  مركــز 

وهــذا ليــس ألين عشــُت هنــاك حيــايت كلهــا، 

وإنمــا ألّننــي عــى مــدى الثــاث والثاثــن ســنة 

جســورها،  شــوارعها،  أروي  كنــُت  املاضيــة 

مســاجدها،  بيوتهــا،  كابهــا،  ناســها، 

دكاكينهــا،  الغريبــن،  أبطالهــا  ينابيعهــا، 

املظلمــة،  نقاطهــا  الشــهرية،  شــخصياتها 

ـجـزًءا  كلهــا  هــذه  جاعــاً  ولياليهــا،  أيامهــا 

كلهــا.  إيّاهــا  ُمْحَتِضًنــا  منــي، 

العالــم  فيهــا  َصــار  نقطــة  إىل  وصلــُت  لقــد 

الــذي صنعُتــه بيــدي، هــذا العالــم الــذي كان 

حقيقيــة  أكــرث  فحســب،  رأيس  يف  موجــوًدا 

كان  فعــاً.  فيهــا  عشــُت  التــي  املدينــة  مــن 

ذلــك حــن بــدا كل هــؤالء النــاس والشــوارع، 

إىل  يتحّدثــون  وكأنهــم  والبنايــات  واألشــياء 

كانــوا  لــو  كمــا  بــدوا  حــن  بعضــا،  بعضهــم 

أتخّيْلُهــا،  لــم  بُِطــرٍق  بينهــم  فيمــا  يتفاعلــون 

كمــا لــو أنهــم لــم يعيشــوا فقــط يف خيــايل أو 

يف كتبــي، وإنمــا أُلَنّفســهم. هــذا العالــم الــذي 

ســيبدو  بإـبـرة  ـبـًرا  يحفــر  مثــل رجــل  خلقُتــه 

آخــر«،  يشء  أي  مــن  حقيقيــة  أكــرث  عندئــٍذ 

وقــد ظلــت هاجًســا يســطري عليــه حتــى عــاد 

 Kafamda« إليه مجّدًدا يف روايته الجديدة

التــي  عقــي«  يف  »غرابــة   »Bir Tuhaflık

.2016 عــام  مطلــع  صــدرت 

ـ 2 ـ

يف  ـــــ  العربّيــة  الّســردية  قّدمــت   

دة تســتحِضُر  نمــاذج متعــدِّ ــــــ  الـفـرتة األـخـرية 

فـكـرة االســتعادة، وتمّثــل ذلــك يف مرويــات 

لــم  ـ  بعضهــم  ـ  أُلدـبـاء  جميعهــا،  ـجـاءت 

هــذا  كان  أيًّــا  ُيْنفــوا  لــم  وباألحــرى  ُيهاجــروا 

مازالــوا  بــل  اختياريًّــا،  أم  َطواعًيــا  النِفــّي 

َمْنِفيــن  بوصفهــم  أوطانهــم  يف  يعيشــون 

ِمــن الداخــل، وقّدمــوا هــذه الّصــورة الّضافّيــة 

لألوطان املفقوَدة، مع آخرين اختاروا املنَفى 

هــو  كمــا  األوطــان  جحيــم  مــن  للـفـرار  مــاًذا 

الحال لدى الكاتبة العراقية إنعام كجه جي 

يف جــّل نتاجهــا، والروائيــة عاليــة ممــدوح يف 

وغريهمــا.  ... »األجنبيــة« 

قــد يميــل النقــاُد إىل اعتبــار املنَفــى   

هو الّسبب الرئيي الذي َدَفَع الروائين إىل 

حاجــة  ثــّم  ومــن  ســرًدا،  األوطــان  اســتعادة 

املَنِفــي إىل وطــن بديــل يجــرتُّ عليــه الذكريــات 

واألـحـزان، كمــا يف أطروحــات إدوارد ســعيد 

عــى  يعتمــد  أساًســا  »النفــي  أن  يــرى  الــذي 

وجــود حــّب الوطــن األصــل، وارتبــاط حقيقــّي 

اإلنســان وال  عــى  ُفرضــت  غربــة  هــو  إْذ  بــه، 

ِمــن  ُمْقتَلــع  فاملنِفــى  منهــا،  الخــاص  يمكــن 

جــذوره وتربتــه، وماضيــه«، ويف ضــوء هــذا 

ذاتــه  معرفــة  يســتطيع  ال  اإلنســان  أن  يــرى 

إال باآلخــر، وهــذا اآلخــر ال يتوفــر إال »بالُبْعــد 

املــكاين«، وهــو مــا يتفــق فيــه مــع قــول محمــد 

إال  ذواتنــا  اكتشــاف  يمكننــا  »ال  بأنــه  ديــب 

عــرب الرتحــال«، وإن كان إدوارد ســعيد عــاد 

إثــارة  بأّنــه »مــن أكــرث املصائــر  َوَوصــَف املنَفــى 

العامــل  هــذا  إىل  إضافــة  لكــن  للحــزن«، 

املهــم، ثمــة عوامــل أخــرى تتمّثــل يف الـحـرب 

كما فعل بطل »طابق 99« الذي ما إن غادر 

بلــده مجبــوًرا ومحّمــاً بذكريــات أليمــة حتــى 

راَح يســتعيدها عــى مهــل يف غربتــه، وباملثــل 

بطــل »ـمـرىس فاطمــة« لحّجــي جابــر، ومنهــا 

أيًضــا التغريــب الــذي أحــاَل املــدَن إىل َمنــاٍف، 

ودفــع أهلهــا إىل البحــث عــن الهـجـرة منهــا، 

كمــا صــّور الحبيــب الّســاملي يف روايتــه »نـسـاء 

»ليــل  يف  الركابــي  الخالــق  وعبــد  البســاتن« 

ملف
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عــي بابــا الحزيــن«. ومنهــا أيًضــا مــا تمّثــل يف 

إســماعيل  أوضــح  كمــا  ذاتهــا  الُهويــة  َســْلب 

فهد إسماعيل يف مروية »يف حضرة العنقاء 

يف  الســنعويس  وســعود  الــويف«،  والخــل 

البــدون  لقضيــة  وتناولهمــا  البامبــو«  »ســاق 

الداخــي يف  للمنَفــى  إشــارة  الكويــت، يف  يف 

األوطــان التــي لــم تعــرتف بهــم. لــذا لــم َيُعــْد 

كمــا  االســتعمار  حتــى  أو  والطــرد  اإلقـصـاء 

كان مــن قبــل األســباب الوحيــدة للنِفــي عــن 

األوطان، بل شملت املواضعات االجتماعية 

أيًضا، والقمع وتكبيل الحريات، لدرجة أن 

األوطــان صــارت ذاتهــا أشــبه باملنــايف لألـحـرار.

النقديــة  املقاربــة  هــذه  ستشــتغل   

التــي  الكتابــات  هــذه  مــن  داّلــة  نمــاذج  عــى 

انهكهــا الحنــن والبحــث عــن أوطــان بديلــة، 

وأيًضا الذين يعيشون يف أوطانهم )املنفيون 

يف الداخــل( وثمــة مســافة زمكانيــة تفصلهــم 

عنهــا، وتجعلهــم يشــعرون بالحنــن إليهــا، 

بــن  ـتـرتاوح  الوطــن  صــورة  َصــارت  ثــّم  ومــن 

مجــرد ُحلــم، وبــن مجــرد كذبــة بيـضـاء. أو 

حتى بن مجرد سؤال ال جواب له كتساؤل 

يل  أيــن  «ِمــن  البامبــو  ســاق  بطــل  »عيــى« 

يملــك وجوهــاً  وهــو  الوطــن  مــن  أـقـرتب  أْن 

أشــاح  أحدهــا  مــن  اقرتبــُت  كلمــا  عديــدة.. 

بعيــداً«. بنـظـره 

ـ 3 ـ

ضياع الوطن ... الحبيبة.

قصــُة  مــن  جابــر  ــي  حجِّ يتخــذ   

الُحــبِّ التــي بــدأَ بهــا روايتــه »ـمـرىس فاطمــة« 

البطــل  بــن   )2013 العربــي،  الثقــايف  )املركــز 

يف  برقــم  املعــرَّف  ثــمَّ  االســم،  مجـهـول 

يف  يتكــّرر  مــا  وهــو  ســاوا  تدريــب  معســكر 

ســجن الشــجراب، وســلمى معذبتــه، طالبــة 

بعدمــا  أَثرهــا  َيقتفــى  التــي  الثانــوي  الصــف 

لرســوبها املتكــّرر  ســاوا  إىل  َلــْت  أنهــا ُرحِّ علــم 

يف دراستها، وإن كانت يف الحقيقة ُمختبئًة 

يف أســمرا، دون أن تعلــم بأنــه هــام يف رحلــٍة 

لنــا  ليكشــف  مجــاالً  عنهــا،  بحًثــا  ُموِجَعــٍة 

فيــه معالــم التغريــب، التــي ُمِنــَى بهــا وطنــه 

إرترييــا منــذ وقــع قديًمــا فريســة لاســتعمار 

اإليطــايل، ثــّم وقوعــه تحــت تأثــري الجماعــات 

الوهابيــة التــي غــزت البــاد مــع وفــود الّطــاب 

الذين درسوا يف جامعات املدينة، وما قابله 

مــن حركــة قمعيــة مارســتها األجهــزة األمنيــة 

انتـشـرت  التــي  الجماعــات  بهــذه  للتنكيــل 

كانــوا  الذيــن  املدرســن  صــورة  يف  القــرى  يف 

ورغــم  املعاهــد.  داخــل  بالتدريــس  يقومــون 

بالثــورة  ثمــة حلًمــا  الســلطوي إال أن  القمــع 

واملؤمــن  املثقــف  كــداين  شــخصية  يف  ماثــل 

جماعــة  ضمــن  وعملــه  التغيــري،  بحتميــة 

تنشــد العدالــة، وتناضــل لتغيــري البــاد نحــو 

»الوطــن  بــأن  يعــرتف  هــذا  ومــع  األفضــل، 

كذبة بيضاء، يروج لها البعض دون شعور 

شــعور  دون  آخــرون  ويتلقفهــا  بالذنــب، 

بالخديعــة«، وهــي كذبــة يتذكرهــا البطــل يف 

اآلخريــن  لعذابــات  مشــاهداته  أثـنـاء  رحلتــه 

من أجل حلم االنعتاق والهروب من جحيم 

لعصابــات  ضحايــا  فيقعــون  الوطــن،  هــذا 

وترســلها  بأجســادهم  تتاجــر  التــي  التهريــب 

إىل إســرائيل مــررًوا بســيناء يف مصــر، وصــوالً 

االســتغال  وحالــة  الاجئــن  مخيمــات  إىل 

والضغط عليهم من قبل عصابات التهريب 

كـنـوع  فتياتهــم  بخطــف  أو  خيامهــم  بحــرق 

من الرتهيب يدفعهم لقبول فكرة الهروب.

بــن  فاطمــة  ـمـرىس  َســارد  يــوازى   

الوطن الضائع وبن َفْقده لحبيبته سلمى، 

فهــي  واحــًدا  شــيًئا  منهمــا  تجعــُل  مــوازاٍة  يف 

وهــي  واحتياجاتــه،  ووعيــه  ولغتــه  جــذوره 

تــارة  الوطــن«  بحجــم  »ُحلــم  إليــه  بالنســبة 

وتــارة أخــرى »يداهــا وطــن دفء ينهــي صقيــع 

اغرتابــي« )ص، 212 ( عــى حــّد وصفــه لهــا. 

ــٍب »أوال َيســتحُقّ  ــى أنــه َيتـسـاءُل يف تعجُّ حتَّ

 ،)68 )ص،  خلفــه«  ألهــَث  أن  الوطــن  هــذا 

يكتشــُف  عنهــا  البحــث  عــى  اإلـصـرار  ومــع 

محنــة هــذا الوطــن الــذي راَح هــو اآلخــر يتبــّدد 

الذيــن اكتشــفوا  أبنائــه  قلــوب  ِمــن  ويتــاىش 

أّن »الوطــن كذبــة بيضــاء«، يــرّوج لهــا هــؤالء 

أبنائــه.  وباســتبداد  خرياتــه  مــن  املنتفعــون 

ليغــادره  جاءتــه  الـهـرب  فرصــة  أن  ومــع 

فيــه«،  »ُهــِزَم  بأنَّــه  اعــرتَف  أنَّ  بعــد  تماًمــا 

بديــل«  »وطــن  عــن  لــه  َيْبَحــَث  أْن  ويجــب 

ُيــدرك دائريــة  أنــه كان  كمــا أـخـربه أمــري، إال 

املصــري عــرب تســاؤله »ملــاذا نـهـرب مــن الوجــع 

إليه« )ص، 179( ومن ثم، فقد بدت حياته 

كمــا يـقـول »كداـئـرة كـبـرية، ال تتيــح االلتـقـاء 

ذاتــه،  االتجــاه  نتبــع  أننــا  طاملــا  أريــد،  بمــن 

والقــدر نفســه والشــوق واالحتـيـاج، بــدا كل 

كلــه  العمــر  الــذي قضيــت  يشء خلفــي وأنــا 

ومــن   ،)252 )ص،  ســيأيت«  مــا  انتظــار  يف 

ـفـرط هــذه الدائريــة والتكراريــة يخــال أن كل 

بمــا يف ذلــك »الطريــق واملحــال  يشء دائــري 

الــذي  الــيء الوحيــد  والبيــوت« )ص،253( 

جــاده  رؤيتــه  هــو  هزائمــه  مــن  خّفــف  ربمــا 

القاســية  مامحــه  خلــع  وقــد  »منجــوس« 

املتغطرسة وارتدى مامح املغلوبن بعد أن 

فقــد ســوطه وســّلم ظهــره لجاديــن آخريــن، 

وهــو مــا جعلــه يشــعُر باإلشــفاق عليــه، لــذا 

َمــرىس  إىل  بالعــودة  النهــايئ  الـقـرار  كان 

فاطمة نقطة البداية، والتي عندها تتكّشف 

بعــض الحقائــق األكــرث إياًمــا، وكاهمــا يبــدأ 

رحلــة البحــث مــن جديــد يف إشــارة إىل عــدم 

كمــا  الحــال  مــادام  جــدوى األحــام واآلمــال 

هو لم يتغري »هنا يف َمرىس فاطمة ... حيث 

تبــدأ كل املســارات، وإليــه تنتهــي« )ص 254(

تكبدهــا  التــي  املعانــاة  رغــم رحلــة   

وطنــه،   / محبوبتــه  عــى  للعثــور  اـلـراوي 

عــى  العثــور  يف  قرينــه  كان  الفشــل  أن  إال 

إال  يبــَق  فلــم  هــذا  كلِّ  مــع  لكــن  كليهمــا، 

األمــل، الــذي تركــه الــراوي بعــد تبعــرثُّ اآلمــال 

د األحــام متمثــاً يف العــودة إىل َمــرىس  وتبــدُّ

فمــع  البحــث،  وإعــادة  ثانيــة،  ـمـّرة  فاطمــة 

تواجــد الوطــن البديــل والــكل حّثــه عليــه إال 

ــا،  أنــه يــرى أّن الوطــن البديــل »قــد ُيْبقيــَك َحيًّ

َمــرىس  إىل  فعــاد  الحيــاة«  َيْمَنُحــَك  ال  ــه  لكنَّ

االســتبدال  فـكـرة  ذهنــه  عــن  طــارًدا  فاطمــة 

خاصة أنها جاءت من ابنة الوطن املستعِمر 

األول لهم كارال اإليطالية التي كانت ماتزال 

يحــّث  بهــذا  وهــو  الكولونيــايل،  للفكــر  ج  تــروِّ

عــى مواصلــة العمــل لتحقيــق الُحْلــم الــذي 

تـكـرار املحاولــة وهــي اإليجابيــة  ِمــن  يــأيت  قــد 

الــذي وّزعــه  الســوداوي  العالــم  الوحيــدة يف 

الكاتــب يف نصــه، وهــو مــا جعــل الهزائــم ال 

اســتثناء. بــا  الشــخصيات  معظــم  تفــارق 

باب الليل املقهى ذاكرة املنِفّي 

األحبــاب«  »ملـــّـــة  َمقهــى  تـحـّول   

ــا  مكانيًّ فـضـاًء  الطويلــة  اّتخــذه وحيــد  الــذي 

لروايته »باب الليل« الصادرة عن منشورات 

ُيســكب  َمبــىك  حائــط  إىل   ،2013 االختــاف 
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األوطــان،  عــى  الدـمـوع  الجميــع  عنــده 

البشــر  مــن  فريــدة  تركيبــة  فيــه  فتحتشــد 

ولبنانيــن  توانســة  الجنســيات؛  مختلفــي 

كان  وإْن  وأوروبيــن،  وليبيــن  وســودانين 

متقاعــدون  ثــّوار  أو  فلســطينيون،  ــة  ثمَّ

حاضــرون بفجيعتهــم، حتــى صــاروا بفعــل 

عوامــل ِعــّدة ال تبــدأ مــن الخيانــة وال تنتهــي 

بشــر  »بقايــا  مجــرد  األحــام  ـسـراب  د  بتبــدُّ

يومهــم  لقمــة  وراء  يلهثــون  أظافــر،  بــدون 

أن  َيْقَبــل  بلــٍد  بــأّى  وافــرـ  بيــأس  ـ  يحلمــون 

ُلــوا إليــه ولــو فــى جــزر الكاريبــى، أو عــن  يَُرحَّ

 .)155 )ص،  كان«  اســم  بــأّى  ســفر  جــواز 

التــي  الوظيفــة  بهــذه  املقهــى  هــذا  فيصــري 

كنقطــة  زمكانًيــا،  فـضـاًء  لــه  النــص  منحهــا 

اّتصــال الخــارج بالداخــل، أو العكــس وهــي 

بتاريــخ املقهــى منــذ  اللَِّصيقــة  َفــات  الصِّ تلــك 

نشأته، وما أضفته عليه النُّظم الديكتاتورية 

ــس، إىل كونــه  ِمــن وظائــف املراقبــة والتجسُّ

»فاعلية كونيِّة« باصطاح غاستون باشار، 

الهزائــم  ألصحــاب  واللَّـقـاء  ــع  التجمُّ ُتحّقــق 

الوقــت  ذات  ويف  ــة،  العربيَّ واالنتكاســات 

ــُد مصائرهــم بعدمــا فرَّقتهــم أوطانهــم،  يوحِّ

حـلـول  عــن  للبحــث  بديــاً  مكاًنــا  فيضحــي 

ووضع الخطط حول قضايا مصريية، كنوٍع 

ــْكِليَّة  الشَّ تلــك املنظمــات  ِمــن  ــخرية  السُّ ِمــن 

)التــي تنتهــي جميعهــا بصفــة العربّيــة( والتــي 

ألي  حــاً  الواقــع  مســتوى  عــى  ــْق  تحقِّ لــم 

ُمْشــكلة سياســيَّة، بــل زادت األمــور تعقيــًدا، 

فقــام املقهــى بهــذا الــدور البديــل، حتــى غــدا 

د ويذيب  لديهم بمثابة األوطان البديلة يوحِّ

برجالــه  امللجــأ  الوقــت  ذات  ويف  الُهويّــات، 

األوطــان  أَْوصــدت  بعدمــا  الَهــوى  وبائعــات 

إليهــا  العــودة  أمــُر  وبــات  الحقيقيــة األبــواب 

آَل. َوْهــم  مجــرد 

وصفــه  كمــا  املقهــى  يكــوَن  أن  بهــذا  فحــقَّ   

ــارد الغائــب »ِســرَّه داخلــه، يطــوي غرامــه  السَّ

يف أعمدتــه أو أثدائــه املزروعــة يف ُكلِّ مــكاٍن، 

يدفــن  الــذي  ســقفه  يف  أو  حّيــة،  شــواهد 

عــى  منطــٍو  تموجاتــه،  ثنايــا  يف  الحكايــات 

األـسـرار«  بــكل  ينطــق  لحظــًة  يــكاد  نفســه، 

املنفيــن  ـهـؤالء  حضــور  ويف  )ص،103(، 

يكتســب  وغزواتهــن،  ُمَناِضاتــه  وبفضــل 

املقهــى داللــة جديــدة، فيصبــح حائــط مبــىك 

ثـَـاء ملــاٍض تليــٍد، وهــو  للبــوح والفضفضــة والرِّ

ــحر  السِّ ة  قــوَّ اِكــرة  الذَّ لحضــور  يجعــل  مــا 

الجنــون،  عــن  والُبْعــِد  باألمجــاد  للتَّشــبُّث 

فتتوّسد باالسرتجاعات التي تعود إىل أزمنة 

رة،  والثــوَّ النِّضــال  مياديــن  حيــث  قديمــة 

فيجــرُت املـَـــْنِفّي أوجاعــه وعذاباتــه أو صليبــه، 

ويلقيهــا عــى الجالــس بجــواره، هكــذا حــىك 

زوجتــه  ومــوت  وآالمــه  أحزانــه  شــندي  أبــو 

بهــا. املقصــود  هــو  كان  خــة  مفخَّ بســيارة 

يف  املقيــم  الفلســطيني  جعفــر  أبــو  وباملثــل 

الـعـراق حــىك عــن صدمتــه بســقوط صــدام، 

شــادي  وباملثــل  الـعـراق،  ِمــن  وهروبــه 

يف  رحلتــه  عــن  يحــي  ــوري،  السُّ ــاعر  الشَّ

الشــاعرة  زوجتــه  خيانــة  إىل  وـصـوالً  الجهــاد 

بانضمامهــا للحــزب الحاكــم، وكذلــك مجيــد 

عــن  وذكرياتــه  ــابق  السَّ ــفري  السَّ خميــس  أو 

اِكــرة  الذَّ تكــون  ولهــذا  قريغيزســتان.  أيــام 

البديــل ملقاومــة الواقــع املــزري بعــد ضياعهــا 

لهــم  يبــَق  فلــم  والنذالــة،  الخيانــة  بســبب 

ْكــَرى، بعــد أن أصبــَح ُحلــم  ســوى صــدى الذِّ

فيــه. مشــكوًكا  العــودة 

هكــذا صــار املقهــى »براًحــا واســًعا   

أرادتــه  كمــا   )10 )ص  بالجميــع«  وحفــاوًة 

صاحبتــه »دّرة لــّا« وتــارًة »مقهــى األجانــب« 

يتداخــل  وقــد  الاجئــن،  لـهـؤالء  إشــارة  يف 

املقهــى مــع املنَفــى، ليكونــا معــا شــيًئا واحــًدا 

أبــي  عنــد  الحــال  هــو  كمــا  الســجن  بمثابــة 

شــندي فعــى حــدِّ قولــه »إـسـرائيل حبســتني 

يف  وواحــٌد  الــدار  يف  واحــٌد  مرتيــن،  داخــل 

لحظــات  بعــض  ويف   ،)55 )ص  املقهــى« 

َفــاء »يحــب املقهــى بثــّواره القادمــن ِمــْن  الصَّ

ُكّل البــاِد شــاهرين أســلحتهم، بمجاهداتــه 

ذاتــه  ـقـرارة  يف  أدرَك  كان  وإْن  القادمــات«. 

أّنــه يف ـحـريٍة وال يــدري »ألي وطــٍن ســيعود« 

)ص73( ومــن ثــم اســتكان لــه املقــام فيــه يجــرت 

وأوجاعــه.  ذكرياتــه 

الوطن بني صندوق الذكريات واملقربة 

اإللكرتونية

روايــات  ثــاث  جــي  إكجــه  إلنعــام   

و»الحفيــدة   2005 القلــوب«  »ســواقي  هــي 

األمريكيــة« 2008، و»طّشــاري« دار الجديــد 

للبوكــر  القـصـرية  القائمــة   )2013( لبنــان 

أدب  تيمــة  يف  جميعهــا  تدخــل   ،2014

الشــتات العراقــي بعــد التغريبــة التــي حدثــت 

بعــد  حدتهــا  وزادت  الســابق،  النظــام  منــذ 

يف  النــاس  فتشــتت  الثالثــة،  الخليــج  ـحـرب 

املنــايف، دون أن يفارقهــم الوطــن األّول، وإن 

يف  ولــو  حتــى  إليــه  العــودة  تخايلهــم  كانــت 

صــورة جثامــن »ألنَّهــم ال يريــدون أن يدفنــوا 

بلدانهــم«.  غــري  يف 

تنفصــل  ال  »طّشــاري«،  الثالثــة  روايتهــا  يف 

الّســردية  التجــارب  كافــة  عــن  التجربــة  هــذه 

العراقيــة التــي نشــأت يف ظــل حريــة املنفــي، 

املــآل  تصويرهــا  يف  إبراهيــم  ســّام  بتعبــري 

وهــو  عليهــا،  حــّل  الــذي  والـخـراب  العراقــي 

مــا لخصتــه مفــردة العنــوان الّدالــة عــى حالــة 

البندقيــة  طلقــة  مثــل  فـ»تطّشــروا  الشــتات 

التــي تتــوزَّع يف االتجاهــات« )ص،90(. وهــو 

الحقيقــّي  الرديــف  يكــون  الــذي  العنــوان 

فصــاروا  أبـنـاءه  أنهــك  الـعـراق  اســمه  لوطــن 

البلــدان،  البندقّيــة يف جميــع  مثــل طّشــاري 

والباســبورتات  الُهويــة  بهاجــس  مطارديــن 

يعرفــون  ال  بــاد  إىل  الدائمــة  والهـجـرات 

أمــا  بأجســادهم  فيــه  يعيشــون  لغاتهــا، 

قلوبهــم وأرواحهــم فُمعّلقــة صــوب الوطــن 

األصــاين.

تستعيد البطلة العمة وردية هذا   

واالـغـرتاب  الرحيــل  أهبــة  عــى  وهــي  الوطــن 

إىل كنــدا عنــد ابنتهــا التــي تعمــل هــي األخــرى 

الــدور  تقــوم  االبنــة  أن  واملصادفــة  طبيبــة، 

ذاتــه الــذي كانــت تقــوم بــه األم يف الديوانيــة 

الحــاالت  مــن  وغريهــم  املدمنــن  بمســاعدة 

األوىل  صورتــه  البطلــة  تســتعيد  اإلنســانية، 

التــي كانهــا عندمــا كانــت طبيبــة توليــد تعمــل 

الديوانيــة  ثــم  املوصــل  يف  صـغـرية  قريــة  يف 

بعــن  لنــا  فرتصــد  بغــداد،  إىل  وـصـوالً 

الحســرة واأللــم كيــف عاشــت، وهــي الطبيبــة 

الذكوريــة،  عليــه  تغلــب  مجتمــع  وســط 

كواحــدة مثلهــم دون النظــر لهويتهــا الدينيــة 

اـمـرأة(  )كونهــا  الجنســانية  أو  )املســيحية( 

أنهــم »كانــوا جميًعــا أخــوة  لــيء ســوى  ال 

)ص170(.  واحــد«  وطــن  وأبـنـاء  وأحباًبــا، 

الطائفيــة  وعلــت  التـحـّوالت  حدثــت  أن  ومــا 

مــن  اُختطــف  أن  بعــد  والتناحــر،  والحزبيــة 

»ال  ِمّمــن  املحتــل  أحضــان  يف  املرتمــن  قبــل 

وقّطاعــو  نّهابــون  العراقيــن،  يشــبهون 

عــن  ... طائفيــون يســألونك  رؤوس وعمــاء 

 ،)68 ــام عليكــم« )ص،  السَّ قبــل  مذهبــك 

أدق وصــف لهــم أنَّهــم كمــا ذـكـرت الّســاردة 

مفاتيــح  ُنعلِّــق  وتركونــا  الوطــن  »خطفــوا 

نحلــم  هجرتنــا  جــدران  عــى  أهالينــا  بيــوت 

.)68 )ص  العــودة«  بجســر 

ورديــة  الدكتــورة  كانــت  إذا   

صنــدوق  إىل  للوطــن  اســتعادتها  يف  لجــأت 

يف  وهــي  بذاكرتهــا  تعــود  حيــث  الذكريــات، 

باريــس إىل األماكــن األوىل التــي عملــت فيهــا 

كطبيبــة  الطــب  كليــة  يف  تخرجــت  أن  منــذ 

جرجــس املناضــل  بزوجهــا  توليــد، وتعرُّفهــا 

أن  إىل  فلســطن  يف  الـحـرب  مــن  القــادم 

يتحــّول الوطــن إىل ُحلــم، حتــى لــو كان ُحلــم 

املــوت يف أرضــه. أمــا الجيــل الجديــد الــذي لــم 

عــرب  اســتدعائه  إىل  بديــاً  يجــد  فــا  يعرفــه، 

يف  إســكندر  فعــل  كمــا  اإللكــرتوين،  الفـضـاء 

مقربتــه اإللكرتونيــة التــي صــارت أكــرث تعـبـرًيا 

عــن ـعـراق اليــوم الــذي أشــبه باملـقـربة، الفــرق 

أن يف هــذه املـقـربة يجتمــع األحـبـاء مًعــا، أمــا 

قرينهــم. هــو  فالشــتات  الواقــع  يف 

مقاومــة  مــن  كـنـوٍع  ــرد  السَّ َمــاَل   

أوـجـاع املنفــى إىل ســرد التفاصيــل، فيتوقــف 

عند حكايات إنسانّية عن الدكتوره وردّية يف 

بدايــة عملهــا، وهــو مــا كرّرتــه ابنتهــا هنــده يف 

كنــدا، وهــو مــا كشــف عــن رحابــة تقبُّــل اآلخــر 

غــري املســلم يف الوقــت ذاتــه يف مقابــل حــاالت 

أو  املهاجــرون  منهــا  يعــاين  التــي  االفتقــاد 

املنفيون عندما يلتقون بذويهم يف املحطات، 

أو حــاالت القهــر املعنــوي التــي تعرَّضــوا لهــا 

بسبب الباسبورتات وهم يقفون يف الطوابري 

مــا  التــي تطلبهــم وهــو  البلــد  ــَة  ِمنَّ منتظريــن 

ـعـرض  إىل  باإلضافــة  للجميــع  فوبيــا  شــّكل 

تنامــي التيــارات الّسياســّية، ومــا وصلــت إليــه 

الطــرف املقابــل. إقـصـاء  ِمــن 

تات عى أسرتها وأسرة  اردة الشَّ ال تقصُر السَّ

عمتهــا ورديــة وتوزعهــم يف أصـقـاع األرض، 

بــل تــوزِّع املأســاة عــى كثرييــن كالتونســية أم 

كلثــوم صديقــة ابنهــا إســكندر، فعندمــا مــات 

زوجهــا باعــت كل أشــيائها، ثــّم أـصـرَّت عــى 

مــن قســوة  تـهـرب  تونــس، وكأنهــا  دفنــه يف 

ــتات قضيــة عامــة ال  املــــنايِف؛ لتجعــل ِمــن الشَّ

تحتكرهــا عــى وطنهــا الـعـراق وإن كان عــاىن 

العراقيــون منهــا عــى وجــه الخصــوص.

الوطن الندبة... الوطن املقربة.

»طابــق  الحســن  جنــى  روايــة  يف   

ضفــاف  منشــورات  عــن  الّصــادرة   ،»99

مرويتهــا  املؤلفــة  ر  ُتصــدِّ  ،2014 واالختــاف 

بمقولة جيمس بالدوين »ربما ليس الوطن 

مكاًنــا ولكــن ـشـرًطا ال يمكــن إنــكاره« املقولــة 

تكاد تكون مفتاًحا لشخصيات النص الذين 

يف  ُيضاهــي  الــذي  الوطــن  هــذا  عــن  يبحثــون 

»تلــك املســاحة  ينحصــر يف  أو  مكانتــه األم، 

الصـغـرية التــي تســميها منزلــك«، أو هــو »مــا 

يحفظ لك كرامتك وسيادتك«، وقد يحوي 

هــذه املفاهيــم جميعهــا حيــث يكــون »الوطــن 

هــو مســاحتك وحريتــك« )ص، 104(. ومــع 

أنه ماثل يف ذاكرتهم إال أنهم فقدوه بسبب 

الـحـرب  »تهــدم  حيــث  والعــدو؛  الـحـرب 

ُيغــّذي  االحتــال  أمــا  الوطــن  فـكـرة  واملــآيس 

ُحّبه« 168 وهما مًعا قضيا عى آمال األسرة 

وتشــتيتهم  منازلهــم  بتدمــري  االســتقرار  يف 

مــن  كنجــاة  املنَفــى  إىل  وـصـوالً  يف املخيمــات 

يكــون  »مجــد« ألن  فَســَعى  املــايض،  أطــال 

فلســطينًيا مختلًفــا »وينــى للحظــات مــا هــو 

الوطــن، الــذي لــم يكــن يوًمــا فيــه« )ص، 72( 

مــع إّنــه يف الوقــت ذاتــه احتفــظ بهــذه الندبــة 

يف وجهه دون أن يجري لها عملية تجميل، 

كدليــل لانتســاب لهــذا الوطــن، أو وســيلته 

للـقـول »أنــا مــن هنــاك« كشــهادة ُهويــة، أمــا 

طفلــة  تكــون  أن  مــن  هربــت  فقــد  »هيلــدا« 

التــي ال تكــرب.  أبيهــا املدّللــة، 

ومــا أن وصــا هنــاك حتــى يتغــرّي اإلحســاس 

نفســها  ــي  ُتمنِّ كانــت  التــي  فهيلــدا  بالوطــن، 

لهــا  فيحــدث  جراحهــا  ســينكأ  وصولهــا  بــأن 

كل  غريًبــا،  »بــدا كل يشء  حتــى  العكــس، 

الصــور التــي اســتعدتها كانــت اإليجابيــة التــي 

تربطنــي بهــذا املــكان، كأّن البعــد عنــه ضــرورة 

مــن  أقــوى  ُكأين  شــعرت  اكتشــافه،  إلعــادة 

لــم أعــّد تلــك الفتــاة الضعيفــة  املــكان، كأين 

متســاويان،  كأننــا  »صرنــا  هجرتــه،  التــي 

وهــذا  تـقـول،  كمــا   )46 )ص،  للنــد«  النــد 

املعنــى يتماثــل مــع مقولــة محمــد ديــب »يف 

يشء  فــكّل  أكــرث«  ذواتنــا  نكتشــف  الرتحــال 

تغرّي حسبما قالت ملجد الذي كان هو اآلخر 

بــاد  يف  يتجاوزهــا  لــم  مشــكلة  مــن  يعــاين 

ملف
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الغربة مع النجاحات التي حّققها يف كيفية 

أرض  عــن  باالنـسـاخ  شــعوره  مــع  التصالــح 

أبــًدا. تســكنه ولــم يعــش فيهــا 

بينهمــا كان  اللـقـاء  عندمــا حــدث   

تريــد  هيلــدا  النقيــض،  طــريف  عــى  االثنــان 

هربــت  الــذي  بــريوت   / الوطــن  إىل  العــودة 

للعــودة  تتــوق  صــارت  وقــد  قبــل،  مــن  منــه 

إليــه خاّصــة بعــد صراعهــا املســتمر بــن الهنــا 

بعــد  تواجــه املــكان  أن  تريــد  والهنــاك، فهــي 

تفهــم  أْن  ِمــن  لتتمكــن  بالغربــة؛  شــعورها 

أيــن تقــف اآلن، أمــا هــو )مجــد( فــكان يقــاوم 

العودة ويحاول أن يمحو املايض من ذاكرته 

أو عــى حــد قولــه »أن أنــى ُهويتــي وبــادي 

نفــي أي  عــى  أنكــر  لــم أعرفهــا، وأن  التــي 

ويف  كانــت«  حغرافيــة  بقعــة  ألي  انتـمـاء 

بــأن  يخــال  كان  الداخــي  الـصـراع  هــذا  ظــل 

»إمبايــر  مبنــى  يف   99 الطابــق  هــذا  احتالــه 

األبــدي  »الهــارب  يجعلــه  العــايل،  ســتايت« 

إىل العظمــة«، وأحيانــاً يتوهــم نســيان املــايض 

أو تناســيه، ومــا أن ظهــرت هليــدا يف حياتــه، 

مــن  وبكثــري  »تغــريَّ كّل يشٍء، وكأنهــا  حتــى 

الحــّب، كـسـرت كل تلــك القشــور )وتركتــه( 

عاريًــا يف غرفــة تملؤهــا املرايــا« )ص 26( وهــو 

َنــي أشــياء كـثـرية مثــل »أســواق  الــذي كان 

واملنــازل  املــارة،  عــرق  ورائحــة  وشــاتيا  ـصـربا 

الضيقة«، فتصبح هيلدا بعد اللقاء الخيط 

الــذي يعــود ـعـربه اـلـراوي إىل فلســطن وإىل 

عــى  أـثـره  مــازال  الــذي  الوجــع  وإىل  املخيــم 

املخيــم،  اقتحــام  بعــد  ســاقه،  ويف  وجهــه 

الـحـرب،  بعــد  مــا  إنســان  صــورة  لنــا  َم  ليقــدِّ

املهــزوم. اإلنســان 

االختيــاري،  املنَفــى  يغــدو  هنــا   

سجًنا ال تفارقه شخصيات الرواية املنفصلة 

ومــن  والهنــاك،  الُهنــا  بــن  والحاـئـرة  ذواتهــا 

مــا  بــن  مراوحــة  يف  الشــخصيات  تقــف  ثــّم 

عــن  تغــدو  حتــى  اآلن،  ماثــل  هــو  ومــا  كان 

الّســارد األنــا متوتــرًة وهــي تســرد عــن الزمنــن 

ماضيهــا  بينهمــا:  الشــخصيات  وتمــّزق  مًعــا 

الــذي  املؤلــم واملــيء بالذكريــات، وحاضرهــا 

لــه،  بالحنــن  املــايض  هــذا  عــن  ينفصــل  لــم 

فتقــف يف مواجهــات مــع املــايض وتســتعيده 

التقــل  التــي  بالنــدوب  املكتظــة  بالذاـكـرة 

وجًعــا وأملــا عــن نــدوب الـحـرب التــي أحدثتهــا 

أن  ومــع  املشــروخة.  واألرواح  األجســاد  يف 

خاًفــا  وطنهــا  إىل  العــودة  تســتطيع  هيلــدا 

للكثريين، لكن ما أن تنبش بأسئلتها املايض 

تفجــع  حتــى  تفاصيلــه،  اكتشــاف  إلعــادة 

مــن الحقيقــة الصادمــة، فتقــّرر بعــد لحظــة 

ثانيــة،  ـمـّرة  نيويــورك  إىل  العــودة  التعريــة 

ولكنهــا هــذه امـلـرة عــودة املهزومــة، وقــد صــار 

الوطن لديها »أشبه بمقربة جماعية طمرها 

الجميــع وبنــوا بيوتهــم فوقهــا« )ص32(، أمــا 

هــو فظــل حاملــًــا بالعــودة كتحقيــق لُحلــم أبيــه 

ياســيف«. »كفــر  إىل  للعــودة 

املنَفى املاذ وامللجأ

اإلجبــاري  النفــي  لحالــة  كان   

بسبب الحروب التي اّضطر إليها الكثريون، 

تعــد  فلــم  الوطــن،  تتغــري صــورة  دافًعــا ألن 

األوطــان البديلــة هــي الفــردوس املفقــود التــي 

يبحــث عنهــا اإلنســان املطــرود أو املنِفــي، بــل 

صــارت األوطــان البديلــة مــاًذا اضطراريًّــا هــي 

األخــرى، وهــي واحــدة مــن املفارقــات الغريبــة 

بعــد صعــود تيــارات اإلســام املتشــّدد، فلــم 

مــا  أدب  أدبيــات  ذـكـرت  كمــا  الـغـرب  يعــد 

نهــب  عــى  املـحـرِّض  بأنــه  االســتعمار  بعــد 

ـخـريات ومقــدرات الشــرق أو حتــى أنــه أشــبه 

بـــ »جرثومــة العنــف األوروبــي األكــرب الــذي لــم 

....جرثومــة  قبــل  مــن  مثيلــه  العالــم  يشــهد 

ألــف  مــن  أكــرث  منــذ  أصابهــم  فّتــاك  ـمـرض 
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الشــمال«،  إىل  الهـجـرة  »موســم  يف  صالــح 

قــاد بطلــه مصطفــى ســعيد يف رحلــة  حيــث 

بعدمــا  الغربيــة  اإلمربياليــة  لهــذه  انتصــاف 

خيامــه  نصــب  كان  وإن  لغتهــم  تعلَّــم  أن 

وأوتــاده عــى أجســاد النـسـاء، وهــو مــا تأّكــد 

يف تلــك الصيحــة التــي دّوت يف املحكمــة أثنــاء 

جــن  قتلــه  بعــد  ســعيد  محاكمــة مصطفــى 

موريــس » فصــاح يف املحكمــة »أننــي جئتكــم 

ــم الــذي  غازيًــا يف عقــر داركــم. قـطـرة مــن السُّ

حقنتم به شراين التاريخ، أنا لست عطيا. 
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والقاتــل  املتأمــر  صــار  وضحاهــا  لحظــة  بــن 

طــوق  هــو  ســعيد،  مصطفــى  تخّيلــه  كمــا 

النجاة واملاذ اآلمن بعدما اشتعلت منطقة 

العربيــة،  املنطقــة  خاّصــة  األوســط  الشــرق 

فتبّدلــت املواقــع، فـجـاء الدعــم كلــه مــن هــذا 

الكافــر كمــا وســمته اإليديولوجّيــا الدينّيــة يف 

صراعهما املرير منذ حرب أفغانســتان. وهذا 

الشــرقّي  لــدى  الـغـرب  مفاهيــم  يف  التبــّدل 

أنــه  األحيــان  مــن  كثــري  يف  لــه  ُينســب  الــذي 

الســبب يف املؤامــرات التــي تحــاك بليــل للبــاد 

التمثــات  هــذه  يف  تغــري  صاحــب  العربيــة، 

الســردية.  عنــه املرويــات  ـعـربت  كمــا 

»الكاـفـرة«  بــدر  عــى  العراقــي  روايــة   يف 

ذكــرى  تجعــل  جديــدة،  تغريبــة  لنــا  يقــّدم 

األوطان مضّببة، ومشوبة بذكريات العنف 

واالغتصــاب واإلرهــاب. الروايــة تعيــد صياغــة 

مــن  والـغـرب  الشــرق  بــن  العاقــة  صراعيــة 

جديــد وفــق املســتجدات التــي بدّلــت املواقــع، 

صــورة  إىل  ســابقة،  أدبيــات  يف  تجّلــت  كمــا 

مــن  الصراعّيــة وتجعــل  هــذه  تنفــي  جديــدة 

مــن  للهاربــن  آمًنــا  ومــاًذا  حاضًنــا  الـغـرب 

مــن  أدريــان  ســخر  الــذي  الشــرق  ويــات 

التــي  الجنــة  هــو  الشــرق  تعــد  التــي  »الكتــب 

أضاعهــا اإلنســان األوروبــي«، ألنــه أدرك »أن 

ســبب  هــو  واملشــمس  البعيــد  الشــرق  هــذا 

براءتــه  فقــد  »قــد  ـيـراه  لــذا  وحزنــه«  نكبتــه 

وعذريتــه ونبلــه إنــه امتــداد للعصــور املظلمــة 

الدمويــة«. بحروبهــا  الوســطى  للعصــور 

فاطمــة  لبطلتــه  املؤلِّــف  م  ُيقــدِّ  

الهـجـرة  أســباب  كل  صــويف  ســتصبح  التــي 

يف  فتـقـول  األدق،  بمعناهــا  التغريبــة  أو 

منوـلـوج تســتهل بــه الســرد هكــذا: »أنــا ُهنــا، 

قادمــة مــن بــاد الحــروب التــي ال تنتهــي مــن 

األرض امللعونــة، مــن خضــم أحــداث القتــل 

الغامضــة، مــن عالــم الشــعوذة، مــن خنــق 

الوقائــع  وســائر  الصبابــا،  وقتــل  الزوجــات، 

فيهــا  بــاد  مــن  مرعــب  إطــار  يف  تــدور،  التــي 

مقدار كبري من األىس مقدار كبري من املرح«. 

واالنتهــاك  املعنــوي  واالغتيــال  القمــع  حالــة 

وجســدها،  فاطمــة  لهــا  تعرضــت  التــي 

درجــة  إىل  الوـقـاع  هــذا  عــى  تتمــرد  جعلهــا 

التنكر لهويتها العربية، العجيب أن أدريان 

أيًضــا. التنّكــر  هــذا  شــاركها 

تتخــذ الراويــة التــي تجــرت ماضيهــا   

امللفــوف  أدريــان  بجــوار  جالســة  وهــي 

بالشــاش األبيــض، فتحــي لــه عــن حكايتهــا 

تحكيــه  مــا  أقــى  لكــن  لــه،  تعرضــت  ومــا 

وهــو مــا كان باعًثــا للهــروب مــن هــذا الواقــع 

هــو التـحـوالت التــي حدثــت ملدينتهــا بعــد أن 

التــي  التـحـوالت  عــن  املتشــددون،  وصلهــا 

حدثــْت يف املدينــة مــع وصــول املتشــّددين ومــا 

رافقها من تحوالت يف جسدها، ثّم عاقتها 

برياض وزواجها منه إىل صدمتها فيه عندما 

عليهــا واستشــهد،  الســبعن حوريــة  فّضــل 

إىل طمع أصحابه فيها ثّم هروبها وما عانته 

مــن اغتصــاب يف رحلــة الهــروب وتشــرُّد بعــد 

بالحــبِّ  التقــْت  أن  إىل  بلجيــكا  وصلــْت  أن 

الــذي كانــت تبحــُث عنــه منــذ زمــٍن طويــٍل يف 

أدريــان.  صــورة 

يف مقابــل حكايــة فاطمــة كانــت ثّمــة حكايــة 

أخــرى مرويــة عــرب الذاـكـرة، ولكــن هــذه امـلـرة 

الذاـكـرة املدونــة بــاألوارق وبشــريط الفيديــو، 

وهــي األحــداث التــي جــاءت بلســان راٍو غائــب 

يرصد عاقة أدريان بصويف منذ أن التقيا يف 

بحثهــا  ثــم رحلــة  بلجيــكا،  شــمال  أوســتنده 

عــن هــذا الــذي يشــبهها يف هروبــه مــن مــاٍض 

أنــه  تكتشــف  وبالفعــل  مواجهتــه  يخــى 

الشــرق،  بــاد  مــن  البقعــة  ذات  إىل  ينتمــي 

تنّصــل مــن هويتــه مبـكـًرا، فوالــده  وإن كان 

دون  لبناين وقد شهد مذبحة قام بها ُمتشدِّ

عــى الحــّي املســيحي لــم ينــُج منهــا إال أبــوه، 

حتــى  الطائفّيــة  املذبحــة  وتـكـرار  انتقامــه  ثــّم 

التــي طاردتــه،  الطفلــة  لهــذه  تأنيًبــا  انتحــاره 

أدريــان  عنهــا  بحــث  التــي  الطفلــة  وهــي 

يرتكبهــا. لــم  لجريمــة  تكـفـرًيا  وتزوجهــا 

ســعت  األليــم  املــايض  هــذا  ـجـّراء   

إىل نــزع هويتهــا وموجًعــا فمــا أن وصلــْت إىل 

بلجيــكا حتــى شــعرت »كأين لســت أنــا، إنمــا 

واحــدة غــريي« وهــو مــا جعلهــا »تبحــث عــن 

األقمشــة  يف  الّســاطعة،  األلــوان  يف  نفســها 

الوحيــد  الفــارق  الفرتينــات«.  يف  الامعــة 

جســدها  ُتعلــن  مــا  بقــدر  صــويف  أن  بينهمــا 

يف  كّبلتهــا  التــي  باألـعـراف  نكايــة  للحميــع 

أقدامهــا  وطــأت  أن  مــا  أنهــا  حتــى  بادهــا 

أنهــا  فعلتــه،  يشء  أول  كان  بروكســل، 

أخفتــه  طاملــا  الــذي  جســدها  عــى  تعرفــت 

أنــه  لتكتشــف  ســوداء،  ثيــاب  تحــت  ووأدتــه 

وتغــوي  لتســقط  اســتغلته  مــا  وهــو  جميــل 

اآلخريــن نكايــة يف زوجهــا ريــاض. أمــا أدريــان 

يــوراي جســده يف  تماًمــا  العكــس  عــى  فهــو 

البعيــدة.  شــقته 

الذت  التــي  الشــخصيات  هــذه  أن  الغريــب 

مــع  التصالــح  يف  فشــلت  الـغـرب،  بجنــة 

َهــَزَم  الواقــع  أّن  ُيخفــى  ال  كمــا  ماضيهــا، 

حتــى  اختافهــا،  عــى  الشــخصيات  جميــع 

أن فاطمــة التــي كانــت تحمــل جينــات التمــرد 

أمــام  النقــاب  ارتــداء  عــى  اعرتضــت  عندمــا 

شــائكة  ملنطقــة  بينهمــا  الحــوار  أبيهــا ودخــل 

بطبيعــة  متعلقــة  عقائديــة  مســائل  ـحـول 

فتحــّدْت  الحــق  وقــت  ويف  وجنســه،  اإللــه 

ريــاض،  ملاقــاة  وخرجــت  الجماعــات  هــذه 

تشــعر  أمهــا  تــرى  وهــي  انكـسـرت  أنهــا  إال 

بــل إن  الرجــال إىل أن ماتــْت،  بالخــوف مــن 

محاولتهــا لانتقــام مــن أنانيــة زوجهــا بالنــوم 

مع سبعن شخًصا جلبتهم إىل غرفتها من 

البــار، كان بمثابــة الهزيمــة ألنهــا لــم تســتطْع 

عنــه. بعدهــا  املــايض رغــم  أثــر  تتجــاوَز  أْن 

بــن  إبراهيــم  اللــه  عبــد  يربــط   

االعرتاف والهوية، سواء أكانت هوية فردية 

أم جماعيــة، حيــث يـقـول: »ال يمكــن انـتـزاع 

الكاتــب مــن الحاضنــة االجتماعيــة والثقافيــة 

يقــوم  أدبــه  أن  ذلــك  بهــا؛  يشــتبك  التــي 

بمهمة تمثيل تلك الحاضنة، وبيان موقعه 

الســاردة  وســيلة  هــو  كان  االـعـرتاف  فيهــا« 

اـسـرتجاع  يف ســرد حكاياتهــا، وبمعنــى أدق 

فالوطــن  ل،  التـحـوُّ يحــدث  وهنــا  ماضيهــا، 

الذي تستحضره البطلة صويف ليس الوطن 

املنفــي،  كتابــة  يف  مهًمــا  مرـكـًزا  شــكل  الــذي 

بــن  إليــه، وانشــطار اإلنســان  الحنــن  حيــث 

حالة الحنن الهويس إىل املكان األول بتعبري 

عبــد اللــه إبراهيــم، وعــدم القــدرة عــى اتخــاذ 

إليــه.  بالعــودة  الـقـرار 

تحملــة  بمــا  مفاهيــم املنَفــى  تـغـريت  فمثلمــا 

مفاهيــم  إىل  وإبعــاد،  عزلــة  مــن  طياتهــا  يف 

جديــدة وفــق ســياقات ُفرضــت عــى املنفيــن، 

شــبه  الوطــن  إىل  العــودة  فـكـرة  جعلــت 

أو  الغريــب  املــكان  َيُعــد  فلــم  مســتحيلة، 

الطارئ »الذي تتعذر فيه ممارسة االنتماء؛ 

ألنــه مفتقــر إىل العمــق الحميــم« إىل امللجــأ 

يشــعر  نفســه  املنفــي  صــار  حتــى  أو  واملــاذ، 

الذاـكـرة  صــارت  ففيــه  واالـغـرتاب،  بالوحــدة 

فقــد  إىل  القديمــة، وتســعى  لهويتهــا  تتنكــر 

وأدريــان،  صــويف،  مــع  حــدث  كمــا  انتمائهــا 

كما أن ثنائية الرفعة والدونية، التي شّكلت 

ملف
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هــي األخــرى عامــاً ممـيـًزا يف ســرديات املنفــى 

هــذه  ملثــل  يعــد  ولــم  األخــرى  هــي  تاشــت 

الواقــع  حّققــه  مــا  ظــل  يف  حضــور  املقارنــات 

الجديــد مــن مــاذ آمــن، واســتعادة للُهويــة 

املَسلوبة يف األوطان، حالة التوافق والتكيف 

التــي حلــت  للتـحـوالت  ــا  نتاًجــا طبيعيًّ كانــت 

عــى الواقــع، وهــو مــا مثلتــه املرويــة العربيــة 

بجــدارة فلــم تعــد صــورة املنِفــّي يف املرويــات 

الجديــدة »ينظــر إىل العالــم أجمــع باعتبــاره 

غريبــة«. أرًضــا 

ـ 4 ـ

الفعــُل  هــي  الّذاِكــرة  كانــت   

فاملنِفــّي   لاســتعادة،  البطــل  أو  الحقيقــّي 

األزمنــة  يف  ومســتقٌر  الوطــن  مــن  »مقتلــع  

يف  تطــّور  إىل  يــؤدي  بــدوره   وهــذا  املاضيــة، 

محاولــة  طرائــق  ويف  بعينهــا،  ذهنيــة  بنــى 

عبــور املســافة وتجاوزهــا، فاملنِفــّي ذات لنوبــة 

مــن النوســتالجيا تكــون فيهــا ذكريــات املــايض 

أخصــب مــن الحاضــر الْفعــي. إن ضـيـاع ]أو 

ُخسران[ البيت يخلف الرغبة يف استعادته، 

التذّكــر.  أو  العــودة  خــال  مــن 

فالبيــت يصبــح أكــرث قيمــة مــن كونــه مفقــوًدا 

املفقــود  تملــك  خــال  مــن  قيمــة  وأعــى 

الســرد  بنيــة  كانــت  ثــم  ومــن  األبــد«،  إىل 

ماضيــة  أزمنــة  إىل  تعــود  املرويــات  هــذه  يف 

إىل  االئتنــاس  مــن  كـنـوع  ســحيق  بعضهــا 

الليــل  بــاب  مرويــة  هــو يف  كمــا  مزهــر  مــاٍض 

فالــراوي يعــود إىل زمــن »أبــو جعفــر املنصــور« 

الخليفــة العبــايس يف القــرن الثــاين الهجــري 

بانتصاراته، عرب استحضار اسمه واستبداله 

أبــي  لوصــف  الـعـراق  ضـيـاع  بعــد  باملهــزوم 

أزمنــة  إىل  إضافــة  العراقــي،  الثائــر  جعفــر 

تذكر بسبب محنة الشخصيات واضطرارها 

الحــكايئ،  املــن  داخــل  د  فتــرتدَّ املنفــى،  إىل 

أصداء زمانية تشري إىٰل نهاية عصر بن عّي، 

لبنــان  ِمــن  الفلســطينن  طــرد  زمــن  وقبلهــا 

الخيبــة  اتفاقيــة  ثــّم   ،1982 عــام  تونــس  إىٰل 

ال العــودة )إن جــاز الوصــف( دون املوضوعــة 

اإلـسـرائيي،  اإلبعــاد  قوائــم  عــٰى  أســمائهم 

»الّليــل«  العنــوان  مفــردة  عــن وحــدة  فضــاً 

ــرمدية.  والسَّ بالظــام  تــي  التــي 

إال أنَّ املاحــظ أن ثمــة أزمنــة متعرجــة تركــز 

وأهمهــا  الكــربى،  السياســية  الهزائــم  عــى 

هزيمــة 67 التــي داســت عــى أحــام شــادي، 

وهــو مــا كان لــه أثــره يف إجهــاض كافــة أحــام 

أو  القــادم  زمنهــا  تتنظــر  التــي  ــخصيات  الشَّ

بمعنى أدق غده / ربيعها، بما فيها الرئيس 

مكانــه  أن  غضاضــة  بــا  الجميــع  يقــرُّ  الــذي 

الحــادي  القــرن  إىٰل  محجــوزان  ومقعــده 

ُمضّبــب  بربيــع  خريفــه  فيحــل  والعشــرين، 

لــم تنقشــع غمامتــه بعــد، دون أن يخــوض 

تحّققــات  ــة  ثمَّ كان  وإن  رة،  الثــوَّ يف أحــداث 

يف  ماثلــة  ــرد  السَّ ثنايــا  بــن  الثــورة  ألســباب 

ــاطئ اآلخــر، والحلــم  صــورة الهـجـرة إىٰل الشَّ

إســهابات. أو  تفاصيــل  بــا  باـلـرثاء، 

يف روايــة »الكافــرة« كانــت الذاكــرة   

منــه  تـهـرب  أن  تريــد  الــذي  الوطــن  بمثابــة 

أوجاعهــا،  مــن  وتتخلــص  الشــخصيات، 

مــن  تطلبــه  ومــا  الحــر،  التداعــي  فــكان 

مــكان  حيــث  الحاضــر  زمنيــة  بــن  املراوحــة 

اللجوء، واملايض موطن )أو سبب( الهروب. 

فالســاردة معنيــة بســرد الحكايــة عــى مــروي 

عليــه وإن كان يف الحقيقيــة ال يســمع. وهــذه 

بطلــة  تســردها  التــي  املــآيس(  )أو  الوقائــع 

داٍم  بســجل  أشــبه  التداعيــات  عــرب  الروايــة 

إليهــا، وكذلــك  لجــأت  التــي  للهـجـرة  ر  َوُمــربِّ

مــا أقدمــت عليــه مــن نــزع هويتهــا القديمــة؛ 

هروًبا من الحرب ومن الواقع الذي استجّد 

املتشــّددة؛  اإلســامية  التيــارات  د  تمــدُّ بعــد 

فتــأيت حكايــة صــويف عــن فاطمــة، يف نــوع مــن 

بمــاض  امللتصقــة  القديمــة  للــذات  التغريــب 

عــرب  الحــي،  بهــذا  منــه  للتــربؤ  تســعى  هــي 

تقسيمات أشبه باليوميات تبدأ من يوم 20 

تمــوز وـصـوالً إىل 28 تمــوز، وهــذه اليوميــات 

التــي ترويهــا صــويف بصيغــة املتكلِّــم ملخاطــب 

ويتنفــس  بالشــاش  وهو»ملفــوف  أدريــان   /

تــأيت  ببــطء مــن خــال كمامــة األوكســجن« 

كـنـوٍع مــن الهــروب ِمــن هــذا الواقــع »بتذّكــر 

وعــرب  املــايض  يف  حياتهــا  يف  وقعــت  أشــياء 

ثّمــة  حيــث  الحزينــة«،  طفولتهــا  اســتعادة 

ومبعــدة  ضائعــة  بأنهــا  راودهــا  إحســاس 

أخــذت  اإلحســاس  هــذا  مهجــورة ولتتفــادي 

وتحــي  منــه  بالـقـرب  جــواره  إىل  تجلــس 

التقنيــة  ذات  وهــي  إليهــا،  يســتمع  وكأنــه 

اللينــدي  إيزابيــل  الكاتبــة  اســتخدمتها  التــي 

يف مرويتهــا »بــاوال« بعــد أن وقعــت ابنتهــا يف 

أشــهر.   7 ملــدة  غيبوبــة 

فتعــود فاطمــة عــرب هــذا الحــي للمــروي لــه، 

ومــايض  البعيــد زمانًيــا ومكانًيــا  إىل ماضيهــا 

حتــى  بأبيهــا  املتوـتـرة  وعاقتهــا  وأمهــا  أبيهــا 

موتهــا  إىل  رايض  مــن  زواجهــا  ثــم  مقتلــه، 

أحامهــا  عــى  تعــرث  أن  يف  فشــلت  بعدمــا 

البســيطة منــذ أن كانــت شــابه يف أن تتــزوج 

معروفــة  وظيفــة  لــه  مـحـرتم  »رجــل  مــن 

وعــادات حميــدة ويســار كاٍف إلعالتهــا« كمــا 

تحــي عــن التـحـوالت التــي حدثــْت يف املدينــة 

مــن  رافقهــا  ومــا  املتشــّددين  وـصـول  مــع 

بريــاض  عاقتهــا  ثــّم  جســدها،  يف  تـحـوالت 

وزواجهــا منــه إىل صدمتهــا فيــه عندمــا فّضــل 

إىل  واستشــهد،  عليهــا  حوريــة  الســبعن 

عانتــه  ومــا  ثــّم هروبهــا  فيهــا  طمــع أصحابــه 

مــن اغتصــاب يف رحلــة الهــروب وتشــرُّد بعــد 

بالحــبِّ  التقــْت  أن  إىل  بلجيــكا  وصلــْت  أن 

الــذي كانــت تبحــُث عنــه منــذ زمــٍن طويــٍل يف 

أدريــان.  صــورة 

يف مقابــل حكايــة فاطمــة كانــت ثّمــة حكايــة 

هــذه امـلـرة  الذاـكـرة ولكــن  عــرب  مرويــة  أخــرى 

الذاـكـرة املدونــة بــاألوارق وبشــريط الفيديــو، 

وهــي األحــداث التــي جــاءت بلســان راٍو غائــب 

يرصد عاقة أدريان بصويف منذ أن التقيا يف 

بحثهــا  ثــم رحلــة  بلجيــكا،  شــمال  أوســتنده 

عــن هــذا الــذي يشــبهها يف هروبــه مــن مــاٍض 

أنــه  تكتشــف  وبالفعــل  مواجهتــه  يخــى 

الشــرق،  بــاد  مــن  البقعــة  ذات  إىل  ينتمــي 

فوالــده  مبـكـًرا  هويتــه  مــن  تنّصــل  كان  وإن 

دون  لبناين وقد شهد مذبحة قام بها ُمتشدِّ

عــى الحــّي املســيحي لــم ينــُج منهــا إال أبــوه، 

حتــى  الطائفّيــة  املذبحــة  وتـكـرار  انتقامــه  ثــّم 

التــي طاردتــه،  الطفلــة  لهــذه  تأنيًبــا  انتحــاره 

أدريــان  عنهــا  بحــث  التــي  الطفلــة  وهــي 

يرتكبهــا. لــم  لجريمــة  تكـفـرًيا  وتزوجهــا 

لجنــى   »99 »طابــق  روايــة  يف   

للبطلــة  ضررويــة  العــودة  كانــت  الحســن، 

مــن جديــد، ومــع األســف ليــس للوطــن األم 

الوطــن   / نيويــورك  إىل  بــل  الَنْفــي(،  )وطــن 

البديــل )املْنَفــى(، وهــو مــا يؤّكــد أن األوطــان 

لــم تعــد مكاًنــا بديــًا مؤقًتــا مرهوًنــا  البديلــة 

جديــد،  مــن  إليــه  العــودة  ـشـرائط  بتحقــق 

الثالثــة  قبــل األلفيــة  كمــا كانــت يف املرويــات 

)لنــا أن نتأمــل افتتاحيــة موســم الهـجـرة إىل 

الشــمال للطيــب صالــح: »عــدت إىل وطنــي يــا 

ســاديت«(. 

الاعــودة  تأكيــد  عــى  املؤلفــة  عمــدت  وقــد 

رئيســْن:  عنوانــن  عــى  نصهــا  توزيــع  عــرب 

ونيويــورك   ،1982 لبنــان  جنــوب  يف  الجبــل 

زمانــن  إىل  يـشـريان  والعنوانــان   ،2000

قائــم  فالســرد  ثــم  ومــن  متباينــن  ومكانــن 

الــذي  األنــا  فاـلـراوي  بينهمــا؛  املراوحــة  عــى 

يعود عى مجد عى يعمد إىل هذه املراوحة 

بــن الزمنــن املــايض والحاضــر، ويف بعضهــا 

أوغل إىل املايض إىل جذور املأساة التي بدأت 

قبــل قــدوم اليهــود أثـنـاء االنتــداب الربيطــاين 

قبــل  مــا  إىل  تعــود  التــي  األب  حكايــة  عــرب 

النكبــة إىل عــام 1939 يــوم أن أحــرق الجنــود 

اثنــن  مقتــل  بســبب  القــري  الربيطانيــون 

مــن  بعــض  يف  يميــل  كمــا  جنودهمــا،  مــن 

ملعانــاة  يرصــد  وهــو  التســجيل،  إىل  أجزائــه 

الــذي ذاقــوه  الفلســطينن يف املهجــر والــذل 

ممــن يـفـرتض أنهــم ـعـرب مثلهــم، حتــى أنــه 

ويرصــد  اإلـسـرائيلين،  حقــد  يفــوق  يخالــه 

لحالة الكراهية التي كانت تبث للفلسطين 

الــذي  والـخـراب  الـحـرب  يف  الســبب  وأنهــم 

طــال لبنــان، أو  الخــوف مــن املصــري البائــس 

ورفــض إنجــاب األبنــاء، أو مــن قبيــل أن تولــد 

يف ملجــأ أو مخيــم وتــرى الجميــع ينظــر إليــك 

تعـتـربك األغلبيــة  اشــمئزاز، وأن  بشــفقة أو 

عبئــا وأن تتتظــر املســاعدات الدوليــة وهبــات 

األونــروا.

عــرب  االســتعادي  الســرد  ويســيطر 

باعتبارهــا  املأســاة  تــروي  التــي  الشــخصيات 

ــان  وســيًطا عــى نحــو مــا يرويــه الجــار أبــو حسَّ

االنتقــام  وحالــة  املُْؤملــة  الـحـرب  صــور  عــن 

البشع التي قامت بها امليلشيات. وقد يقوم 

اـلـراوي الغائــب بالســرد يف كثــري مــن األحيــان 

كمــا يفعــل عــن هيلــدا وعــن إيفــا وعــن ماريــان 

وعــن مايــك، ويف بعــض األحيــان ـيـرتك لهــم 

الســرد باألنــا كنــوع مــن البــوح، وقــد يتداخــل 

خطــاب  نجــد  بعضهــا  ويف  األنــت،  مــع  األنــا 

لنفســها.  األنــا 

الغنائيــة  إىل  تميــل  لغــة  عــرب  ـجـاء  هــذا  كل 

إـبـراز  يف  وشــعرية  للمــآيس،  عرضهــا  يف 

بــن مجــد وهيلــدا، وقاســية  جوانــب الحــبِّ 

أشــبه  مــع عمهــا وكأّنهــا  هيلــدا  يف خطابــات 

إىل  املؤلفــة  تعمــد  بهــذا  وهــي  باملحاكمــات. 

عنــد  هــو  كمــا  األصــوات  ــدد  ُمتعِّ عالــم  بـنـاء 

تعدديــة  خــال  مــن  باختــن،  ميخائيــل 

الــرواة واملُخاطبــن، وإيجــاد تداخــات زمانيــة 

ومكانيــة.

لوحيــد  الليــل«  »بــاب  روايــة  يف   

جنســيات  مــن  املنفيــون  يتخــذ  الطويلــة، 

مختلفــة املقهــى بديــاً عــن األوطــان املفقــودة 

حســب  ســوريا(   / فلســطن   / )الـعـراق 

جعفــر/  أبــو   / شــندي  )أبــو  الشــخصيات 

شــادي(، فهــم أدركــوا الحقيقــة كمــا تجلــت 

ال  بأنــه  ـحـريٍة  بعــد  شــندي  أبــو  لســان  عــى 

وهــو  )ص73(،  ســيعود«  وطــٍن  »ألي  يــدري 

ما يشــرتك فيه جميع الشــخصيات، ومثلما 

وأوجاعــه.  ذكرياتــه  يجــرتُّ  للمقهــي  اســتكان 

الذيــن  املنفيــن  مــع  الفعــل  هــذا  يتكــّرر 

بمثابــة  لهــم املقهــى  عليــه، فصــار  يجلســون 

ثَاء ملاٍض  حائط مبىٰك للبوح والفضفضة والرِّ

اِكــرة  تليــٍد وىّل، وهــو مــا يجعــل لحضــور الذَّ

ــحر للتَّشــبُّث باألمجــاد والُبْعــِد عــن  ة السِّ قــوَّ

الجنون، فتتوّسد باالسرتجاعات التي تعود 

النِّضــال  مياديــن  حيــث  قديمــة  أزمنــة  إىل 

رة، فيجــرُت املَْنِفــّي أوجاعــه وعذاباتــه أو  والثــوَّ

بجــواره،  الجالــس  عــى  ويلقيهــا  صليببــه، 

هكــذا حــىك أبــو شــندي أحزانــه وآالمــه ومــوت 

املقصــود  هــو  كان  خــة  مفخَّ بســيارة  زوجتــه 

بهــا، وباملثــل أبــو جعفــر الفســطيني العائــش 

بســقوط  صدمتــه  عــن  حــىٰك  الـعـراق  يف 

صــدام، وهروبــه ِمــن العــراق، وباملثــل شــادي 

يف  رحلتــه  عــن  يحــي  ــوري،  السُّ ــاعر  الشَّ

الشــاعرة  زوجتــه  خيانــة  إىل  وـصـوالً  الجهــاد 

بانضامها للحزب الحاكم، وكذلك مجيد أو 

ــابق وذكرياتــه عــن أيــام  ــفري السَّ خميــس السَّ

البديــل  اِكــرة  الذَّ تكــون  ولهــذا  قريغيزســتان. 

ملقاومــة الواقــع املــزري بعــد ضياعهــا بســبب 

ســوى  لهــم  يبــَق  فلــم  والنذالــة،  الخيانــة 

ْكَرى، بعد أن أصبَح ُحلم العودة  صدى الذِّ

فيــه. مشــكوًكا 

كاتب من مصر مقيم في تركيا

ملف
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أالشخصّيات

 

 املوّظف، املستخدم، الشاّب، الكهل، الكهل 2، املرأة 

األربعينّية، العجوز

)إظام تاّم.. ثّم يبدأ العرض بأضواء غري منتظمة تنطلق باّتجاهات 

مختلفــة عــى شــكل شــرارات، أو خطــوط ناريّــة تشــبه الخطــوط التــي 

تخّلفها رصاصات البنادق يف الليل. ورغم غزارة النريان فإّن الخشبة 

تظــّل غارقــة يف الظلمــة، بحيــث ال يتمّكــن املشــاهدون مــن تمييــز مــا 

الظلمــة  تبــدأ  الـشـرارات،  هــذه  ـغـزارة  تراجــع  مــع  ولكــن،  تحتويــه. 

بالتــايش تدريجّيــاً، إىل أن تتوّقــف الشــرارات تمامــاً، وتظهــر الخشــبة 

مضاءة عى نحو خفيف، لكّنه كاٍف ليتبّن املشاهد تفاصيل املكان(.

عجــٍل  عــى  اســتخدامه  أعيــد  لكــن  مهجــور،  بمخــزن  أشــبه  )املــكان 

للضرورة، دون إجراء أّي عملّية ترميم أو إصاح له. يتبّن ذلك من 

خــال الجــدران املّتســخة والتــي تقّشــر طاؤهــا يف أكــرث مــن موضــع. 

الســقف العــايل املســوّد. األرضّيــة اإلســمنتّية العاريــة والتــي ال تخلــو 

ألــواح خشــبّية وصناديــق وصفائــح  مــن حفــر وشــقوق هنــا وهنــاك. 

وأكياس قمامة سوداء فارغة أو نصف ممتلئة وعدد سباكة ونجارة 

وحــدادة، متناـثـرة يف أرـجـاء املــكان..(.

)هنالــك بابــان مغلقــان يفضيــان إىل الخشــبة، أحدهمــا جانبــّي مــن 

جهــة اليمــن، واآلخــر أمامــّي. بابــان حديديـّـان صدئــان، يصــدر عنهمــا 

صريــر حــاّد ومزعــج عنــد فتحهمــا أو إغاقهمــا(.

عــى  بســيطن.  وكرســّياً  طاولــة  نلمــح  األيمــن،  البــاب  مــن  )قريبــاً 

يف  املســتخدم  الـنـوع  ذلــك  يشــبه  وجهــاز  كمبيوتــر،  جهــاز  الطاولــة 

املحــّات التجاريّــة لـقـراءة لصاقــات الباركــود. إضافــة إىل جهــاز آخــر 

للتعــّرف إىل البطاقــات الشــخصّية. عــى الطاولــة أيضــاً بعــض األوراق 

املختلفــة(. املكتبّيــة  واألدوات  واألقــام  والســجّات 

جمجمــة.  مئــة  مــن  يـقـرب  مــا  بشــريّة.  جماجــم  كومــة  اليســار  )إىل 

بعــض الجماجــم متناثــر عــى األرض. ياحــظ أّن كّل جمجمــة عليهــا 

“باركــود”(. لصاقــة 

رجــان:  منــه  يدخــل  ينفتــح.  وهــو  األمامــّي  البــاب  صريــر  )يســمع 

خمسينّي، بمابس عادّية، قميص وبنطال، حليق اللحية، شعره 

ممّشط بعناية مبالغ فيها. واآلخر أقّل عمراً. يرتدي قميصاً وبنطاالً 

منــذ  تحلــق  لــم  لحيتــه  رخيصــاً.  بيتّيــاً  صنــدالً  ينتعــل  لكّنــه  أيضــاً، 

أسبوع.. األّول موّظف يأخذ مكانه خلف الطاولة، واآلخر مستخدم 

يقــف بانتظــار األوامــر(.

أدخلهــم  فــوىض.  أّي  أريــد  ال  لكــن  البــاب،  نفتــح  املوّظف: طّيــب.. 

عــى  اّطلعــوا  أّنهــم  مــن  تأّكــد  أرقامهــم.  بحســب  خمســة،  خمســة 

جّيــداً.. وفهموهــا  الخــارج،  يف  املعّلقــة  التعليمــات 

املستخدم:  )مّتجهاً إىل الباب اليمينّي( حاضر..

يشــعر  الخــارج،  مــن  بشــريّة  أصــوات  ينفتــح.  وهــو  البــاب  )صريــر 

املشاهد معها بمقدار ضيق األشخاص هناك، وانزعاجهم من طول 

االنتظــار(. ـفـرتة 

مــن  مــن يحمــل األرقــام  الخــارج(  الحشــود يف  املســتخدم: )مخاطباً 

واحــد إىل خمســة يدخــل اآلن. البقّيــة ينتظــرون. قرأتــم التعليمــات. 

أّي مخالفــة تعنــي الطــرد فــوراً.

املستخدم: )يفسح املجال لدخول خمسة أشخاص، بعد أن يتأّكد 

الجماجــم(  فيــه  تكّومــت  الــذي  املــكان  إىل  ومـشـرياً  أرقامهــم،  مــن 

بهــدوء رـجـاء.. الفــوىض ممنوعــة..  هنــاك.. 

وكهــان،  شــاّب،  رجــال:  ثاثــة  الجماجــم.  إىل  األشــخاص  )يّتجــه 

مسرح

مجلس عزاء
)مسرحّية(

إسالم أبوشكير
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عث

ر 
نزا
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حــدود  يف  عجــوز  واألخــرى  أربعينّياتهــا،  أواخــر  يف  اـمـرأة  وامرأتــان: 

الســبعن(.

نــرى  للعمــل،  اســتعداداً  مكتبــه،  أوراق  املوظــف  يرّتــب  )بينمــا 

األشخاص الخمسة وهم يبحثون بن الجماجم، ينتقون بعضها، 

ثّم يتفحّصونها بتقليبها بن أيديهم والنظر فيها من زوايا مختلفة، 

أو شّمها، أو محاولة قياس محيطها، أو مقارنتها بجمجمة أخرى، 

أو القرع عليها واإلنصات بعناية إىل الصوت الصادر عنها، أو رفعها 

إىل األعــى باّتجــاه مصــدٍر مفــرتٍض للضــوء كمــا لــو أّنهــم يبحثــون عــن 

شــقوق خفّيــة فيهــا.. وقــد نســمع أحاديــث جانبّيــة مثــل(:

العجوز: الضوء ضعيف.. ال يساعد.. كيف سرى؟

الكهل2: الله يرحمهم..

األربعينّية: ممكن تعطيني طريقاً إذا سمحت؟

الكهل: الحمد لله..

)يقطع أحاديثهم الجانبّية صوت املوّظف(.

املوّظف: ليس لدينا وقت يا إخوان.. بسرعة إذا سمحتم..

)صمت(

لقد تأّخرنا.. من الذي انتهى؟

)يتبادل الخمسة النظرات فيما بينهم، كّل يتوّقع من اآلخر أّنه قد 

انتهــى، وأّنــه ســيبادر قبلــه.. أـخـرياً يتـحـّرك الشــاّب الــذي ناحــظ منــذ 

البدايــة أّنــه عــى عجلــٍة مــن أمــره(.

املوّظــف  املوّظــف.  مــن  ويتقــّدم  الجماجــم،  إحــدى  يحمــل  )الشــاّب 

ثــّم  الباركــود،  ـقـراءة  جهــاز  عــى  ويمّررهــا  منــه،  الجمجمــة  يأخــذ 

يعيدها إليه. يأخذ بطاقته الشــخصّية أيضاً. يدخلها يف جهاز قراءة 

ثــّم يعيدهــا إليــه بعــد أن يتأّكــد مــن هويّتــه(. البطاقــات، 

)خال الوقت الذي يستغرقه إتمام هذه اإلجراءات تقرتب العجوز 

من األربعينّية حاملة بيدها جمجمة وهي تتفّحصها(.

العجــوز: عفــواً يــا بنتــي.. لــو تلقــن يل نـظـرة عــى هــذه.. مــاذا تريــن؟.. 

كــم تقّدريــن عمرهــا؟..

يــا خالــة ال  األربعينّية: )تتنــاول منهــا الجمجمــة وتتفّحصهــا( واللــه 

أدري.. لكــن يمكــن بالعشــرين، أو حّتــى أكــرب..

العجوز: )خائبة( بالعشرين؟ ال.. ليست هي..

)تعيد العجوز الجمجمة إىل مكانها، وتواصل البحث..(.

املوّظــف: )مخاطبــاً الشــاّب بعــد أن أنهــى إجــراءات التســجيل( متأّكــد 

أّنهــا هــي؟

الشاّب: )يرتّدد للحظات، لكّنه يحسم أمره يف النهاية( نعم.. هي..

املعلومــة(  مــن  ليتأّكــد  الكمبيوتــر  شاشــة  يف  ينظــر  )وهــو  املوّظــف: 

كذلــك؟ أليــس  أـخـوك.. 

الشاّب: نعم..

املوّظف: كيف عرفت أّنها جمجمته؟

هــذه  يل..  تـقـول  أن  يجــب  الشــاّب(  صمــت  اســتفّزه  املوّظف: )وقــد 

معلومــات ضروريّــة.. السيســتم لــن يعطينــا اإلذن بمنحــك إيّاهــا مــا 

الخــارج،  يف  التعليمــات  ـقـرأت  ومعـقـوالً..  محــّدداً  ســبباً  تقــّدم  لــم 

تعّطلنــي رـجـاًء.. الســؤال.. ال  عــن  لإلجابــة  أّنــك جاهــز  واملفــروض 

الشاّب: )يفّكر، ثّم يرفع الجمجمة إىل أنفه، يتشّممها( السيستم.. 

كان  التــي  الكولونيــا  رائحــة  فيهــا  الرائحــة.  مــن  عرفتــه  إّننــي  لــه  قــل 

يســتخدمها عــادًة بعــد الحاقــة.. ومــع أّنــه أمــٌر غريــب فــإّن الرائحــة مــا 

ـتـزال عالقــة فيهــا إىل اآلن.. شــّم.. شــّم بنفســك..

املوّظــف: )وهــو يبعــد الجمجمــة عــن أنفــه متقــّززاً( خــاص.. خــاص.. 

فهمنــا.. رائحــة الكولونيــا..

)يواصل الكتابة عى الكمبيوتر( مربوك.. الله معك..

)يأخذ الشاّب الجمجمة. ويّتجه نحو الباب اليمينّي ليغادر. يتوّقف 

لحظــة، يتشــّمم الجمجمــة ثانيــة، ويفّكــر. لكّنــه يف النهايــة يواصــل 

طريقــه، ويغــادر(

املوّظف: الذي بعده.

البيانــات كمــا  بتســجيل  الــذي أخــذ  مــن املوّظــف  )تتقــّدم األربعينّيــة 

فعــل مــع الشــاّب.. يمــّرر الجمجمــة عــى الجهــاز.. يتأّكــد مــن البطاقــة 

الشــخصّية.. يكتــب عــى الكمبيوتــر(.

األربعينّية: عفــواً أخــي.. هــل تعــرف مصــدر هــذه الجماجــم؟ مــن أّي 

محافظــة جــاؤوا بهــا؟

املوّظف: )بغضــب( أختــي، أنــت ـقـرأت التعليمــات.. ممـنـوع الســؤال 

عــن هــذه األشــياء.. أمامــك الجماجــم.. إذا وجــدت جمجمــة… مــن؟ 

مــن؟

)يسأل نفسه وهو ينظر إىل البيانات املدّونة أمامه عى الشاشة(:

آه.. زوجك.. جمجمة زوجك.. إذا وجدت جمجمة زوجك فمربوك.. 

الطريــق..  عــى  هنــاك دفعــات أخــرى  فاللــه معــك..  لــم تجديهــا  إذا 

تأتــن يف وقــت آخــر..

األربعينّية: ســامحني اللــه يوّفقــك.. آخــر ســؤال.. هــل هــم نظــام أم 

معارضــة؟ هــل بينهــم معتقلــون؟

املوّظــف: )ال يــرّد. يزفــر، ويتمتــم بكلمــات غــري مفهومــة، لكّنهــا تعــرّب 

عــن حجــم ضيقــه وعـجـزه عــن احتمــال املزيــد(.

األربعينّيــة: ملــاذا ال تصّنفونهــم؟ أال تعتقــدون أّننــا يمكــن أن نخطــئ؟ 

مسرح

إّنهــا تشــبه بعضهــا.

)وتلتفت إىل املستخدم(:

ما رأيك يا أخي؟ معي حّق. أليس كذلك؟

املوّظف: كّلميني أنا..

األربعينّية: )تلتفت إىل املوّظف( أليست متشابهة؟

املوّظف: )متذّمراً، وبصوت يوشك أن يكون صراخاً( ال إله إال الله.. 

أختي ممنوع.. ممنووووع.. ســؤال آخر وتخرجن من املكان.. إذا لم 

تـكـوين قــادرة عــى تمييــز جمجمــة زوجــك، فهــذه مشــكلتك.. أعطــي 

الفرصــة لآلخريــن.. يف الخــارج مئــات األشــخاص ينتظــرون.. رأيتهــم 

بنفســك..

األربعينّيــة: )تشــّد الجمجمــة إىل صدرهــا، كأّنهــا تخــاف أن ينتزعهــا 

منهــا أحــد( طّيــب.. طّيــب.. ال تزعــل مّنــي اللــه يخّليــك.. خــاص.. هــذه 

هــي..

املوّظف: متأّكدة؟

أمّيــز  أاّل  عيبــاً  أليــس  زوجــي..  باملئــة..  مليــون  األربعينّية: نعــم.. 

؟ جمجمتــه

املوّظــف: طاملــا أّنــك متأّكــدة مــن البدايــة فلمــاذا ـكـرثة الــكام إذن..؟ 

اللــه.. هــل هــي هوايــة؟ واآلن، أخربينــي.. كيــف عرفتهــا..؟ ســبحان 

األربعينّية: جمجمة زوجي.. كيف ال أعرفها؟

املوّظف: )وهو يضرب الطاولة بقبضة يده( أريد سبباً محّدداً..

)يكّرر(.

سبباً.. محّدداً.. السيستم يريد ذلك.. افهميني، ودعينا ننتهي..

األربعينّية: كما تريد.. ال تغضب..

)صمت(.

اللــه يرحمــه كان يشــكو دائمــاً مــن الصــداع.. شــقيقة كمــا قالــوا لــه.. 

والـحـرب..  والتفكــري،  الحيــاة،  ضغوطــات  أّنهــا  أظــّن  كنــت  تعــرف.. 

كّلهــا تســّبب الصــداع.. املهــّم أّننــي اكتشــفت اآلن ســبباً جديــداً.. انظــر 

إىل هــذه الجمجمــة مــن الداخــل..

)توّجــه الجمجمــة إىل املوّظــف وهــي تــدّس إصبعهــا وتتلّمــس شــيئاً يف 

الداخل(.

نتــوءات عظمّيــة صـغـرية ومدّببــة مثــل اإلبــر.  تبــدو يل خشــنة جــّداً. 

األلــم  ذلــك  لــه  وتســّبب  مّخــه،  داخــل  تنـغـرس  كانــت  أّنهــا  األكيــد 

مثــل  أحيانــاً  يبــي  كان  واللــه  يعــاين!  كان  كــم  تعلــم  لــو  الفظيــع.. 

األطفــال..

املوّظف: )بعد أن ينتهي من الكتابة( مربوك.. الله معك..

)تخرج األربعينّية بصحبة الجمجمة(.

املوّظف: غريه..

)يخاطب نفسه(.

الله يمي هذا اليوم عى خري..

)يتقــّدم أحــد الكهلــن حامــاً معــه جمجمــة تبــدو صـغـرية الحجــم، 

ليباشــر املوّظــف إـجـراءات التســجيل املعتــادة(.

الكهل: معّلم.. سؤال صغري إذا تكّرمت..

املوّظف: ممنوع األسئلة.

الكهــل: )متجاهــاً كام املوّظــف، كمــا لــو أّنــه لــم يســمعه أصــاً( هــل 

لديكــم غــري هــذه؟

املوّظف: ال.. هذا هو املوجود..

الكهل: آه.. كنت أبحث عن واحدة بمقاس أصغر من هذه.

املوّظف: هل تعني أّنها ليست..؟

)لحظــة صمــت ينظــر خالهــا يف شاشــة الكمبيوتــر باحثــاً عــن املعلومــة 

الصحيحــة، ثــّم يتابــع(:

ليست البنتك؟

تكــون  مــن أن  أّنهــا أكــرب بقليــل  الكهــل: ال.. ال.. أكيــد هــي.. صحيــح 

وأنــت  أعــوام..  ســبعة  منــذ  ماتــت  لكّنهــا  الرابعــة،  ســّن  يف  لطفلــة 

تعلــم، بعــض الجماجــم تواصــل النمــّو حّتــى بعــد املــوت.. ليــس إىل 

عــن  تتوّقــف  ثــّم  تاليتــن،  ســنتن  أو  لســنة  رّبمــا  لكــن  األبــد طبعــاً، 

النمــّو.. ســبحانك رّبــي.. ـقـرأت عــن هــذا يف الفيســبوك، أو رّبمــا رأيتــه 

يحــدث أحيانــاً.. هــذا  أّن  أذكــر.. املهــّم  اليوتيــوب.. ال  عــى 

املوّظــف: )متذّمــراً( متأّكــد وتســأل؟! كّلكــم هكــذا. كأّنكــم تســتمتعون 

بإضاعــة الوقــت. ليــس بينكــم مــن يقــّدر هــذا الــذي نعــاين منــه..

الكهل: مجّرد سؤال.. سؤال فقط.. اعذرين..

ينتظــرون..  هــذا.. هنالــك آخــرون  مــن  ننتهــي  طّيــب.. دعنــا  املوّظــف: 

ابنتــك؟ أّنهــا  عرفــت  كيــف  أـخـربين.. 

الكهــل: مممــم.. واللــه يــا معّلــم ال أدري مــاذا أقــول لــك.. لكــن تخّيــل 

طفلة عمرها أربع سنوات، عندما تسقط قذيفة فوقها. أكيد، أّول 

يشء تفعله، حّتى قبل الصراخ، أّنها تفتح عينيها. صّدقني. تّتسع 

عيناهــا إىل درجــة فظيعــة.. أال تــرى؟..

)يشري إىل املحجرين يف الجمجمة، ويتابع(.

واسعتان جّداً.. أليس كذلك؟

املوّظف: )دون أن ينظر( نعم.. واسعتان..

الكهــل: الصراحــة أّن عينيهــا كانتــا واســعتن يف األصــل، ولكــن ليــس 

إىل هــذا الحــّد.. الرعــب يصنــع أكــرث مــن هــذا..

املوّظف: )يناوله الجمجمة( مربوك..
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)يحمل الكهل جمجمة ابنته، ويغادر..(.

املوّظف: )ينادي( غريه..

)يتقّدم الكهل الثاين وبصحبته جمجمتان..(.

املوّظف: ما هذا؟

الكهل2: أخي وأبي..

املوّظف: أخوك وأبوك؟

)ثّم مخاطباً املستخدم، بصوت أقرب إىل الصراخ(.

هيه.. ألم تعّلق نسخة من التعليمات يف الخارج؟

ضعــف  مــن  يشــكو  ملــن  كبــري  وبخــّط  بــى..  )بســخرية(  املســتخدم: 

النظــر..

االثنتــن؟!..  تأخــذ  أن  وتريــد  قرأتهــا   )2 الكهــل  املوّظف: )مخاطبــاً 

مكتوبــة  جمجمــة..  مــن  أكــرث  اصطحــاب  ممنــووووووع  ممـنـوع.. 

هناك.. تأخذ واحدة اآلن.. ولي تأخذ الثانية فعليك أن تسّجل دوراً 

جديــد، وتنتظــر.. مــن 

الكهل2: سنوات أيضاً؟

مــا  بحســب  عـشـرة..  ســنة..  شــهران..  شــهر..  أدري..  ال  املوّظــف: 

يجدونــه.. هــم يبحثــون يف كّل مــكان.. قــد يجــدون شــيئاً بعــد أيّــام، 

ـهـؤالء  ســيخربوننا.  شــيئاً  يجــدون  وعندمــا  ســنوات..  ننتظــر  وقــد 

أجانــب، أمــم مّتحــدة، ولــن يكذبــوا.. ادع رّبــك أن ييّســرها أمامهــم..

)وبلهجة حازمة(:

أعــد واحــدة مــن الجمجمتــن.. ال تعّطلنــا.. وراءنــا عمــل، اللــه وحــده 

يعلــم متــى ســينتهي..

)الكهــل 2 محتــار بــن الجمجمتــن، ثــّم يّتجــه إىل كومــة الجماجــم 

رأيــه،  يغــرّي  مــا  ـسـرعان  لكّنــه  باألخــرى،  ويعــود  إحداهمــا،  فيضــع 

فيعــود ليضــع الجمجمــة التــي كانــت بــن يديــه، ويأخــذ األخــرى..(.

الكهــل: )بينمــا املوّظــف منشــغل بإـجـراءات التســجيل( اللــه يعطيــك 

العافيــة.. معــك حــّق، عملكــم صعــب واللــه..

املوّظــف: والنــاس غــري راضــن مــع ذلــك.. نســمع هنــا قصصــاً عجيبــة.. 

الدفعــة املاضيــة حــاول أحدهــم االعتــداء عــى هــذا املســكن.. قذفــه 

بمفتــاح إنكليــزّي، وـلـوال ســرت اللــه لقتلــه..

)يشري إىل املستخدم(.

ما ذنبه؟

الكهــل2: اعذرهــم يــا معّلــم.. يجــب أن نتحّمــل.. الـحـرب انتهــت منــذ 

خمــس ســنوات.. وقــت ليــس قـصـرياً.. والنــاس يريــدون أن يطمئّنــوا 

عــى أهلهــم. يريــدون أن يدفنوهــم لينســوهم، ويبــدؤوا حياتهــم مــن 

جديد. أرواحهم أصبحت عبئاً علينا. تطاردنا كّل لحظة، ونسمعها 

امن
عث

ر 
نزا
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وهــي تزعــق يف آذاننــا. تــأكل وتشــرب وتنــام وتمــي معنــا واللــه. الــروح 

ال تهدأ وال تستقّر إال إذا كان هنالك قرب يحمل اسمها. نريد أن نهيل 

اـلـرتاب عليهــم، ونــزرع فــوق كّل قــرب شــجرة صـغـرية، أو شــتلة ورد، 

ثــّم نـقـرأ الفاتحــة، ونمــي إىل أشــغالنا.. نريــد أن ننســاهم فعــاً.. ال 

يشء أكــرث مــن ذلــك..

املوّظــف: مــا اختلفنــا أخــي.. مــا اختلفنــا.. أنــا أيضــاً فقــدت زوجتــي.. 

قبــل ســنتن أرســلوا ورايئ وقالــوا: تعــال وانظــر.. كانــت كومــة أكــرب 

مــن هــذه بثــاث ـمـّرات صّدقنــي، ومــع ذلــك لــم يســتغرق األمــر مّنــي 

أكرث من دقيقتن. أخذتها، وانتهى كّل يشء.. سألوين: كيف عرفت 

أّنها جمجمة زوجتك؟ فقلت: أسنانها. أنت لم تر أسنان زوجتي. ال 

يوجــد يف العالــم أجمــل مــن أســنانها. ابتســامة ســاحرة. يــا إلهــي كــم 

كانــت تعتنــي بهــا! وبينــي وبينــك، الجمجمــة التــي أخذتهــا كانــت ال 

تملك سوى سّنن فقط، وكانا منخورين.. لكن قلت يف نفي: من 

الطبيعــّي أن تســقط األســنان إذا أهملــت ـفـرتة طويلــة. نتحــّدث عــن 

ســنوات، ال عــن يــوم أو يومــن. األســنان تســوّد وتتكّســر وتســقط يف 

النهايــة. تخّيــل أن تظــّل دون تنظيــف طيلــة هــذا الوقــت! مــاذا يمكــن 

ويذهبــون..  يأتــون  زالــوا  مــا  النــاس  بعــض  لهــا؟.. املهــّم..  يحــدث  أن 

كـبـرية،  وهــذه  يل..  ليســت  وهــذه  يل،  وهــذه  ويذهبــون..  يأتــون 

وهــذه صـغـرية.. كأّن املوـضـوع تســلية.. تشــعر وكأّنهــم يســتمتعون 

بعذاباتهــم، وال يريــدون لهــا أن تنتهــي..

الكهل2: األمر ليس مسّلياً أبداً..

مــن  ليتخّلصــوا  ســهلة ومريحــة  الفرصــة  تأتيهــم  أرأيــت؟..  املوّظــف: 

يــا أخــي  تريــدون  مــاذا  يفعلــون..  تطاردهــم، وال  التــي  هــذه األرواح 

ذلــك؟ مــن  أفضــل 

الكهــل2: صحيــح.. معــك حــّق.. لكــن يجــب أن نعذرهــم مــع ذلــك.. 

مشــكلة عندمــا يكــون اإلنســان موسوســاً، ولكــن مــاذا بأيدينــا لنفعــل 

أكــرث مــن أن نســايرهم قليــاً؟ ال تتوّقــع أن يكــون جميــع النــاس مثــي 

ومثلــك.. ســبحان اللــه.. البشــر مثــل أصابــع اليــد الواحــدة.. كّل إصبــع 

خلقهــا اللــه بطــول مختلــف..

يــأيت ال  تنتظــر دورك.. وعندمــا  النظــام..  النظــام هــو  يبقــى  املوّظــف: 

لننتقــي األفضــل.. بّطيخــاً  نشــرتي  نحــن ال  تتدّلــل.. 

)يتابع بملل(:

ما علينا.. هذه جمجمة أبيك أم أخيك؟

الكهــل2: )يبــدو مــرتّدداً يف اإلجابــة، لكّنــه يحســم األمــر يف النهايــة( 

امممم.. أبي، أبي.. أخي شاّب يف أّول عمره. بإمكانه أن ينتظر أكرث..

املوّظف: جيّد.. لينتظر.. واآلن، كيف عرفت أّنه أبوك؟

الكهــل2: بصراحــة، أبــي كان عنيــداً جــّداً.. معــروف يف القريــة بأكملهــا 

بهــذا األمــر.. ال أحــد يمكــن أن يثنيــه عــن قــرار اّتخــذه.. وكانــوا يقولــون 

عنه إّنه ذو رأس يابس.. أصاً كانت أمامه فرصة للجوء إىل لبنان، 

ولــو أطاعنــا لــكان اآلن حّيــاً بيننــا.. لكــّن رأســه يابــس كمــا قلــت لــك.. 

اليابــس  اـلـرأس  هنــا..  أمــوت إال  لــن  واترـكـوين.  اذهبــوا  بيتــي.  أريض. 

مصيبــة عــى صاحبــه.. اســمع..

)ينقر عى الجمجمة بإصبعه(.

سمعت؟ يابس فعاً.. جمجمة من حديد.. الله يرحمك يا أبي..

املوّظف: مربوك..

)يخــرج الكهــل 2، فيمــا يعيــد املوّظــف ظـهـره إىل الــوراء يف محاولــة 

لاســرتخاء.. وخــال ذلــك ينظــر إىل العجــوز وهــي مــا تــزال تبحــث بــن 

الجماجــم.. تلتقــط جمجمــة، ثــّم تعيدهــا، لتلتقــط أخــرى، وتعيدهــا 

أيضــاً.. وهكــذا..(.

املوّظف: دورك يا أّمي.. تفّضي..

العجوز: لحظة يا ابني.. لحظة..

املوّظــف: يــا أّمــي.. ال يوجــد لدينــا وقــت.. أرـجـوك.. النــاس يف الخــارج 

ســيأكلونني..

العجــوز: ال تخــف يــا ابنــي. ال تخــف. أنــا ســأكّلمهم. أنــا خالتهــم بمقــام 

أريــد  ومنــك..  مّنــي  يغضبــوا  يشء، ولــن  كّل  لهــم  سأشــرح  أّمهــم. 

مســاعدة صـغـرية كيــا أتأّخــر عليهــم..

املوّظف: ال حول وال قوة إال بالله..

)ملتفتاً إىل املستخدم وقد نفد صربه(.

انظــر مــاذا تريــد.. عــى هــذه الحــال لــن ننتهــي اليــوم، وال حّتــى بعــد 

أيّــام.. عـشـرة 

عنهــا(  بعيــدة  جمجمــة  إىل  مـشـرية  املســتخدم  )تخاطــب  العجــوز: 

عليــك.. ـيـرىض  اللــه  ابنــي،  يــا  إيّاهــا  تناولنــي  ليتــك  تلــك.. 

العجــوز  لكــّن  ليتناولهــا،  جمجمــة  عــى  يــده  املســتخدم  )يضــع 

. ) قفه تســتو

ال.. التي إىل جانبها.. ال.. ال يا ابني، إىل اليمن..

)يحتار املستخدم يف معرفة أّي الجماجم تقصد العجوز..(.

ما لك يا ابني؟.. أال ترى؟.. الجمجمة التي يف األعى.. هناك.. ليست 

هذه.. نعم هذه.. ناولني إيّاها..

)العجــوز تقّلــب الجمجمــة بــن يديهــا، ثــّم تعرضهــا عــى املســتخدم، 

وتســأل(:

ما رأيك؟

املستخدم: وما أدراين أنا؟

مسرح

اللــه  معــي  وابحــث  اخدمنــي  طّيــب،  محتــارة..  أنــا  واللــه  العجــوز: 

يوفّقــك.. هــل تــرى جمجمــة لطفلــة يف الســابعة مــن عمرهــا، وعليهــا 

آثــار دخــان؟ نظــري ال يســاعدين..

املستخدم: دخان؟

العجوز: نعم.. ماتت محرتقة.. حفيديت.. احرتقت الخيمة التي كّنا 

فيهــا.. عــّدة خيــم احرتقــت يف الحقيقــة، ولــم يســمحوا لنــا بانتشــال 

الجثــث حينهــا.. أغلقــوا املخّيــم كامــاً، وقالــوا لنــا إّنهــم سيســّلموننا 

الجثــث فيمــا بعــد.. عشــر ســنوات ولــم يفعلــوا شــيئاً..

املستخدم: )متعاطفاً مع العجوز( لر..

)يقّلب بن الجثث(.

اختصــاراً  البحــث  يف  ويســاعد  طاولتــه،  وراء  مــن  املوّظــف  )ينهــض 

للوقــت(.

العجــوز: أنــا آخــر مــن تبّقــى لهــا مــن أهلهــا.. أبوهــا مــات منــذ ســنتن.. 

أّمهــا مشــلولة.. إخوتهــا بــن تركيــا وأملانيــا والســويد، واللــه أعلــم أيــن 

أيضــاً.. أعمامهــا وأخوالهــا كذلــك.. الخاصــة، البنــت ليــس لهــا أحــد 

ســواي..

جــّداً..  مناســبة  هــي..  هــا  فيهــا(  يتمّعــن  )يلتقــط جمجمــة.  املوّظــف: 

هــذه  دخــان..  آثــار  عليهــا  لكــن  صـغـرية،  ليســت  خذيهــا..  نصيحــة 

البقعــة الســوداء أثــر دخــان حتمــاً.. الحجــم ليــس مهّمــاً.. ال تقلقــي 

يــا أّمــي.. عرفــت قبــل قليــل أّن بعــض الجماجــم تواصــل النمــّو بعــد 

املــوت.. هــذه حقيقــة علمّيــة موجــودة عــى اليوتيــوب.. خذيهــا.. إّنهــا 

مــربوك.. حفيدتــك.. 

)تمّد العجوز يديها لتأخذ الجمجمة. ال يبدو عليها االقتناع، لذلك 

تــرتّدد، ونتيجــة ترّددهــا تنزلــق الجمجمــة مــن بــن أصابــع املوّظــف، 

وتسقط أرضاً.. تتحّطم الجمجمة.. تتناثر العظام يف األسفل. قطع 

وشــظايا ورمــاد. املوّظــف واملســتخدم يف حالــة ذهــول..(.

هــذه املصائــب  مــا  اللــه..  يــا  يديــه أعــى رأســه(  املوّظــف: )وقــد شــبك 

بيتــي.. أّمــي.. خربــت  يــا  بيتــي  اليــوم؟ خربــت 

)العجوز تنّقل عينيها بن املوّظف واملستخدم والجمجمة املحّطمة(.

املوّظــف: )موّجهــاً كامــه إىل املســتخدم( هــا.. قــل يل.. مــاذا ســأقول 

لهــم؟ هــذه عهــدة، وقــد وّقعــت عــى أّننــي اســتلمتها ســليمة تمامــاً.. 

120 جمجمــة.. جماجــم مثــل الــورد.. وهــا أنــا أعيدهــا إليهــم ترابــاً..

املستخدم: حادث.. مجّرد حادث.. ليس ذنبي وال ذنبك..

مثــي  ليســوا  األجانــب  ـهـؤالء  ذلــك..  يفهمــوا  لــن  حــادث؟  املوّظــف: 

ومثلــك.. ال يرحمــون أحــداً.. ســيطردونني ويطردونــك مثــل كلبــن..

املستخدم: يطردونني؟ وما عاقتي أنا؟

املوّظف: نعم؟! ماذا قلت؟ ما عاقتك؟

يل  قلــت  أنــت  بــيء..  يل  عاقــة  ال  أنــا  معّلــم..  يــا  ال  املســتخدم: 

األرض.. عــى  الجمجمــة  أســقط  مــن  وأنــت  ســاعدها.. 

املوّظــف: )يصــرخ( أنــت نــذل فعــاً.. توّقعــت منــك كّل يشء إال هــذا.. 

طّيــب.. قلــت لــك، ولــم تـعـرتض.. لــم لــم تـعـرتض؟ هــا؟.. اســمع.. لــن 

أتحّمــل هــذه املصيبــة وحــدي..

العجــوز  لكــّن  ســتقع،  معركــًة  أّن  لــو  كمــا  ويبــدو  األجــواء،  )تتوّتــر 

تتدّخــل(.

العجــوز: )تنحنــي عــى األرض، وهــي تحــاول أن تلــّم العظــام بيديهــا( 

يســتاهل..  تزعلــوا.. ال يشء  مــا  خــري..  ابنــي.. حصــل  يــا  خــري  حصــل 

ـسـآخذها هكــذا.. ليســت مشــكلة.. أنــت قلــت إّن عليهــا آثــار دخــان.. 

متأّكــد؟.. طّيــب.. أنــا أصّدقــك.. ال شــّك أّنهــا هــي إذاً..

)تخاطب املستخدم وهي ما تزال تلّم العظام(:

أعطني كيساً ألضعها فيه..

)تتلّفــت حولهــا.. ثــم تشــري إىل كيــس قمامــة أســود فــارغ مرمــّي عــى 

األرض(.

نعم كيس الزبالة خلفك.. دعني أرى..

)تشّد الكيس بيديها لتتأّكد من متانته، وأّنه ليس ممّزقاً(.

مناسب جّداً..

)تصمت.. وتتابع(:

البنت الله يرحمها.. هذا نصيبها.. ماذا بأيدينا لنفعله؟

)تقولها وهي تحاول أن تمنع نفسها من االنخراط يف النحيب(.

)املوّظــف واملســتخدم يتبــادالن النظــرات. يأخــذ املشــهد باإلظــام شــيئاً 

فشيئاً(.

)بعــد لحظــات يغمــر املســرح ضــوء قــوّي وعــى نحــو مفاجــئ، مرتافقــاً 

امـلـّرة  هــذه  لكّنــه  نفســه،  املــكان  لــرى  بعيــدة،  انفجــارات  بأصــوات 

ميء بحشود من البشر. أشخاص بأعمار مختلفة، رجال ونساء، 

يحّيــون  يديــه.  بــن  رأســه  منهــم  كّل  يحمــل  وعســكريّون،  مدنّيــون 

الجمهــور باالنحـنـاء أمامــه.. ثــّم يأخــذ املشــهد باإلظــام تدريجّيــاً ـمـّرة 

أخــرى، إىل أن يختفــي كّل يشء(.

كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات
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بيـضـاء، مـحـرَبة نحاســية، ريشــًة اختلســُتَها  وضعــُت أمامــي أوراقــاً 

مــن بطــة ـجـرياين، أشــعلُت شــمعًة وأحكمــُت تثبيتهــا عــى منتصــِف 

املنضــدِة، ألصقــُت أـطـراَف أصابــع يــدي وأســندُت مرفقــي عــى حافــِة 

الطاولــِة، كنــت عاريــاً تمامــاً. تنزلــق ُحبيبــاُت عرقــي مــن أســفل عنقــي 

لتبــدأَ  بســريانها  إحســايس  يختفــي  وعندهــا  مؤـخـريت  ُمفــرتق  إىل 

أنفــايس مرتقبــاً  العنــق. كتمــُت  مــن محطــة  الرحلــة  ُحبيبــات أخــرى 

الوحــي. ُهبــوط 

تصاعــدْت  حــدث..  ســاعة.. وال يشء  ســاعة،  نصــف  دقائــق،  عشــر 

رائحــٌة مقــززة مــن جســدي وفــرتْت مؤخــريت مــن تقبــل عرقــي وَحمــي. 

فأطفــأُت ببــؤٍس الشــمعة وأدرُت مروحــة الســقف وارتميــُت منهــكاً 

عــى الســرير.

أفقــُت مــن نومتــي متكــدراً بــرأٍس ثقيــٍل، وأطــراٍف ُمتيبســٍة، تلّصصــُت 

عــى أوراقــي علهــا ُملئــت، بالطبــع كانــْت بيضــاء فزمــان املعجــزات قــد 

وىّل. قمــُت مرتّنحــاً صــوب الحمــام، تبّولــُت واقفــاً وأنــا أراقــُب َخيــط 

البول املُصفر بتمعٍن ال معنى له. وقفُت تحت الدش مغمضاً عيني 

متنصتــاً عــى دوشــِة املــاء وعراكــه مــع درن جســدي. أرخميــدس هبــط 

عليه الوحي وهو عاٍر مثي، إال أنه لألسف لم تكن يل رفاهية البانيو.

كانــت الســاعة تقــارُب العاشــرة مســاء عندمــا هاتفــُت جــاريت األرملــة، 

بضيــوٍف  وتعــذرت  بهمــٍس  أجابتنــي  الضامــر..  عضــوي  أداعــُب  وأنــا 

لديهــا، شــتمتها بأقبــِح األلفــاظ؛ فأغلقــْت املكاملــة يف وجهــي. كنــُت يف 

حاجــٍة إلـفـراغ طاقتــي عــى أن تخطــر عــى عقــي أّي فـكـرة. طّوفــُت 

بأنحاِء املنزِل؛ ألخلص إىل تناول عشايئ، ازدردُته مرغماً وأنا أتخيُل 

دمايئ الجائعة تعدو من كل جهات جسدي لتتكدس عند معديت، 

فتتفاجــأ بجــٍن بــارٍد وقطــع خبــٍز جافــة. ضحكــُت حتــى َشــِرقُت.

عنــد ظـهـرية اليــوم التــايل كنــُت قابعــاً يف ركنــي املفّضــل مــن املقهــى، 

كنــت دومــاً أفضــُل املقاعــد الخلفيــة؛ فمنهــا أســتطيُع االّطــاع عــى 

النــاس، وتنقــات النــادل بينهــم،  العالــم، أتســّمُر لســاعاٍت مراقبــاً 

عــى  النحــايس  الســوار  تأرجــح  الزبائــن،  لطلبــاِت  حملــه  طريقــة 

معصمــه، وصــوت احتــكاك خواتمــه العديــدة عــى أســطح الطــاوالت 

كلمــا وضــع طلبــاً، وعــى الرغــم مــن لحيتــه الكثــة إال أّننــي أراهــن دون 

دليــٍل ملمــوس عــى أنــه شــاذ جنســياً. تكرعــُت كــوب املــاء عــى معــديت 

الخاوية وطقطقُت ظهري متلمساً مواضع األلم عند نهايته، كانت 

وظللــُت أعمــل  أبــداً  أنــْم  لــم  باألحــداِث املُرهقــة.  ليلــة أمــس مكتظــًة 

طوال الليل دون طائل. كانْت لدّي العديد من ُعلب الدهان التي لم 

تستخدم فرصتها عند إحدى حوائط بيتي، وبفرشاٍة قديمة أخذُت 

ألطــُخ الجــدارَ كيفمــا اتفــق، تداخلــت األلــواُن يف نفــوٍر وامتــألَ املــكاُن 

برائحــِة الطــاء املُســكرة، ثــم وقفــُت متصلبــاً أمــام اللوحــِة الجداريــة، 

يف يــدي أوراٌق وقلــٌم، تركــُت عينــي تتمشــيان عــى األلــوان عــّل فـكـرة 

مــا تنبجــُس مــن رأيس، لــو كنــُت أنــا ولطخــات األلــواِن هــذه جــزءاً مــن 

لوحــة ســوريالية لُربمــا نالــت استحســان النقــاِد، وبيعــْت يف ـمـزاداِت 

أوربــا بأبهــظ ســعٍر.

خمنُت أن األفكاَر تتمنع عني ألن األلواَن املتداخلة تشتُت تفكريي؛ 

تزاحــَم أمامــي األبيــض واألحمــر  بلــوٍن واحــٍد.  الجــداِر  فقــررُت طــاَء 

واألزرق فاخــرتُت األخضــَر الداكــَن عــى أن تــرتاءى أمامــي ُكل غابــات 

أفريقيا بشجارات قردتها وقفزاِت ُغزالنها املتهورة وَكَسل أسودها، 

بعوضــٍة  رؤيــة  ســوى  يمنحنــي  لــم  لكــن األخضــر  قبائلهــا.  ورقصــات 

تعيســة َعلقــْت يف الطــاِء اللــزِج، فمكثــُت أراقبهــا حتــى همــدْت.

ازداَد عــدُد زواِر املقهــى، عجائــز فاتهــم قطــار اإلبــداع، شــباٌب عبقــري 

أصابتهــم  ُنقــاد  ُعـقـول  يف  ِكتاباتــه  لــدس  مســاحًة  يجــُد  ال  الحــرِف 

الكاســيكيات بالتخمــة، آخــرون يزجــون بالعضــو الذكــري بــن ُكل 

كلمــٍة وأخــرى، الباحثــون عــن مــأوى وجماعــة، والبوهيميــون الذيــن 

تزكــم روائحهــم األنــوف، وأنــا الــروايئ الــذي لــم تجــد رواياتــه الثــاث 

ســوى صــدى قــذف حجــر يف نهــٍر. آالم الظهــر تــزداد، شــتمُت األمــرييك 

دان بــراون عــى نصيحتــه الغبيــة، باألمــس تشــقلبُت – كمــا قــرأت يف 

مقالتــه – رأســاً عــى عقــب عــى عارضــة البــاب، طنــْت أُذنــاي واحتقــن 

وجهــي بالدمــاء. املأفــون أكــد أن هــذه الوضعيــة تجلــب األفــكاَر لكنهــا 

أصابتني فقط بالدوار؛ فسقطت عى ظهري بمهانة ال ُتناسب عمَر 

األربعــن.

ُلُزوجتــه  بــُكل  لكنــه  عبدالــرؤوف  املهنــة  زميــل  إىل  النظــَر  تحاشــيُت 

بتكلــف،  واحتضنتــه  بتكلــف  احتضننــي  بطاولتــي،  التصــق  املعتــادة 

وجلســنا نتجــاذب ـسـراويَل الحديــِث. عليــك كمثقــف عندمــا تحــادُث 

مثقفــاً أن تنفــَخ صــدرَك، تنظــُر بعيــداً خلفــه إىل الــايشء، تصمــُت 

لهنيهــاٍت كحكيــم صينــي، وأْن تســتخدَم بضــع كلمــاٍت كمتازمــاٍت 

أفريقانيــة، األنجلــو سكـسـونية. تماهــي،  اندغــام،  مثــل:  لغويــة 

وَكَمــن رأى أمــراً طريفــاً عــى الفيســبوك قلــُت لــه وأنــا أعيــد هاتفــي إىل 

جيبــي: هــل مــررَت بُشــح يف الكتابــِة؟

الً ثــم قــال: ال طبعــاً!… املـبـدُع معينــه ال ينضــُب، كمــا  نظــر إيلَّ مـطـوَّ

تعلــم فأنــا ســنوياً أصــدر كتابــن، هــل َتُمــر أنــَت بحبســِة الكاتــب؟

– تراجعــُت بظهــري عــى املقعــد َكَمــن يتقــي شــَر ســهٍم طائــٍش: ال… 

مســتحيل!… إنــه شــاٌب راســلني يطلــُب عاجــاً لهــذا امـلـرض.

– شــبك يديــه قائــاً: همنجــواي وروث يـقـوُل: الحيلــة للتخلــص مــن 

حبســة الكاتــب هــي أن تقــوم بالكتابــِة فحســب.

– صحيح!… أجبته كاتماً غيظي عليه وعى همنجواي هذا.

واسرتســلنا يف الحديــث حتــى شــاهد عبدالــرؤوف شــاعرًة شــابًة تدلــُف 

مشــروبي  معــه  حامــاً  وودعنــي  معــي  جلســته  فقطــع  املقهــى  إىل 

إليهــا. الغــازي وهــَرع 

أـخـربُت النــادل ذا الخواتــِم العديــدة بطلبــي، أمســكُت قلمــي مبــارزاً 

األوراَق البيـضـاَء، وأنــا أحتــى القهــوة، وُكلمــا نفــَد قدحــى جلــَب يل 

يـشـرُب  العظيــم فولتــري كان  الكاتــَب  أن  ـقـرأُت  النــادُل واحــداً آخــر، 

أربعن قدحاً من القهوة عندما يكتُب، واليوم سأحّطُم رقمه هذا، 

وأنهي عجزي الكتابي. عندما وصلُت للقدِح العاشرة قال يل النادل 

بنظــرة متشــككة: أســتاذي هــل أنــت متأكــد مــن أنــك تريــُد املزيــد؟

عنــد الـقـدح الخامســة عـشـرة شــعرُت بتنميــل يف أـطـرايف، ظــل يــزداُد 

اللعينــة أصبحــت  الطاولــة  ليشــمل كل جســدي،  بوـتـريٍة متســارعٍة 

تــدور بــي برعونــة، فتقلصــْت معــديت وفقــدُت الســيطرة تمامــاً عــى 

بلعومــي الــذي أفــرغ ُعصــارة بطنــي الصـفـراء املُبقعــة بســواِد القهــوة 

عى الطاولِة وعى قميي، بعد كل دفعة قيء أخذْت غازات بطني 

مراقبــًة  الســقِف  يف  روحــه  ترفــرُف  كمــن  كنــُت  بفضائحيــة،  تنفجــر 
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تراجيديــا الجســد، َتحّلــَق الجمــُع مــن ـحـويل؛ يحاولــون مســاعديت، 

شــاهدُت شــاباً عربيــداً يخــرُج هاتفــه؛ ليــدّوَن تغريــدًة بالحــدِث، أو 

فـكـرًة تصلــُح لقصــٍة قـصـريٍة مركزهــا بشــاعة موقفــي. أـخـرياً التقطــُت 

أنفــايس وبــدأت ضربــاُت قلبــي تنتظــم، خــرّيوين بــن الذهــاب بــي إىل 

وشــيئاً  نفــي.  للملمــة  البـقـاء  فّضلــت  لكّننــي  بيتــي  إيل  أو  مشــفى 

فشــيئاً ابتعــدْت أنظــاُر النــاِس عّنــي وعــدُت وحيــداً عــى طاولتــي بعقــٍل 

خــاٍو، وأوراٍق بيـضـاء.

ثم أخذِت األموُر منحى خطرياً عندما دلَف إىل املقهى عماٌق ضخٌم 

اســتطاَع بمشــقٍة العبــور مــن البــاِب، وبالــكاد بعــدت رأســه بوصــات 

قليلــٍة عــن الســقف، ويف صحبتــه عجــوٌز ذات صــوٍت عــاٍل وضحكــة 

خشــنة رجوليــة، تجاهــا أعــن الجميــع وتوقفــا فقــط عنــد طاولتــي! 

بمشــقٍة وزنــه،  تحمــا  الضخــَم يف مقعديــن  الرجــَل  أجلســْت امـلـرأُة 

بينما ســحبْت كرســياً يف مواجهتي ويدها الُيســرى تتمى عى فخذ 
َرُجِلَهــا وبالُيمنــى أشــعلْت ســيجاراً

بللُت لساين بريقي؛ ألقوَل: مْن أنتما؟

وبصوٍت رنان: أنا بت مجذوب وهذا “استبيان”.

بحلقــُت فيهمــا بباهــة! كانــْت بــت املجــذوب متوســطة الطــول، لوُنهــا 

فاحــٌم مثــل القطيفــِة الســوداِء، مــا ـيـزال فيهــا إىل اآلن وهــي تقــارب 

الســبعن بقايــا جمــال. بينمــا كان “اســتبيان” أـطـوَل رجــٍل يمكــن أن 

تقابلــه، قــوّي البنيــة، ذو وجــٍه طـفـويل طيــب، يرتــدي ســرواالً صنــع 

مــن أقمشــة األـشـرعة، وقميصــاً مــن الكتــان الفاخــر، يــداه ضخمتــان 

ناعمتــان متوردتــان، مامحــه التينيــة مثــل اســمه.

حليبــاً  وطلبــت  ِمغنَــاج  بصــوٍت  النــادل  عــى  مجــذوب  بــت  نــادْت 

للضخــِم، وشــاياً لهــا ثــم غمزتــه وهــي تضربــه بفجــور عــى مؤخرِتــه، 

برجــل! يليــق  ال  بحبــور  الصفعــة  فتلقــى 

تجرَع “استبيان” كوبه يف ُجرعٍة واحدٍة، بينما شفطْت بت مجذوب 

الشاي ُمْحدثًة جلبًة عاليًة.

– من أنتما؟ وماذا تريدان؟

ردْت بــت مجــذوب: ألســَت كاتبــاً؟ ألــم تعرفنــا؟ أنــا بــت مجــذوب مــن 

عوالــم “موســم الهـجـرة إىل الشــمال” للطيــب صالــح. وهــذا اســتبيان 

مــن قصــة “أجمــُل رجــٍل غريــق يف العالــم” ملاركيــز.

فـغـرُت فاهــي دهشــًة، قرصــُت فخــذي تحــَت الطاولــِة؛ ألتأكــد أننــي 

ال أحلــُم!

يــا رجــل أََزل عنــك هــذِه الدهشــة الغبيــة، عــّي الطــاق مــا أقولــه   –

كلــه صــدق، ُكنــُت حبيســة مثلــك بــن دفتــي كتــاب لكننــي بحيلــة مــا 

أنـحـاِء  كل  وطوفــُت  والــورِق،  الحــرِب  براثــن  مــن  الِفــكاَك  اســتطعت 

قابلــُت حبيبــي  أن  إىل  الرجــاِل،  مــن  العديــد  عــى  تعرفــُت  العالــِم، 

“اســتبيان” فأنســاين أزواجــي الثمانيــة، ومغاـمـرايت الطائشــة… لديــه 

الــخ. يشٌء أمــن مــن الوتــد وأَمــى مــن…. 

كانــْت اـمـرأٌة فاـجـرٌة كمــا ـقـرأُت عنهــا وكمــا تخيلتهــا، ثرثــارٌة بصــورٍة 

بالنظــِر بوداعــٍة إىل يديــِه. بينمــا اكتفــى “اســتبيان”  مزعجــٍة. 

قاطعتها: وماذا تريدين مني؟

أنــَت  عزيــزي!  يــا  عليــَك  فأشــفقُت  بعاملــك؛  مــررُت  تجــوايل  أثـنـاء   –

حبيــُس قصــٍة ركيكــٍة لكاتــٍب مغمــوٍر، أنــت مثلنــا شــخصية مــن بنــاِت 

أفــكار كاتــٍب لكــن لســوء حظــك كاتبــك شــاب ال صيــت لــه ولــن يـقـرأ 

فســيٌح  بالخــارج  العالــم  هــذا…  ســجنك  مــن  أخــرج  أحــٌد؛  قصتــك 

وســتجُد مــا يســعدَك كمــا وجــدُت أنــا حبيبــي هــذا.

جذبــْت َرُجِلهــا الصمــوت الــذي لــم يجعــل لــه ماركيــز لســاناً. خرجــا 

بعــد أن أحدثــا فــوىض عارمــة داخــي.

غاضــٍب،  لوجــٍه  أصلــٌع  رأٌس  ليطالعنــي  املــرآة  نحــو  مرتنحــاً  ـسـرُت 

بعينــن منطفئتــن، وعوينــات كبــرية قبيحــة، لــم أحــب يومــاً وجهــي، 

ســائٌح  كأننــي  القميــص املزركــش،  هــذا  ارتــداَء  إّننــي أحــُب  قــال  مــن 

عــى شــواطئ املحيــط الهــادئ! نزعــُت القلــَم املــزروع بتبّجــٍح يف أعــى 

ياقتــي وقذفتــه بعيــداً، نقمــُت عــى مــن كتبنــي، الفاشــل لــم يجــد يل 

إال شــارَب هتلــر هــذا؟ الكلــب جعلنــي أضاجــع جســَد األرملــة املرتهــل 

أـسـرة، وبالطبــع دون أطفــال،  ـمـرات وـمـرات، جعلنــي دون  املقــزز 

وحيــداً أعــاين مــن عســٍر يف الكتابــة، أدور حــول نفــي يف عالــم مغلــق 

فقري بن بيتي واملقهى الثقايف، ثم عبدالرؤوف الذي سرق مشروبي 

البــارد وهــرع حاملــا رأى فتــاًة، حّطمــُت املــرآة بقبضتــي دون أن تســيَل 

قطرُة دٍم منها، خرجُت من املقهى محدثاً زوبعًة ألجمت الجميع، 

الُبَلـهـاء ال يعلمــون أنهــم شــخوص ثانويــون يف قصــة بائســة، ال قيــد 

بعــد اليــوم، ســأرحل عــن هــذه الصفحــات ألبحــث عــن عوالــم أخــرى، 

ربمــا أصــري ملــكاً فرعونيــاً، أو راهبــاً تبتيــاً، أو حتــى مراهقــاً فرنســياً، 

سأشــبُع كّل نــزوايت وأغــرتُف مــن متــِع الحيــاِة بِمْعــوٍل، وعندمــا أســأَُم 

تمامــاً ســأحّلُق فــوَق الســحاِب وأجتبــي منحوســاً يعــاين مــن حبســِة 

وفداحــة  الجنــون،  مــن  تنجيــه  فـكـرًة  عقلــه  يف  ألومــَض  الكاتــِب؛ 

التشــقلب رأســاً عــى عقــب.

كاتب من السودان

Broca‘s area*  هى منطقة تقع يف الفص األمامي من أحد جانبي 

املخ مختصة بإنتاج اللغة.
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3 شعراء + شاعرة 
16 قصيدة 

كلما دخلُت حديقًة
أو عبرُت أماَم بيت

أكرم قطريب

كلمات غامضة ولذيذة
فريدة إبراهيم

شمس دموية
زين العابدين سرحان

أْسَورة أعطنا حّبا

حسان عزت

ملف

ت
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كلما دخلُت حديقًة
أو عبرُت أماَم بيت

أكرم قطريب

شعر

ثلج مدينة قطنا

ســاعة أو ســاعتان كل مــا أحتاجــه مــن الوقــت يك أجلــس 

ثــم أحمــل ســماعة الهاتــف وأهــذي مــع إـخـويت البعيديــن، 

وبعــض أصدقــايئ وهنــا ال يشء بإمكانــك تخيلــه، تغمــض 

عينيــك يك تتذكــر كل الخطــوط ومفــارق الطــرق البعيــدة، 

صوت أبي لم يعد كما كان: شجرة ضخمة شاحبة يحط 

عليهــا طائــر أســود، وفــم ال يــكاد ينطــق. أبــي الــذي لــم أعــد 

أســمع صوتــه، اختفــى وبقيــت صــوره القديمــة وـشـراين 

يديه البارزة، يقف وسط البيت صارخاً مثل ظل أو ضباب 

مســتور وراء حجــارة اـلـرباري. لــم أفهمــه يف حيــايت، فقــط 

عندمــا ـكـربت عرفــت ســبب غضبــه وهــو يرفــع ـسـرتته نحــو 

الســماء واصفاً يل شــكل الرياضيات بلغة بورخيســية وأن 

الحديــد بإمكانــه أن يــذوب بــن يديــه، وأنــه كان يغتســل 

الشــباب، وال أعــرف  أيــام  بثلــج مدينــة “قطنــا”  ويســتحم 

شــيئاَ عّمــا يقولــه وال مقــدور يل غــري أن أصغــي ثــم أـهـرب 

إىل الحّمام يك أبي. كان الحّمام محرابي الصغري. هناك 

كنــت أحلــم وأدخــن وأطــري يف الرباري مــع عصافــري لونهــا 

غريــب. عصافــري اصطدناهــا وال زغــب عــى لحمهــا األزرق. 

أبــي الــذي أحملــه معــي هنــا يف نيوجــريس، مــازال صديقــي 

و  الوجــه  الشــاحب  مــع املــاك  متأـخـرة  إىل اآلن، صداقــة 

الــذي منحنــي اســم أـكـرم الحــوراين.

مــن نيوجــرييس أســأل عنــه أمــي، أســأل عنــه هــذا الــذي لــم 

يحتمل أن يرى كل يشء يحرتق أمام عينيه وال يستطيع 

فعــل يشء. هــذا الرجــل املولــع باملي والــذي إذا رأيُتــُه آتيــاً 

ـيـراين أتســكع يف  مــن بعيــد أقفــز مــن فــوق الجســر يك ال 

الشــوارع، ســقط يف البيــت، ســقط كمــا هــو نحــو أعمــاق 

األرض، وفقــد النطــق. الــذي كان ينــذرين بأوخــم العواقــب 

حــن ـيـراين شــارداً مثــل مومـيـاء. ســقط مثــل نافــذة البيــت 

أيضــاً ألن  قلبــي  ســقط  الصـحـراء.  هــواء  منهــا  يــأيت  التــي 

أشــجاراً كـثـرية احرتقــت فيــه. ال نكهــة للحيــاة بعــد اليــوم 

وصرت أؤمن باألشباح وأرسمها عى ورق مقوى. أريد أن 

أنحــت ضحكتــه اآلن. ودموعــه التــي لــم أرهــا يف حيــايت. أب 

اليبي. يا إلهي أب ال يبي. لم أعد أسمعه، فقط أسمع 

أبــواب  الحيلــة،  وقلــة   اللســان  واضـطـراب  الحنــان  ذلــك 

الشــلل  ســوى  يبــق  ولــم  أمامــه  موصــدة  صــارت  بأكملهــا 

عنــه  أســأل  مهــل.  عــى  يتهــدم  الــذي  والصــوت  الدماغــي 

أمــي، وأمــي شــاردة مثــل مــن ينتظــر القطــار يف صـحـراء، 

بــا  أن املدينــة  تشــرح يل  الـفـراق،  تحــب  ال  قويــة  شــمس 

كهرـبـاء، لكــن ضحكتــه تــيء البيــت.

***

 ” اســمه  الــذي  الـهـراء  ذلــك  كل  مــن  التخلــص  أحــاول 

تحــت  مــن  كالصرصــار  فجــأة  يقفــز  ذلــك  مــع  الحنــن”، 

الســرير.

الماضي

يبدو املايض مثل رجل هرب لتّوه

من السجن وغاب عن األنظار:

هو املرآة التي تتصّدع فينا عى مهل.

المنزل

الشرفات وواجهة البيوت

غادرُتــُه  للوحشــة،  تخطيطيــاً  رســماً  يشــبه  الــذي  واملنــزل 

فتّيــاً.

التــي  الحــادة  الشــمس  مــع  الكوابيــس  فقــط يف  أراه  اآلن 

خزانــة املابــس. يف  معلقــة  أظنهــا  كنــُت 

كتاُب العمى

 جسدِك، خزانُة كتٍب مرصوفة بعناية شديدة،

ينتظُر الطروادين

أن يوقفوا هذه الحرب.

أملُسُه فيقع كتاب “العمى” لساراماغو عن الرف.

أتأمل ساقيِك املرفوعتن

فتنزل طيورٌ جريحة من الصفحات،

ويعرُق الكريس،

ودفُة الباب،

والرجُل الوحيد الذي بقربِك.
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سينما باراديسو
 

الحزن يأكل قلبي.

أرى أّن محادثة األبواب وحواف النوافذ،

معانقَة شجرٍة باقيٍة لوحدها تحت عامود الكهرباء.

أكرث جدوى.

أتذكر اآلن الخمس عشرة سنة األوىل من حيايت،

حن كنُت أخرج من السينما

مثل نابليون

أو بروسي

أو رشدي أباظة،

أصرخ بكل ما أوتيُت من عزم:

أنا صائد الفراشات

أقع عن الشرفات والسطوح بسبب طابة أو نكتة

وال يصيبني األذى،

تناديني أمي

فأصرُي تمثاالً.

هناك
 

حن تغيب الشمس يف نيوجرييس

أنظُر طوياً إليها تنزل يف الوديان

متيقناً أنها ترتفع فوق سطح بيتنا هناك.

أصوات
 

أصوات تأيت من النافذة عى مهل،

أصوات تأيت من خشب الباب،

من املاء،

من لحم الهواء،

من الساعة التي عى الحائط،

مثل أفريقيا التي تزأر يف الليل.

مثل الغزالن التي تتفسخ تحت عن النسر.

مثل العري الذي يرتكه أنن الخشب.

مثل قفل الباب الذي يرى كل يشء.

مثل املفتاح الذي يف يدِك.

مثل الطوفان الذي يرتك وراءه الوحل.

يغرق كل يشء فيك،

ويبقى البيت مثل عربات الغجر

عى ظهر الجبل.

المنزل
 

املنزل كله يف الحقيبة  واألشجار وعناوين الشوارع:

مثل رائحة النبيذ القديم،

املكان الذي أذهب إليه

وأنا مغمض العينن.

هل سنلتقي ثانية
 

صوتِك الضعيف واملتقّطع الذي يصدر من فٍم حّي،

صوت كهذا، ومن دون تردد، سيعيدين إىل تلك الشجرة

التي تركناها عارية بعد الغزو.

الطفل الذي تعرفينه صار كهاً،

يصفِك اآلن بكلمات قليلة،

ويطلُّ برأسه من بكاء سابق.

هي فقط مسألُة وقت،

ويذوي عند باب البيت،

مثل جريح توقف قلبه فجأَة عن الخفقان.

أتذكر انتظارِك يل عى حافة املصطبة،

خوفِك عّي بينما األيام املضنية تتسّمر أمام الباب،

وال نزال نحتفظ منها بيء.

الخبز الذي تقاسمناه وبقي عى األشجار:

هنا يبدأ العالم وهنا ينتهي.

رائحتِك التي بقيت عى ثيابي

ووجهِك الذي يف غاية البساطة يطّل من النافذة،

حن آيت إىل البيت قبيل الفجر.

الحبل املتأرجُح بيننا،

األعذار التي أرميها أمامِك،

الكذُب الواضُح الذي كان جزءاً من خديعة

لحياة هي أشبه بحادث سري،

ومثل الجندي الهارب يف بداية

فيلم “وحيداً يف برلن” إىل نهاية املطاف،

بكل أحقاده القديمة،

سأجد الشوارع خالية من الذين أعرفهم،

وسأكون شخصاً آخر يف أرض غريبة.

***

يف وجهه تلمح قاع األنهار،

وغرقى من أيام الطفولة.

سنموت بشيء آخر
 

من يعيد إيّل تلك األيام التي سبقتني إىل الوديان،

الرفوف التي تركتها غرب دمشق،

والّشعر الذي كنُت أمي إليه بعن معصوبة؟

كّل يشء ممكٌن أمام املرآة،

عشــناها  التــي  الحيــاة  عــن  القصائــد  هــذه  كتبــُت  أن  بعــد 

، خلســة

ثم أضرمِت جسدِك بجسدي تحت شجر باب شرقي،

لذلك أتحّسُس رائحتِك كلما دخلُت حديقًة

أو عربُت أماَم بيت.

منقاداً إىل بطنِك،

أتلّمُس بتات سّرتِك، وبن فخذيِك بوسعي

أن أملَح حليَب الندم،

ودرَب التبانة املمدد حتى منحنى الظهر.

اختبأُت يف خزانة مابسِك

ألنني ال أملُك بيتاً.

يسمونني الرجل املسكن الذي يناُم لوحده

وهو يتجّرع السّم.

وألنه يعرف ما الذي جرى فجأة

سيعتذر عن املايض كّله،

عن العمى يف فهارس الكتب،

عن أوضح صورة ممكنة لفرجِك املرسوم

يف مخطوطات البحر امليت.

ومثلما يرمي امللوك مجلدات األىس يف النار،

تركُت لِك قلبي يف غضون دقائق،

ثم وقعُت من نافذة البيت الذي يطّل عى نهر.

يُد الجريح ربما هي الفجر،

اليء الذي نتعّلق به:

صورُة االبن عى الحائط

القشرة الوحيدة املتبقية بيننا.

أريد أن أملسِك

يك أعرف ما الذي يحدث يف املجاز،

ونكتشف أن الحب عديم الفائدة،

والهواء الذي نتنّفسه تحملينه عى كتفك طوال النهار.

كلَّ ليلة أستحضر الشوارع التي كنا نعود إليها دائماً.

أخاف من الحرب حتى وإن توقفت،

ستظّل رائحتها تطلُع من ثيابنا املعلقة عى السطوح.

جسدِك كله مدينة مطفأة يف صحراء ليبيا،

يذكرين بالجبال التي تسلقتها أيام كنُت طفاً.

ومن حوضِك تقفز كاب الصيد.

نتنّهُد وبيننا الندوب:

صرخة واضحة جداً يف الليل.

مثل كريس فارغ يف مقهى.

مثل لطخة دم عى طرف الوسادة.

خذيه

نامي عليه،

وخبئيه تحت ثيابِك،

دعيه يهوي من فوق الجرف:

بهذه الجراح املفتوحة

سنفّك وثاق األسري.

شاعر من سوريا مقيم في نيوجيرسي

شعر
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كلمات غامضة ولذيذة
فريدة إبراهيم

شعر

ملحمة الحروف

يف األيام التي تشبه قلقي،

بينما، الكل يتسّى بأقنعة من الباستيك

يمّددها كما يشاء، يطويها كصفحة كتاب،

با معنى

ويعيد فردها، كجرح قابل للّشفاء.

ألهو، بنّص قصري، ال يتعّدى بضعة أسطر

أتمّرن عى بياضه رقصا، كمبتدئة يف فن الباليه،

يطرّيين عى جناح كلمة من أربعة حروف،

تعيدك، رجا شهما، كما عرفتك أّول مّرة،

ِشينها، توشوشني كلمات لذيذة ال ُتفهم،

هاُؤها، تشهقني زفرَة آخِر الغيِم،

ِميُمها تضّمني، واحة نخيل،

يعربهــا نهــر مســتقيم، كألــف الّنــداء، حــن يتوّســط رغبــة 

الــكام.

أجذبك نحوي، برعشِة حرٍف ال يستهويه البياض،

ينقض عهدي..

ألتحم باسمك املتدّفق يف مسارات الجسد

فاصلة منقوطة، أنتصُب بن اآلهات

ترغب يف شرحي عى مرأى من الحروف،

أتريّث كزهٍر، ينقصه بعض الّطلع،

وما بن الّنداء والصمت، يخّر النّص

مهزوًما، كليل فارغ من الهمِس.

رغبة

مسراك قلبي،

حن ينكمش املدى،

عّرج عى الّضوء

تجّلل بما انطوى، يف وهدة الّليل

بقايا ما انحبس يف النبض،

صويت الهارب فيك،  وما كان صنيعة الوقت

الوقت طفل جريء،

ال يكّف عن املكائد.

***

ال وقت للسهو،

حن يجيء املجاز،

يف صورة زهو

قّبل حّظك

ُمْر قلبك الذاهب العائد

أن يبلغ األقايص .

 انتظار

ها أنا أستيقظ من سبات عميق،

شهّي وجارح

أفتش عن الوجوه التي كانت تشبه فرحي،

الوجوه التي كانت تحضر كحلم رطب ندي،

وتغيب كعتمة يف الدروب..

ال أحد، يظّل واقفا عند حافة الحب.

***

يف الحب، الهاوية، كالطريق املستقيم..

***

ها أنا أستيقظ اآلن كجرح قديم

أنهش عظامي من الجلد حتى الّرميم

أتشّبث بك،

وبالعطش الذي زرعني، نبتة يف قلب العاصفة

ادُن منّي

ال

لست خائفة، لكني أرتجف

الربد يف مسام الّرغبة يهدر دم القصيدة الّصاخبة

الّريح، تعتقل اللحظة الهاربة،

ودمعك املكرر غمامة تعبث بصمتي الشقي.
***

مــذ نمــت عــى ذراعــك املمــدودة، كوطــن شــهي لــم أصــُح 

الحلــم، مــن 

ولم أرتو ..

يا ممري القي،

اكتبني سطرا مدّببا يحفر الضلوع، ويعيدين إيّل.

***

يف منحدر االنتظار،

أمي، ويمي حلمي معي،

أنا املوغلة يف قلبه حّد الهزيمة.

فرح

يف املساحة املخّصصة للقلب،

أبهرج املساء عى مقاس الّرجس،

يركض الّنغم يف دمي
األمنيات تحِبل بسبائك وٍدّ

والّريح تراقص أوراق الشجر.

***

دائما هناك، ما يفعم القلب؛

ملعة نجم، يف سماء معّتمة

عودة صديق قديم من الغربة،

كلمة عابر يتوّخى الحذر..

رسالة ضلت طريقها،

وكالوعد، جاءت تسرد الحكاية.

شاعرة من الجزائر

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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شمس دموية
زين العابدين سرحان

شعر

الشمس الدموية تهبُط اآْلَن

لتذيب أبوابنا املصنوعة من الَحَلوى

لُتضّرج األطفال بأشعتها الحمراء

ُتيبس كل شجرٍة زرعناها كأمنية

الشمس الدموية تمسك بنا

تمسك مصاريع بواباتنا السحرية

ُتلهب كل حكايات ألف ليلٍة وليلة

تها يل أمي كوصية تلك الحكايا التي َقصَّ

يا وصايا أمي املهداة إيِّل

املشرتاة من الينبوع الذي ال ينَضب

يا ُكْريِسّ أمي املتحرك

أنَت الكريس الذي وسعت

السماء واألرض هماً كأنه َحْرٌب َضُروس

وضيقاً كضيق االزقِة عند الظهرية

وأملاً كامداً دقت اوتاده بقلِب السنن

أيها األُكال اللعن

لقد نخرَت أقدام أمي

فأيُّ جنٍة ستكون تحت أقدامها

أيتها الغرغرينا اللعينة

لقد نخرِت َدَعائِم األيام العذبة

لتسقط معطوبة يف ماء السنن اآلسن

الشمس الدموية ُتهيُج حروق الحياة

تلسعنا مثل الدبابري الوحشية

وتوقظ ذكرياتنا املتقوقعة

يف نهر الدموع املقدس

أنا واِهٌن، وحيٌد

كعصفوٍر تحت املطر..

خوَنُة الشمس أتعبْتني سُّ

التي تندلق بأحضاننا كل ظهرية

تعبُت من البشر

تعبُت

تعبُت..

تعبُت من كل االالم التي تحيُط بي

تعبُت من كل األمراض التي بداخي

كأن جسدي معجوٌن بالزجاج..

والشمس الدموية

ما زالت تهبط

وتهبُط

وتهبط.

15 تموز 2020

 
شاعر من العراق

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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أْسَورة أعطنا حّبا
حسان عزت

شعر

أردت ألقطف الّذهب من النهر

فرأيُت ضحكة الشمس يف املاء

أردت ألقطــف ضحكــة الشــمس مــن املــاء فوصــل النهــر إىل 

قلبي

وأخذ أحامي معه

أما طفولتي فقد هرَبت إىل أقاليم بعيدة ورمتني ..

أردُت  ألصرخ يف الكون

يا إلهي أعد حلم عمري

الذي هو أحى.. وراح

ملُت إىل سّرة الّروح من شجني ودموع هواي ،

 وفئُت إىل زمني

 قلت يا رب

بما أنني رسول وردك بالشعر أعِطني السّر أجعُل

قرآَن شعرَي شوقا

واجعِل العشَق عطري إىل الناس

أرفُل درَب الخاص بخمري

 قلــُت يــا حــّب أعطنــي الشــعر ورداً ألجعــَل الكــوَن عصفــا 

وأحــى وخطفــا 

ونشواَن رضٍب

إىل الّروح ورّي غرام
واجعَلّني مباركاً

 ونجّيا

ومى الرسول إىل يفء محرابه

كّلما دخَل يصي

لم تكْن شجرُة الّريحان

 تحمــُل بالجاِنــْرِك واملشــمِش الليــي واألِكيدونيــا عــن يمــٍن 

وشــجراُت الحــْوِر الثــاَث َيهُدْبــن بــاألوراق عــن شــمال

وال القمر الباهي أمريا

كان الليــُل يــيُء بنــور كّل ذلــَك ويرفــُل يف األرِض كأّنهــا 

جديــد خْلــٌق 

والّزمان كأْن مْن بلوِغ الصبايا

كّلما راح ُيصّي أراَن بزهِر الحنان

توّضأ باملحّبِة ماًء وفّا
 ومى تقّياً

ورّتل أَي الحبور

كاَن حبيُبــه مَعــه يتجــّى بقمــر البــدر يـَـراُه وال يـَـراُه ويحيُطــه 

بَمــاِء الحاّســة

وهو يتألألُ عى بحريِة الكوِن

بألٍف مَن اللوِن وندِف الغيوم

مَع الّطرِي إّما تؤوب إىل وكناتها باألمان

كاَن َيهــُدب بالــروح.. ال كمــا تعــرف املائكــُة وال كمــا يعــرُف 

الَبشــر

 وكانِت املوسيقى نّدا

واألغاين جوقات نور

والعطر يفوح برهاِم مطٍر نديٍّ وبان

أنَت يل قاَل

أنَت يل يا حّب

يا رحُب

ال أريُد ألملَك الشمَس

ال أريُد ألنعَم  فوَق مجّرِة  عرِش السماء

وال ُملَك هذي البسيطَة أرجو

تاجاً لشعبي العظيم

يتّوُجني بأغصاِن زيتون

وقلَب املغني

أعطنا الحّب يا رحُب

وأنا بكّيَ َخلقاً أغّني

وكاَن الصباح يحبو ويطلُع بالياسمن

يف الّشرفاِت بهّيا.

شاعر من سوريا مقيم في أبوظبي

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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الرواية النسوية في العراق
مطالعة تاريخية

وارد بدر السالم

لتعطــي  املضامــني  ومشــتبكة  متداخلــة  العربــي.  املحيــط  يف  االنتشــار  واســعة  أصبحــت  النســوية  للســرديات  العامــة  الخريطــة 

منــذ العقديــن األخريــن، فتتشــّكل وتنتشــر بمعطيــات خلفيــات اجتماعيــة  كـثـرة  روائيــة  باســتمرارية كتابــات  نقديــة  انطباعــات 

وسياســية جديدة أكر تعقيداً مما مىض، الســيما ما أنتجته ما يســّمى بثورات الربيع العربي من تغيرات سياســية وما تمخض 

عنهــا مــن ســلوكيات غريبــة ومتزمتــة يف البنــى االجتماعيــة وتمظـهـرات مختلفــة يف الســلوكيات املجتمعيــة بشــكل ـعـام كالتـطـرف 

واإلرهاب والحروب الطائفية. وبالتايل حاولت أن تريس الكثر من املفاهيم والقيم التي تسر عكس الحياة يف منطقها املتحضر. 

أو بشــكل أوضــح فإنهــا كانــت محاولــة إعــادة إنتــاج القديــم بشــكل آخــر عــى املســتويات كلهــا. وهــذا أمــر ليــس بالســهل متابعتــه 

يف ســرديات امـلـرأة العربيــة التــي واكبــت مثــل هــذه التـحـوالت، واغتنــت مرويّاتهــا باألحــداث املؤملــة والقصــص الغريبــة والحكايــات 

واملـشـاِهد والــرؤى املوجعــة.

مقال

ظــل اإلنـتـاج الســردي العاملــي  ومثلما 
يف  أشــكاله  يســتحدث 

مروياتــه الجديــدة واســتظهر نصوصــاً روائيــة 

الفنيــة  البنــى  صعيــد  عــى  متقدمــة 

قــد  العربيــة  الكاتبــة  كانــت  والجماليــة، 

أســهمت بشــكل أو بآخــر أن تكــون يف ســباق 

اإلبداعــي  اإلنـتـاج  يف  املســتمر  التحديــث 

ســردية  وعاقــات  جديــدة  بتطلعــات 

متضامنــة مــع املتـغـريات الخـطـرية يف الواقــع 

الشرق أوسطي، وهذا ملمح تنبغي اإلشارة 

إليــه يف ـقـراءة الســرديات النســوية العربيــة، 

واألكاديميــن  النقــاد  قبــل  مــن  الســيما 

بــن  الصاعــد  األدبــي  الجنــس  هــذا  وداريس 

األجناس األدبية والفنية.

ويف عموم محاوالت القراءة الجدية لإلنتاج 

مــن  فيــه  األمــر  ســيكون  العربــي  النســوي 

فــادح  نقصــان  مــن  فيــه  مــا  بقــدر  الصعوبــة 

لإلحاطــة بــكل مــا ُنشــر، فالخريطــة الســردية 

التقــي  تتطلــب  واســعة  العربيــة  النســوية 

الــدؤوب لإلنـتـاج الــروايئ الــذي تكتبــه امـلـرأة، 

بمعنــى أن يكــون هنــاك رصــٌد ميــداين واســع 

النطــاق لتجميــع تلــك الســرديات املتناـثـرة يف 

الباد العربية وقراءتها عى ضوء متطلبات 

البحث والدراسة بتقييمها منهجياً ونقدياً، 

أن  شــأنها  مــن  نتائــج  اســتخاص  ثــم  ومــن 

أوالً  العربيــة  النســوية  الكتابــة  فـكـرة  تقــّوم 

ضــوء  يف  نقديــة  مرجعيــات  اىل  والوـصـول 

املناهــج القرائيــة الحديثــة التــي عــّدت الروايــة 

باملجتمعــات  احتــكاكاً  األكــرث  الجنــس  هــي 

أن  لــه(  )ســمحت  الــذي  الوحيــد  والجنــس 

يتنــاص أو يحــاذي مرويــات جماليــة متعــددة 

يف الفنــون والجغرافيــا والتاريــخ واألســطورة 

والهامــي واملهمــل، واالحتــكاك بـغـريه مــن 

لــكل  األجنــاس بوصــف الروايــة نصــاً جامعــاً 

هــذا.

الرواية النسوية يف العراق

الــذي  العربــي  النســوي  الســردي  يف املشــهد 

مناطقيــاً  ودارســون  باحثــون  ســيتناوله 

وجغرافيــاً، يمكــن أن نرّتــب مــا يمكــن ترتيبــه 

ســردياتها  يف  العراقيــة  النســوية  بشــأن 

قــد  تاريخيــة  توثيقيــة  بلمحــات  املختلفــة، 

اســتحوذ  الــذي  التســريد  هــذا  فـكـرة  توِصــل 

العقديــن  يف  العراقــي  األدبــي  املشــهد  عــى 

الظــروف  اىل  اإلشــارة  تخلــو  وال  األخرييــن، 

حــروب  مــن  البــاد  التــي عاشــتها  السياســية 

ومــا  كـبـرياً  نفســياً  ضغطــاً  ولّــدت  متتاليــة 

تركتــه مــن تراكمــات قهريــة وانتكاســات عــى 

الفــرد والجماعــة، ومــا أنتجتــه مــن هـجـرات 

متســارعة وضـيـاع طاقــات وطنيــة يف املهجــر. 

وبالتايل فإن الكاتبات الروائيات العراقيات؛ 

هنا أو هناك؛ كّن مشاركاٍت فاعات يف هذه 

الســرديات وتناوبــن عــى كتاباتهــا عــى وفــق 

وحرفيتهــا  الكتابــة  بوعــي  فنيــة  اجتهــادات 

وطاقاتهــا عــى اإلنجــاز الجمــايل، وعــى هــذا 

األســاس تقــع يف بــاب املطالعــة هــذه أســماء 

نســوية لهــا رصيــد جمــايل يف الكتابــة الروائيــة 

ليــس عــى املســتوى  وحضــور الفــت لألنظــار 

الوطنــي حســب، إنمــا عــى املســتوى العربــي.

مــا  نافــذة  إغــاق  الفرصــة  هــذه  يف  ونــرى 

ُيســّمى بــاألدب الذكــوري واألدب األنثــوي إال 

للتشخيص الجندري وبسياقاته الطبيعية، 

الــذي  األدب  يف  محصــورة  ليســت  فالكتابــة 

يكتبــه الرجــل أو الــذي تكتبــه امـلـرأة. إنــه عالــم 

إنســانية  وثقافــة  مـشـرتك  وخطــاب  مـشـاع 

أدب  بوجــود  فالـقـول  لذلــك  مســؤولة، 

ذكــوري هــو اجـتـزاء للحقيقــة املـشـرتكة التــي 

جانــب  مــن  لكــن  الجانبــان،  فيهــا  يســهم 

)تحديــد( املوـضـوع مــن بابــه الشــخي كـنـوع 

اجتماعــي أو مــا يســمى بالجنوســة ســيكون 

ممكنــاً  مثــاالً   – جندريــاً   – النســوي  األدب 

إن  ولهــذا  الكتابــة،  يف  الجنســاين  للتفريــق 

مــا  هــو  عراقــي  نســوي  أدب  بوجــود  الـقـول 

وإال  ـغـريه،  دون  مــن  البــاب  هــذا  يف  يقــع 

فاإلبــداع يتســاوى بــن الطرفــن يف كثــري مــن 

األحيــان، إذا لــم تتفــوق امـلـرأة عــى الرجــل يف 

بعــض األحيــان يف طريقــة الكتابــة واســتلهام 

أشكالها املستحدثة والتفاعل الجدي إلنتاج 

أن  يمكــن  ال  إذ  بارعــة،  ســردية  مرويــات 

األدب  حاضنــة  يف  النســوي  الســرد  يعيــش 

الرجويل كما كان يشاع بقصد أو من دونه، 

الظــروف  بســبب  أن مضامينــه متشــابهة  أو 

تـحـول  التــي  القديمــة  االجتماعيــة والتقاليــد 

تكــون امـلـرأة يف صــدارة املشــهد  أن  دون  مــن 

والثقــايف. األدبــي 

تاريخية الرواية النسوية يف العراق

لــن يكــون التاريــخ عبئــاً كـبـرياً عــى الدارســن 

ية
دا
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لنشــأة  التوثيقــي  التقــي  يف  والباحثــن 

أوائــل  يف  العراقيــة  النســوية  الكتابــة  بــوادر 

فاملصــادر  املــايض؛  القــرن  مــن  الخمســينات 

عــى  توـفـرت  األكاديميــة  والبحثيــة  النقديــة 

الســردية  الريــادة  لكشــف  جديــة  متابعــات 

ريــادة  وهــي  مكوناتهــا،  أوائــل  يف  العراقيــة 

شاَبها التلكؤ والبطء وعدم النضج، باعتبار 

نقطــة  مرحلــة  هــي  الخمســينات  مرحلــة  أن 

الصفــر الســردية يف املشــهد األدبــي العراقــي، 

عبداللــه  نجــم  د.  الباحــث  يؤكــده  مــا  وهــذا 

وتاريخيــة  بحثيــة  عنايــة  أوىل  الــذي  كاظــم 

وهــو  العراقيــة  امـلـرأة  تكتبهــا  التــي  للروايــة 

– اإلنجــازات املبدئيــة األوىل  تاريخيــاً  يوّثــق – 

للسردية النسوية يف محاوالت يمكن القول 

النقــد  معطيــات  عــى  بـنـاء  ضعيفــة  إنهــا 

الصعبــة  البدايــات  املنهجــي والجمــايل، وأن 

هــو  مــا  بــن  الفنيــة  الفروقــات  لــم تستشــعر 

روايــة أو قصــة طويلــة )نوڤيــا( يف إشــكالية 

آنــذاك.  الروائيــة  الكتابــة  عــى  مبـكـرة  فنيــة 

أن  اىل  يشــري  البحثــي  الرصــد  كان  وبالتــايل 

كانــت  النســوية  الروائيــة  املحــاوالت  أول 

يــد  عــى  املــايض  القــرن  مــن  الخمســينات  يف 

الروائيــة حوريــة هاشــم نــوري بروايتيهــا )ليلــة 

الحياة – 1950( و) بريد القدر – 1951( تلتها 

محمــد  لحربيــة   )1954 الجــاين-  )َمــن  روايــة 

عبدالقــادر. لليــى   )1957  – )ناديــة  وروايــة 

 ومــن خــال دراســة التعّقــب النقــدي لتلــك 

املراحــل األوىل يف الكتابــة الســردية النســائية 

تمتلــك  تكــن  لــم  تلــك املحــاوالت  أن  ســيبدو 

شروط الرواية ببعدها الفني الناضج، وهي 

أـقـرب إىل القصــة الطويلــة منهــا إىل الروايــة 

وأّن  الفنيــة،  الروايــة  أســلوبية  تمتلــك  وال 

مضامينهــا تفرتعهــا همــوم املــرأة وإشــكالياتها 

مباـشـرة  وأســلوبيتها  العامــة  االجتماعيــة 

وبســيطة. ومثــل هــذا الحكــم النقــدي ال شــك 

ُنـشـرت  التــي  الزمنيــة  الـفـرتات  يراعــي  كان 

فيهما هاته املحاوالت القصصية – الروائية، 

فالجو الريادي األدبي كان للعطاء الشعري 

كمــا هــو معــروف ولــم يكــن الســرد قــد أخــذ 

يراعــي  الــذي  شــكله  أو  بعــد  الفنــي  مســتواه 

كمــا  الناضجــة،  الكتابــة  وشــروط  أحــكام 

كان حضــور امـلـرأة – الكاتبــة شــحيحاً بســبب 

ظــروف ومابســات اجتماعيــة – دينيــة وقلــة 

الســردي،  االنـتـاج  أهميــة  الثقــايف يف  الوعــي 

بممنوعــات  االجتماعيــة  املنظومــة  وإحاطــة 

كـثـرية.

ومــع أن مــرور عقديــن مــن الزمــن كان كافيــا 

لإلصاح الفني وتعقب أثره يف اإلنتاج العاملي 

عــرب الرتجمــات التــي كانــت تفــد مــن القاـهـرة 

وبريوت، إال أن الحالة السردية الروائية لم 

تتقــدم كـثـرياً يف اختبــارات الكتابــة، مــع أنهــا 

نضجــت إىل حــد واضــح مــع الجيــل الســتيني 

)الذكوري( املتميز بعطائه القصي والروايئ 

والشــعري، لكــن ربمــا مــع أواخــر الســتينات 

يــدب يف أوصــال  النشــاط  والســبعينات عــاد 

مــع ســمرية املانــع ولطفيــة  النســوية  الروايــة 

ممــدوح  الدليمــي وابتســام عبداللــه وعاليــة 

عــى  قــدرة  أكــرث  فنــي  بتســجيل  وأخريــات، 

البقــاء مــن الروايــة الخمســينية املُعّطلــة فنيــاً. 

ســاعدت  مســتقرة  سياســية  بظــروف  وربمــا 

عى االنفتاح والتلقي والهضم. وهذا يحيلنا 

إىل توثيــق ملجمــل اإلصــدارات النســوية التــي 

عبداللــه  نجــم  د.  والناقــد  الباحــث  ذكرهــا 

كاظــم يف أكــرث مــن مناســبة يف تتبــع تاريخــي 

عــام  حتــى  الســتينات  أواخــر  مــن  مضمــون 

2000 بقصــد توفــري غطــاء ســردي للروائيــات 

روائيــة  بمشــاريع  يتقدمــَن  وهــّن  العراقيــات 

فيهــا الكثــري مــن النضــج والتطــور مــع قلتهــا 

إذا حســبنا العقــود الزمنيــة ونســبتها خــال 

“جنــة  وهــي  تقريبــاً.  عقــود  ثاثــة  مــن  أكــرث 

و”أشــواك  الربيعــي  ملائــدة   1968  – الحــب” 

الدراجــي  لســمرية   1970  – الطريــق”  يف 

لشــرقية   1972 علمتــاين”-  و”عينــاك 

لســليمة   1973 وقيثــارة”-  و”نخيــل  اـلـراوي 

صالــح  لســاملة   1974 و”النهــوض”-  خضــري 

و”ليــى  أمــن  لبديعــة  و”النافــذة”1975- 

وحــي”-  يــوم  و”فجــر   1981 والذئــب”- 

البتســام   1988 الليــل”-  إىل  و”ممــر   1985

عبداللــه و”عالــم النـسـاء الوحيــدات”- 1985 

و”بــذور   1987 الفــردوس”-  ـيـرث  و”مــن 

و”حبــات  الدليمــي  للطفيــة   1988 النــار”- 

و”لــو  ممــدوح  لعاليــة   1986 النفتالــن”- 

املــدارات”-  و”ذاـكـرة   1986 األفـيـاء”-  دامــت 

الـسـرة”-  الســعدون و”حبــل  لناـصـرة   1988

مطــر  أحمــر  و”مطــر  املانــع.  لســمرية   1990

و”زـهـرة  عبداللــه  إلبتســام   1994 أســود”- 

و”الولــع”-  صالــح  لســاملة   1994 األنبـيـاء”- 

ناقصــاً  و”العالــم  ممــدوح  لعاليــة   1995

واحــد”- 1996 مليســلون هــادي “القامعــون”- 

الســماء  بــدت  و”كــم  املانــع  لســمرية   1997

الخضــريي و”النقطــة  لبـتـول   1999 قريبــة”- 

و”الغامــة”-  غــازي  لــدىن   2000 األبعــد”- 

ممــدوح. لعاليــة   2000

مخزون السرد

يف  تواـتـرت  التــي  الســردية  اإلصــدارات  هــذه 

العقــود األربعــة املاضيــة  التــي وّثقهــا الباحــث 

أـشـرت  كاظــم  عبداللــه  نجــم  د.  والناقــد 

النســوية  الســرديات  عــى  نوعــي  إقبــال  اىل 

الخمســينات  ســرديات  بذلــك  متجــاوزة 

الرياديــة التــي كانــت تتصــف بالضعــف الفنــي 

عموماً، لكنها كانت تأسيساً أولياً لسرديات 

نسوية عراقية بالرغم من الظروف الثقافية 

ولعــل  آنــذاك،  واالجتماعيــة  والسياســية 

إنتاجــات  إىل  يحيــل  النوعــي  االحتــكام 

روائيــة  أعمــال  يف  تجّلــت  التــي  التســعينات 

يمكــن قراءتهــا عــى ضــوء أحــداث سياســية 

)الخزيــن  إىل  فباإلضافــة  بهــا،  البــاد  ـمـرت 

الذاـكـرة  مــأل  الــذي  الثمانينــي  الحربــي( 

 – العراقيــة  بالـحـرب  اليوميــة  االجتماعيــة 

اإليرانيــة، حّلــت كارثــة الحصــار االقتصــادي 

فيهــا  ذاق  ســنة  عـشـرة  لثــاث  امتــد  الــذي 

والـجـوع  األـمـراض  ويــات  العراقيــون 

واإلهانــات، ومــن املؤكــد أن كل هــذا انطبــع 

يف ذاـكـرة الروايــة وإن ظهــر منــه ـجـزء قليــل 

تلــك  يف  الحاكمــة  الســلطة  سياســة  بســبب 

الفرتة. ونعتقد أنه يف تلك املراحل املتسارعة 

تبلورت الكثري من مفاهيم الحداثة السردية 

ســار  الــذي  الكتابــي  الوعــي  مــع  بالتدريــج 

باتجــاه تحقيــق هــدف فنــي وبجعبتــه الكثــري 

من مشاهد الحرب والفقدان واملوت وغياب 

البســيط. بشــكلها  الحيــاة 

وهــذا التوصيــف انســحب إىل مــا بعــد 2003 

احتــال  ظــروف  إىل  البــاد  خضعــت  عندمــا 

جديــدة وحــروب ثانويــة داخليــة ومداخــات 

طائفيــة ودـخـول داعــش عــى الخــط البيــاين 

الحالــة االجتماعيــة  وطــأة  مــن  لتزيــد  النــازل 

األمــور  مجريــات  فتحّولــت  والسياســية، 

الــذايت إىل الجماعــي بعــد حــروب  مــن الهــم 

واحتــال  ونظــام  دولــة  وإســقاط  وحصــار 

املفاهيــم  مــن  الكثــري  تبلــورت  ثــم  أجنبــي، 

البــاد  ودخلــت  واالجتماعيــة  األخاقيــة 

أســاليب  تـغـريت  مثلمــا  كـثـرية.  متاهــات  يف 

الفنيــة  واألشــكال  النظــر  وزوايــا  الكتابــة 

الكتابــة. وطرائــق 

غــري  املعادلــة  هــذه  مــن  اآلخــر  الجانــب  يف 

املتوازنة ســاعد االنفتاح الثقايف الســريع بعد 

الجماليــات  مــن  العديــد  بلــورة  عــى   2003

املشــهد  الروايــة  وتســّيدت  والفنيــة  األدبيــة 

األدبــي برّمتــه عــى حســاب الشــعر والقصــة 

اإلملــام  الصعــب  مــن  بــات  حتــى  القـصـرية، 

الـقـراءة  وتوجيــه  النســوية  اإلصــدارات  بــكل 

النقــد  ظــل  وبالتــايل  إليهــا.  الفاحصــة 

الســردية  العربــة  بهــذه  اللحــاق  عــن  عاـجـزاً 

املتدحرجــة بـسـرعتها الغريبــة، وهــي تنعتــق 

حتــى  مســبوق،  وغــري  مربمــج  غــري  بشــكل 

قيــل إن عشــرات املئــات مــن الروايــات صــدرت 

تبــدو  بأرقــام  ســنة  عـشـرة  خمــس  خــال 

خياليــة، لكنهــا واقعيــة بالقيــاس إىل انفتــاح 

سوق النشر وتوفر السيولة النقدية وانتشار 

دور النشــر واملطابــع وســوق الكتــب، إضافــة 

املتعــددة  اإللكرتونيــة  املواقــع  إســهامات  إىل 

التــي ســاعدت عــى الرتويــج املجــاين ملثــل هــذه 

اإلصــدارات.

جوائز وأسماء

كان  الســاردة  امـلـرأة  حضــور  أن  جليــاً  يبــدو 

أوفر حظاً من املراحل التأسيســية الســابقة، 

األثــر  وجماليــات  والــرؤى  البنــى  واختلفــت 

قاســية،  ظــروف  ضــوء  يف  النســوي  الــروايئ 

هــو  والجنــي  االجتماعــي  القهــر  يعــد  ولــم 

كان  كمــا  النســوية  الكتابــات  عــى  املهيمــن 

مفهــوم  حتــى  تغــري  إنمــا  العــادة،  يف  دارجــاً 

يف  األلــم  مفاصــل  عــن  البحــث  يف  الكتابــة 

الحيــاة  عبثيــات  وتوثيــق  العراقيــة  الحيــاة 

واسرتجاع الذاكرة الشخصية واالجتماعية، 

ومخلفاتهــا  الـحـرب  هواجــس  عــن  والكتابــة 

بمجتمعــات  االهتمــام  عــن  فضــا  الكارثيــة 

يف  الوطنيــة  الهويــة  عــن  والبحــث  األقليــات 

فوىض الدولة وسياستها الطائفية. والعودة 

األثــر  واـسـرتجاع  الرافدينيــة  األســطورة  إىل 

الحاضــر  مــع  ومعادلتــه  القديــم  التاريخــي 

الكاتبــة  التصــاق  صــار  بمعنــى  املتشــظي. 

اليوميــة وهمومهــا أكــرث جديــة مــن  بالحيــاة 

ســام  فيهــا  ليــس  مخادعــة  حيــاة  يف  قبــل 

متعــددة  ســرديات  نـقـرأ  لهــذا  أمــان.  أو 

ومختلفــة عــن ســياقات اجتماعيــة ونفســية 

والســتينات  الخمســينات  يف  موجــودة  غــري 

والسبعينات، بتقنيات جديدة واستيعابات 

يف  الســردية  الحلقــات  تنميــة  يف  قــوة  أكــرث 

الكتابــات الجديــدة، ويف تجريــب روايئ فيــه 

والخلــق  الفنــي  التفاعــل  مــن  جيــد  مســتوى 

بوصفهــا  الــذات  هويــة  لتأكيــد  اإلبداعــي 

العــام،  الوطنــي  بالســلوك  املرتبطــة  الهويــة 

العامــة  الوطنيــة  الــذات  تكريــس  ثــّم  ومــن 

مســاحة  تهيئــة  يف  يســّرع  أخــري  كخــاص 

الفــرد  مســتوى  عــى  للجمــال  واســعة 

الروائيــة  الكتابــات  ومــع  لذلــك،  واملجـمـوع. 

العراقيــة  الروائيــة  أن  ســنجد  املتســارعة، 

العربيــة  الجوائــز  يف  جيــدا  حضــوراً  حققــت 

صــارت  أســماء  وملعــت  وكتــارا(  )البوكــر 

إنعــام  تتقدمهــا  للـقـراءة،  جاذبــة  عامــات 

كجــه جــي بوصولهــا ثــاث ـمـرات إىل القائمــة 

الشــابة  والروائيــة  القـصـرية،  البوكريــة 

عليهــا  األضــواء  ُســّلطت  التــي  الــروي  شــهد 

وأخريــات  البوكريــة،  بالجاـئـزة  فوزهــا  بعــد 

الجائزتــن  يف  متنوعــة  مراكــز  عــى  حصلــن 

كميســلون هــادي وناصــرة الســعدون وهديــة 

الســردية يف  النتاجــات  فيــض  حســن. ومــع 

الروايــة ترتبــت أســماء أخــرى ضمــن تعاقبيــة 

ممــدوح  كعاليــة  األدبيــة  العقديــة  املراحــل 

ووـفـاء  الخضــريي  وبـتـول  الناصــري  وبثينــة 

فاضــل  ورشــا  فيصــل  وأـمـرية  عبدالــرزاق 

وإينــاس  زنكنــة  وهيـفـاء  عبدالكريــم  وإلهــام 

أثــري وبلقيــس حميــد حســن وخولــة الرومــي 

وكليــزار أنــور وليــى قصــراين وإرادة الجبــوري 

ورغــد  زنكنــة  وهيـفـاء  القزوينــي  وإقبــال 

الســهيل وأمــل بورتــر وأســماء كـثـرية جديــدة 

ال يمكــن إحصاؤهــا يف هــذا املســرد التاريخــي.

متغرات أسلوبية

الـفـرتة  يف  العراقيــة  الكاتبــة  انشــغاالت 

مقال
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الثمانينيــة الحرجــة مــن القــرن املــايض كانــت 

بشــكل  تعبويــة  طبيعــة  ذات  انشــغاالت 

اإليرانيــة   – العراقيــة  الـحـرب  بســبب  عــام 

الـحـرب  مراحــل  تواكــب  الكتابــات  وكانــت 

األمهــات  حيــث  الكارثيــة،  وتتقــى أخبارهــا 

ينتظــرن أبناءهــّن يف جبهــات القتــال، وحيــث 

الشــهداء يتســاقطون يف مختلــف الجبهــات، 

وصــار الجــو العــام ســواداً بالرغــم مــن الزعــم 

وجــدت  لذلــك  وهنــاك.  هنــا  باالنتصــارات 

يف  املأســاوي  الزخــم  هــذا  يف  نفســها  الكاتبــة 

ترنيمــات الحــزن والحالــة الجنائزيــة املّطــردة، 

الكتابــات  تنحــو  أن  الطبيعــي واملتوقــع  ومــن 

إىل توثيــق املرحلــة بأشــكال ســردية متقاربــة 

وموضوعــات تتشــابه إىل حــد بعيــد، الســيما 

تحــاول  كانــت  الســابقة  املركزيــة  والســلطة 

نحــو  الثقــايف  الجــو  تعبئــة  كلهــا  بالطــرق 

مفردات النصر ومشتقاته. ولم يكن يعنيها 

أمــر الحداثــة الســردية وال عناويــن اإلغــراءات 

القـصـرية  القصــة  نشــطت  وبالتــايل  الفنيــة، 

لــم  التــي  الروايــة  حســاب  عــى  والقصيــدة 

الروائيــات  وكانــت  نقديــاً.  الفتــة  حالــة  تكــن 

العراقيات يقدمن النزر اليسري منها يف إطار 

املتـغـرية. العســكرية  املواقــف  تداعيــات 

كتابــات  رافقــت  التــي  الـحـرب  موضوعــة  إن 

الثمانيــات  يف  والعراقيــن  العراقيــات 

واســتمرت إىل هــذا اليــوم لهــا مــا يربرهــا عــى 

نصــف عمرهــا  بــاداً  وإن  الواقعــي.  الصعيــد 

كان معارَك وحروباً وطيشاً سياسياً ال بد أن 

تحفــر يف الذاـكـرة األدبيــة وـتـرتك فيهــا الكثــري 

املنهــار،  والنفــي  االجتماعــي  الخزيــن  مــن 

بــن  الوقــت  مــع  الكتابــة  لــذا اختلفــت طاقــة 

العراقــي  التاريــخ  إىل  فالعــودة  الكاتبــات. 

املعاصــر شــغل معظــم الســرديات النســوية 

يف محاولــة إيجــاد عاقــة تاريخيــة رمزيــة مــع 

املتغــريات الزمنيــة الصعبــة والطويلــة، مثلمــا 

هــي العــودة إىل اســتحضار الوجــه التاريخــي 

القديم لتأصيل عراقية املكان وتاريخيته. ويف 

عمــوم الســرديات القديمــة والحديثــة ســنجد 

مثــل هــذا املْيــل العــام لكتابــة ملحمــة روائيــة 

االحتاليــة  بمراحلــه  الـعـراق  زمنيــاً  تتقــى 

املتعاقبة )العثماين – اإلنجليزي – األمرييك( 

وتوســيع دائرة الوعي للتلقي العام بضرورة 

لتمكــن  التاريخيــة  الحفريــات  هــذه  مثــل 

أساســية،  تاريخيــة  بدعائــم  الروائيــة  املتــون 

بغــرض معادلــة إشــكاليات الحاضــر وإحالتــه 

األوىل. أرضيتــه  إىل 

الكـثـرية منــذ ثمانينــات  الـحـرب وباءاتهــا  إن 

عــى  يزيــد  بمــا  اليــوم  وحتــى  املــايض  القــرن 

أربعــة عقــود زمنيــة تركــت ثيماتهــا الواضحــة 

وبــرزت  الســردي،  الخطــاب  مجمــل  عــى 

موضوعــة الشــتات العراقــي كثيمــة أساســية 

الكاتبــات  بــن  متداولــة  ســردية  ومرجعيــة 

الحاضنــة  إىل  الحنــن  وهــو  العراقيــات. 

وشــجن  طفولــة  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  املحليــة 

الكثــري  الكتابــات  يمنــح  وهــذا  وذكريــات، 

الوطنيــة  فـكـرة  ويغــّذي  االســتذكارات  مــن 

اجتماعيــات  يف  املتصلــة  وحلقاتــه  بماضيهــا 

الشــخصيات التــي تعيــد القديــم بطريقتهــا؛ 

مقارنــًة بالحاضــر ومآســيه املتكــررة، واتخــذت 

اســتثمار  يف  متعــددة  أســاليب  الثيمــة  هــذه 

الوعــي  وتيــار  الصحفــي  الريبورـتـاج  طاقــة 

الكـثـرية،  واالـسـرتجاعات  العليــم  واـلـراوي 

مــا  الســردية  الفاعليــة  مــن  فيهــا  وبأشــكال 

والتاعــب  الحركيــة  مــن  الكثــري  يمنحهــا 

الزمنــي واللغــة املوحيــة بدالالتهــا الرمزيــة أو 

الواقعيــة.
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” ال تســبح بعيــدا يــا باســم” كان ذلــك هــو صــوت أمــي القلقــة دائمــا 

تــاركا عوينــايت بجانبهــا  البحــر  تجــاه  أن أعــدو  قبــل  والبــاردة مؤـخـرا 

األزرق  مــن  بدرجــات  ملونــة  الســماء  أرى  هاميــة.  الرؤيــة  لتصبــح 

الفاتــح ويف املنتصــف ـقـرص أبيــض بــه قليــل مــن األصفــر يحــرق عينــّي 

عنــد محاولــة النظــر إليــه برتكيــز لثــوان. أضحــت الرمــال طينيــة تحــت 

البــارد  البحــر  بــرذاذ  أشــعر  فخــذّي.  تداعــب  البــاردة  وامليــاه  قدمــّي 

يداعــب وجهــي. رويــدا رويــدا يختفــي كــريش الصغــري الــذي بــرز مؤخــرا 

مــن “الرمرمــة” كمــا تدعوهــا أمــي، أغــوص تحــت امليــاه التــي تتـحـول 

سريعا من الربودة إىل درجة حرارة جسمي. أشعر بحرارة الشمس 

عــى رأيس الــذي خــا مــن الشــعر دون أن أشــعر وقــد تقبلــت غيابــه 

كمــا تأقلمــت مــع الـفـراغ الــذي تركــه رحيــل املقربــن إيّل. أســري قليــا 

متحسســا الحجــر والرمــال بباطــن قدمــّي حتــى أصــري بــا ـطـول فأبــدأ 

يف الســباحة ناـظـرا إىل الشــمس املنتصفــة الســماء.

إنهــا املــرة األوىل التــي أعــوم فيهــا منــذ وفــاة أبــي العــام املــايض يف حــادث 

ســيارة مفاجــئ ولــم يمــر عــى أـسـرتنا املشــؤومة ســوى شــهرين وتلتــه 

وفــاة جــديت مــن ناحيــة أمــي باملــرض “البطــال” كمــا تدعــوه أمــي دائمــا. 

وبذلــك صرنــا أنــا وأمــي وحدنــا. فلقــد كنــت بــا أخــوة وقبــل وفــاة أبــي 

لم يكن متبقيا لنا سوى جديت. الغريب أنني أتذكر يوم وفاة جديت 

أكــرث مــن أبــي. أعتقــد  ألننــي رأيــت املــوت يف هــذا اليــوم متجســدا يف 

شــخص أحبــه مســتلقيا عــى الفــراش وقــد طبعــت عــى جبينــه البــارد 

قبلــة مبللــة بالدمــوع. بينمــا جثمــان أبــي لــم يــره أحــد ســوى أمــي وكان 

مشــّوها حســب كامهــا. أعتقــد أن الحيــاة أضحــت بعــد وفــاة جــديت 

بالنســبة إيّل ـسـرطانا ضخمــا ال يمكــن القـضـاء عليــه ويعتمــد بقــاؤه 

عــى ســحب روحــي!

أفّضل مطروح دائما عن اإلسكندرية، ربما ألنها صورة مصغرة من 

األخــرية لكــن بــا زحــام أو ضغــط عصبــي. ومــع وجــود بيــت عائلــة أبــي 

بشاطئه الخاص صارت مطروح وجهتنا الدائمة للتصييف. ألححت 

عــى أمــي كـثـريا حتــى تــأيت معــي يف هــذه اإلجــازة التــي حصلــت عليهــا 

أرادت  أنهــا  الغريــب  بهــا.  التــي أعمــل  ـشـركة األدويــة  مــن  بصعوبــة 

لكــن  بقيــة عمرهــا.  البيــت  هــذا  أبــي واإلقامــة يف  بعــد وفــاة  الذهــاب 

اســتحالت تلــك الرغبــة بعــد وفــاة جــديت إىل نفــور شــديد بــا ســبب 

مفهــوم!

صــار الشــاطئ بعيــدا جــدا وأضحــت أمــي نقطــة متناهيــة الصغــر. لقــد 

تركتهــا وهــي تـقـرأ بالفرنســية كعادتهــا “الغريــب” أللبــري كامــو تلــك 

الروايــة التــي تحولــت إىل كتابهــا املفضــل منــذ وفــاة جــديت، وصــارت 

متشــابهة مــع بطلهــا يف عبثيــة الحيــاة فهــي تخــرج أحيانــاً كـثـرية مــن 

منزلنا يف اإلسكندرية لتسري حافية القدمن عى الشواطئ أو تقول 

محصــل  “كلــه  مثــل  االســتمرار  يف  الرغبــة  فقــدان  عــى  تــدل  جمــاً 

بعضــه، مــش فارقــة، متــى أمــوت؟” وغريهــا مــن الجمــل التشــاؤمية.

أشعر دائما بالعجز أمام الرد عى جملها. وأتساءل أحيانا “هل هي 

عصــارة ـخـربات ســنن حياتهــا؟ أم مجــرد رد فعــل ملــا حــدث يف العــام 

املايض؟” فقد انهارت من البكاء يف الجنازة األوىل بالكنيســة، وتمت 

بــل وتركــت التدريــس لـفـرتة بعــد وفــاة  تهدئتهــا بصعوبــة شــديدة، 

أبــي. بينمــا يف جنــازة أمهــا فكانــت تشــبه “مريســو” بشــدة لــم يظهــر 

عليهــا التأثــر نهائيــاً لدرجــة أن بعــض زمائهــا يف املدرســة عندمــا أتــوا 

ليا يف قاعة العزاء ظنوها شربت أو تعاطت شيئا يك تكون يف مثل 

هــذه الامبــاالة حتــى إنــه يف اليــوم التــايل عــادت للعمــل!

عندمــا أبحــث عــن ســبب لهــذا التصــرف أرّجــح بأنــه عندمــا يــرى امـلـرء 

املــوت ـمـرة فــإن بريقــه يختفــي يف امـلـرة التــي تليهــا.

بمناســبة الربيــق… الــذي ال أرى ســواه يف البحــر… أرى شــخصا آخــر 

مــن بعيــد يســبح، يبــدو أنهــا فتــاة مــن شــعرها األصفــر املتطايــر. لكــن 

كيــف دخلــت إىل هنــا وهــذا شــاطئ خــاص؟ يذكــرين شــعرها بناديــن… 

ناديــن هــي خطيبتــي التــي ســتصري زوجتــي يف نهايــة الصيــف بعــد أن 

غــري  أنــا  الحقيقــة  الوفــاة املتتاليــة… يف  أجلنــا زفافنــا بســبب حــاالت 

عــى اإلطــاق؛ رغــم احتمالهــا وصربهــا يف  الخطــوة  لتلــك  مســتعد 

العــام املــايض وعــدم اعرتاضهــا عــى تأجيــل الزفــاف مثــل أمهــا.

اللفــظ األدق يف  أننــي أحبهــا وهــذا هــو  أعتقــد أين أحبهــا أو “أظــن” 

التعبــري عــن مشــاعري تجاههــا فلــم أعــد أســتطيع الجــزم بــأّي حقيقــة 

ثابتــة يف حيــايت.

إنهــا ال تفهــم طبيعتــي وربمــا لــم تعرفنــي مــن قبــل فنحــن لــم نتشــاجر 

يومــا مثلمــا يفعــل األحّبــاء وقصــة حبنــا روتينيــة مملــة مثــل حيــايت… 

ربمــا ألين لســت الرجــل األول يف حياتهــا ففــي الحقيقــة أنــا الخطيــب 

للغايــة يف كامهــا وأفعالهــا  أنهــا حريصــة  دائمــا  أشــعر  ثاثــة!  رقــم 

معــي.

باألمــان  تشــعر  ال  أنهــا  هــي  دائمــا  بهــا  اإلـقـرار  التــي أخــاف  الحقيقــة 

معــي… ربمــا تظــن أننــي ســوف أهجرهــا إن أـقـرت بحبهــا يل يف يــوم 

مــن األيــام مثلمــا فعــل خطيبهــا الســابق الــذي تركهــا قبــل زفافهمــا 

امـلـرات  مايــن  ذلــك  أنـكـرت  وإن  حتــى  تحبــه  ـتـزال  ال  إنهــا  بأســبوع. 

فمعظم أحاديثنا ال تدور سوى حول “يوسف” والجرح الغائر الذي 

تركــه لهــا.

غاصــت الفتــاة التــي كانــت أمامــي ولــم أعــد أراهــا تعــود لســطح امليــاه 

منــذ أكــرث مــن دقيقــة… أيــن ذهبــت؟

موجــة ضخمــة يف طريقهــا إيّل… لــم أســتطع أن أمــأل صــدري بالهــواء 

الهــواء مــن صــدري  الــكايف يك أغــوص تحتهــا مــن املفاجــأة… يـهـرب 
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ســريعا كالبحــارة مــن املركــب الغارقــة… أغــرق وال أرى ـحـويل ســوى 

مــن  صــدري  فــرغ  لقــد  الســواد…  يتخللهــا  األزرق  اللــون  درجــات 

أمــوت. أننــي  ويبــدو  الهــواء، 

أتذكر الليلة املاضية يف الظام الدامس حينما كنت واقفا يف الشرفة 

مــع أمــي نعــد النجــوم كعادتنــا يف املصيــف… شــاهدنا أحــد النجــوم 

تسقط وسريعا ما قلت ألمي أن تتمنى شيئا. وكانت إجابتها غريبة 

فقد قالت يل ونحن نتناول العشاء بعدها إنها تمنت يل أن أرى من 

يحبــوين مجتمعــن حــويل.

أفتــح عينــي بصعوبــة تحــت امليــاه ألرى وجــه الفتــاة التــي كانــت أمامــي 

محدقــة يف وجهــي إنهــا ناديــن بالفعــل. ولكــن كيــف؟ هــل تبعتنــا إىل 

املصيــف؟ وهــل أتــت وحدهــا أم اصطحبــت أمهــا لتزعــج أمــي؟

ـمـرة  والتنفــس  الــكام  بإمــكاين  أن  فشــعرت  فمــي.  عــى  قبلتنــي 

قبــل؛  مــن  أكتشــفها  لــم  خارقــة  قــدرات  لديهــا  أن  يبــدو  أخــرى… 

وقبــل أن أتحــدث وضعــت يدهــا عــى فمــي أللتــزم الصمــت، وأشــارت 

وراءهــا. أغــوص  أن  إىل  بإصبعهــا 

ناديــن  ترتاجــع  البحــر…  ظــام  وســط  بعيــد  مــن  ســاطعا  نــورا  أرى 

دوامــات  يف  دخلــت  تجاههــا…  أنــا  واندفعــت  بجانبــي،  تســبح  لــي 

متعددة… مررت بأربعة ثم مللت من العد بعدها مثلما مللت من 

كرثة املشاكل يف حيايت فأستحيل إىل آلة با مشاعر مصممة لراحة 

اآلخريــن عندمــا تكــرث عــّي.

التــي  بالوحــدة  تشــعر  ال  حتــى  قليــا  معهــا  أمكــث  أن  أمــي  تريــدين 

أقحمــت نفســها بهــا…  فألقــي معهــا بعــض الوقــت… تغــري ناديــن 

رأيهــا يف لــون الســتائر – بســبب أمهــا – بعــد أن قضيــا شــهرا يبحثــان 

عــن هــذا اللــون فألـغـريه… يريــدين العمــل أن أذهــب ملنطقــة جديــدة 

هــم  مــن  الـشـركة رغــم وجــود  أدويــة  عــن  بالدعايــة  للقيــام  وبعيــدة 

لــم يختلــف الراتــب! أـقـرب إليهــا… فألذهــب حتــى وإن 

أضحــت حيــايت دوامــات مــن املشــاعر والطلبــات، منــذ وفــاة أبــي يجــب 

عــى القيــام بهــا حتــى أقنــع نفــي بالحيــاة. إننــي محبــوس داخلهــا، 

فــألدر حتــى أمــوت ففــي املــوت  الخــروج منهــا… إذن  ففقــدت رغبــة 

راحــة.

تتوقــف الدوامــات فجــأة، فــأرى أبــي يبتســم يل ابتســامة تشــبه تلــك 

وأســبح  بشــدة،  حضنــه  أفتقــد  الحــادث…  قبــل  بهــا  ودعنــي  التــي 

منــه. اقرتبــت  بعيــدا كلمــا  يســبح  لكنــه  تجاهــه محــاوال احتضانــه 

تظهــر جــديت يف الجهــة املعاكســة، ويتكــرر مــا حــدث مــع أبــي عندمــا 

حاولت االقرتاب منها وكأننا متصان بعصا معدنية خفية مصدرها 

جانبــي فكلمــا اقرتبــت مــن أحدهمــا يبتعــد بمــدى قربــي لــه.

ظللنا عى هذا الوضع لفرتة. حتى يئست وبكيت واضعا وجهي بن 

كفي فأنا با رفيق أو معن يف تلك الحياة… ما فائدة وجود أحبايئ 

ـحـويل وأنــا ال أســتطيع الشــعور بهــم؟ فحتــى ناديــن اختفــت اآلن مــن 

حــويل مثلمــا اختفــت وقــت وفــاة أبــي وجــديت بحجــة أنهــا لــن تســتطيع 

التخفيف من أحزاين.

أبــي عــن يمينــي وجــديت عــن يســاري وأشــعر بمــن يســبح خلفــي. أنظــر 

ألجــد أمــي تســبح بســرعة شــديدة تجاهــي، ويقــرتب أبــي وجــديت منــي 

مــع اقرتابهــا بينمــا مازلــت يف املنتصــف.

تــأيت لحظــة نتامــس نحــن األربعــة معــا، فيضعــون أياديهــم ـحـول 

عنقي ثم يعطونني دفعة قوية، فأسبح بسرعة شديدة شاعرا بقوة 

العصا املغروزة بجانبي وقد شعرت بجرح جديد يف نهاية ظهري ثم 

مــررت وقــروش تحــاول التهامــي، وصخــور ترغــب يف تكســريي، وألــم 

الجــروح يــزداد طرديــا مــع ســرعتي.

أفتــح عينــي ألجــد نفــي طافيــا عــى الســطح، أشــهق بشــدة صارخــا 

وكأنهــا امـلـرة األوىل التــي أتنفــس بهــا… تنظــر يل الفتــاة الشــقراء مــن 

بعيــد… إنهــا ليســت ناديــن. ولــم تكــن ناديــن منــذ البدايــة إنهــا مجــرد 

ســائحة ســبحت بعيدا عن أحد الشــواطئ املجاورة لنا. األلم مســتمر 

يف جانبــي وظهــري ولكــن بدرجــة أخــف أتحســس مكانــه ألجــد بعــض 

الخــدوش البســيطة. أضــع يــدي حــول عنقــي ألجــد قــادة مكونــة مــن 

اللــون ملتحمــة يف املنتصــف، يربطهــا حبــل  ثــاث أصــداف ســماوية 

أســود ســميك.

أـقـرتب مــن الشــاطئ وأبــدأ يف الزحــف بصعوبــة عــى الرمــال الخشــنة 

يلفــح ظهــري الهــواء البــارد… أقــف بعــد ســقوط متكــرر وكأنهــا امـلـرة 

وعــى  كرســيها  عــى  مســتلقية  أمــي  أجــد  فيهــا.  أســري  التــي  األوىل 

مــا  لهــا  لــي أوقظهــا وأروي  أنــادي عليهــا  صدرهــا روايــة “الغريــب”. 

شــهدته للتــو، وأريهــا قــاديت الجديــدة لكنهــا ال تجيــب. يــرّن الهاتــف 

وأنظر للمتصل إنها نادين. إنها املرة الخامسة التي تحاول الوصول 

يف  تزعــق  ســريعا ألرد وناديــن  باملنشــفة  جســمي  بهــا… أجفــف  إيّل 

مــن  لوصلتهــا  اســتماعي  ســابقا. وخــال  ردي  عــدم  بســبب  الهاتــف 

النهــر واالنتقــاد ومعاملتــي لهــا مثــل يوســف أتجــه ألعــرف ســبب عــدم 

إجابــة أمــي ألكتشــف أنهــا ماتــت.

ـمـرة أخــرى.  البحــر  الخــط وأعــدو إىل  ناديــن.” أغلــق  يــا  اللـقـاء  ” إىل 

أصرخ حتى أشعر بألم يف حلقي. هذا هو األلم األول الذي أشعر به 

منــذ ســنن… أنــا حــّي!
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في كيمياء اإلحساس
كاهنة عباس

الّداكــن  بلونــه  يعــّرف  مــا  فمنهــا  الّصفــات،  نفــس  لألحاســيس 

س
الحزيــن أو الفاتــح الّزاهــي ومنهــا مــا يعــّرف بارتباطــه باألصــوات لي

واأللحان، ومنها ما هو مّتصل باألمكنة والجهات.

فلــو شــّبهنا األحاســيس باألجســاد وأّلفنــا ألجلهــا ســنفونّية لــي 

أشــكالها؟ ســتكون  فكيــف  ترقــص، 

خيوط طويلة أو قصرية، عريضة أو نحيلة، قادرة عى التحليق والسفر 

مــن  نابعــة  الّنــور والّشــمس،  إىل  ترنــو  ربمــا متقّطعــة أو مسرتســلة،  أو 

قلوبنــا مكمــن جــّل املعــارف الحســّية.

وملعرفة أصنافها، ال بّد لنا من الّتوغل يف الذاكرة واكتشاف نشأتها، يف 

تلــك الّلحظــة اّلتــي تقبّلــت فيهــا حواســنا لونــا أو صوتــا أو رائحــة مــا، كانــت 

قادمــة إليهــا مــن العالــم الخارجــي، وأثـنـاء مرورهــا، علقــت بعــض آثارهــا 

بأنفســنا، فشــرعنا يف قــراءة عاماتهــا ومؤشــراتها نــؤّول الحــدث أو الّلقــاء 

أو املــكان اّلــذي انبثقــت منــه لنســدي عليــه معنــى مــن املعــاين.

اإلحســاس إذن، هــو ذلــك املســار الطويــل الّنابــع مــن حواســنا عنــد تفاعلهــا 

مــع األلــوان واألشــكال واألصــوات واألمكنــة حــن تنفــذ إىل القلــب فتجعلــه 

منفتحا أو منقبضا للمصدر الذي أرسلها.

العلــوم  مقــام  يف  املرتاكمــة  األحاســيس  تتـحـّول  التجــارب،  امتــداد  عــى 

واملعــارف التــي يدركهــا القلــب أثنــاء تأثـّـره بكيميــاء العالــم متجــاوزا قفــص 

الجســد نحــو مــا هــو أرحــب.

خيــوط  بــن  مــن  إّن  مثــا،  االســتعارة  ســبيل  عــى  الـقـول،  ويمكــن 

مــا هــو ســميك أو نحيــل أو ممتــّد أو قصــري أو منقطــع أو  “اإلحســاس” 

مسرتسل، ذات األلوان املتقّلبة، أرجوانّية، وردّية، بنفسجّية، رمادّية، 

ســوداء قاتمــة، ضبابّيــة أو نورانّيــة، يمنحهــا القلــب القــدرة عــى التحليــق 

حســب موجاتــه واندفاعاتــه باالنفصــال الـجـزيّئ أو الــكّي عــن الجســد ثــّم 

الرـجـوع إليــه يف حركــة مــّد وجــزر.

إلينــا املحمــّل برســائل  الّنابــع مّنــا، العائــد  فاإلحســاس هــو ذلــك الّتدفــق 

تــارة  عديــدة ذات صلــة بالعالــم الخارجــّي أو املنقطعــة عنــه، فــإذا نحــن 

منشغلون بما يدور داخلنا وطورا بما يدور حولنا، نعيش تلك الجدلّية 

املســتمرة، فــا نتوقــف عــن الـقـراءة والتأويــل أبــدا.

ومهّمــة العقــل يف كّل ذلــك هــو شــّد عقــال األحاســيس حّتــى ال تنفلــت 

تمامــا، فيصيبنــا الجنــون ذلــك االعتــكاف داخــل أنفســنا الشــبيه بتعّلــق 

الجنــن ببطــن أّمــه، فقــد تكــون عبارتــا الجنــون والجنــن مــن أصــل واحــد 

لتشــابه مــا يحصــل للمجنــون والجنــن مــن قطعيــة مــع الواقــع.

ما الذي يّزج بالقلب ثّم بالّنفس لخوض مغامرة االنسياب خارج ما هو 

معقــول وممكــن؟ أهــي عامــة يحملهــا وجــه مــا، أم انتظــار لحــدث مــا، أم 

الّرغبة يف الّسفر إىل مكان ما، أم الّتوق لتحقيق حلم ما؟

مــن  لهمــا  أتيــح  مــا  ومعرفــة  جوهرهمــا  إلدراك  ســعيهما  لعّلــه  بــل، 

اإلمكانيات لخوض مغامرة الحّس واكتشاف أسرار املادة، ما ظهر منها 

ومــا بطــن واملــروق عــى كّل األنظمــة.

فاإلحساس ليس مقتصرا عى جنس معّن أنثويّا كان أم ذكوريّا، وهو 

ال يّنم ال عن قّوة وال عن وهن، ألّنه الحياة بصفتها توازنا هّشا ومستمّرا 

يف اآلن نفسه.

مركــزه القلــب الّنابــض، الّتصالــه بالّزمــن وتتــايل الّليــل والنهــار ولرغبتــه يف 

التحليــق بفضــاء هــوايّئ مجهــول.

الّصــوت  ـنـربات  الّصــدى،  رجــع  مــن  تتأّلــف  موســيقّية  فهــي  لغتــه،  أمــا 

وخصوصياتهــا، الغـنـاء، األلحــان املتـغـرّية صعــودا هبوطــا، املرّكبــة منهــا 

بالّنــار  وامـلـاء  باملطــر  تذّكــر  التــي  كتلــك  والحديثــة،  القديمــة  والبســيطة، 

والّريح، بالعاصفة وتقلباتها، أو األصوات التي تعيد تأليف ما تتغّنى به 

الطيــور أو تلــك اّلتــي تذّكرنــا بالغيــاب والــّزوال واالنهيــار.

جميــع القصائــد نابعــة مــن اإلحســاس وكذلــك الرســوم بألوانهــا وهندســة 

األمكنــة، جميــع مــا هــو فــرح وانتشــاء أو حــزن هــو مــن جوهــر اإلحســاس، 

وكّل مــا نرغــب فيــه وننتظــره.

حــن تأمّلــت أحاســيي وـشـرعت أرقبهــا داخــي أثـنـاء مضيهــا وتجدّدهــا، 

املطــر  حبــات  تحــت  الّرقــص  يف  ثــم  الشــديد،  البــكاء  يف  الّرغبــة  انتابتنــي 

العالــم  بألــوان  لتذـكـرين  القديمــة  األغــاين  ألحــان  إيّل  وعــادت  املتهاطلــة 

وألــوان  الدنيــا  مــذاق  بهــا  فــإذا  القديمــة،  وبالروائــح  واألمكنــة  بالجهــات 

الوجــود. يف  ومواقعهــا  املتعــددة  صورهــا 

تتجــاوز  أن  خشــية  عاقاتنــا ألحاسيســنا  تنّظــم  التــي  القيــم  تنـكـرت  لقــد 
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املحظــور واعتربتهــا مــن ضــروب العمــى والجهــل 

فقتلــت  والنظــام  الســلطة  ومّجــدت  واالندـفـاع 

معنــى الحيــاة للبحــث عنــه مــن جديــد.

أتكــون تلــك هــي إحــدى مظاهــر العدمّيــة، قتــل 

اإلحساس بعد استفزازه ثّم استنزافه بواسطة 

الحديدّيــة  الّتجــارة  تعرضهــا  اّلتــي  البضاعــة 

حلبــة  إىل  وجلبــه  املصّنعــة،  الباســتيكّية 

و”املوضــة”؟ البورصــة 

متصــّل  أحاســيس  مــن  بــه  نشــعر  مــا  هــل 

باألشــياء مــن حولنــا، أم باألشــخاص واألوـضـاع 

والزمــان واملــكان واملوجــودات األخــرى كالطبيعــة 

ووجــود؟ حيــاة  هــو  بمــا  أي  والحيوانــات، 

بعــد  يخبــو  الــذي  الّرمــاد  مثــل  أرى أحاسيســنا 

تخفيــه  ركام  إىل  فيتـحـول  النــار،  اشــتعال 

القبعات واألقنعة والبدالت واملكاتب والجدران 

واألـسـوجة  واألقفــال  واألبــواب  والســيارات 

والبنيــان فتغيــب مــن ورائهــا جــّل مظاهــر الحيــاة 

لتتـحـول إىل حكايــات نحكيهــا حتــى توقــظ فينــا 

السعي وراء املتعة والبهجة والسعادة واملحبة 

األخــرى. املشــاعر  مــن  وغريهــا 

كاتبة من تونس
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

 يمكننا القول بأن حالة النفي واالقتاع القسري من الجذور من المكان األليف ال بد أن يؤدي إلى اضطراب 

العالم من حول الذات، مما يستلزم بالضرورة إعادة التفكير بالذات وبالعالم. ولتحقيق هذا كان ال بد من 

استكشاف إمكانات هذا الجنس الفني “السيرة الروائية” التي تعطي الكاتب القدرة على التحليق في سماء 

الخيال، حين يرغب، وعلى المشي في أرض الواقع، إن أراد، مهما كان جناحاه كبيرين 

سيرة المنفى روائيًا

“قد ال يبقى أحد” لهيثم حسين

نوال الحلح

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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تنويعــات شــتى ملاهيــة الحقيقــة الضائعــة  بعد 
تلبســت  ســابقة  نصــوص  يف  واملخفيــة 

بالنــادر والنفيــس كاملخطــوط يف روايــة “سرقســطة” 

واللوحــة الفنيــة يف نــص “املــرأة والصبــي”، وبظواهــر 

أخــرى يف نصــوص مختلفــة، تــأيت حقيقــة الشــخص 

املســّمى “ناصــر الفــكاك” يف روايــة “أرانــب الســباقات 

إال  تكــون  لــن  التــي  اختفائــه  وواقعــة  الطويلــة”، 

يف  شــيئا  تضمــر  ال  شــتى،  بحقائــق  لإليهــام  ذريعــة 

النهاية إال متاهات االلتباس األبدي.

حقــي  يف  أصيــل  باحــث  شــغموم  امليلــودي  وألن 

الفلســفة والتصــوف، حيــث الظاهــر خــادع واليقــن 

عزيــز، فمــا فتئــت الوقائــع الروائيــة تنتســج لتكثيــف 

الوعي بمآزق التعلق بالصورة الجلية لألشياء، التي 

بحدودهــا،  واالكتـفـاء  عندهــا،  التوقــف  يــورث  لــن 

واملـغـرض،  “القـنـاع” املؤّقــت  الوـقـوع ضحيــة  ســوى 

ذلــك الــذي يمثلــه يف حلبــة الســباق “األرنــب” املأجــور 

يف  هــو  مــا  الــذي  البطــل،  حقيقــة  عــى  للتغطيــة 

النهاية إال “ظل” للحقيقة بلغة الفلسفة، بإمكانه 

دومــا أن يتحــول وينتقــل، كمــا قــد يختفــي يف لحظــة 

مــا حــن تكــون شــمس الحقيقــة يف أوج تجّليهــا.

تحي الرواية قصة العميد ممتاز “ناصر الفكاك”، 

ممتهــن  متواضــع،  عائــي  وســط  مــن  املنحــدر 

بمقــدوره  يكــن  لــم  أحمــد،  ابــن  بمدينــة  للتجــارة، 

اإلنفــاق عــى تعليمــه، ـلـوال إلحــاح الجــارة اليهوديــة 

“مســعودة” التــي أعجبــت بالطفــل، وتكفلــت بجــزء 

مــن مصاريــف دراســته، وـلـوال طـمـوح ذلــك الطفــل 

املتوقــد، واملنتمــي إىل جيــل تــواق ومقــاوم يف مـغـرب 

النصــف األول مــن القــرن املــايض، الخــارج لتــّوه مــن 

االســتعمار. تجربــة 

حكايــة تشــبه غريهــا مــن حكايــات األبطــال القادمــن 

وبـنـاء مســار  لتجــاوز شــقاوة األصــل  الهوامــش  مــن 

الخاملــة،  الطفولــة  مرتــع  مــن  ينتشــلهم  وظيفــي 

ويطلــق أحامهــم يف آفــاق املــدن الحقيقيــة الواســعة 

الــذي  الفــكاك”  “ناصــر  حــال  هــو  مثلمــا  واملعقــدة، 

بآفاقــه،  عينــاه  وتشــبعت  منبســط  ســهل  يف  “ولــد 

ثــم زادت مــن اتســاعه الحكايــات والزيــارات ألماكــن 

مختلفة، قبل أن يكتشف أن العالم ال يقف 

عنــد ســيدي محمــد الفــكاك، أو ابــن أحمــد، 

هــذه  كل  فأحــب  البيـضـاء،  الــدار  حتــى  وال 

مــا  بقــدر  الواقعيــة،  والحيــوات،  األماكــن، 

تعّلقت روحه باملواقع، والحيوات الخيالية: 

إرادة  تعوضهــا  وال  الصغــر  يف  تتقــرر  أمــور 

بعــد ذلــك” )ص ص45 – 46(. ومــن ثــم فــإن 

مســاره لــم يكــن هينــا وال متوجــا بالنجاحــات 

شــأن  االنكســار،  قــدره  كان  بــل  الســهلة، 

مـغـرب االســتقال. كـثـرية يف  مســارات 

إىل  الفــكاك  ناصــر  ينتهــي  أن  إذن  ـجـرم  ال 

بعــد  امللتبــس(  الحــي  )والتــايش  االختـفـاء 

تجربة احتجاز عابرة يف مستشــفى األمراض 

العقلية، الذي أدخل له بقرار من القايض، 

)اغتصــاب  بتهمــة زىن املحــارم  إثــر محاكمتــه 

الثــاث(. بناتــه 

ومــا  االختـفـاء  هــذا  دواعــي  عــن  وللكشــف 

املبنــى  يوّظــف  وألغــاز،  حقائــق  مــن  يضـمـره 

الظاهــر،  يف  متســاندتن  آليتــن  الســردي 

البحــث  همــا  العمــق،  يف  ومتعارضتــن 

البوليي والتحقيق الصحفي؛ متســاندتن 

بالنظــر إىل توســلهما بالقرائــن ذاتهــا املتصلــة 

بملــف الجريمــة األصــي، تلــك التــي تجتبــي 

وضعــوا  “أرانــب”  مجــرد  أبرـيـاء  ضحيــا 

للتمويه وتحّمل الوزر، ومتعارضتن بالنظر 

إىل اتصال التحري البوليي بإرادة السلطة 

والتــي  فقــط،  تريــد  التــي  الحقيقــة  إلجــاء 

التحقيــق  واتصــال  نهائيــة.  يومــا  تكــون  لــن 

إىل  التــّواق  الجمهــور  بذهنيــة  الصحــايف 

السخرية والتلفيق واالنتقام الرمزي من كل 

مــا قــد يتصــل بالســلطة.. ويف النهايــة تتحــول 

بــإزاء  ثانــوي  يشء  إىل  املضـمـرة  الحقيقــة 

الصور التضليلية املتقنة وبالغة اإلثارة. تلك 

التــي يـقـول الســارد بصددهــا يف مقطــع بالــغ 

الداللــة “أغلــب الصحــف اليــوم تديــن املتهــم، 

املحكمــة،  تدينــه  أن  قبــل  فيــه،  واملشــتبه 

وقائــع  ذلــك:  يف  صحافيوهــا  ويتنافــس 

قليلــة، أو كـثـرية، مــع بعــض الخيــال، وتــأيت 

اإلدانــة فــورا.. وهنــاك مــن بينهــم مــن يجعــل 

من مثل هذه القضايا مناســبة لتعرية حياة 

املتهمن والكشف عن كل صغرية وكبرية يف 

معيشــهم حتــى لــو كانــت فيهــا إـسـاءة كـبـرية 

يفهــم  أن  الصعــب  مــن  وتشــهري:  وقــذف 

بعــض  طــرف  مــن  الكراهيــة،  هــذه  كل  امـلـرء 

تجــاه  املرتشــن،  غــري  وأقصــد  الصحافيــن، 

رجــال األعمــال والساســة ورجــال الســلطة، 

ناهيــك عــن البســطاء والضعـفـاء مــن النــاس 

)ص33(. البلــد”  هــذا  يف 

املنبــّت  األـصـول:  إىل  التحقيــق  يعــود  هكــذا 

واملحتد، إىل الجد العابر، والجدة العمياء، 

اليهــود،  وموســم  أحمــد،  ابــن  مدينــة  وإىل 

محمــد  ســيدي  وضريــح  األعمــى،  واـلـراوي 

والغـنـاء  الفروســية  وطقــوس  الفــكاك، 

والرقــص الشــعبي، وغــال التــن والبصــل.. 

المخاتلة الروائية ومناقضة 
الصور الجلية لألشياء
“أرانب السباقات الطويلة” 

للميلودي شغموم

شرف الدين ماجدولين

مرة أخرى يبدو الروايئ املغربي امليلودي شغموم مهووسا بسؤال 
الحقيقة األصلية التي يسعى الجميع إلخفائها، بدءا من املحيط 

االجتماعي العام وانتهاء بصّناع االلتباس املهرة، من سياسيني 
وإعاميني وجمهور متعّلق بالتزييف واإلثارة وقتل الحقائق.

كتب
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إىل  تـحـول  الــذي  الطفــل  ـسـرية  لنــا  لريســم 

ويــداري  الحقائــق  يمــّوه  ســباق”،  “أرنــب 

األســرار، ذلــك الــذي عــرّب بــن النقائــض وبــّدل 

ابــن  مــن  األقنعــة،  ـنـوع  مــا  بقــدر  العتبــات 

أحمــد إىل الــدار البيـضـاء ومنهــا إىل الربــاط، 

واألقــارب  والخــان،  األهــل  محيــط  مدوخــا 

واألباعــد، عــن جبلتــه وســداه: هــل هــو فعــا 

ذلــك الضابــط النقــي يف محيــط مهنــة فاســد؟ 

االنتـهـاكات  عــن  املســؤول  الجــاد  هــو  أم 

الجسيمة يف حق ضحايا سنوات الرصاص؟ 

هــل هــو الشــرطي امللتــزم املحّكــم لضمــريه؟ أم 

الحكــم؟  نظــام  عــى  املتآمــر  الـجـرال  حليــف 

أم  املبــديئ  الفاســد؟  أم  العفيــف  هــو  هــل 

املخــادع؟

بقــدر  القــارئ  ذهــن  يف  تتداعــى  أســئلة 

الضــاوي”  “بوعــزى  ســجات  يف  تداعيهــا 

مفتــش الـشـرطة، وتحريــات “ســعيد الفــك” 

اســم  مــن  العائــي  اســمه  املشــتق  الصحــايف 

ـجـزء  هــو  وكأنمــا  الفــكاك(،  )ناصــر  البطــل 

تكثــف  منــه  اســتعارة  أو  لــه  امتــداد  أو  منــه 

االلتبــاس، والــذي تتحــدد وظيفتــه يف املبنــى 

الســردي يف تتبــع قضيــة عميــد الشــرطة التــي 

مألت الدنيا وشغلت الناس، وامتد هزيمها 

مــن الصحافــة إىل املقاهــي، ومــن الربملــان إىل 

مــا  التــي  األســئلة  وهــي  التلفزيــة،  القنــوات 

انفّكــت أيضــا تحاصــر املحيــط النســايئ للبطــل 

إىل  الثــاث  وبناتــه  “الصافيــة”  الزوجــة  مــن 

و”راضيــة”. “فضيلــة”  امللتبســتن  خليلتيــه 

أن  مــن  يتمكــن  النهايــة  يف  أحــد  ال  أنــه  بيــد 

)هــل  الشــريف  الجــاد  هــذا  أغــوار  يســرب 

للســباق،  املتصــّدر  شــريف؟(،  جــاد  يوجــد 

يف  منســجما  الســردي  املبنــى  ســيكون  لهــذا 

والســلوكية  الفعليــة  للتناقضــات  تضمينــه 

لناصــر الفــكاك تجــاه منطــق األحــداث، فهــو 

الســوية،  غــري  زوجتــه  لشــطحات  املتحّمــل 

يف  لصرامتــه  عليــه  التآمــر  يف  تــرتدد  ال  التــي 

اإلنفاق واكتفائه بالكفاف الذي يكفله مرتبه 

الشــهري، لكنــه يف اآلن ذاتــه ذلــك العصابــي 

التــي  “فضيلــة”  عشــيقته  تجــاه  العنيــف 

تعريضهــا  يــرتّدد يف  لــم  و  بصــدق،  عشــقته 

أصدقائــه  قبــل  مــن  جماعــي  الغتصــاب 

)ص  يفعلــون”  مــا  عــى  يتفــرج  هــو  “بينمــا 

90(، ولــم يغمــره أّي إحســاس بالذنــب وهــو 

يحملهــا “بــن ذراعيــه وهــي تعــاين مــن شــدة 

األلــم، ويرميهــا يف مزبلــة الحــي” )ص 90(… 

الشــطط  تجــاه  املتســامح  غــري  املســؤول  إنــه 

الرشــوة  وتجــاه  الســلطة  اســتعمال  يف 

انـتـزاع  يف  املتمــادي  أيضــا  وهــو  واملحســوبية 

بعــد  السياســين  مــن املعتقلــن  االعرتافــات 

تعذيــب ال هــوادة فيــه، وكأن القصــد الــروايئ 

هــو تخييــل ذلــك االلتبــاس الجهنمــي املكتنــف 

ملســارات الحقيقــة الحياتيــة دومــا التــي تبــدو 

نهائيــة،  وغــري  ومزيفــة  كاذبــة  ـمـرة  كل  يف 

حيــث “ال وجــود لــربيء ـبـراءة تامــة، كمــا ال 

وجود لضمري نظيف كل النظافة” )ص 98( 

الســارد. بتعبــري 

الــروايئ إىل كشــف املؤاـمـرة  يفــي التحقيــق 

التي أفضت إىل محاكمة العميد ناصر فكاك 

بتهمة زىن املحارم وإدخاله مصحة األمراض 

شــهري  تاجــر  كيــد  ضحيــة  كان  إذ  العقليــة، 

للمخــدرات هــو “كريمــو الـقـرش”، اســتطاع 

أن يقبــض عليــه حــن كان يف عنفــوان عملــه، 

وأن يــزّج بــه يف الســجن بعــد اســتعصاء أمــره 

عــى عــدد كبــري مــن رجــال األمــن، نتيجــة مــن 

الحقيقتــن  أمــام  للبطــل  رد االعتبــار  شــأنها 

والســلطة  الصحافــة  قبــل  مــن  املعّممتــن 

الحقيقــة  تنهــي  هــل  لكــن  ســواء،  حــد  عــى 

املكتشفة تفاقم االلتباس؟ كل ما يف فصول 

الرواية وفقراتها يدل عى العكس، إذ باتت 

املحصلــة منطلقــا لسلســلة أســئلة أعمــق عــن 

الـغـرض  ومــا  مــن وراءهــا؟  حقيقــة املؤاـمـرة: 

“أرنــب  إىل  نموذجــي  ـشـرطي  تحويــل  مــن 

ســباق” أو “كبــش فــداء” )ص35( ؟ ومــن هــو 

ناصــر الفــكاك يف النهايــة، بطــل أم مجــرم أم 

ضحيــة؟

أسئلة كثرية تجّر القارئ من حالة الشخص 

ناصــر  الـشـرطة  عميــد  يمثلــه  الــذي  املفــرد 

وضــع  إىل  املختفــي،  ثــم  املســجون  الفــكاك 

شــريحة اجتماعيــة كاملــة، تخــص منتســبي 

االنتـهـاكات  يف  تورطــوا  ممــن  الـشـرطة 

الجســيمة لحقــوق املعتقلــن السياســين يف 

ســنوات الرصــاص، واقرتفــوا جرائــم ال لبــس 

فيهــا، لكنهــم تحولــوا يف املبنــى التخييــي إىل 

ضحايــا للســلطة الغاشــمة وملؤاـمـرات الكبــار 

ولألقدار أيضا يف قاعدة املراجعة والتشكيك 

الســارد  فبتعبــري  الســهلة؛  املحصــات  يف 

الســنوات  تلــك  مــن  نذكــر  نعــد  لــم  “نحــن 

سوى الرعب الذي عاشه ضحايا تلك الفرتة 

ونســينا الرعــب الــذي عاشــه الجــادون، كأن 

الضحيــة ال تعــذب جادهــا أو كأن الجــاد ال 

قــد  الجــاد  التعذيــب إال املتعــة..  مــن  يجنــي 

كـثـرية،  أحيانــا  ضحيتــه،  مــن  أكــرث  يتعــذب 

دون أن يعنــي هــذا املســاواة بينهمــا، ودون 

كانــت  كيفمــا  التعذيــب،  إىل  اللجــوء  تربيــر 

أســبابه وأشــكاله.. الضحيــة قويــة أقــوى مــن 

بحلــم،  بمبــدأ،  تتســلح  ألنهــا  جــاد،  كل 

والجــاد أضعــف ألنــه خائــف، مرعــوب مــن 

كابوس. هذا حال كبار الجادين واملشرفن 

الجاديــن  بصغــار  بالــك  فمــا  الجلــد،  عــى 

الفــكاك”  ناصــر  أمثــال  مــن  واملنفذيــن 

)ص104(.

تكتفــي  ال  الروائيــة  اللعبــة  أن  والحــق 

عــى  فصــل  مــدارات االلتبــاس يف كل  بفتــح 

احتماالت أوســع وأكرث انزياحا عن النموذج 

إىل  الدرامــي  البـنـاء  تـحـول  وإنمــا  املفــرد، 

واملدونــات  والوقائــع  الــرؤى  لتعــارض  حلبــة 

الشــخصية بصــدد املجــاز األصــي الــذي مثلــه 

يّتصــل  ومــا  الفــكاك،  ناصــر  الـشـرطة  عميــد 

يتـحـّول  حيــث  وأحــداث،  مرويــات  مــن  بــه 

الجوهــر الشــخي إىل عمــق مظلــم خاضــع 

مفهومــا  بــات  ولهــذا  املحيــط؛  نظــر  لوجهــة 

إىل  الســردي  التحــري  ســجات  تنتهــي  أن 

نصــوص تخييليــة متعارضــة تضــم مذـكـرات 

املفتــش  وتحقيــق  نفســه،  املختفــي  العميــد 

ســعيد  الصحــايف  الضــاوي، وكتــاب  بوعــزى 

الفــك الــذي حمــل عنوانــا شــفافا وكاشــفا هــو 

“صورة الصندوق الغامض للدولة وأعوانها 

والخارجن عليها من الضعفاء واألقوياء”، 

يف  املغرتبــة  البطــل  ابنــة  روايــة  النهايــة  ويف 

كندا رشيدة الفكاك التي خصصتها لقضية 

أبيها وعنونتها بـ”صراع الديكة”، مما يفي 

بالقــارئ إىل متاهــة مــن االحتمــاالت والصيــغ 

التســجيلية واملدونــات، ال ترســو إىل اليقــن، 

بقــدر مــا تشــكك يف كل يشء.

عى هذا النحو يتجى نص “أرانب السباقات 

الطويلــة” للكاتــب امليلــودي شــغموم بمــا هــو 

ال  فهــو  املغلقــة،  النوعيــة  للبنيــات  تجــاوز 

يســعى لتشــويق القــارئ ملتابعــة الكشــف عــن 

لغز جريمة فحسب، كما هو شأن الروايات 

البوليســية عمومــا، وال يتغّيــى كتابــة ـسـرية 

فـضـاءات بذاتهــا )ابــن أحمــد – البيـضـاء( وإن 

أوحــت بذلــك، وليســت يف املقابــل روايــة عــن 

االعتقال السيايس، من الصنف الذي وسم 

الكتابــة الروائيــة املغربيــة يف العشــرية األوىل 

مــن القــرن الحــايل، وال ســردية مــن واقعيــة 

القــاع.. قــد تكــون بعضــا مــن ذلــك، إن شــئنا، 

أو كلــه بصيغــة مــا، بيــد أن الــيء األكيــد أن 

روايــة “أرانــب الســباقات الطويلــة” براهنّيتهــا 

ومــا  الصــادم،  النقــدي  وحســها  الشــديدة، 

شــغلت  وأحــداث  وقائــع  مــن  بــه  تحفــل 

وبطاقتهــا  طويلــة،  ُمــددا  املغربــي  الجمهــور 

املجازية البديعة املتغلغلة إىل عمق الذهنية 

بحــق  اعتبارهــا  يمكــن  والثقافــة املغربيتــن، 

زماننــا  أحــوال  عــن  وآـسـرة  عميقــة  ســردية 

الــرّث  الــروايئ  رصيــد  إىل  تنضــاف  املوحــش، 

والخصيــب.

ناقد وأكاديمي من المغرب
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والفنــون  الشــعر  بــن  بالتداخــل  تعود الناقــدة 
الفنــون ألســباب  هــذه  ظهــور  بدايــات  إىل 

تراها ماثلة يف وحدة املنبع واملصب يف هذه الفنون، 

يف حــن جــاء االنزيــاح بينهــا وبــن الشــعر مــع التطــور 

تطويــر  إىل  الحديثــة وأدى  القصيــدة  الــذي شــهدته 

الســمة  وظهــور  القصيــدة  هــذه  بنيــة  مســتويات 

الحواريــة املتداخلــة مــع النزعــة الســردية واملـسـرحية 

أســباب  وتوضــح  فيهــا.  والبصــري  الدرامــي  والبعــد 

اختيارهــا للشــاعرين الكامنــة يف املكانــة التــي يمثلهــا 

كل منهما يف الشعرين العربي والعربي إضافة إىل 

الرؤية املوضوعية التي تهيمن عى تجربتيهما.

تقســم الدراســة تجربــة الشــاعر درويــش إىل مراحــل 

ثــم تتحــدث عــن  ثــاث وتجربــة الؤور إىل مرحلتــن 

التابــع  املقــارن  الدراســة  ملنهــج  اختيارهــا  أســباب 

عــى  منهجهــا  يعتمــد  التــي  األمريكيــة  للمدرســة 

تبــدأ  أن  وقبــل  بــن املوضوعــات املطروحــة.  التــوازي 

تجربــة  العنــوان يف  تتنــاول قضيــة  دراســتها املقارنــة 

درويــش عــى مســتوى بنيتهــا الدالليــة، حيــث تؤكــد 

أن عناويــن أعمالــه األوىل تتصــل اتصــاال مباـشـرا يف 

يظهــر  كمــا  االيديولوجــي  الشــاعر  بواقــع  معظمهــا 

ذلــك يف عاقــة الــذات الشــعرية باملجـمـوع، يف حــن 

تتســم املرحلــة التاليــة مــن العنونــة يف هــذه التجربــة 

بالشــعور  الؤور  شــعر  يف  تمـيـزت  بينمــا  بالرمزيــة 

باالـغـرتاب ثــم امليــل إىل األســلوب الخــربي والســاخر.

ويف ســياق عاقــة التجربتــن بالفــن القصــي تبحــث 

يف حضــور تجربــة تيــار الوعــي يف تجربــة درويــش أوال 

اســتنطاق  يف  والرغبــة  بالخصوصيــة  تمـيـزت  التــي 

املــايض واســتحضار صــوره البعيــدة. ويــأيت اســتخدام 

تيار الوعي يف هذا السياق تاليا عرب توظيف التداعي 

الحــر لألفــكار والــذي يعــد أهــم تقنيــات هــذا الوعــي، 

إضافة إىل استخدام املنولوج بهدف التوغل يف عالم 

الشــاعر النفــي. وتــرى أن قصيــدة القـنـاع يف تجربــة 

الشــاعر هــي املثــال األبــرز الســتخدام املنوـلـوج داخــل 

كذلــك  والرمــز.  الشــاعر  ـصـويت  بــن  أو  القـنـاع  بنيــة 

تتناول موضوع الحلم بغية الكشف عن املستويات 

النفسية الغائرة يف أعماق الذات الشعرية، إضافة 

إىل االـسـرتجاع باالعتمــاد عــى الذاـكـرة وهــو 

العــربي  الشــاعر  تجربــة  يف  أيضــا  يظهــر  مــا 

الؤور الــذي يســتدعي شــخصيات مــن الــرتاث 

الكشــف  الرغــم مــن أهميــة  اليهــودي. وعــى 

عــن دالالت هــذا التوظيــف يف التجربتــن إال 

أن الناقــدة لــم تتنــاول املجــال الواســع الــذي 

يف  الشــعرية  للــذات  التوظيــف  هــذا  يتيحــه 

لحركة واالنتقال بن أزمنة وأمكنة وحاالت 

هــذا  درويــش  قصيــدة  أكســبت  مختلفــة 

العمــق والغنــى مــن خــال حفرهــا يف الذاكــرة 

ماضيــا وحاـضـرا  للتاريــخ واألرض  الجمعيــة 

خاصــة  أخــرى  إىل  حالــة  مــن  االنتقــال  ويف 

الكتابــة  أو  القطــع  تقنيــة  اســتخدامه  مــع 

الســينمائية التــي ســتتحدث عنهــا الحقــا.

الهامــة  اســتكماال لدراســتها  الناقــدة  وتتابــع 

يف  الشــخصية  توظيــف  أشــكال  دراســة 

تجربتي الشاعرين حيث تجد أن الشخصية 

الفلسطينية يف تجربة الؤور تظهر باعتبارها 

ضحية الضحية بينما يفرض الراوي بضمري 

الغائب ســطوته عى األحداث التي ال تتطّور 

إال بالســرد وعــى الشــخصيات التــي ال تظهــر 

إال مــن خالهــا.

عاقــة  يف  البحــث  إىل  الدراســة  وتنتقــل 

التجربتــن بالفــن املـسـرحي الــذي يعــد أوثــق 

الفنــون صلــة بالشــعر كمــا ظهــر يف امللحمــة 

عند اليونان. أما يف الشعر املعاصر فهي ترى 

بســبب  كان  املســرح  تقنيــات  اســتخدام  أن 

ولقدرتهــا  الشــعرية  للتجربــة  ماءمتهــا 

الدرامــي  البـنـاء  ارتبــط  حيــث  التصويــر  عــى 

عاقــة  عــن  للتعبــري  بالحاجــة  القصيــدة  يف 

لذلــك  لــه.  بالواقــع املــرتدي ورفضــه  الشــاعر 

تبــدأ الدراســة بتنــاول موـضـوع الـصـراع الــذي 

تعـبـريا  وأكرثهــا  تقنيــات املســرح  أهــم  يعتــرب 

مرآة بين عربي وعبري
التداخل بين الشعر والفنون 

في تجربتين شعريتين

مفيد نجم

تقتفي الناقدة ناهد راحيل يف كتابها “الشعر والفنون: دراسة مقارنة 
يف آليات التداخل” آثار هذا التداخل وأشكال توظيفه ومعناه يف 

تجربة شاعرين تتقاطع تجربتهما عى أكر عى مستوى هما الشاعر 
الفلسطيني الراحل محمود درويش والشاعر العربي يتسحاق 

الؤور. تتجاوز أهمية هذه الدراسة الكشف عن عاقة التداخل بني 
الشعر والفنون إىل البحث يف التداخل بني تجربتي شاعرين يمثان 

حالتني بارزتني يف الشعر العربي والشعر العربي ما يجعل هذه 
املساهمة عى مستوى التجربتني تمثل إضافة مهمة ملجال البحث يف 

هذا الكتاب النقدي.

كتب
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كتب

الواقــع  مــع  الشــعرية  الــذات  تناقــض  عــن 

القصيــدة.  يف  الحيويــة  لبــث  الحاجــة  وعــن 

مــع  األصــوات  تعــدد  تقنيــة  تتنــاول  كذلــك 

يف  واســتخدامها  تمثلهــا  أشــكال  اســتجاء 

تجربــة الشــاعرين. وإذا كان الشــاعر العــربي 

الؤور قد تأثر يف هذا السياق بتجربة بريخت 

فــإن درويــش اســتخدمها يف أعمالــه األـخـرية 

التــي تحــاول أن تســتجي خصائصهــا الفنيــة 

شــعره. يف 

وتنتقــل الدراســة للبحــث يف تداخــل الفنــون 

التشــكيي يف  والفــن  كالســينما  غــري األدبيــة 

تجربــة الشــاعرين بــدءا مــن اســتخدام تقنيــة 

الظــل  مديــح  قصيــدة  يف  الســيناريو الســيما 

اســتخدام  تبحــث يف  كمــا  لدرويــش.  العــايل 

تقنيــة املونـتـاج التــي تكتســب اللقطــات فيهــا 

معنــى ومغــزى عميقــا ومؤـثـرا ولذلــك تركــز 

تـنـوع أشــكال املونـتـاج الســيما يف شــعر  عــى 

مــا  عــن  الحديــث  يمكــن  الؤور يف حــن كان 

الحركــة  حريــة  مــن  االســتخدام  هــذا  يتيحــه 

بنيــة  يف  أخــرى  إىل  فـكـرة  مــن  واالنتقــال 

القصيــدة مــا أســهم يف غناهــا وتطــور بنيتهــا 

الدراميــة.

موـضـوع  تتنــاول  الســينما  موـضـوع  ويف 

منــه  اســتفاد  الــذي  الســينمايئ  التصويــر 

ويف  متعــددة  مشــاهد  بـنـاء  يف  الشــاعران 

زوايــا التصويــر وقيــاس املســافات وتـحـركات 

إىل  تعــود  ثــم  بصريــة  بنيــة  لخلــق  الكاـمـريا 

يجــب  كان  التــي  التقطيــع  تقنيــة  اســتخدام 

بظهــور  ارتبــط  اســتخدامها  أن  إىل  اإلشــارة 

القصيــدة الطويلــة ذات الــروح امللحميــة عنــد 

درويــش. وكمــا عرضــت الســتخدام  الشــاعر 

تقنيات السينما يف تجربة الشاعرين تتناول 

الفــن  تقنيــات  واســتخدام  توظيــف  كيفيــة 

التشــكيي عنــد الشــاعرين مســتعينة بالكثــري 

مــن الشــواهد كمــا فعلــت يف أـجـزاء الدراســة 

االســتخدام  هــذا  الناقــدة  األخــرى. وتلخــص 

املــن  وتشــكيل  الفراغ/البيــاض  توظيــف  يف 

للقصيــدة.  الهنــديس  والتشــكيل  والحاشــية 

كذلــك تتحــدث عــن موضــوع تكــرار الوحــدات 

اســتخدام  جانــب  إىل  طباقيــة  أنســاق  يف 

عمليــات الرتقيــم باعتبارهــا مؤشــرات بصريــة 

ـنـربة  وظائــف  ضبــط  يف  هامــا  دورا  تلعــب 

الشــعرية. كمــا تتحــدث  الكتابــة  الصــوت يف 

عن وظائف عامات الوقف التي تعمل عى 

ضبــط املعــاين وتســهم يف توقــف القــارئ عنــد 

الهامــة. الدالليــة  املحطــات  بعــض 

إىل  الكتــاب  خاتمــة  يف  الناقــدة  وتعمــد 

ومــا  الدراســة  محــاور  وتكثيــف  تلخيــص 

حاولت أن تكتشف عى صعيد العاقة بن 

وأثــر  األدبيــة  وغــري  األدبيــة  والفنــون  الشــعر 

ذلك عى بنية القصيدة وأشكال مطارحاتها 

تــاق  مــن  ظهــر  ومــا  الشــاعرين  تجربتــي  يف 

الشــاعرين  عنــد  ذلــك  توظيــف  يف  واختــاف 

إضافــة إىل مــا حققــه مــن غنــى وـثـراء وتـنـوع 

القصيــدة  بنيــة  ويف  التعبــري  أشــكال  يف 

والتعبرييــة. الفنيــة  وجمالياتهــا 

التــي تنطــوي عــى  الدراســة املقارنــة  إن هــذه 

مغاـمـرة نقديــة مركبــة ســواء عــى مســتوى 

الشــاعرين أو عــى مســتوى كيفيــة  تجربتــي 

توظيــف واســتخدام تقنيــات الفنــون واألدب 

التعريــف  يف  أســهمت  قــد  شــعرهما  يف 

تغــرد  ظلــت  هامــة  عربيــة  شــعرية  بتجربــة 

مــن  الصهـيـوين وتســخر  الفكــر  ـسـرب  خــارج 

مقوالتــه العنصريــة مــا شــكل إضافــة مهمــة 

منحت الدراسة قيمة مضافة إىل ما حاولته 

بنيــة  تطــور  يف  وـقـراءة  منهجــي  ضبــط  مــن 

القصيدة الشعرية املعاصرة وانفتاحها عى 

الفنــون األخــرى بغيــة تجديــد وســائل التعبــري 

وإغنائهــا. فيهــا 

كاتب من سوريا مقيم في برلين

ابراهيم الصلحي
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الروايــة  مــن  انطلــق  “البطــل”  فـكـرة  تهميــش  إن 
الحديثــة، حيــث بــدأت تهتــم بتصويــر الوعــي 

أن  اعتبــار  عــى  األـفـراد،  مــن  ملجموعــة  االجتماعــي 

امللحمــي  العمــل  يف  ينهــض  ـحـريك  كائــن  “البطــل” 

بوظيفة الشخص الخارق، فهو بهذا غالباً ما يكون 

يف املاحــم البطوليــة، كمــا يـقـول عبدامللــك مرتــاض 

مجلــة  املــدق..  زقــاق  يف  الشــخصيات  )ســيميائية 

كتابــات معاـصـرة، ع 7، 2016, ص 37(، وعــى هــذا 

بعــد  للبطــل  التقليديــة  الصــورة  أضـمـرت  األســاس 

إىل  الروائيــن  نـظـرة  عــى  ـطـرأ  الــذي  التطــور 

شخصياتهم.

بنــاًء عــى مــا تقــدم حــلَّ مفهــوم الشــخصية الرئيســة 

بعــد  األـخـرية،  العقــود  يف  “البطــل”  مفهــوم  محــل 

آثرنــا  لــذا  البطولــة.  مفهــوم  عــى  ـطـرأ  الــذي  التغيــري 

هنــا اســتعمال مصطلــح “الشــخصية الرئيســة” بــدالً 

من مصطلح “البطل”، فاألول يغطي تحت مظلته 

مجموعة أفراد، يف حن أن الثاين يتحدد بشخصية 

واحــدة فقــط. ومــن هنــا يمكــن الـقـول إن كل روايــة 

رئيــس  بــدور  يقومــون  أشــخاص  أو  شــخص  فيهــا 

فيهــا إىل جانــب شــخصيات أخــرى ذات أدوار ثانويــة. 

وكان مــن املألــوف يف القصــة أو يف الروايــة أن يقــوم 

يف  البطولــة  بــدور  أشــخاص  مجموعــة  أو  شــخص 

ســري األحــداث، وينــال مــن الكاتــب العنايــة الكــربى، 

النفســية  جوانبهــا  جميــع  عــى  الضــوء  فيســلط 

يـقـول  الصــدد  هــذا  والســلوكية، واالجتماعيــة. ويف 

الشــخصية  “إن  جاســم املوســوي  محســن  الدكتــور 

واملعاـصـرة”  الحديثــة  بالروايــة  مرتبطــة  الرئيســة 

.)117 والتـحـول, ص  النشــأة  العربيــة،  )الروايــة 

لــم يتفــق النقــاد الغربيــون حتــى اآلن عــى تســميات 

العمــل  داخــل  وتصانيفهــا  الرئيســة  الشــخصية 

حــن  يف  رئيســة،  يراهــا  مــن  النقــاد  فمــن  الــروايئ، 

يراها اآلخر أساسية، ومنهم من يسميها محورية، 

التســمية،  كانــت  وأيــاً  مركزيــة.  يراهــا  مــن  ومنهــم 

بالحيــز  تســتأثر  التــي  هــي  الرئيســة  فالشــخصية 

األكرب من الرواية، وترتبط بها معظم الشخصيات 

األخرى، وتجسد رؤية الروايئ واألفكار التي يتغّياها 

من الرواية، يخصها السارد من دون غريها 

مــن الشــخصيات األخــرى بقــدر مــن التميــز، 

وتحظــى  طاغيــاً،  حضــوراً  يمنحهــا  حيــث 

بمكانــة متفوقــة. وهــذا االهتمــام يجعلهــا يف 

وليــس  األخــرى  الشــخصيات  اهتمــام  مركــز 

محمــد  يذهــب  حســبما  فقــط،  الســارد 

بوـعـّزة، إذ تســاعد القــارئ عــى فهــم طبيعــة 

يتحقــق  بــدوره  وهــذا  الســردي،  النســيج 

الدرامــي،  البـنـاء  إىل طبيعــة  تقودنــا  لكونهــا 

فعليهــا نعتمــد حــن نبنــي توقعاتنــا ورغباتنــا 

التــي مــن شــأنها أن تحــول، وتدعــم تقديراتنــا 

معظــم  قيمــة  تنهــض  ثــم  “ومــن  وتقييمنــا 

الفّعــال  التأثــري  مــن  تحدثــُه  ومــا  الروايــات، 

عــى مــدى مقــدرة الشــخصيات الرئيســة يف 

التــي  اإلنســانية  والقضايــا  املواقــف  تقديــم 

يطرحهــا العمــل تقديمــاً حيويــاً )روجــر . ب. 

.)67 ص  الروايــة،  ـقـراءة  هينــكل. 

ضــوء  يف  العمــل  تقييــم  إىل  نميــل  إننــا 

تلــك  تجســيد  عــى  الشــخصيات  مقــدرة 

املواقــف بصــورة مقنعــة لفهــم جوهــر الفكــرة 

بعــد  للروايــة،  الســردي  املــن  يف  املطروحــة 

أن يكــون الكاتــب قــد دفــع شــخصياته صــوب 

خــال  مــن  وذلــك  لهــا،  املرســومة  حدودهــا 

تجســده  الــذي  الطويــل  الســردي  الــدور 

الشــخصية  تســريها  التــي  الســردية  املســافة 

وهــي  البطولــة  بــدور  تقــوم  “التــي  الرئيســة 

الثبــات  تلـتـزم  ال  كاملــة ومتطــورة  شــخصية 

تمكــن  دقيقــة  بتفصيــات  النــص  ويقدمهــا 

املتلقــي مــن رســم صــورة واضحــة” )عبدامللــك 

.)101 ص  الروايــة،  نظريــة  يف  مرتــاض، 

وهــي شــخصية يضعهــا الســارد تحــت املجهــر 

بحســب مفهــوم ـجـريار جينــت، ولــي تظهــر 

بوضــوح فإنهــا “تمثــل نقطــة ارتــكاز الشــخص 

كونه العنصر الجوهري الذي تتمحور عليه 

األحداث ويتصل به السرد والفكرة الرئيسة 

التي تنسج حولها الوقائع” )سعيد علوش، 

معجــم املصطلحــات األدبيــة املعاـصـرة، ص 

.)126

هامــون  فيليــب  يــرى  تقــدم،  مــا  عــى  وبـنـاًء 

كـبـريًة  مشــكلًة  يثــري  “البطــل”  مصطلــح  أن 

وعويصًة يف مجال األدب والنقد واللسانيات 

مجموعــة  لتدّخــل  نـظـراً  والســيميائيات، 

كالشــخصية  “البطــل”  مــع  املفاهيــم  مــن 

الزائــف. والبطــل  املحوريــة، 

لألحــداث،  تحديــد  إال  الشــخصية  مــا 

الـجـزء  الرئيســة تســتحوذ عــى  فالشــخصية 

األكــرب مــن هــذا التحديــد، وهــذا كّلــه يغــدو 

ـجـزءاً مــن إمكانــات الــروايئ الــذي سيســتثمر 

العمــل  إمكانيــة  ضــوء  عــى  شــخصياته 

علينــا  يمــي  أن  بعــد  الروايــة،  يف  الســردي 

الكاتــب معلومــات عــن شــخصياته الرئيســة 

األخــرى. والشــخصيات 

أبناء الماء

بعــض  عــى  ـسـرّكز  الدراســة  هــذه  يف 

عليهــا  قامــت  التــي  الرئيســة  الشــخصيات 

محاولــة  يف  امـلـاء”،  “أبـنـاء  عــي  عــواد  روايــة 

بناء الشخصية
في رواية “أبناء الماء” لعواد علي

ندى اللهيبي

بدأ إهمال شخصية “البطل” عند الروائيني األوروبيني، منذ 
الطبيعيني والواقعيني، بعد أن أصبح الروايئ يصور أشخاصًا 

عديدين، ال يخص بعنايته واحداً منهم بوصفه “البطل”، وإنما 
يعنيهم جميعًا باهتمامه، فيكون بينهم شخصية رئيسة.

كتب

ي
يح

لرب
س ا

أن



169 العدد 69 - أكتوبر/ تشرين األول 1682020 aljadeedmagazine.com

كتب

دور كل شــخصية وأهميتــه،  مـيـزات  لفهــم 

فاملعنــى الــكي للنــص ينشــأ مــن خــال هــذه 

األدوار يف ضوء رصد الشخصية ومتابعتها، 

حبكــة  يف  حضورهــا  مــدى  عــى  والوقــوف 

تتخــذ  الرئيســة  فالشــخصيات  األحــداث، 

دوراً رئيســاً يف العمليــة الســردية, كونهــا هــي 

مــن  تـحـرك مجــرى األحــداث وتتشــّكل  التــي 

الثانويــة  الشــخصيات  أمــا  الحبكــة،  خالهــا 

والفكــر،  والســلوك  التصــرف  ثابتــة  فتكــون 

لذا فهي تتخذ دوراً ثانوياً يف ســري األحداث، 

لكنهــا تســاعد القــارئ عــى فهــم الشــخصيات 

الرئيســة.

روايــة  يف  الرئيســة  الشــخصيات  بــرزت  لقــد 

“أبـنـاء امـلـاء” بــروزاً ذا طابــع منفــرد، وســلوك 

يــأيت  مــا  يف  نحــاول  فنيــة  ودالالت  خــاص، 

أبرزهــا. عــى  الوقــوف 

* مريان السبتي: شاعر ينزع نزعًة سورياليًة، 

وهــو مــن طائفــة الصابئــة املندائيــن، إحــدى 

املكونــات الدينيــة املوجــودة يف العــراق، والتــي 

أو  جســدية  تصفيــة  إىل  عوائلهــا  تعرضــت 

تهديد أو ماحقة أو اغتصاب بعد االحتال 

إىل  أدى  مــا  الفــوىض،  وانتشــار  األـمـرييك، 

امتــداد نزعــات متطرفــة تكفرييــة انتـشـرت يف 

عمــوم البــاد.

مواقــف  يف  ـمـريان  شــخصية  الكاتــب  وضــع 

ردة  مــن  ليســتنتج  جــداً  صعبــة  مأســاوية 

طاملــا  ســؤال  عــن  إجابــًة  ومشــاعرها  فعلهــا 

كان محــط اســتفزاز جميــع العراقيــن، وهــو 

أبــرز  بــن  مــن  إنهــا  ســؤال املواطنــة والهويــة. 

الشــخصيات التــي تعالــت منــذ بــدء العمليــة 

السردية للرواية، وذلك من خال األسلوب 

الروايــة  إليــه  تشــّدنا  الــذي  والشــّيق  الرشــيق 

“ال  بجملــة  يبــدأ  الــذي  األول  الســطر  منــذ 

يوجد بداخي سوى الصقيع” )الرواية، ص 

بالنســج  الحبكــة  تبــدأ خيــوط  7(، ومــن هنــا 

لتصــل إىل أشــد تأزمهــا عــى هــذه الشــخصية 

يومــن  بعــد  وشــقيقه  أبــوه  ُيقتــل  عندمــا 

تكفرييــة  جماعــة  يــد  عــى  اختطافهمــا  مــن 

جثتيهمــا  عــى  ويُعــرث  بغــداد،  يف  متطرفــة 

مرميتــن ـقـرب “املنــدي” )معبــد املندائيــن(، 

وقــد ألصقــت عــى ظهــر كل منهمــا كارتونــة 

مكتوب عى إحداها “ومن يبتِغ غري اإلسام 

ديناً فلن ُيقبل منه”، وعى الثانية “ال مكان 

)الروايــة،  املســلمن”  بــن  الكواكــب  لعبــدة 

.)60 ص 

طقوســهم  عــن  ـمـريان  يتحــدث  ذلــك  بعــد 

وطرائقهــم يف تهيئــة مراســيم الدفــن، خــال 

مراســيم  لهمــا  “أجرينــا  وأخيــه،  أبيــه  دفــن 

املسخثة )تطهري الروح(، وهي طقوس تقام 

عــى روح امليــت الــذي يمــوت غيلــًة، وجّهزنــا 

لبســهما  )رســتة(  بيـضـاء  مابــس  لهمــا 

الدينــي،  االســم  نفــس  يحمــان  شــخصان 

رأســيهما  عــى  اآلس  مــن  إكليلــن  ثّبتنــا  ثــم 

ووضعناهمــا يف نعشــيهما، وقرأنــا الفاتحــة 

عــى روحيهمــا “نطــق الحــي العظيــم، وألقــى 

بأفواهكــم النــور والضيــاء، الوقــار ألنفســكم، 

.)61 ص  )الروايــة،  الحــي”  وســبحان 

يطيل مريان يف سرد طقوس دفن القتيلن، 

لــم  بشــرين  اعتبارهمــا  لهمــا  يعيــد  وكأنــه 

يف  يســتحقانه  الــذي  بنصيبهمــا  يحظيــا 

ذلــك  املــوت  يعيــد  أن  متأمــاً  حياتهمــا، 

خاتمــاً  األخــرى،  الحيــاة  يف  االعتبــار املفقــود 

سرد املراسيم بقوله “وملا انتهى الرتميذا من 

صاتــه ألقــى عليهمــا بعــض اـلـرتاب وعــاد إىل 

دفنــه،  الحاضــرون  أكمــل  عندئــٍذ  الـقـراءة، 

ودنــا صاحــب الختــم وختــم عــى ـتـراب القــرب 

الدفــن  طقــس  وتكــرر  اـلـرأس،  جهــة  مــن 

.)64 ص  )الروايــة،  ســبهان”  نفســه ألخــي 

كان والــد ـمـريان صائغــاً للذهــب، شــيوعّياً، 

أمرت السلطات باعتقاله بسبب هروبه من 

اإليرانيــة،  العراقيــة  الـحـرب  خــال  املعــارك 

باعتقــال  فقامــوا  نفســه،  تســليم  ورفــض 

حامــاً  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  يف  زوجتــه 

بمريان، فولدته يف املعتقل، والزمته والدته 

دائمــاً، بعــد أن خرجــت  هنــاك حزنــاً عميقــاً 

بــه مــن املعتقــل وعـمـره أربــع ســنوات. األم 

يتــزوج ـمـريان مــن فتــاة آذاريــة األصــل اســمها 

وبســبب  زرادشــتية،  ديانــة  ذات  “آيجــون” 

رفــض أمــه القاطــع أن يقــرتن بغــري مندائيــة 

هــذه  مــن  زواجــه  أختــه  وعــن  عنهــا  أخفــى 

الفتــاة.

الشــخصية  هــذه  البكــري: تشــغل  * يوســف 

إىل  الســردي  املــن  مــن  كـبـرياً  حـيـزاً  الرئيســة 

فاعليتهــا  وتــربز  ـمـريان،  شــخصية  جانــب 

طبيعــة  خــال  مــن  األحــداث  مجريــات  يف 

بعــض  عــن  للكشــف  تؤديــه  الــذي  الــدور 

التأثــر  جانــب  ذلــك  ومــن  الروايــة،  جوانــب 

بعــض  أو  “ـمـريان”  عــى  اإليجابــي  والتأثــري 

األخــرى. الشــخصيات 

أول مــا ياحــظ عنــد دراســة هــذه الشــخصية 

مشــاركتها شــخصية ـمـريان يف تغيــري بعــض 

تأثرهــا  ناحــظ  لذلــك  الصعبــة،  املواقــف 

باألحــداث التــي ـمـرت عــى ـمـريان، فيوســف 

مــن  ـغـريه  عــن  يختلــف  ال  املســلم  البكــري 

تعرضــت  التــي  الروايــة  يف  الشــخصيات 

للتصفية والتهديد من قبل جماعات وّلدها 

البلــد. يف  والفــوىض  الـخـراب 

مــن  تهديــداً  يتلقــى  البكــري  يوســف  هــو  فهــا 

الدينيــة،  األـحـزاب  أحــد  إىل  ينتمــي  شــخص 

اســتياء  ـحـول  مقــاالً  كتابتــه  بســبب  وذلــك 

بغــداد  يف  عامــة  أمــاك  عــى  الـحـزب  ذلــك 

بعــد االحتــال، يف الوقــت الــذي فوجــئ فيــه 

بوـصـول رســالة إىل مقــر عملــه مــن صديقــه 

“ـمـريان” يـقـول فيهــا “عزيــزي يوســف أتمنــى 

أن تحــذو حــذوي يف مغــادرة البلــد، أنتظــرك 

أي  معــك  تجلــب  بــأن  وأنصحــك  عّمــان  يف 

يســاعد  ذلــك  ألن  مهــدد  أنــك  يثبــت  دليــل 

.)79 )الروايــة، ص  قبولــك الجئــاً”  يف  كـثـرياً 

مــن  ســيل  الســردي  النــص  مــن  يتدفــق 

املعلومات عن هذه الشخصية يوضح جانباً 

أن  فبعــد  أهدافهــا.  تحقيــق  محاوالتهــا  مــن 

عقــب  الشــام،  مــن  أـسـرته  مــع  يوســف  عــاد 

ســقوط النظــام، ظنــاً منــه أن الحيــاة يمكــن 

أن تكــون قــد تـغـريت نحــو األفضــل، وأصبــح 

البلــد مكانــاً صالحــاً للعيــش، يخيــب ظنــه، 

كان  بينمــا  التهديــد،  إىل  يتـعـرض  حيــث 

مــدرس  وظيفــة  عــى  الحـصـول  إىل  يطمــح 

إليهــا  يشــري  صعبــة  مواقــف  يف  بغــداد.  يف 

النص يحصل يوسف عى اللجوء إىل كندا، 

معتمداً عى تأييد مختوم من رئيس تحرير 

التهديــد. بعــد  الجريــدة، يؤكــد صحــة ذلــك 

التــأزم  بتجــاوز  الحبكــة  خيــوط  تبــدأ  ذلــك 

والســري بإيجابيــة، وذلــك بعــد حصولــه عــى 

بريوتيــة  عمــل كمراســل صحفــي يف جريــدة 

اللبنانيــة  الجاليــة  قضايــا  عــن  فيهــا  يكتــب 

االجتماعــي  الصعيــد  عــى  ونشــاطاتها، 

واالقتصــادي  الســيايس  والحضــور  والثقــايف 

مرتــب  مقابــل  العربــي،  العالــم  يف  لكنــدا 

الحكومــة. مــن  يتقاضــاه  مــا  يفــوق  شــهري 

لشــخصية  جديــداً  منعطفــاً  اللجــوء  يشــكل 

منــذ  الصعوبــات  تــايش  يف  أســهم  يوســف 

الجوانــب  تطــور  عــى  وســاعد  بدايتــه، 

وعندمــا  أفضــل،  مســاٍر  نحــو  لهــا  النفســية 

“أيهــان”،  اســمها  بفتــاه  الصدفــة  تجمعــه 

عنــد  انتباهــه  تجــذب  ممشــوق،  قــوام  ذات 

إىل  ذاهبــاً  كان  حــن  اإلعــام  كليــة  مدخــل 

برامــج  عــى  لاـطـاع  “كارتلــون”  جامعــة 

شــيئاً  عليهــا  فيتعــرف  العليــا،  الدراســات 

فشيئاً، بعد أن يسألها عن أصلها عرب حوار 

بينهمــا. جــرى  محــي 

لُيفصــح  الحــوار  محــي  يســتمر  ذلــك  وبعــد 

مــن  عراقــي  بأنــه الجــئ  نفســه  عــن  يوســف 

بغداد، وما إن ُتفصح له عن اسمها الكامل 

قائلــًة “اســمي أيهــان ساســون”، حتــى يخيــم 

بــأن  فتـخـربه  غريــب،  هاجــس  وجهــه  عــى 

والدهــا ينحــدر مــن أـسـرة ساســون اليهوديــة 

الدمشــقية، وأســلم بعــد أن تــزوج مــن أمهــا. 

يشــعر يوســف باالنجــذاب نحــو أيهــان، بعــد 

أن تعــرف عليهــا، وتمكــن مــن كشــف جميــع 

يقــرر  ثــم  تلفهــا،  التــي  الغمــوض  خيــوط 

االرتبــاط بهــا رســمياً عــى الرغــم مــن اـعـرتاض 

والدتها من ارتباط ابنتها من شخص عربي.

* آيجون: إنها شخصية مكملة لدور مريان، 

ســاعدت عــى تطويــر األحــداث يف حياتــه عــى 

عــى  األحــداث  تحريــك  ويف  خــاص،  نحــو 

أـسـرة  نحــو عــام. “آيجــون” فتــاة تنحــدر مــن 

أـصـول آذاريــة. زرادشــتية عريقــة ذات 

عــن  تفاصيــل  بـعـرض  الســردي  يبــدأ املشــهد 

هــذه الشــخصية، وذلــك مــن خــال الصدفــة 

التــي تجمعهــا بـمـريان عندمــا كانــت تمــارس 

النهــر  مــن  بالـقـرب  الشــاطئ  عــى  رياضتهــا 

الذي يمارس فيه مريان وأهله طقوسهم يف 

الذكرى الثانية الغتيال والده وأخيه. تتمعن 

الطقــس،  يــؤدي  وهــو  بدهشــة  فيــه  آيجــون 

عمــا  لتســأله  خطــوات  بضــع  إليــه  وتخطــو 

يعنيــه ذلــك الطقــس، فيجيبهــا بأنــه طقــس 

ديني. يريد الكاتب يف هذا اللقاء الذي يجمع 

بــن آيجــون وـمـريان أن يوصــل لنــا فـكـرة مــن 

الـصـويت(  )التعــدد  البوليفونيــة  تقانــة  خــال 

املعــريف  التوظيــف  ضــوء  عــى  الروايــة،  يف 

الــذي يكمــن يف معرفــة العاقــة بــن العقائــد 

املنــدايئ،  ـمـريان  الـعـراق  فمــن  واألديــان، 

الزرادشــتية،  آيجــون  الـعـراق  خــارج  ومــن 

وبــذا يحــّول تلــك املعرفــة إىل معرفــة جماليــة 

تقودنــا إىل التشــويق عــرب حــوار بينهمــا ـحـول 

تؤمــن  فهــي  منهمــا،  كٌل  ديانــة  تفاصيــل 

طبيعــة  مــع  تتعــارض  ال  التــي  بالتعاليــم 

حياتهــا املتحــررة، كالدـفـاع عــن الحــق مثــاً، 

العلــم،  الصــدق، وتشــجيعها  عــى  والحــث 

وتفكريهــا  واملنطــق،  العقــل  واســتعمال 

اإلنســان. ومصــري  بالحيــاة، 

وقد مهدت صراحة آيجون الكثري من األمور 

اإليجابية، فإثر ذلك اللقاء العابر، وما تاه 

أن  وبعــد  غراميــة،  ومواعيــد  لـقـاءات  مــن 

شــعرت بصــدق عواطفــه تجاههــا، تنتهــي إىل 

االرتباط به والزواج منه، إال أن تلك العاقة 

الزوجيــة لــم تــدم طويــاً، فقــد كانــت تعشــق 

مخــرج  خــداع  ضحيــة  ووقعــت  التمثيــل، 

سينمايئ أوهمها بأنها ستكون لها شهرة يف 

التمثيــل، وأنــه ســيتزوجها إن هــي انفصلــت 

عــن زوجهــا، وهكــذا تنهــي عاقتهــا الـشـرعية 

بـمـريان بالطــاق.

التــي  مــا إن تكتشــف حجــم الخســارة  لكنهــا 

تعرضت لها، جراء ثقتها بذلك املخرج الذي 

أدار لهــا ظـهـره بعــد أن أشــبع رغباتــه منهــا، 

حتــى تنكفــئ نادمــًة عــى خيانتهــا، والجــري 

وراء إغواء والدتها التي كانت تشجعها عى 

ترك زوجها، من أجل حصولها عى وظيفة 

فيهــا  يعمــل  التــي  التلفزيونيــة  القنــاة  يف 

املخــرج. وينســدل الســتار عــى آيجــون بتلــك 

الخيانة لتعيش بقية عمرها نادمًة وهائمًة.

يف  عراقــي الجــئ  كــردي  الجــاف:  ســامان   *

يف  موظفــاً  يعمــل  ـمـريان،  وصديــق  كنــدا، 

اللغتــن  ويتقــن  الكاثوليــي،  الهـجـرة  مركــز 

لغتــه  جانــب  إىل  والفرنســية  اإلنجليزيــة 

املأســاوية  املواقــف  الروايــة  وتصــور  الكرديــة. 

الـعـراق  مــن  ـجـاء الجئــاً  فقــد  بهــا،  مــّر  التــي 

نجــا  أن  بعــد  أوتــاوا،  يف  واســتقر  تركيــا  عــرب 

مــن حملــة األنفــال التــي شــَنها الجيــش عــى 

بعض مناطق كردستان، بمعونة مجموعة 

مــن األكــراد الذيــن كانــت تســميهم الحكومــة 

بـ”الفرســان”، بينمــا بســميهم أبنــاء جلدتهــم 

“بـ”الجاش” )الجحوش( من باب االستهانة 

بهــم.

أـفـراد أـسـرة  ُقتــل يف هــذه الحملــة عــدد مــن 

الســريايل  الشــاعر  أصدقائــه  وأعــز  ســامان 
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كتب

ابنــة  “شــيان”  حبيبتــه  فقــد  كمــا  “ريبــوار”، 

الحادي والعشرين عاماً، التي كانت تربطه 

بهــا عاقــة قرابــة بعيــدة عندمــا كان يدّرســها 

وأحبهــا  إليهــا  فانجــذب  اإلنجليزيــة،  اللغــة 

وخطبها من أهلها أيام دراستها الجامعية، 

وخطط للزواج منها بعد أن تتخرج وتحصل 

يف  انغمــر  لقــد  مســتقباً.  مــا  وظيفــة  عــى 

حبها، وكان سعيداً بوجودها يف حياته، إال 

أن تلك العاقة لم تدم، فتتحول حياته إىل 

حــزن عميــق وألــم ُممــض، إثــر مــوت حبيبتــه 

التــي فّضلــْت املــوت انتحــاراً بعــد أن تعرضــت 

لاغتصــاب مــن طــرف أحــد عناصــر “الجــاش” 

اســمه “هوشــنك”، انتقامــاً منهــا ومــن أهلهــا 

بســبب ســخريتهم منــه عندمــا طلــب الــزواج 

هــي مخطوبــة  كانــت  الــذي  الوقــت  منهــا يف 

لســامان.

أـفـراد  مــن  الحملــة  تلــك  مــن  أحــد  ينــُج  لــم 

عائلتهــا ســوى أخيهــا “فرهــاد”، الــذي أصبــح 

فيمــا بعــد صديقــاً لســامان، لكنــه اســتقر يف 

هولنــدا، ويلتقيــان هنــاك يف حــي يدعــى “حــي 

الرســامن” مــع أـسـرة خالــة فرهــاد. وبمــرور 

نوعــاً  ســامان،  حــزن  لوعــة  تخــف  الســنوات 

ويرتبــط  شــيان  حبيبتــه  فقــدان  عــى  مــا، 

النـسـاء. بعــض  مــع  عاـبـرة  بعاقــات 

إن الشــخصيات التــي وقفنــا عليهــا، وغريهــا 

مما ال يسع املجال لتناولها، هي شخصيات 

إىل  ودفعتــه  الفعــل  قــادت  ألنهــا  رئيســة 

األمــام مــن خــال مــا اُســند اليهــا مــن وظائــف 

مَدتها بحضوٍر طاٍغ يف الرواية، وقد وضعها 

للبـنـاء  أساســيًة  ركـيـزًة  لتشــكل  الكاتــب 

الــروايئ.

باحثة من العراق

أنس الربيحي
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يســرد  أن  ســردي،  نــص  يســتطيع  كيف 
إحداثيــات االرتبــاك الوجــودي للــذات يف 

هــذا  عــن  اإلجابــة  أجــل  مــن  النفــي؟  حالــة  مواجهــة 

الـسـرية  أدب  مــن  نموذجــا  نتنــاول  ســوف  الســؤال 

ال  قــد  بعنــوان”  روائيــة  ـسـرية  هــو  الذاتيــة يف املنفــى 

يبقــى أحــد” للكاتــب هيثــم حســن، الصــادر عــن دار 

يحمــل  وهــو   .2018 عــام  للنشــر  عــدوان  ممــدوح 

لــك  أقــل  تعــايل  كرســيتي  “أغاثــا  هــو:  فرعيــا  عنوانــا 

كيف أعيش” يخاطب فيه الكاتبة أغاثا كريستي ردا 

عــى كتابهــا املعنــون بـ”تعــال قــل يل كيــف تعيــش”. 

املنشــور عــام 1946، الــذي كتبتــه عندمــا عاشــت مــع 

مدينــة  يف  مــاالوان  ماكــس  األركيولوجــي  زوجهــا 

عامــودا الســورية وهــي مدينــة الكاتــب هيثــم حســن. 

بوصــف  رغبَتــه  البدايــة  منــذ  يعلــن  هــو  ولذلــك 

الكاتــب  يقــوم  هــذا  كتابــه  بلدهــا. يف  عــن  انطباعاتــه 

بســبب  ســوريا  مــن  خروجــه  بعــد  رحلتــه  بوصــف 

إىل  ينتقــل  ثــم  املــدن  بــن  تنقاتــه  فيصــف  الـحـرب 

تصرفــات  تأمــل  ويف  معــه،  حــدث  مــا  يف  التأمــل 

األشــخاص الذيــن حولــه، وكذلــك تأمــل األحــداث يف 

البلد الذي اختار االستقرار فيه وهو بريطانيا.

السرة الذاتية واملنفى

يعــرف فيليــب لوجــون الـسـرية الذاتيــة بأنهــا “حــي 

عــن  واقعــي  شــخص  بــه  يقــوم  نــرثي،  اســتعادي 

حياتــه  عــى  يركــز  عندمــا  وذلــك  الخــاص،  وجــوده 

الفرديــة وعــى تاريــخ شــخصيته”. )فيليــب لوجــون، 

األدبــي،  والتاريــخ  امليثــاق  الذاتيــة،  الـسـرية  كتــاب 

البيـضـاء، املركــز  الــدار  بــريوت،  ترجمــة عمــر حــي، 

الثقايف العربي، الطبعة األوىل 1994. تجدر اإلشارة 

إىل أن لوجــون نفســه قــد نقــض هــذا التعريــف فيمــا 

بعــد(.

الـسـرية  “ميثــاق  لوجــون  يســميه  مــا  يتحقــق   ولــي 

الذاتيــة” الــذي عــى أساســه نجنِّــس الـسـرية الذاتيــة 

يجــب أن يصــّرح الكاتــب بــأن هــذه الحكايــة هــي قصــة 

الــذي نتناولــه  حياتــه، وهــذا مــا فعلــه كاتــب النــص 

بالتحليــل يف مقدمتــه. هــذا امليثــاق مهــم ألنــه بمثابــة 

النــص املصاحــب، وهــو بالتــايل مفتــاح تأويــل 

النــص.

هــذا  بتعريــف  الكاتــب  يقــوم  البدايــة،  منــذ 

الغــاف،  عــى  روائيــة  ـسـرية  بوصفــه  النــص 

وبإضافــة كلمــة روايئ إىل كلمــة ـسـرية يكتــب 

ميثــاق الـقـراءة )ميثــاق الـقـراءة الــذي حــدده 

فيليــب لوجــون بقولــه بأنــه يك تكــون هنــاك 

سرية ذاتية يجب أن يكون التطابق موجودا 

عــرب  والشــخصية(  والســارد  املؤلــف  بــن 

اإلشــارة إىل أن نّصــه يحتــوي الواقــع والخيــال 

معــا.

الـسـرية والروايــة  بــن  أن االختــاف  حــن  يف 

يف  فإنــه  منهمــا،  كل  يف  التخيــل  نســبة  هــو 

مصطلح السرية الروائية تتداخل الرواية يف 

الســرية الذاتيــة، ألنهمــا يتنــاوالن، معــاً، األنــا 

التحــدي  ويصبــح  الواقــع،  مــع  عاقتهــا  يف 

األهــم هنــا هــو محاولــة صنــع تــوازن بــن ثقــل 

الــروايئ. الخيــال  الواقــع املوضوعــي وخفــة 

 العاقة بني الكتابة واملنفى

عاقــة  هــي  واألدب  املنفــى  بــن  العاقــة  إن 

البلــد  مــن  القســري  النفــي  فحالــة  جدليــة، 

األم هــي دافــع أســايس للكتابــة عنــد األديــب، 

كمــا أن الكتابــة هــي حالــة دـفـاع عــن النفــس 

يف مواجهــة االـغـرتاب يف املنفــى. ومــن املســّلم 

تكثيفــا  تشــكل  والكــوارث  الحــروب  بــأن  بــه 

بالتــايل،  وتســتدعي،  اإلنســانية  للتجربــة 

عنهــا. الكتابــة 

كتبهــا  ذاتيــة  ســري  عــدة  عــى  االـطـاع  عنــد 

أنــه مــن املمكــن الحديــث عــن  املنفيــون نجــد 

خصائص مميزة للسرية الذاتية التي يكتبها 

وال  دينيــة  اعرتافــات  ليســت  فهــي  املنفــي، 

ذاتــه،  بحــد  املنفــى  ـسـرية  هــي  بــل  دنيويــة، 

حيث يقوم الكاتب بالحديث عن أثر النزوح 

والغربــة عــى نفســه أي هــو يراقــب التغــريات 

التي يحدثها املكان يف روحه. يف هذا السياق 

نســتطيع فهــم الفــرق بــن الســؤال الوجــودي 

كتابــه  يف  بيســوا  فرنانــدو  طرحــه  الــذي 

“الاطمأنينــة” وهــو: يــا إلهــي مــن أنــا؟ وبــن 

هيثــم  املنفــي  الكاتــب  طرحــه  الــذي  الســؤال 

َمــن أكــون؟ أنــا  حســن وهــو: هنــا، 

أمــا فيمــا يخــص أســباب اختيــار هــذا الجنــس 

الســردي، أي الســرية الروائيــة، فربمــا يكــون 

أحــد دوافــع اختيــار هــذا الجنــس “الســريي” 

الذاـكـرة،  فقــد  بتهديــد  املنفــّي  شــعور  هــو 

البلــد  اســتحضار  إلعــادة  محاولــة  وكأنهــا 

الضائــع، وإعــادة توطــن الــذات التــي توشــك 

الغريــب.  الجديــد  املــكان  يف  التــايش  عــى 

يحتفــظ  أن  املنفــي  الكاتــب  يحــاول  لذلــك 

إعصــار  يف  تتبخــر  بــدأت  التــي  بالذاـكـرة 

املنفــى، وربمــا يكــون الداعــي الســتخدام هــذا 

سيرة المنفى روائيًا
“قد ال يبقى أحد” لهيثم حسين

نوال الحلح

إن “السجن املقلوب” )وهو تعبر للكاتب السوري ياسني الحاج صالح؛ 

ويقصد منه القول بأن املنفي هو ُمبعد عن باده ومسجون خارجها 

وبالتايل ال يمكنه الدخول إليها مجددا( الذي يعيش فيه األدباء يف 

املنفى يدفعهم إىل تأثيث املكان الغريب بالسرد يك يمنحه قليا من 

األلفة املُْفَتَقَدة. ُتسّبب تجربة النفي االضطراب يف عاقة اإلنسان بالزمان 

واملكان والهوية، والسرة الذاتية هي أحد أشكال السرد التي يختارها 

أدباء املنايف للكتابة عن حياتهم؛ ربما ألن السرة الذاتية تتضمن ُحكمًا 

محاولَة استعادة الفردوس املفقود والزمن الضائع. إّن أدب السرة 

الذاتية يف املنفى يظهر بوصفه صورة الغرتاب اإلنسان املعاصر عن 

العالم، ووجها من وجوه االغرتاب الوجودي للمنفيني.

كتب

ق
يتي

مع
ن 

دنا
ع
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الـنـوع مــن الكتابــة هــو املســاحة التــي يتيحهــا 

الشــخي  اـلـرأي  وإعـطـاء  والتعليــق  للتأمــل 

وـقـول الحقائــق دون االضـطـرار إىل االهتمــام 

إثبــات  أو  التشــويق  أو  الســردية  بالتقنيــات 

املهــارات الفنيــة؛ حيــث أن الكاتــب هنــا يريــد 

تكــون  أن  دون  يراهــا،  كمــا  الحقائــق،  ـقـول 

تتناولهــا  أن  ودون  محضــا  تاريخيــا  توثيقــا 

الصياغــات الفنيــة بالتهشــيم أو بالتحســن. 

يختــار  الــذي  الكاتــب  حــال  لســان  أن  أعتقــد 

هــذا الـنـوع مــن القوالــب يـقـول ملــاذا ال أكتــب 

أشــعر  كمــا  والواقــع  أراهــا  كمــا  الحقيقــة 

شــعوري  نقــل  عــى  قــادرا  كنــت  فــإذا  بــه، 

أو  تصنــع  ودون  بحقيقتــه  القــارئ  إىل  بــه 

مواربــة ســيجد القــارئ يف هــذا النــص مرآتــه، 

يف  صياغتهــا  يســتطع  لــم  التــي  ومشــاعره 

النــص،  هــذا  يف  أمامــه  معروضــة  كلمــات، 

إذا  التــي  هــي  فقــط  األصيلــة  الحقائــق  ألن 

بأنهــا  جميعــا  الـقـّراء  يشــعر  برباعــة  ُكتبــت 

تخصهم وبأنها تتضمن شظايا من مراياهم 

ربمــا  كلــه  هــذا  إىل  وباإلضافــة  الشــخصية. 

يكــون هنالــك ســبب إضــايف هــو خشــية املنفــّي 

مــن عــدم قدرتــه عــى بـنـاء ذاـكـرة جديــدة يف 

املــكان الجديــد، ألنــه لــم يشــعر بعــد بانتمائــه 

إىل هذا املكان، وهذا ما يؤكده حسن بقوله 

“كلُّ البــاد منــاٍف بعــد أن تهجــر بلــدك”. )قــد 

يبقــى أحــد – ص20(. ال 

هل توجد ثيمات مشرتكة بن سري املنفين؟

إن فن السرية الذاتية هو أخذ مسافة بعيدا 

عــن الــذات مــن أجــل وضعهــا ضمــن مختــرب 

لغــوي، إذا جــاز التعبــري، ألن الــذات يف هــذا 

النوع من السرد ُيعاد اكتشافها من جديد، 

الكلمــات.  عــرب  وتجســيدها  خلقهــا  بإعــادة 

لكــن يف الســري الذاتيــة التــي كتبهــا املنفيــون ال 

يتم التوقف طويا عند القضايا التي تتعلق 

بالــذات بقــدر مــا نجــد توصيــف أثــر األحــداث 

عــى األفــراد؛ خاصــة خــال األحــداث الكــربى 

الرتكيــز يف هــذا  الحــروب، لذلــك نجــد  مثــل 

يف  التأمــات  عــى  مرتـكـزا  الســري  مــن  الـنـوع 

الـقـول  يمكننــا  الزمــن.  ثيمــة  ويف  االـغـرتاب 

ســري  بــن  مـشـرتكان  املوضوعــن  هذيــن  بــأن 

املنفيــن الذاتيــة؛ حيــث يبــدو الزمــن يف هــذه 

املــايض  باتجــاه  الحاضــر  مــن  منطلقــا  الســري 

هــذا املــايض محــورا  الكاتــب ال يجعــل  ولكــن 

الزمــن  أكــرث  برتكيــز  يتنــاول  بــل  للســرد، 

الزمــن  فـكـرة  تـكـرار  يفســر  مّمــا  الحاضــر، 

املتوقــف الــذي ال يتـحـرك. وربمــا تكــون فـكـرة 

الــذي يتـحـرك ببــطء مرتبطــة  الزمــن املتمــدد 

املنفــي.  بــه  يشــعر  الــذي  النفــي  بالزمــن 

وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل أن الكاتــب أدرج يف 

الــذي  االقتبــاس  كتابــه  مــن  األوىل  الصفحــة 

بــه  يشــعر  كمــا  للزمــن  دقيقــا  وصفــا  يمثــل 

الاجئون وهو لزيغمونت باومان من كتاب 

يف  “الاجئــون  يـقـول  حــن  الســائلة  األزمنــة 

املــكان وليســوا منــه.. فهــم معلقــون يف ـفـراغ 

مــكاين توقــف فيــه الزمــن” )قــد ال يبقــى أحــد 

– ص 1(.

وفيمــا  االـغـرتاب،  بموـضـوع  يتعلــق  فيمــا 

للنفــي  واملــكاين  الزمنــي  بالبعــد  يتعلــق 

لــه بعــدان: اـغـرتاب  املعاصــر، فــإن االـغـرتاب 

مــكاين مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى اـغـرتاب 

لغــوي. إن قضيــة األمــان اللغــوي هــي قضيــة 

خلــق  إمكانيــة  مــن  فاقدهــا  تـحـرم  إشــكالية 

اللغــة  الغريــب. ألن  أليــف يف املــكان  محيــط 

فانعــدام  واالضـطـراب  العزلــة  أســباب  أهــم 

وســيلة تواصــل يــؤدي إىل خلــل يف الشــعور 

بوجــود الفــرد ذاتــه، ومــن هنــا يشــعر املنفــي 

بأنــه غــري ـمـريئ، وبــأن وجــوده عديــم الــوزن. 

تكثيــف  الذاتيــة  الـسـرية  ولهــذا تصبــح كتابــة 

لوجــود الكاتــب، وإعــادة تجذيــر لــه يف املــكان 

الجديــد.

سرة فردية أم سرة جماعية

كتابــه  يف  أشــار  قــد  لوجــون  فيليــب  كان 

الذاتيــة: امليثــاق والتاريــخ األدبــي”،  “الـسـرية 

األدبــي،  والتاريــخ  امليثــاق  لوجــون،  )فيليــب 

مرجــع مذكــور( بأنــه يف كتــب الـسـرية الذاتيــة 

متضخمــة،  بكربـيـاء  يســّمى  مــا  يوجــد 

ويتــم  الــذات  عــى  منصبــا  يكــون  فالرتكيــز 

الـسـرية  يف  نجــد  ولكننــا  اآلخريــن.  إقـصـاء 

الذاتيــة للمنفيــن نوعــا مــن ضمــري الجماعــة 

بصيغــة  األول  الشــخص  ضمــري  وهــو 

األول”  املتكلــم  ضمــري  مــن  بــدال  الجماعــة، 

أنــا”، وهــو املســتخدم يف الـسـرية ألن الـسـرية 

الذاتيــة عــادة تكــون تجســيدا للفــرد بوصفــه 

تعبــري  بحســب  للعالــم  مصـغـرا  نموذجــا 

يف  ليســينج  دوريــس  الربيطانيــة  الكاتبــة 

الذهبــي”. “الدفــرت  كتابهــا  مقدمــة 

مــع  األنــا  يجمــع  الــذي  الـ”نحــن”  ضمــري 

مــن  ـنـوع  يف  بهــا  املحيطــن  األشــخاص 

للدـفـاع  محاولــة  يكــون  قــد  الــذي   – التوحــد 

 – عليهــا  الواقــع  الظلــم  ضــد  الجماعــة  عــن 

فمثــا قليــا مــا يتحــدث الســارد عــن ذكريــات 

طفولتــه ولكــن عندمــا يتذكــر بعضهــا نجــده 

يتنــاول قضيــة األـكـراد، فيذكــر القمــع الــذي 

تعرضــوا لــه بــن دكتاتوريتــن األوىل ســوريّة 

والثانيــة تركّيــة، مــن خــال ســرد حادثــة قتــل 

ـتـريك  أحــد األطفــال الرعــاة برصــاص جنــدي 

الرتكيــة. الســورية  الحــدود  عــى 

هــي  املنفيــن  بأقــام  املكتوبــة  الـسـرية  إن 

الظلــم  وـسـرية  النفــي  وـسـرية  الـحـرب  ـسـرية 

املنفيــن  ســري  كتــب  معظــم  يف  الجماعــي 

إيزابيــل  نجــد  فمثــا  جنســياتهم،  باختــاف 

“بلــدي  بعنــوان  الذاتيــة  ـسـريتها  اللينــدي يف 

وراء  الدافــع  تذكــر  جديــد”  مــن  املخــرتع 

كتابتها لسريتها الذاتية فتقول “هي محاولة 

الســتعادة وطنــي الضائــع، لجمــع املشــتتن، 

لبعــث املــوىت” وكأن محاولــة اســتعادة هــؤالء 

جميعا هي جزء من استعادة الذات املفقود 

باملــكان. املرتبطــة 

إن السرية الذاتية الروائية هي حقل تجريب 

فنــي، وقــد يكــون مــن أكــرث األجنــاس انفتاحــا 

عى التجريب يف استخدام تقنيات جديدة، 

وكل كاتب يستطيع بطريقته قول الحقيقة 

األصيلــة كمــا يراهــا بطريقتــه الفنيــة الخاصــة 

التي تختلف عن الطرائق الفنية التي يتبعها 

اآلخرون.

الطرائــق  بعــض  موجــز  بشــكل  نســتعرض 

الـسـرية  أن  رغــم  النــص؛  هــذا  يف  الفنيــة 

للتسلســل  بامتاكهــا  عــادة  تتصــف  الذاتيــة 

 chronologie( الخطــي  الزمنــي 

فإننــا  لوجــون،  فيليــب  linéaire( بحســب 

الزمنــي  التسلســل  أن  النــص  هــذا  يف  نجــد 

يعتمــد  برتتيــب  اســتبداله  تــم  قــد  الخطــي 

مختلفــة  موضوعــات  تتنــاول  فـصـول  عــى 

بــل يتنــاول  ال تتجــه مــن املــايض إىل الحاضــر 

كل فصــل منهــا موضوعــا معينــا فنجــد مثــا 

فصوال تتناول محطات الطريق إىل بريطانيا 

وفصــوال عــن يوميــات املنفــى وفصــوال تتنــاول 

يف مجملهــا مفاهيــم مثــل االنتـمـاء واللجــوء 

ويف  العالــم  يف  الكراهيــة  وخطــاب  والوطــن 

بريطانيــا بشــكل خــاص، باإلضافــة إىل توثيــق 

اإليـقـاع  يجعــل  وهــذا  الاجئــن.  يوميــات 

الســردي بطيئــا بســبب التحليــات واألســئلة 

النــص مــن  كـثـرية  مواضــع  يف  تتكــرر  التــي 

يحفــل النــص باألســئلة التــي تتكــّرر يف الكثــري 

مــن صفحــات الـسـرية حتــى أن هنالــك فصــا 

كامــا هــو بعنــوان “هويــة عامليــة”، يتكــون يف 

االضـطـراب  حالــة  وكأن  األســئلة  مــن  ثلثيــه 

والايقن والاطمأنينة والاجدوى ال يمكن 

تبقــى  التــي  بطــرح األســئلة  التعبــري عنهــا إال 

لغــة  هــي  الســرد  لغــة  دون أجوبــة.  معلقــة 

، وال يظهــر القلــق  هادئــة واضحــة مبنيــة بــرتوٍّ

يف بنيــة الجملــة وال اإلحبــاط وال التشــي.

ولكــن بعــودة ســريعة إىل العقــد الــذي عقــده 

الروائيــة  ـسـريته  ـحـول  القــارئ  مــع  الكاتــب 

أن  مفادهــا  نتيجــة  إىل  التوصــل  يمكننــا 

تّمــت صياغتهــا  ذاتيــة  ـسـرية  هــو  النــص  هــذا 

بعــض  مــن  باالســتفادة  روايئ،  بأســلوب 

بــن األزمنــة  الروائيــة كاالنتقــاالت  التقنيــات 

مــع  والتنــاص  املجازيــة  اللغــة  واســتخدام 

قليلــة  مســاحة  األخرى، ولكــن  النصــوص 

هــي التــي بقيــت للتعبــري عــن الــذات كمــا أنهــا 

تختبــئ وراء األســئلة، وكمــا لــو أنهــا ُمقصــاة 

الوجــود. عــن  وبالتــايل،  الفعــل،  عــن 

 ويف الختــام يمكننــا الـقـول بــأن حالــة النفــي 

املــكان  مــن  الجــذور  مــن  القســري  واالقـتـاع 

األليــف ال بــد أن يــؤدي إىل اضـطـراب العالــم 

بالضــرورة  يســتلزم  ممــا  الــذات،  ـحـول  مــن 

وبالعالــم. ولتحقيــق  بالــذات  التفكــري  إعــادة 

إمكانــات  استكشــاف  مــن  بــد  ال  كان  هــذا 

هــذا الجنــس الفنــي “الـسـرية الروائيــة” التــي 

تعطي الكاتب القدرة عى التحليق يف سماء 

الخيــال، حــن يرغــب، وعــى املــي يف أرض 

الواقع، إن أراد، مهما كان جناحاه كبريين.

ناقدة وأكاديمية من سوريا مقيمة في باريس
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هــذه  عــى  الـعـرب  الروائيــن  أجوبــة  تتفاوت
التساؤالت، فالروايئ اللبناين إلياس 

خوري يعتقد بأن الكاتب لي يصري عامليا “ال بد من 

أن يرُتجم إىل اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية، أما 

إذا تُرجم إىل الصينية أو الرتكية أو الفارسية، فهذا 

ال يساعده يك يحظى بلقب كاتب عاملي”.

ويجــد الــروايئ الســوداين أمــري تــاج الســر أن “الكاتــب 

العاملــي هــو الكاتــب الــذي يحــدث هــو أو نصــه املرتجــم 

تأـثـريا مــا لــدى جمهــور أـعـرض مــن جمهــور الـقـراءة 

الروتينــي الــذي يلهــث وراء الكتــب جيدهــا ورديئهــا، 

وأن يكــون مدرســة كتابيــة تؤثــر يف أجيــال كتابيــة يف 

أّي لغــة يرتجــم إليهــا”.

أن  فرـكـوح  إليــاس  الراحــل  األردين  الــروايئ  ويــرى 

عــى ضــرورة  بالرتجمــة، ويشــدد  تقــاس  العامليــة ال 

واألبعــاد  املعــارف،  مــن  كـبـريا  قــدرا  الــروايئ  اكتنــاز 

بالصــرب،  والتحــي  والعيــش،  والفنيــة،  الثقافيــة 

والتــأين، والتأمــل قبــل مباـشـرته الكتابــة، وأن يلقــي 

خلف ظهره بكل صنوف الشهرة والرواج الشعبي/

الشــعبوي، وأن يســأل نفســه بصراحــة ملــاذا يكتــب، 

ثــم يجيــب بصــدق.

أمــا الــروايئ الجزائــري بشــري مفتــي فيذهــب إىل “أن 

معايــري العامليــة يحددهــا الغــرب املنتصــر اليــوم وربمــا 

منــه  أكــرث  تجــاري  ملنطــق  الخاضــع  الكتــاب  ســوق 

أدبيــاً”.

العامليــة  الروايــة  املـشـرتك:  “املتخيــل  كتابــه  يف 

يف  فـضـاءات  دار  عــن  حديثــاً  الصــادر  الجديــدة”، 

عّمــان، والــذي يقــارب فيــه عــدداً مــن قضايــا اإلبــداع 

عــى  بالتطبيــق  األدبــي  التخييــل  وأســس  الــروايئ 

الناقــد  يــرى  الحديثــة،  العامليــة  الروايــة  مفهــوم 

املغربــي محمــد معتصــم أن الروايــة لــي تكــون عامليــة 

ال بّد من أن تكون هي وصاحبها قد حققا املقروئية 

الواســعة، وما يعنيه ذلك من ضرورة ترجمتها إىل 

عدد من اللغات الحية، وأن يكون كاتبها نفسه قد 

ُعــرف بــن النــاس يف عـصـره كــروايئ، وأن يشــهد لــه 

النقــاد كذلــك باإلبداعيــة يف املوضوعــات واألســاليب 

بمحليتــه  يرقــى  وأن  وجوائــز(،  ومؤلفــات  )بحــوث 

ما معايير عالمية الرواية؟
يسرى الجنابي

هل ثمة معاير فنية وأسلوبية وداللية تكتسب الرواية من خالها 
صفة العاملية؟ أم أن ترجمتها إىل لغات عديدة، ومن ثم سعة 

انتشارها هما اللذان يمنحانها هذه الصفة، إذا نحينا جانباً مسألة 
حصولها عى جائزة رفيعة؟ ذلك أن ثمة روايات كثرة، ُكتبت يف 

جغرافيات مختلفة، ُتعّد من أيقونات السرد الروايئ رغم أنها لم تنل 
أّي جائزة.

كتب

األصيــل  النمــوذج  إىل  بهــا  تصــل  درجــة  إىل 

)الامحدوديــة(.

ومــن ضمــن املعايــري التــي يحددهــا معتصــم 

أيضــاً، لــي يتســم العمــل الــروايئ بالعامليــة، 

يجــد  إنســانيًة  صاحبهــا  مؤلفــات  تكــون  أن 

فيهــا القــارئ، أيــاً كان، ذاتــه أو ـجـزءاً منهــا، 

واجتماعيــة،  نفســية  قضايــاه  تكــون  أن  أي 

شــخصياً  موقفــاً  الروايــة  ــن  تتضمَّ وأن 

وإنســانياً مــن الحيــاة ومــن العصــر وقضايــاه 

أو  فكريــة  قضيــة  تعالــج  وأن  )االنـخـراط(، 

التشــّكل،  طــور  إبداعيــة وثقافيــة يف  ظاـهـرة 

يكــون  خاقــة  اقرتاحــات  أـخـرياً  م  تقــدِّ وأن 

والخلــق(. )االبتــكار  إليهــا  ســّباقاً  مؤلفهــا 

ويؤكــد معتصــم عــى أن “الروايــة العامليــة”، 

قبــل هــذا كلــه، ليســت مفهومــاً إجرائيــاً، بــل 

توصيــف نقــدي لظاـهـرة، وهــي مشــتقة مــن 

لفظة “عاَلم”، أي روايات من دول مختلفة 

دة. والغايــة مــن هــذا  عــة متعــدِّ ولغــات متنوِّ

عــى  الوقــوف  د  والتعــدُّ ع  والتـنـوُّ االختــاف 

التقاطعــات املفصليــة التــي تـشـرتك فيهــا كل 

الروايــات”. ومــن جهــة أخــرى يقــف الــدارس 

الخطابيــة،  الصيــغ  بــن  الغنــّي  التـنـوع  عــى 

ممــا يــدل عــى قــدرة اإلنســان املبــدع الخاقــة.

الناقــد  مــه  يقدِّ الــذي  التحليــل  مــن  ونتبــن، 

تـشـرتك  أنهــا  العامليــة،  الروايــات  مــن  لعــدد 

جميعــاً يف مــا أطلــق عليــه “املتخّيــل”، وهــو، 

ينســج  التــي  الخلفيــة  تعريفــه،  حســب 

األحــداث  الســارد  ويــروي  الكاتــب،  عليهــا 

الروائيــة  الشــخصيات  وعاقــات  والوقائــع 

حولهــا  تــدور  التــي  الواقعيــة  الشــخوص  أو 

العمــل،  فـضـاء  وفقهــا  ويتحــّدد  الحبكــة، 

أي زمانــه ومكانــه. وبواســطة هــذا “املتخيــل” 

يمكن تأويل الرواية ككل، وقراءة مكوناتها 

كاتبهــا. ومقاصــد  الداخليــة 

الروايــة  لــي تكتســب  أنــه  الناقــد إىل  ويشــري 

حــدود  وتخــرتق  االســتمرار،  عــى  القــدرة 

ىس
عي

يا 
رؤ



179 العدد 69 - أكتوبر/ تشرين األول 1782020 aljadeedmagazine.com

كتب

وتنتقــل  فيــه،  أنتجــت  الــذي  املحــي  اإلطــار 

إىل رحــاب العامليــة، فإنهــا تحـتـاج إىل “خلــق 

الثقافــات  مختلــف  بــن  مـشـرتك  متخّيــل 

التاريخيــة”.  والحقــب  واألزمنــة  والشــعوب 

وثمــة أربعــة أنــواع مــن هــذا املتخّيــل املـشـرتك 

الدينــي  املتخيــل  التاريخــي،  )املتخيــل  هــي 

واملتخيــل  األدبــي،  املتخيــل  والعقــدي، 

الروايــات  مــن  عــدد  عــى  بالتطبيــق  الــذايت(، 

كمــا  “العامليــة”،  عليهــا وصــف  ينطبــق  التــي 

تم تحديده يف الكتاب، مثل رواية “دميان، 

لهرمــان  ســنكلري”  إيميــل  شــباب  قصــة 

هيســه، “القلعــة البيضــاء” ألورهــان بامــوق، 

محفــوظ،  لنجيــب  و”مريامــار”  “الـسـراب” 

الصـغـرية”  الصينيــة  والخياطــة  “باـلـزاك 

للكاتــب الفرنــي، ذي األصــل الصينــي داي 

“القديــس  لســاراماغو،  “قايــن”  ســيجي، 

فرانســيس” لكازانتــزايك، “الخصــم” للكاتــب 

غانيــايت  “ذاـكـرة  كويتــزي،  أفريقــي  الجنــوب 

املتنقلــة”  “الوليمــة  ملاركيــز،  الحزينــات” 

ملحمــد  واســعة”  “أفــواه  لهيمنغــواي، 

زـفـزاف، “فــوىض املشــاعر” لســتيفان زفايــغ، 

“مستوطنة العقاب” لكافكا “فريونيكا تقرر 

الخــري  و”صبــاح  كويلــو،  لباولــو  تمــوت”  أن 

ســاغان. لفرنســواز  الحــزن”  أيهــا 

إن ما يجمع بن الخطاب الروايئ والخطاب 

ووقائــع  كأحــداث  “القصــة”،  هــو  التاريخــي 

متسلسلة مشوقة وحاسمة. ورغم العاقة 

امللتبســة بينهمــا وقــف معتصــم عــى أشــكال 

يف  التاريخــي”  “املتخّيــل  لحضــور  مختلفــة 

كفـضـاء،  التاريــخ  منهــا:  الروايــة،  كتابــة 

التاريخ واملعنى، التاريخ والفكرة الشعرية، 

الــذات.  وكتابــة  والتاريــخ  والســرد،  التاريــخ 

وضمن سرد املتخيل الديني والعقدي حلل 

روايات تقوم عى محكيات متعلقة باألديان 

السماوية الثاثة املعروفة، وتعاليم األديان 

آســيا  دول  مــن  عــدد  يف  املنتـشـرة  الوضعيــة 

والتقاليــد  العــادات  ضمنهــا  ومــن  خاصــًة، 

التــي تحولــت بفعــل الزمــان، وبقــوة التحكــم 

يف سلوك املجتمع وأفراده إىل معتقد يشّكل 

جــزءاً مهمــاً مــن الهويــة التاريخيــة والثقافيــة 

أو  جماعــة  أو  األـفـراد  مــن  لفــرد  والدينيــة 

مــن  مظهريــن  بــن  الناقــد  وميــز  مجتمــع. 

مظاهر الكتابة عن املتخيل الديني والعقدي 

أدبيــاً وروائيــاً، األول ُتعــّد فيــه األديــان مجــرد 

حيــث  مــن  لهــا  قيمــة  ال  متوارثــة  محكيــات 

والثــاين  والحرمــة،  والحصانــة  القدســية 

يمثلــه املوقــف اإللزامــي الــذي يُعــّد الديــن ركنــاً 

مــن أركان الهويــة الوطنيــة، كمــا هــي الحــال 

دســاتريها  تنــص  التــي  اإلســامية  البــاد  يف 

عــى أن اإلســام ديــن الدولــة.

“الروايــة والوعــي  الناقــد، يف محــور  وذهــب 

ثمــة  أن  إىل  العقــدي”،  واملتخّيــل  بالــذات 

كّتابــاً يمتلكــون قــوة ماحظــة لحظــة التحــول 

أعمالهــم  وتــأيت  مجتمعاتهــم،  يف  الكــربى 

كنبوءة غري مؤكدة، لكنها تحمل يف طّياتها 

وجماعيــًة،  فرديــًة  وهواجــس،  حدوســاً 

الخصبــة،  الحيــاة  اســتقراء  مــن  ملتقطــة 

العــام. الحيــاة  أحــوال  ورصــد 

الكتابــة”  وإعــادة  “الروايــة  محــور  وخصــص 

للكّتاب الذين اختاروا إعادة صياغة الروايات 

انطاقــاً  واألســاطري  والخرافــات  والقصــص 

مــن مبــدأ تغيــري مصائــر بعــض الشــخصيات، 

أو تغيــري الحلــول النهائيــة، وقــد حولــت هــذه 

العمليــة تلــك األعمــال مــن تخييــل إىل فضــاء 

روايــة  للتخييــل واإلبــداع املضاعــف، كمــا يف 

“الخصم” لكويتزي، التي أعاد فيها صياغة 

لدانيــال  كــروزو”  “روبنســون  روايــة  كائنــات 

ديفــو.

كاتبة من العراق مقيمة في عمان

رؤيا عيىس
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مطير ليــس مــن ـهـؤالء، فهــو شــاعر حقيقــّي ال 
مــع  وعاقتــه  الشــعري  حّســه  محالــة 

اللغة ومع الكلمات ومع األسماء ومع األشياء تنّم 

عن وعي عميق بكّل هذا. نستقرئ ذلك بلغة حارة 

فيــه  يخاطــب  الــذي  القصيــد  هــذا  عــرب  ومباـشـرة، 

الّشهيد شكري بلعيد:

“ها نحن يا شكري

عى قيد املوت

منذ كان حزنك العفوّي

ينساب يف كلماتك نهر صمود،

منذ كان فرحك املقصود

يشّع من عينيك، يدّلنا

عى مغارات املوت املجايّن،

موّزع عى الحدود

يوم عّريت إخوة يوسف

وأفشيت السّر…”

الّرـثـاء، تذّكــرين هــذه  البــكاء وعــن شــعر  بعيــدا عــن 

القصيدة ذات العنوان املتفجر “الكلمات كاسحات 

األـمـرييك  فيهــا  تغّنــى  التــي  الكــربى  بأختهــا  ألغــام” 

الّثائر والت ويتمان بالّزعيم الوطني املقتول أبراهام 

لينكولــن، إذ يصفــه بالقبطــان والقائــد واألب ال مــن 

باب التمّلق بل رفضاً للموت والقتل والفاشّية التي 

اغتيل بسببها محّرر زنوج أمريكا سنة 1865، مثلما 

اغتيل شكري بلعيد بعد سنتن من ثورة الياسمن 

والحّريــة والكرامــة، مــع العلــم أّن لينكولــن وبلعيــد 

قبــل  كامتهانهمــا املحامــاة  كـثـرية  أشــياء  يتقاســمان 

تضّلعهما يف الّسياسة، زيادة عى تعّلقهما بالفكر 

والتطــّرف  التعّصــب  أنــواع  لجــّل  املحــارب  التنويــري 

مــن  الــرّثوات  واحتــكار  االجتماعــي  والتبايــن  الّدينــي 

قبــل أقّليــة دون الجميــع.

كمــا أّن تصديــر قصيــدة “الكلمــات كاســحات ألغــام” 

بشــاهدة ملحمــود درويــش ذو معــان ملــا يحملــه اســم 

يف املقاومــة  مــن رمــوز  الفلســطينّية  القضّيــة  شــاعر 

والّشــعر والغنائّيــة عــى حــّد ســواء. ال مــكان للمــوت 

فالّشــاعر  للخـمـول،  وال  لإلحبــاط  وال 

اشــتغاله  أبــدا، ألّن  بهــا  ـيـرىض  ال  الحقيقــّي 

عــى الّلغــة أمــل يف حــّد ذاتــه. هــذا مــا يتبــّن 

لنا منذ الوهلة األوىل، أي منذ اإلهداء حيث 

يكتــب الّشــاعر مطــري الـعـوين “إىل كّل الذيــن 

لهــم،  الضّفــة األخــرى مســتقّرا  مــن  اّتخــذوا 

والحكمــة”.  األمــل  مــن  جســورا  لنــا  تاركــن 

لكــن مــن هــم ـهـؤالء؟ وهــم يف النــص أحـيـاء 

يرزقــون: محمــود درويــش، شــكري بلعيــد، 

محّمد الصغرّي أوالد أحمد، أحمد إبراهيم، 

إليــوت. واإلنجليــزي ت.س.  العــي  ناجــي 

ويــكاد  الّشــاعر حتمّيــة املــوت  يرفــض  نعــم، 

يف  ســنة  عشــرين  منــذ  كتــب  عليــه.  يثــور 

“انعتــاق”: مريــب  عنــوان  ذات  قصيــدة 

“ابتعدي، مخاتلتي

قلت

ودعي جسدي متوّهجا

عى الدوام،

متعّطشا لانعتاق

أالّ أخضر كعود توت

يف لحظة التحام

وأنساق إىل املوت

دون أن أموت.”

حضور املرأة، الحوار معها، عشقها، التوّدد 

جدلّيــة  يخلــق  ذلــك  كّل  طردهــا،  إليهــا، 

وحراكا شعريّا يؤّسس لعالم جديد يرتاءى 

لشاعره، عالم وحده الشاعر يملك مفاتيح 

الّدخــول إليــه. تحمــل إحــدى قصائــده عنــوان 

“القصيدة أنثى”؟ وهي ليست قصيدة حّب 

وال غزل وال يشء من هذا القبيل. هو الكام 

عــن الــكام، هــو الّشــعر عــن الّشــعر، هــو يف 

نـقـول صوفّيــا  كمــا  الحــّب  حــّب  نهايــة األمــر 

“نــور عــى نــور”، ال للمبالغــة بــل للوـلـوج يف 

صلب األمور، لتقييم معدنها، الستكشــاف 

يخاطبــه،  اللــه،  يذكــر  فالّشــاعر  فحواهــا. 

يســائله، لكــن ال يناجيــه وال يعبــده، كمــا ال 

يثــور عليــه. نـقـرأ ذلــك يف قصيــدة “يف داـئـرة 

الحلــم أو النائــب اللــّص”:

“سأحلم أّنـي تجاوزت القضاء

ورفعت لله أمر األولياء

يا رّب

هم اآلن يف ذمتك

أولياء الله الّصالحن

إذن ملاذا تركت الضريح وحيدا؟

لقد دّمرته بأيدي الجاهلن

نوايا الحاقدين.

يا رب

إيّن سمعت الّنائب اللّص

يحّث الّناس عى التقاتل حـّثا

يا رّب شكوتك نائبا لّصا

لسانه قّد من طن…

أنيابه قّدت من حديد

رأيته يمتّص دم الجريح مّصـا…”

أوجاع اليقظة
في ديوان أول لمطير العوني

أيمن حسن

“خراب الروح” ديوان أول للشاعر التونيس مطر العوين. والعوين 
مطر بالّنسبة إيّل وإىل كثرين من رفاقه، شاعر، بمعنى أّننا ال 

نتعامل معه كبقّية األصدقاء أو الّندامى عى حسب مستوى املعرفة 
أو عمق الّزمالة أو حسب أّي طريقة أو منظومة اجتماعية كانت. 
نتعامل معه عى أساس كونه شاعراً. وال يعني ذلك أّنه الّشاعر 

الوحيد يف محيطنا، أو أّنه أهّم الّشعراء طبعا ال، ولكن هذه الصفة 
غلبت عليه عندي منذ التقينا ذات ربيع، بقطع الّنظر عن مهنته 
كإداري ببلدّية الحّمامات يف تونس، مهنة تجعله أصا وأساسا 

بعيدا فكريّا وثقافّيا واجتماعّيا عن عوالم الفّن واألدب. طبعا، أنا 
ال أتبّنى هذه الّنظرة اإلقصائّية التي يّتسم بها الكثرون من أهل 

الفنون والجمالّيات، وخاّصة من األكاديمّيني الباحثني لألسف عن 
الخانات وحّتى عن البوتقة، إّما لتبسيط األمور ألسباب بيداغوجّية 
أو لتعقيدها ألسباب تنظيمّية غايتها املحافظة عى األدب وحمايته 

املزعومة من املتطّفلني.

كتب

ري
عم

 ال
له

دال
عب
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كتب

يحــاول  جارحــة،  ولكــن  مباـشـرة،  بلغــة 

األعمــى.  التدّيــن  مــن  اللــه  تخليــص  الّشــاعر 

وحســب،  يحــاول  ال،  قطعــا  ال،  يخّلصــه؟ 

ألّن املســألة صعبــة، رّبمــا مســتحيلة. التأّلــه 

تغّلب عى الله والتدّين عى الّدين. إّنه زمن 

بالثــّوار  ـهـؤالء  وليــس  الحّشاشــن”  “عــودة 

وال باألـبـرار، هــم قتلــة ومرتزقــة وشــرذمة يف 

انتبــه  والجائــر.  الفاحــش  املــال  رأس  خدمــة 

للّثــورة  األوىل  األيّــام  منــذ  ذلــك  إىل  مطــري 

الحقيقّيــن،  الثــوار  شــأن  شــأنه  الّتونســّية، 

أولئــك الذيــن لــم يثملــوا برائحــة الّثــورة دون 

التمّتــع بملّذاتهــا، دون شــرب رحيــق حّريتهــا 

البــدر  “طلــع  يــوم  تحديــدا  أجهضــت  اّلتــي 

الــدويل”، عــى حــّد  علينــا مــن مطــار قرـطـاج 

عثمــان.  بــن  حســن  األديــب  صديقنــا  ـقـول 

الــّروح”  “ـخـراب  رغــم  أخــرى،  ـمـّرة  لكــن، 

قصيــد  يف  الشــاعر،  يســّميه  مــا  رغــم  هــذا، 

مهدى إىل روح سيد أحمد إبراهيم، “أوجاع 

حتمّيــة  ليســت  األوـجـاع  فتلــك  اليقظــة”، 

هــي  ميتافيزيقّيــة،  حّتــى  مرئّيــة وال  غــري  وال 

حقيقّية، نعم حقيقّية: العدّو أمامنا بزاده 

ومتدّينيــه  وبتدّينــه  بدينــه  وعتــاده،  وزّواده 

الذيــن قتلــوا أّم الّشــاعر، نعــم قتلوهــا وليــس 

هــذا مجــازا وال مبالغــة وال أّي يشء مــن هــذا 

مزعــج  األمــر  ألّن  هنــا،  أطيــل  لــن  القبيــل. 

للّشــاعر  وســأترك  ســواء.  حــّد  عــى  ومحــزن 

لكــن،  بــه…  أـخـربين  عّمــا  للحديــث  الفـضـاء 

عــى  مقــدرة  مــن  يهبنــا  وملــا  للّشــعر  فلنعــد 

الّتجــاوز.

يكتب الشاعر تحت عنوان “زفاف”:

“قضت العمر تبيع

فساتن العرائس…….

لم تجد وقتا لشراء عريس

فماتت وهي عانس“.

مــن  جــّدا  قريــب  ذلــك،  يف  شــّك  وال  هــذا، 

برقيــة شــعر املنصــف املزغّنــي. هــو مــن وحــي 

والتحــاور  التفاعــل  وحــي  مــن  أي  التنــاّص 

النــّي. مــن الجديــر الـقـول إّن هــذا األســلوب 

الخاطــف املســتوحى مــن فــّن الهايكــو اليابــاين 

يتمــاىش مــع فكــر هــذا الكتــاب األّول لصاحبــه 

ألّنــه مجموعــة مــن الّتشــكيات والتفاعــات 

ورّبمــا الّتخريجــات التــي تمتــّد عــى أكــرث مــن 

عقديــن مــن الكتابــة. ال نـقـول ذلــك للتلميــح 

بأّن يف هذه الكتاب الّشعري يشء من الغّث 

والّسمن، بل لدعوة الشاعر إىل التحّرر من 

هــذه الّتجــارب املتعــّددة بغيــة الّذهــاب قدمــا 

تجربــة جديــدة،  تجربــة أخــرى،  يف صياغــة 

تكــون تأصيــا لكيانــه الّشــعري، ألّن الكتــاب 

تكريــس  الّثــاين،  الوليــد  شــأن  شــأنه  الّثــاين، 

لقّصــة حــّب.

وبصحبــة  الّشــعر  ويف  للّشــعر  الحــّب  هــذا 

مصداقّيتــه  مــن  ثقــة  عــى  يجعلنــا  الّشــعر، 

وأصالتــه وتجــّذره، ومــن رغبتــه يف التجــّدد، 

والقصيــدة  والصــورة  الكلمــة  جعــل  ومــن 

تتعّتــق  ألن  كلهــا  قابلــة  القــادم  والكتــاب 

كالخـمـرة التــي يصفهــا الشــاعر بأنهــا “خـمـرة 

الــّدم امـلـراق”. كيــف ال أتذّكــر هنــا دم الّرفيــق 

ليلــة  أوســتيا  شــاطئ  عــى  امـلـراق  بازولينــي 

الثاين من نوفمرب 1975؟ دمه سال وجسده 

ُخّرب، لكن ال تزال أشعاره وإبداعاته بيننا، 

ذلــك  غرامــي”،  “رمــاد  كتــب  اّلــذي  هــو 

يقــل درويــش يف  ألــم  لكــن،  الّشــهيد اآلخــر. 

“عــن  عنــوان  تحــت  األوىل،  قصائــده  إحــدى 

رومــا؟”. تمــت  ولــم  مــات  “نــريون  إنســان”، 

وفـكـره  غرامــي  وبقــي  موـسـوليني  مــات 

اليــوم.  حّتــى  بــه  نعيــش  الــذي  العضــوي 

العربــي  ربيعنــا  خــال  الّطغــاة  بعــض  رحــل 

لــي  ونيــف  شــتاء  بعــد  الباقــون  وـسـريحل 

ننشــد مــن جديــد برفقــة ســيد أحمــد الخالــد 

ســناجقنا بيض  مرابعنــا زرق  “خضــر 

أحمــد  ألــف  أحمــد  بعــد  يولــد  يك  أيادينــا”، 

مــن  وأملــى  فاطمــة  ألــف  ومايــا  ليليــا  وبعــد 

شأنهم جميعا الخروج بتونس إىل بّر األمان 

والوـصـول بهــا إىل “الّتونســة” وهــي، حســب 

الحّريــة  لتكريــس  الضروريّــة  املرحلــة  رأيــي، 

البهّيــة. بادنــا  يف  والكونّيــة  واإلنســانّية 

ومباـشـرته  بصراحتــه  الـعـوين  مطــري  شــعر 

الجــواب  هــو  والجريئــة  الطليقــة  وعفويتــه 

لبيــار  بالّشــعر، كمــا تذـكـرين نربتــه بقصيــدة 

والســينمايئ،  الشــاعر  بازولينــي،  باولــو 

غــدراً: املقـتـول  املناضــل 

“كها؟ أبدا. أبدا: كالحياة

التي ال تنضج أبدا، تبقى خضراء،

من يوم رائع إىل يوم أروع.

أنا يمكنني أن أبقى فقط وفّيا

لسّر الرتابة الرائعة.

لهذا الّسبب، يف الّسعادة،

أنا لم أضّيع نفي أبدا. لهذا

الّسبب يف قلق أخطايئ

لم أصل أبدا إىل الّندم الحقيقّي.

عــى قــدم املســاواة، دائمــا مســاويا للــذي لــم 

أقــل بعــد

يف جوهر ما أنا هو.”

 بيري باولو بازوليني،

 )من كتاب “روما 1950، يومّيات”، ترجمة 

أ. ح(.

ال  الشــعر،  هــذا  بصاحــب  أهتــف  اًن  أخــرّي 

خوف، ال صمت، ال موت بعد اليوم. “فإّما 

حيــاة وإّمــا فــا.” ولننشــد دائمــا وأبــدا: “تحيــا 

الحياة”. هّيا يا صديقي، أتل علينا أشعارك 

األوىل، أمتعنــا، كّلنــا آذان صاغيــة، وقلــوب 

الجديــد،  انتظــار  يف  ســامية،  وأرواح  آويــة، 

املزيــد ومــا ســيتلوه عليــك الّشــعر املُريــْد.

شاعر ومترجم من تونس يكتب بالفرنسية

ري
عم

 ال
له

دال
عب



185 العدد 69 - أكتوبر/ تشرين األول 1842020 aljadeedmagazine.com

رسالة إسطنبول

محمود درويش 
الشاعر المتجدد
محمد حقي صوتشين

“كتاب”  األسبوعية  مجلتها  لغاف  “جمهوريت”  صحيفة  خصصت 

لمحمود درويش. نشرت المجلة حواراً قصيًرا مع محمد حقي صوتشين، 

في  والكاتبة  الفصلية،  “أَرْبِليت”  محررة  كويلي  لينكس  مارشا  أجرته 

“الجارديان” و”بيليفر”. ننشر الحوار من ترجمة صفوان الشلبي.

من  القليل  سوى  يمتلكها  ال  خصوصية   )2008-1941( درويش  لمحمود 

مع  يتماشى  ال  لكنه  المعجبين،  بآالف  كرة  ملعب  ملء  يمكنه  الشعراء. 

من  به  يقوم  ما  في  مواكبته  إلى  قراءه  يدعو  فهو  بالمقابل،  قرائه.  رؤى 

تجديد في المواضيع الشعرية وأشكالها. على الرغم من أن درويش يعتبر 

“الشاعر الوطني لفلسطين”، إال أنه يستخدم التاريخ واألساطير اليونانية 

والسومرية  والكنعانية  والسريانية  واليهودية  والفارسية  والرومانية 

والعثمانية. أصدر طوال حياته، عشرة كتب نثرية وعشرات الكتب الشعرية. 

صّرح درويش، في مقابلة أجراها معه هيليت يشورون عام 1996، أن كل 

قصيدة تخلق بدايتها الخاصة، و”تعيد بناء العالم من جديد”.

التحكيم  لجنة  أعضاء  من  كان  الذي  صوتشين  حقي  محمد  البروفيسور 

جائزة  على  2014، والحائز  دورتها  في  العربية  للرواية  العالمية  للجائزة 

2016، وأحد المترجمين الرواد عالمًيا  الترجمة التحاد كّتاب تركيا لعام 

في ترجمة الشعر العربي، لم يكتِف بترجمة أربعة كتب لمحمود درويش 

الحمامة”  و”طوق  السبع”،  “المعلقات  بترجمة  أيضًا  قام  بل  فحسب، 

البن حزم األندلسي، و”النبي” لجبران خليل جبران، وعدداً من األعمال 

مثل  المعاصرين  لبعض الشعراء  مراحل وأساليب مختلفة  تعكس  التي 

اخترنا  لقد  وغيرهم.  بنيس  ومحمد  الجراح  نوري  قباني  ونزار  أدونيس 

ألعمال  صوتشين  ترجمه  ما  أحدث  يخص  ما  الحوار  هذا  في  ألسئلتنا 

درويش وهي: “كزهر اللوز أو أبعد”.
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أنه  النهاية،  في  ناحظ  درويش،  محمود  أعمال  نحلل  حين   

يجدد بناء نفسه باستمرار، فقصائده تتراوح بين الشعر الخطابي 

حضرة  “في  مثل  النثري  النص  إلى  هوية”  “بطاقة  مثل  الثوري 

الغياب”، ماذا تقترحون لو سألكم أحد “من أين أبدأ؟”.

 من الممكن الحديث عن بعض التقاطعات المتعلقة بالمسيرة 

لنفسه  بنائه  تجديد  عكست  والتي  درويش،  لمحمود  الشعرية 

العربية  بالقصيدة  المتأثر  الشعر  استبدل مفهوم  لقد  باستمرار. 

الكاسيكية والشعر الرومانسي بمفهوم آخر للشعر ثوري واشتراكي 

في الستينات من القرن الماضي. قصيدة “بطاقة هوية” التي أشرت 

إليها هي نتاج هذه المرحلة. عندما بدأت بترجمة محمود درويش 

إلى اللغة التركية، كان معروفاً بمثل هذه القصائد بشكل حصري 

تقريباً، في حين، لم يكن الشاعر نفسه راضياً عن أن ُيعرف بمثل 

كان  مترجماً،  وبصفتي  األمر،  واقع  في  لذا  فقط.  القصائد  هذه 

لزاماً علّي طرح سؤال “من أين أبدأ؟” على نفسي أوالً. بعد دراسة 

أعمال الشاعر، اخترت التركيز على أعماله المنشورة في العشرين 

سنة األخيرة من حياته. كان درويش يضع كتاباً كل خمس سنوات 

تقريباً: “لماذا تركت الحصان وحيداً” )1995(، “الجدارية” )2000(، 

“كزهر اللوز أو أبعد” )2005(، “ال أريد لهذه القصيدة أن تنتهي” 

)2009(. الصفة المشتركة لهذه األعمال أنها تحمل سمة السيرة 

الذاتية. لكن هذه السيرة ليست مجرد قصة حياة الشاعر فحسب، 

بل إنها قصة جغرافيا الشرق األوسط عموماً وفلسطين خصوصاً 

وتاريخه وزمانه ومكانه ووجوده وجسده وروحه. لذلك ال اقتراح 

جامدا لدّي أقدمه للقارئ مثل “ابدأ من هنا” بل لدّي اقتراحات 

مرنة أطرحها عليه. من يرغب بقراءة شعر قريب من النثر، بتعبير 

شعري عاٍل، ونبرة من اللغة اليومية، يمكنه البدء بقراءة “كزهر 

الكتب  من  أّي  باختيار  القراءة  متابعة  يمكنه  ثم  أبعد”  أو  اللوز 

السيرة  يحمل خواص  بقراءة عمل  البدء  يرغب  من  أما  األخرى. 

الذاتية، يمكنه الشروع بقراءة “لماذا تركت الحصان وحيداً” ثم 

يتابع القراءة بالكتب األخرى.

 في بعض كتب درويش مثل “لماذا تركت الحصان وحيداً” ال 

تاريخ فلسطين  الوقت نفسه  يروي في  بل  يروي قصته فحسب 

يروي  بل  تاريخ فلسطين فحسب  يروي  الواقع، ال  الشعبي. في 

والفارسي  والروماني  واليوناني  والعبري  الكنعاني  التاريخ  أيضاً 

بأسلوب  والفرنسي  والبريطاني  والعثماني  والعربي  والمصري 

هل  ترى،  يا  اليومية.  اللغة  باستخدام  لكن  أسطوري،  ملحمي 

يختلف موقع القراء األتراك في هذا التاريخ أو الحكاية عن موقع 

القراء العرب أو الفرنسيين أو اإلنجليز؟

 في الحقيقة ال يمكن الحديث عن قراء بنمط واحد. حتى القارئ 

أوقات  في  يقرأه  حين  مختلف  بشكل  النص  يتلقى  قد  نفسه 

مختلفة، لذا فالحديث عن قراء بنمط واحد سواء كانوا عرباً أو 

فرنسيين أو إنجليزا مجانب للصواب. كل قارئ يتلقى هذه النصوص 

الشعر. من  يتناسب وثقافته، ومعارفه، ومقدرته في قراءة  بما 

ناحية أخرى، ال ينبغي إغفال أن لكل قارئ تاريخا ثقافيا كفرد، 

درويش.  لنصوص  قراءته  على  سيؤثر  تلّقاه،  الذي  الميراث  وأن 

على سبيل المثال، فاالقتباسات المسيحية مألوفة لدى المجتمع 

الفلسطيني أكثر منها لدى المجتمع التركي. لذلك ليس من الخطأ 

أن نتوقع أن تخلق االقتباسات الواردة في نصوص درويش داللة 

هي  الحال  هذه  تكون  ال  قد  الفلسطيني.  القارئ  لدى  ثراء  أكثر 

نفسها بالنسبة إلى فرد نشأ في ثقافات أخرى. لذا فقد أخذت تلك 

الحقيقة بعين االعتبار في ترجماتي ووّضحت في الهوامش ما ورد 

من اقتباسات من آيات اإلنجيل والتوراة كي يتمكن القارئ التركي 

من فهمها.

 يقول درويش إن اإليقاع هو مفتاحه إلى كتابة القصيدة. كيف 

تعيدون بناء هذا اإليقاع والموسيقى في أشعاره بالتركية؟

 يستثمر محمود درويش كل إمكانيات الصوت واإليقاع في اللغة 

إنه  بل  المرونة،  بمنتهى  شعره  في  التفعيلة  يستخدم  العربية. 

التنوع  إن  بذكاء.  الواحدة  القصيدة  بين أكثر من وزن في  يجمع 

اإليقاع  في  الرتابة  يمنع  شعره،  في  التفعيلة  هذه  توفره  الذي 

والتورية  والتكرار،  والجناس،  المتداخلة،  القوافي  إن  الشعري. 

ترفع من اإليقاع الشعري إلى حد بعيد. هذا الشعر الذي يتداخل 

فيه ثراء الصوت مع الثراء الداللي، ليس من السهل إعادة صياغته 

من جديد ليحمل التأثير نفسه في اللغة الهدف.

 في “كزهر اللوز أو أبعد” يضع محمود درويش قصائد بإيقاع 

قريب من النثر. حتى أنه يقدم كتابه بكام ألبي حيان التوحيدي 

يقول فيه “أحسن الكام ما…. قامت صورته بين َنْظم كأنه نثر، 

ونثٍر كأنه نظم…” ُيرى أن كلما اقترب شعره من النثر ازداد تأثير 

اللغة اليومية عليه. لذلك يظهر اختاف في نهج الترجمة من كتاب 

إلى آخر، وحتى من قصيدة إلى أخرى.

أقوم  التركية،  إلى  لدرويش  بترجمة قصيدة  أبدأ  أن  قبل  أنا،   

يمكنني  كيف  بدقة  التقدير  أحاول  الشكل.  حيث  من  بتحليلها 

تعويض الضياع المحتمل في الترجمة. أقوم بتدوين الماحظات 

أثناء القراءة. عاوة على ذلك، أستمع إلى هذه القصيدة بصوت 

محمود درويش إذا كان قد ألقاها قبل ذلك. بهذه الطريقة، أحاول 

التقاط صوت الشاعر في شعره. ثم أشرع بالترجمة بعد ذلك. أنا ال 

أكتِفي بنقل المضمون إلى التركية فحسب، بل أحاول خلق اإليقاع 

والموسيقى في الشعر أيضاً. المرحوم عبد القادر عبداللي، الذي 

العربية،  إلى  التركي  من األدب  ثمانين عماً  يقرب من  ما  ترجم 

كان يقول “عندما أقرأ ترجماتك التركية أشعر كأنني أقرأ محمود 

أنه  بالعربية”. كلماته هذه كانت تسعدني، ألنني أعرف  درويش 

ليس محباً للمجاملة. ما تلقاه ترجمات محمود درويش اليوم في 

تركيا، تؤكد صحة أقواله.

 إذا جعلت ما ترجمته في المرحلة األخيرة من كتب شعر لمحمود 

على  ضيوف  )كأنها  أخرى  بلغة  أخرى  كتب  مع  تتحاور  درويش 

مائدة طعام تتحاور حول أعمال أدبية أخرى( فأي كتب ستختار؟

ناظم  أعمال  مع  درويش  محمود  أعمال  تتحاور  أن  سأختار   

حكمت ويهودا عميحاي. أعتقد أن حواراً مثيراً لاهتمام كان سيدور 

بينهم.

ن
يك

د 
سع
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النادر أن يكون العلم باعثا لألمل  من 
ومثيرا للجدل في الوقت نفسه. 

رجاء  جميعا  الناس  يرجو  ناحية،  فمن 

ترياق  إلى  العلم  يتوصل  أن  بالدعاء  أشبه 

يصد فايروسا حبس نصف البشرية داخل 

بيوتها، وينصتون آناء الليل وأطراف النهار 

إلى نصائحه وتوقعاته ويلتزمون بما يوصي 

باتباعه داخل البيت وخارجه حين يقتضي 

األمر.

ومن ناحية أخرى ما انفكت أصوات كثيرة، 

خاصة من النخبة، تتعالى وتهدد بتحّدي 

بدعوى  الحقيقة،  وحتى  العلم،  سلطة 

حينا،  للعلم  األمور  زمام  تسليم  رفض 

الجائحة حينا  توقع  بالقصور عن  واّتهامه 

آخر، ما يعني أنه ال يمكن أن يكون محّل 

ثقة. بيد أن شبكة القراءة التي تريد فرض 

هذه  الشك  ظاهرة  بين  تسّوي  نفسها 

وظاهرة أخرى سياسية هي الشعبويّة، ما 

المعاصر محصورا في  الفصل  جعل خط 

والشعوبية،  العقل  بين  ثنائية  مواجهة 

تهدد بإلغاء كل نقد للمؤسسات العلمية 

والسياسية مًعا.

اآلراء  سبر  عمليات  في  النظر  أمعّنا  ولو 

والدراسات اإلحصائية وأصدائها في وسائل 

الغربية  الديمقراطيات  أن  اإلعام، أللفينا 

تعاني من إيمان عدٍد متزايد من المواطنين 

إيمانا غير عقاني باألخبار الزائفة والحقائق 

إن  كقولهم  المؤامرة،  ونظريات  المضاّدة 

التطور  ونظرية  بالّصحة،  مضّر  التلقيح 

كذبة، واالحتباس الحراري بهتان.. دون أن 

كان  إذا  ما  لمعرفة  للتحليل  ذلك  يخضع 

والعلماء  والبروتوكوالت  النظريات  رفض 

التقنية  والتطبيقات  البحث  ومؤسسات 

أنه  أو  منطقية،  أسس  على  قائًما  للعلم 

ُيستغّل فقط لغايات سياسية، فقد جرت 

الظاهرة على  تبعات هذه  تلقى  أن  العادة 

عاتق الشعبوية وحدها.

واألسئلة  والّنسب  باألرقام  والتاعب 

ففي  أحد،  على  خافيا  يعد  لم  هة  الموجَّ

عاقة  عن  مؤخرا  آراء أجريت  سبر  عملية 

على  إثرها  التأكيد  تّم  بالمجتمع،  العلم 

وجود مؤّشر احتراس من العلم بناء على 

الشعبوّية والِعلم 
في مدار النقد

أبوبكر العيادي

كشفت األزمة الصحية التي لم تشهد بعد انفراجها عن تحّد غير مسبوق للعلم 

يزال  بين العقل والشعبويّة، حّول المشهد الفرنسي الذي ال  ومنجزاته، وصراع 

باألفام األميركية حيث  يواجه فايروس كورونا ومخلفاته إلى عالم مانوي شبيه 

للتصدي للسَفلة األشرار، مع فارق كبير وهو أن المتابع ال  يقف األبطال األخيار 

يمّيز هنا األخيار من األشرار.

رايف رسيك
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أسئلة من نوع “هل تشعر أن العلم يقدم 

لإلنسان من الخير أكثر مما يقّدمه من شّر، 

أم قدر ما يقّدمه من شّر، أم دون ما يقّدمه 

ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  شّر؟”  من 

مؤّشر  على وجود  أيضا  التأكيد  تّم  أخرى 

“هل  نوع  من  أسئلة  على  بناء  شعبوّي 

هو  الجّيد  النظام  هل  فاسدون؟  الّساسة 

الذي يقرر فيه المواطنون ما يصلح للباد 

الديمقراطية  تكون  هل  الحكومة؟  وليس 

عن  الشعب  نّواب  اختيار  يتّم  لو  أفضل 

يكون  أن  الطبيعي  ومن  القرعة؟”  طريق 

القرعة  أن  يعتقدون  الذين  المستجَوبون 

يمكن أن تكون وسيلة ديمقراطية جيدة هم 

أنفسهم الذين يعتقدون أيضا أن العلم لم 

يقّدم لإلنسانية من الخير قدر ما قّدم لها 

من شّر، ما يعني أن الشعبويين ال يثقون 

كا  وأن  بالعكس،  والعكس  العلم  في 

الطرفين يلغي اآلخر.

لواضعيها  تسمح  هذه  القراءة  شبكة  إن 

بتفسير النجاح المتعاظم لقادة شعبويين 

عن طريق تحريف إدراكي لألفراد، ما يوهم 

بأن ذلك لم يكن نتيجة خيارات اقتصادية 

التفاوت،  )تزايد  وسياسية  واجتماعية 

شبيهة  أحياء  في  المجتمعات  وعزل 

بالغيتو، وتفقيرها، وجعل السياسة مهنة 

كسائر المهن( كأسباب رئيسية في انتخاب 

دونالد ترامب أو خايير بولسونارو وفيكتور 

أوربان وسواهم، بل كنتيجة الستعدادات 

أن  أي  ناخبيهم.  من  تقدير  وسوء  ذهنية 

تّم  بالشعبوية  العلم  من  االحتراس  ربط 

تفسيره، حسب شبكة القراءة هذه، وفق 

المستوحى  الفردية،  للسلوكيات  تحليل 

وهي  اإلدراكية”،  “االنحرافات  نظرية  من 

ال  التي  السياسية  الظواهر  أن  ترى  نظرية 

المتطرف  الليبرالي  الوسط  منحى  تنحو 

هي قبل كل شيء نتيجة سلوك العقاني. 

فالشعبوية الوقائية تتمثل في تضخيم ما 

ُيخشى حدوثه كالهجرة والبطالة والتصرف 

على ضوئه، وهو أيضا سلوك غير عقاني 

يدفع نحو الغلّو والتطرف. والمشكل هنا، 

الفلسفة  أستاذة  فيري  كميل  تقول  كما 

في  يكمن  العاشرة،  باريس  بجامعة 

من  التحليل  هذا  مثل  في  السريع  المرور 

نقد  كل  إدانة  إلى  مشروعة  مخاوف  إدانة 

لأليديولوجيا المهيِمنة، في غياب أّي معيار 

النقد  من  والخوف  االحتراس  بين  للتمييز 

واالستنكار.

تدين  “يسار”  شعبوية  وجدنا  َثّم  ومن 

وشعبوية  مالية،  لمصالح  خاضعا  علما 

“يمين” تندد بعلم مؤدٍّ إلى اإلفاس باسم 

تبدوان متساويتين  تقليد زائف، وكلتاهما 

الرقعة  على  التوزيع  دام  ما  متعادلتين، 

يهّم  يتم حسب االحتراس، وال  السياسية 

تحديد  وحتى  دوافعه  أو  أسبابه  بعدها 

في  تضع  الخطابات  تلك  أن  أي  ماهيته. 

نفس المستوى مجموعات سياسية، على 

اختاف مشاربها وتباين خطاباتها، بدعوى 

أن عمليات سبر اآلراء تفيد أنها تلتقي أكثر 

يوضع  وبذلك  العلم،  نقد  في  غيرها  من 

الُخرج نفسه دونالد ترامب والسترات  في 

الصفراء ومارين لوبان وجان لوك ميلنشون 

الحراري  االحتباس  في  والمشككون 

والمناهضون للقاحات.. ليشكل جميعهم 

تيارا واحدا، هو تيار الظامية ضد الحقيقة.

هذا  في  األيديولوجي  البعد  تجلى  لئن 

فإنه  والشعبوية،  العقانية  بين  الفصل 

إذ  حقيقي،  واقع  إلى  بدايته  في  يشير 

تحتوي  المضادة  الحقائق  من  جملة  ثمة 

كالتشكيك  باإلنسانية،  مضرة  آثار  على 

التاريخية  الحقائق  البيئة ونفي  تدمير  في 

بنظريات  واإليمان  الداروينية  وتكذيب 

المؤامرة. ولكننا نحتاج إلى تحليل أسبابها 

خلل  على  تبعاتها  إلقاء  بدل  الحقيقية 

من  الغبية.  الجماهير  تكوين  في  ذهني 

جعِل  مسعى  هو  سياسي،  سبب  بينها 

تعتمد  ديمقراطيات  في  علمية  السياسة 

أن  ذلك  واسع،  بشكل  التقنيات  على 

تنظيم الرأسمالية الليبرالية يطّوع القرارات 

حسابية  اقتصادية  لمعيارية  المشتركة 

يقدمها بانتظام زمرة من الخبراء المقربين 

من السلطة بوصفها حقائق أزلية، والحال 

أن تقديم خيارات سياسية كخيارات علمية 

إذا  الشكوكية  إلى  نفسه  العلم  يعّرض 

ما تبين أنها غير مجدية أو أن لها عواقب 

وخيمة تضر بالبيئة أو االقتصاد أو األفراد.

أن  وهو  أيضا سبب اجتماعي،  بينها  ومن 

إذا  محايدة،  ليست  عمومها  في  العلوم 

كانت نتاج ماحٍظ با صفة. وبما أنها من 

إنتاج العلماء، فإن انتماءهم إلى مجموعة 

نتاجهم  يجعل  أو طبقة اجتماعية واحدة 

متأثرا بالضرورة بوضعهم االجتماعي. من 

كانوا  بالعلوم  المشتغلين  أن  مثا  ذلك 

على مّر القرون ذكورا، وهو ما يفسر تأخر 

للمرأة،  التناسلي  الجهاز  في  األبحاث 

الرحم  بطانة  كانتباذ  األمراض  بعض  أو 

أبناء  أن  كما  النساء.  غير  يصيب  ال  الذي 

عن  مبَعدين  يظلون  الشعبية  األوساط 

البحوث والعلوم إال ما ندر بسبب فقرهم 

يعني  ما  لهم.  ترصد  التي  المنح  وضعف 

الطبقات  بأيدي  مراُسه  دام  ما  العلم  أن 

بالضرورة  يعمل  يظل  فسوف  الغنية، 

الموضوعية  ألن  الطبقات،  تلك  لفائدة 

والمساواة،  التعدد  عن  ينجمان  والحياد 

الخبراء منفصلة  فـ”سوف تظل طبقة  وإال 

عن المصالح المشتركة بشكل تتحول معه 

إلى طبقة مصالح خاصة، وهذا ال يمثل في 

الشؤون االجتماعية أّي معرفة” كما يقول 

الفيلسوف األميركي جون ديوي.

الربوفيسور راوولت املتهم بالشعوبية جون ديوي – إذا انفصلت طبقة الخرباء عن الصالح العام تحولت إىل كميل فريي - ينبغي تحويل االحرتاس من العلم إىل النقد بدل الشك

طبقة مصالح خاصة
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للمؤسسة  االقتصادي  التنظيم  إن  ثم 

العلمية يساهم بشكل كبير في االحتراس 

ليس  اإلنتاج  نمط  ألن  المنتوجات،  من 

األرباح  ومراكمة  الريع  منطق  عن  بمعزل 

الذي يخص المنظومة االقتصادية الغربية 

خاص.  بوجه  والفرنسي  عام،  بوجه 

العلمي يحجب  للبحث  الخاص  فالتمويل 

عن التداول الديمقراطي خيارات االستثمار 

فيه  يزداد  وقت  في  البحث،  وأولويات 

العلم حضورا في حياة الناس، ويحدد نمط 

إلى  أضف  العالم.  في  وإقامتهم  عيشهم 

ذلك أن المال العام يواصل تمويل البحث 

بقوة، في شكل هدايا جبائية في الغالب، 

ولكن في غياب تاّم للشفافية، وهو ما سّهل 

المرابيح  على  الخاص  القطاع  استحواذ 

الشأن  هو  كما  االكتشافات،  من  المتأتية 

تّمت خصخصته  الذي  الدواء  في سلسلة 

ليبرالي.  شيئا فشيئا خال عشريات حكم 

واإلنتاج  والتنمية  البحث  منظومة  أن  كما 

والتوزيع في مجال منتوجات الصحة، التي 

أيدي  بين  صارت  الضرائب  دافعو  يمولها 

الخواص بفضل منظومة براءات االختراع. 

أضف إلى ذلك إلغاء القطاع الخاص لمراكز 

بحوث عديدة يمّولها المال العام، وصرفه 

ورفضه  للمساهمين،  األرباح  من  مليارات 

بدعوى  محليا  المراكز  تنصيب  ذلك  رغم 

ارتفاع التكلفة. فكيف يمكن في هذه الحالة 

فرض الثقة في سير فاقد للديمقراطية.

كميل  تعتقد  سماته،  تلك  وضع  أمام 

إلى  يقودنا  أن  ينبغي  عايّناه  ما  أن  فيري 

يؤدي  أن  بدل  نقد  إلى  االحتراس  تحويل 

داخل  مؤسسة  وكل  التشكيك،  إلى  بنا 

نفوذها  تجعل  أن  ينبغي  ديمقراطي  بلد 

من  تفرضه  أن  ال  شرعيتها  إلى  مستندا 

يستثنى  ال  والعلم  بالمبدأ.  العمل  باب 

من القاعدة، فلكي يحافظ على شرعيته، 

عليه هو أيضا أن يخضع للنقد، وهذا من 

المبادئ األساسية للشرعية الديمقراطية، 

للعلم  ديمقراطي فعال  نقد  “فعن طريق 

وليس بفرض تسلطي لليقينيات يمكن أن 

نأتي على الحقائق المضادة” تضيف كيمل 

فيري.

يقرر بشكل  أن  ينبغي أوال  النقد  مثل هذا 

مشترك ما هو محيط سلطة العلم: على أّي 

أسئلة يشتغل وما هي األسئلة التي تكون 

لها  أخرى،  وقيم  حقيقة  منظومات  فيها 

ما للعلم من أهمية في حياة البشر، أجدر 

كوفيد  أزمة  أثبتت  فقد  قوانينها،  بفرض 

العلمية  والتوقعات  النصائح  أن   19  –

المحض لم تكن تملك غير معيار واحد أمام 

أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وحتى 

دينية، وما إلى ذلك من األحداث التي تطرأ 

المجموعة  فإن  َثّم  ومن  المجتمع.  على 

الديمقراطية هي التي تقرر الموقع السليم 

للعلم في تنظيم الحياة المشتركة.

وفي رأي الباحثة أن أّي تطبيق للعلم على 

مضادة  لتقارير  يخضع  أن  ينبغي  الحياة 

من الخبراء، يتم نشرها على رؤوس المأل، 

وطرق  ومخترعاته  العلم  شفافية  لضمان 

تمويلها وتسويقها، فإن كنا نريد أن نمنح 

التي  العلم نفوذا في هذه المرحلة وحتى 

تليها، فا بّد من إخضاعه هو أيضا لضوابط 

السياسيين  ضغوط  عن  بعيدا  رادعة، 

فقد  خصوصا،  ونقده  المال،  وأصحاب 

أثبتت التجربة، عند اندالع أزمة المصابين 

كان وسيلة  العلم  نقد  أن  الملوث،  بالدم 

شعب  صورة  فّندت  هامة،  ديمقراطية 

جاهل ُحكم عليه أن يقاد بفكر األنوار.

كاتب من تونس مقيم في باريس

رايف رسيك
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هيثم الزبيدي

أعرف إن كان بوسعنا االستمرار في استخدام مصطلح “االغتراب   ال 
األدبي”. مر على وجودي في المهجر أكثر من 30 عاما، وأستطيع أن 

أّدعي أن األدب في الغربة كائن غير موجود. هذا ال يعني أني خبير باإلنتاج 

األدبي سواء المستوطن أو المهاجر. ولكن عندما تمر كل هذه العقود من 

هذا  أين  تتساءل  أن  حقك  من  فيصير  الظواهر،  تستوقفك  أن  دون 

“االغتراب األدبي”.

المصطلح  يصح  لكي  برأيي  مراقب.  لكني  دائما،  متابعا  أو  ناقدا  لست 

ويستقيم استخدامه، ينبغي أن يكون هناك “مغترب أدبي” لكي ينتج أدبا 

مغتربا.

بحكم العمل في الصحافة ومؤسساتها المهاجرة، واالختاط باألصدقاء 

والمعارف من المهتمين والمتابعين، استكشفت طبيعة األديب والمثقف 

يكتبون  ويغادرون.  ويتحدثون  معك  ويجلسون  عليك  يمرون  المهاجر. 

شيء  كل  في  يتحدثون  ويتحاورون.  ويجتمعون  وينشرون  ويستكتبون 

عن بادهم وظروفهم وحيواتهم التي تبددت في التنقل بين نقطة لجوء 

وأخرى. محاور الحديث سياسية في معظمها، لكن األدب موجود وحاضر 

مع بعض متردد من الثقافة.

على  أدبنا  يحصل  هل  موجودة.  األدب  عناصر  كل  إذن؟  المشكلة  أين 

باسبورت بريطاني أو فرنسي ليصبح مغتربا مثل أصحابه؟

المشكلة أن أصحاب هذا األدب ليسوا مغتربين. هم منزاحون جغرافيا 

ويشاهدون  بالعربية  يقرأون  ومادية.  وسياسية  شخصية  ألسباب 

الفضائيات العربية ومؤخرا صاروا يغردون على تويتر بالعربية عن قضايا 

وقضايا  هموم  عن  فيسبوك  في  بالعربية  بوستات  وينشرون  عربية، 

أوطانهم األصلية.

لنفترض جدال أن هناك ألف أديب ومثقف عربي مهاجر في أوروبا. اآلن لنمّر 

على األشياء التي يتناولونها في كتاباتهم وأدبهم وقضاياهم وتغريداتهم 

تماما، لكن أّي مراقب  بما ال أعرف  القطع والجزم  وبوستاتهم. ال أحب 

منصف سيفتقد اإلشارة إلى الدول التي استوطنوها في هجرتهم. ال قضايا 

تلك الدول وال شؤونها وال أدبها. ال انعكاسات في اإلحساس بالبيئة التي 

يعيشون فيها وال مناقشة لقضية راهنة تمّسهم من قريب أو من بعيد. 

أشك أن بوسع أحد في عالمنا العربي أن يميز، لو لم يكن يعرف خلفية 

يزال في  الجغرافي، بين مقالة كتبها مثقف “مغترب” وآخر ال  التواجد 

مدينته العربية.

بحكم العمل في الصحافة، تمر عليك مقاالت لمن يفترض أنهم يعيشون 

الصدمة  إنها  اإلقامة.  بلد  في  سياسية  قضية  عن  ويكتبون  الغرب  في 

الكبرى. ال أعرف أّي مقاالت يقرأون في الصحافة الغربية أو أّي محطات 

تلفزيون يتابعون. عزلة تامة وانطباعية ساذجة.

كثير من األدباء والمثقفين لم يحاولوا حتى معرفة – وال أقول إتقان – 

اللغة في البلد الذي يقيمون فيه. في كيس مفرداتهم 500 أو 1000 كلمة 

في  إما  متشرنقون  هم  هذا  غير  الطبيب.  وزيارة  التسّوق  في  تساعدهم 

مجاميعهم في التسعينات ومطلع األلفية، أو في الشبكات االجتماعية 

بعد ازدهار عصر الكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية. جّرب أن تجري 

لو كان  لندن. حتى  باللغة اإلنجليزية مثا في  محادثة مع مثقف عربي 

يعيش في المدينة لسنوات طويلة، سيصدمك بضحالة لغته. سيأتيك بين 

حين وآخر يتحدث عن أديب غربي سمع عنه. ستنصت، ثم اتركه شهرا أو 

شهرين واسأله عنه. في الغالب ال يتذكر اسمه وال موضوعه. لن يتذكر – أو 

لم يعرف أبدا – اسم وزير خارجية بريطانيا.

عينة أخرى اصطحبت معها ما تعلمته في مدارس الباد العربية. عليك 

أن تتقبل الحديث عن أدباء الخمسينات والستينات وأن تعتبر الحديث 

يتم عن “األدب الغربي المعاصر”. توقفت عقارب الساعة عند تراجم تلك 

المرحلة، وكل ما يمت لألدب الغربي الحديث والثقافة الغربية النابضة 

من قضايا هو غير مهم. ال نريد هنا اإلشارة إلى البعض الذي امتهن الترجمة 

من المصادر المّيتة في اللغات الغربية وتقديمها للقارئ العربي كقراءة 

وفهم شخصي للحالة الثقافية واألدبية في الغرب. هؤالء فئة لصوص ال 

تستحق اإلشارة إليها.

اللحم  بمحات  مليء  المهجر  في  عيشنا  ألماكن  االجتماعي  المشهد 

الحال وغيتوهات دينية/سياسية تمتد ألحياء كاملة في المدن الكبرى. 

عن  روايات  وظاهرة.  باطنة  سياسية  وصراعات  ووعظ  نميمة  جلسات 

المتعة الكبرى في زيارة األوطان دون تفسير لماذا الهرولة سريعا للعودة 

من تلك الزيارات.

هذه هي البيئة التي يعيش فيها “األديب” و”المثقف” المهاجر أو المهّجر 

أو المزاح جغرافيا. هي بيئة بعيدة كل البعد عن فكرة االغتراب بالمعنى 

الكاسيكي، أي االنتقال جغرافيا وفكريا إلى بيئة جديدة ثم الكتابة الواعية 

عن روح أدبية أو فكرية أو ثقافية غرست في أرض جديدة. القليلون من 

االستثناءات ال يمكن أن يعّدوا ظاهرة، بل السؤال األصعب واألكثر إثارة 

للقلق: كيف يمكن أن تهاجر كل هذه اآلالف من األدباء والمثقفين وتعجز 

عن أن تجد غرسا في بيئتها الجديدة؟ 

كاتب عراقي مقيم في لندن

ال أدب اغتراب 
وال هم ينغرسون 


