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الســينما  فــي  وفنيــة  وأدبيــة  ونقديــة  فكريــة  مقــاالت  علــى  العــدد  هــذا  يحتوي
فــي  وـقـراءات  ومـسـرحية  وقصصيــة  شــعرية  ونصــوص  والمســرح 
اإلصــدارات الجديــدة مــن األدب والفكــر والنقــد  فــي الثقافــة العربيــة والترجمــات عــن 

اللغات األخرى. وفي العدد رسالة الشهر الثقافية من باريس.
مقــاالت العــدد  تعاقبــت علــى طيــف مــن الموضوعــات وقعــت بيــن “العبــور األجناســي/
“الســيرة  برقــاوي،  ألحمــد  والتدميــر”  “الحــب  هنــاوي،  لناديــة  والتماهــي”  التعييــن 
وطيــف الرقميــة” للســيد نجــم، “ُجــرم الدولــة وجــرم الفــرد” لميــاد خالــدي، “الخيــال 
النــص  وـمـوت  والمبــدع  “الناقــد  فيــاض،  محمــود  الديــن  لحـسـام  السوســيولوجي” 
الـشـاي  “ـجـدل  وأخـيـراً  الســيد،  عبدالهــادي  لحاتــم  كورونــا”  بعــد  مــا  األدب  وعالــم 
والقهوة/الفلســفة تجلــس علــى الكافــي شــوب” لماهــر عبدالمحســن. وياحــظ الفضــاء 
السوسيوثقافي لمقاالت العدد، وصلة القراءة والتفكير الثقافي في ضوء االنشغال 

االجتماعــي.
فــي العــدد ملفــان، األول حــوار ثــري مــع الشــاعر البرتغالــي روي كويّــاس، تحــت عـنـوان 
“برتغالــي بقلــب عربــي” ونصــوص شــعرية مترجمــة للـشـاعر، وفــي هــذا الـحـوار جملــة 
من القضايا المتصلة بعاقة الثقافة البرتغالية بالثقافة العربية قديما وحديثًا. وقد 

أعــد الملــف الشــاعر والمترجــم اللبنانــي الطرابلســي بهــاء إيعالــي.
والملــف الثانــي عبــارة عــن مقالتيــن ترصــدان األدب العبــري الحديــث، مــن منظوريــن 
يقــرآن الظاـهـرة األدبيــة فــي ضــوء الفكــر الصهيونــي، واألفــكار المبنيــة عليــه، والمتأـثـرة 
للمشــروع  واألدبيــة  الثقافيــة  الســيرورة  ضــوء  فــي  معــه،  المتناقضــة  تلــك  أو  بــه، 

فلســطين. فــي  االســتعماري 
روائــي للكاتــب الروائــي المصــري إبراهيــم عبدالمجيــد، ونــص  مــن ـمـواد العــدد فصــل 

ـعـواد علــي. مســرح للكاتــب المـسـرحي والروائــي العراقــي 
فــي قســم الكتــب، خــص البروفيســور اإليطالــي ألــدو نيكوســيا “الجديــد” بمقــال تحــت 
عنوان “كشــري” هو بمثابة مقدمة للمختارات القصصية التي حملت العنوان نفســه 
والتــي أـشـرف علــى ترجمتهــا صحبــة فريــق مــن المترجميــن الشــباب الذيــن أنجــزوا أول 

ترجمــة لمختــارات عربيــة ومالطيــة مــن القصــص القصيــرة للنشــر باإليطاليــة.
وفي قراءات الكتب مقاالت رصدت منشورات روائية وشعرية وفكرية عربية وعالمية 

جديدة.
بهــذا العــدد تــودع الجديــد النصــف األول مــن ســنتها الســابعة، وقــد شــقت  طريقهــا فــي 
وســط ألـغـام الثقافــة العربيــة فــي عاقتهــا المتوـتـرة بالمجتمــع والســلط السياســية، 
متقلبــة  عالميــة  ومناخــات  عاصفــة،  إنهــا  فيهــا  يقــال  مــا  أقــل  عربيــة  أـحـوال  ظــل  فــي 
وضبابية، تقهقر فيها الفكر أمام جوائح السياسة واالقتصاد، من قبل جائحة كوفيد 
– 19 وبعدهــا، فــي ظــل انهيــار مخيــف للقيــم، وخلــل مرعــب فــي العاقــات بيــن األقويــاء 

والضعفــاء فــي العالــم،  وانســداد غيــر مســبوق فــي آفــاق التغييــر 
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أصف دمشق، ما الكلمات التي يمكن أن تسعف شاعراً  كيف 
التاريــخ،  مدينــة  الوصــف؟  عــى  العصيــة  ليصــف املدينــة 

مدينة القديسني ومهد املغامرات الدينية األوىل التي سادت الشرق 

والغرب، مدينة العلماء واملؤّرخني والجغرافيني والباحثني باملناظري 

عن الكواكب والنجوم، مدينة الشعراء والناثرين. األعالم املدفونون 

يف مقابرهــا وحدهــم أســماؤهم تمــأ مجلــدات، مــن يوحنــا املعمــدان 

الديــن  ـصـالح  ومــن  الفارابــي،  إىل  الغرناطــي  ومــن  عربــي،  ابــن  إىل 

األيوبــي إىل امللــك بـيـرس هــازم التتــار يف عــني جالــوت. املدينــُة القبلــة 

لإلمراطوريــات الكــرى عــى مــّر التاريــخ، وعاصمــة الدولــة العربيــة 

مــن  الدنيــوي واملقــدس  يرقــد  ترابهــا  أميــة، ويف  بنــي  دولــة  األزهــى، 

صانعي التاريخ.

دمشــق املدينــة التــي تــدّرج وعيــي بهــا كمــا تدّرجــت معرفتــي بكنوزهــا. 

ولعــت بأبنيتهــا القديمــة وأوابــد متحفهــا التــي تــرد الزائــر إىل طبقــات 

إىل  اليونــاين،  إىل  اآلرامــي،  مــن  الســحيقة،  وعصورهــا  الحضــارة 

مبنــى واحــداً يف  إن  إىل اإلســالمي، حتــى  البيزنطــي،  إىل  الرومــاين، 

الطبقــات  تلــك  كل  عــى  ينهــض  األمــوي  الجامــع  هــو  وســط املدينــة 

الحضاريــة املذكــورة. حجارتــه املرتاكبــة فــوق بعضهــا كانــت تدهشــني 

املرمريــة  األعمــدة  بتلــك  أمــر  كنــت  عندمــا  للزمــن.  انتمائهــا  بعراقــة 

وأتلّمســها كنــت أشــعر أننــي أتلّمــس الزمــن كلــه، وأن يــدي، اآلن، 

ربمــا هــي يف موضــع يــد شــخص مــّر مــن هنــا وعــاش قبــل ألفــي عــام، 

شــخص اســتند إىل هــذا العمــود املرمــري يف االحتفــاالت الدينيــة ملعبــد 

اإلله جوبيرت، أو أن حارساً برمح وترس وخوذة قديمة استعد عند 

هذا العمود لدى وصول االمراطور إىل املعبد، وأدى له التحية، أو 

مــر بــه حاكــم املدينــة متجهــا إىل املعبــد لتقديــم النــذور، أو أن شــاعراً 

العمــود  هــذا  جــوار  يف  هنــا  كتــب  زار املدينــة  عندمــا  غــروس  كميليــا 

قصيــدة حــب لحســناء مــن دمشــق.

الجــدران  الــوردي، وال  برخامهــا  واألقــواس  األعمــدة  تلــك  تكــن  لــم 

األســواق  وال  للمعابــد  الشــاهقة  والبوابــات  الضخمــة  بحجارتهــا 

مجــرد  ســوداء،  بازلتيــة  بحجــارة  الــدروب املرصوفــة  أو  والخانــات، 

إليهــا كعالمــات تصطخــب يف  أنظــر  كنــت  قديمــة صامتــة،  حجــارة 

جوارهــا حيــاة رحــت أســتنطقها بأنفــاس مبهــورة، وبشــغف اســتأثر 

عــى جوارحــي كنــت أهيــم يف أنحائهــا، منتظــراً أن تنفــذ بــي مــن زمنــي 

الحاضر، وكان زمناً بال خيال، ألعر املســافة الالمرئية وأدخل ذلك 

واملخيــالت. ســارق األلبــاب  الشــاهق املدهــش  الزمــن 

ذلك الشغف بدمشق تلك، ربما كان أوىل اإلشارات إىل ما ينتظرين 

مــن قــدر شــخيص مرتبــط بالشــعر. كانــت دمشــق القصيــدة الباـهـرة 

مــن  بيــت  يف  العيــش  وعــى  بالشــعر،  الولــع  عــى  حملتنــي  التــي 

أفعــم  الــذي  والعطــر  الحارســة  تميمتــي  باتــت  ثــم  ومــن  الكلمــات. 

أنيــق ومرهــف وســحري. هــو  مــا  بــكل  قصيــديت 

يف سوق الحميدية، يف جوار ذلك املعبد الذي بنى الوليد بن عبد امللك 

عــى أنقاضــه البيزنطيــة مســجد بنــي أميــة الكبــري، درة مدينــة دمشــق 

وحارس روحها إىل اليوم قضيت عطالت الصيف يف طفولتي. كنت 

مولعا باللغات التي يحتاجها الباعة للتفاهم عى األســعار مع زوار 

املدينــة مــن الســياح الدينيــني األتــراك واآلذريــني واألفغــان واألرنــاؤوط 

والبوشــناق واإليرانيــني وعائــالت الـخـراء الــروس عــى نحــو خــاص، 

صــرت أتطــّوع مرتجمــا مــا يطلبــه الباعــة مــن زبائنهــم األجانــب حّجاجــا 

وسياحاً وعسكريني بكلمات تركية وفارسية وروسية قليلة تعلمتها 

مــن كتيبــات صـغـرية كانــت تـبـاع بـلـرية ســورية واحــدة )تعلــم اللغــة 

الفالنيــة يف خمســة أيــام(. كان الحــاج مصطفــى الــذي يظهــر كل ســنة 

ـيـراين  مــن الحــج إىل “أرض روم” مــا أن  يف ســوق الحميديــة راجعــاً 

حتى يتبسم يل مردداً: ناسل سن نوري أفندي، وأجيبه إيي مسن.. 

مــا  إيــي مســن. كانــت مشــيته حجــال. كان يمســح عــى رأيس مــردداً 

ـشـاء اللــه نــوري أفنــدي. وكان يغمــز بعينــه مــن طــرف البائــع مازحــاً 

)بمعنــى أنــه يحــب الفلــوس(. مــع كل زيــارة للـحـاج مصطفــى كنــت 

أختــر مــا أضفــت مــن جديــد إىل قامــويس اـلـرتيك مــن الكلمــات. مــن 

بــني اللغــات الثــالث كانــت الرتكيــة هــي األوقــع بالنســبة إيّل واألكــر 

سالســة. لــم تكــن أصواتهــا غريبــة عــى مســامعي. كانــت جــديت ألبــي 

عندما تغضب من شيطنات األطفال يف البيت، تهتف: )أدب سيز(. 

ووالــدي كانــت يتكلــم الرتكيــة، أو يفهمهــا بشــكل جيــد عــى األقــل. 

الدمشــقيون عمومــا مــن جيــل جــديت وأبــي كانــت لهــم معرفــة مــن 

نــوع مــا بتلــك اللغــة.

املكتبــة الظاهريــة )نســبة إىل امللــك الظاهــر بـيـرس( الواقعــة يف جــوار 

والكتــب  املخطوطــات  مــن  اآلالف  عــى  وتحتــوي  األمــوي،  الجامــع 

بالنســبة إيّل.. يف البدايــة كنــت أمــّر بهــا،  النــادرة، كانــت مكانــا أـثـرياً 

الحجــارة  عــى  بالنقــوش  املزينــة  ببوابتــه  القديــم،  البـنـاء  ويعجبنــي 

البلقاء، وبالحروف العربية الناتئة من الحجر أو الغائرة فيه. كنت 

أتعقب تلك املعالم والنقوش يف البوابات واملداخل املحيطة بالجامع 

األموي، وبينها املقرة التي دفن فيها صالح الدين األيوبي. النقوش 

الرائعــة يف الواجهــات الداخليــة للجامــع األمــوي، كانــت تســحرين، 

بإطاللتهــا عــى الباحــة الفســيحة التــي طاملــا تخيلتهــا ملعبــا للشــمس. 

يف األعصار، عندما كانت الشمس تميل وتتسع رقعة الظالل، لكم 

كنــت أســعد بذلــك الســالم الظليــل تحــت األروقــة مســتقبال هبــوب 

نســائم العصــر، ومنظــر الحمــام واليمــام وهــو يطــري ويهبــط، ويمــرح 

يف تلــك الباحــة.

***

 انتبهــت ـمـرة إىل يشء مــن الضــرر أصــاب بــاب الجامــع األمــوي وملــا 

ســألت أبي عن الســبب أخرين أن العســكر يف واحدة من حماقاتهم 

الجامــع  اقتحمــوا   1963 العــام  انقالبهــم يف  إثــر  التــي ارتكبوهــا عــى 

بالدبابــة وأن مــا أراه هــو أثــر مــن ذلــك االقتحــام مــازال ظاهــراً. شــعرت 

باألســف ملثــل هــذه الفعلــة الحمـقـاء، ولطاملــا اســتغربت األمــر. فمــا 

الــذي تريــده دبابــة للجيــش مــن بــاب جامــع ليــس فيــه ســوى الســالم؟ 

ظــل هــذا الســؤال زمنــاً بــال إجابــة.

كلمة

الشاعر والمدينة
القصيدة واألسطورة والفضاء الحضاري
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مــن كل مــكان يف دمشــق يمكــن أن تــرى جبــل قاســيون، جبــل أجــرد، 

ال شجرة فيه، ولطاملا كان ذلك مصدر غرابة بالنسبة إيّل، فدمشق، 

وغوطتهــا  جانــب،  كل  مــن  بالبســاتني  محاطــة  شــمالها،  باســتثناء 

بشــقيها الشــرقي والغربي مرتعة باملياه. قاســيون كان أشــبه بحارس 

يحمــي املدينــة مــن الخطــوب والدواهــي. وهــو جبــل ارتبطــت بــه جملــة 

مــن األســاطري املذهلــة، تبــدأ بطوفــان ـنـوح وبمصــرع هابيــل عــى يــد 

شــقيقه قابيــل وال تنتهــي حكايــة أهــل الكهــف الذيــن نامــوا دـهـراً ثــم 

نزلــوا إىل املدينــة بنقودهــم القديمــة.

يف جــوار بيتنــا يف منطقــة املهاجريــن الواقعــة يف حضــن قاســيون كان 

الفلكيــون، عــى مــدار قــرون، ينصبــون مظالتهــم، ويرقبــون النجــوم 

بمراقبهم. لذلك أطلق عى الجامع املقام هناك “جامع الشمسية”.

II

لــم أكــن تجــاوزت الحاديــة عشــرة مــن عمــري عندمــا ولعــت بالســينما. 

األفــالم الضخمــة التــي كانــت هوليــود تنتجهــا، أفــالم املصارعــني يف 

وحــروب  و”اإلســكندر”  “هرقــل”  الروماين، وأفــالم  الكوليســيوم 

اليونان والفرس، وصعود اإلمراطورية الرومانية وســقوطها. كنت 

والرومانيــة  اليونانيــة  والديكــورات  واألزـيـاء  باملالبــس  مســحورا 

بالسيوف والدروع والرماح والبطوالت، بالزمن القديم؛ زمن ليس 

كمثلــه زمــن بالنســبة إىل الصبــي الــذي كنــت. زمــن يمكــن العبــور إليــه 

والعيــش فيــه عــر شاشــة الســينما.

أريــد  ـصـرت  خيــااليت،  عــى  اســتأثر  القديمــة  شــوارع املــدن  املــّي يف 

أن أذهــب إىل تلــك األمكنــة وذلــك الزمــن. ذروة ذلــك الولــع مــع مــا 

حمله من تحول فكري لدّي كان فيلم سبارتاكوس. كنت يف الثالثة 

عشــرة عندمــا حضــرت ذلــك الفيلــم املذهــل، خرجــت مــن الفيلــم وبــي 

تــوق إىل أن أشــاهده ثانيــة، أن أعيشــه ـمـرة أخــرى، لعــّي وأنــا أعيــد 

مشــاهدته تتبــدل األحــداث والوقائــع واملصائــر. أســر قلبــي واختطــف 

إىل  ينـظـران  والطفــل  امـلـرأة  فيــه  وقفــت  الــذي  املشــهد  ذلــك  روحــي 

ســبارتاكوس املعلــق عــى الصليــب. لكأننــي أردت أن أحضــر الفيلــم 

ثانية حتى إذا جاءت ساعة الصلب أمكن لبطي الثائر أن يفلت من 

الصليــب وينجــو. لكــن املشــهد تكــرر مــرة واثنتــني وثالثــاً، وظــل مصــري 

ســبارتاكوس نفســه يف كل مــرة شــاهدت فيهــا الفيلــم. ســبارتاكوس، 

وأمثولته عمرا روحي بمشاعر النقمة عى الظلم، مقرونة بمشاعر 

التعاطــف النهــايئ مــع الثائــر عــى العبوديــة، لقــد وجــدْت أخــريا فكــرة 

الحريــة شــخصية تجســد معانيهــا بقــوة خارقــة للعــادة.

خــالل  ـعـرت  أننــي  الزمــن،  ذلــك  يف  ســاحرا،  يل  بــدا  الــذي  الــيء 

تجــوايل يف شــارع يقــود إىل ســاحة فيكتوريــا عــى بائــع كتــب قديمــة 

الرائعــة!  للمصادفــة  يــا  بينهــا،  الرصيــف وكان  عــى  بضاعتــه  ـفـرش 

فاســت.  هــوارد  ومؤلفهــا  “ســبارتاكوس”  عنــوان  حملــت  روايــة 

اختطفــت الكتــاب خطفــاً خشــية أن تســبقني إليــه يــد شــخص آخــر. 

لــم يكــن مــن زبــون آخــر غــريي يف تلــك الســاعة مــن مســاء يــوم جمعــة. 

عندمــا تصفحــت الكتــاب تبــني يل أنــه الـجـزء الثــاين مــن الروايــة. لــم 

يكــن لــدى البائــع غــري هــذا الـجـزء لذلــك عرضــه عــّي لـقـاء ربــع ـلـرية، 

وهــو ســعر أقــل مــن قليــل. ـفـزت بالكتــاب ولــم تكتمــل فرحتــي، ألن 

الرجل لم يعدين بأن أحصل يف وقت آخر عى الجزء األول. وعندما 

شــعر بخيبــة أمــي اقــرتح عــّي أن أبحــث عنــه يف مكتبــات املدينــة.

جــوار  يف  ســبارتاكوس،  عــن  ســطورا  مفـكـريت  يف  دونــت  أننــي  أذكــر 

أبيات كنت أقتطفها من كتابات الشعراء. كان من بني أكر املقاطع 

الشعرية تأثرياً عّي يف تلك السن “إذا مت” لفيدريكو غارثيا لوركا، 

و”أجمــل األيــام” لناظــم حكمــت:

“إذا مت

دعوا الشرفة مفتوحة

الطفل يأكل الربتقال

من شرفتي أراه

الفاح يحصد القمح

من شرفتي أراه

إذا مت

دعوا الشرفة مفتوحة”.

واملقطع الشعري الثاين:

“أجمل األيام

ذاك الذي لم يأت بعد

وأجمل األطفال

ذاك الذي لم يولد بعد

وأجمل ما أريد قوله

ما لم أقله بعد”.

بعــد عــام أو اثنــني، عــى األكــر، ســيقّيض يل أن أحضــر فيلمــا آخــر 

األدبيــة،  ـقـراءايت  ويف  تفكــريي  يف  وعنيفــاً  عميقــاً  تـحـوال  ســيحدث 
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مــن  جديــد  ـنـوع  عــى  بابــا  يل  وســيفتح 

طويــال  زمنــا  ـسـرتافقني  التــي  االهتمامــات 

“أوديــب  الفيلــم  كان  نشــأيت األدبيــة.  خــالل 

ملــكا” لبازولينــي. هــذا الفيلــم ســيحملني يف 

القتـنـاء  دوريــا  املكتبــات  زيــارة  عــى  بعــد  مــا 

املسرحيات اإلغريقية، مسرحيات سوفوكل 

البدايــة  ســتكون  ويوربيــدس،  وأســخيلوس 

تكــّر  ثــم  األخــرى،  وأعمالــه  ســوفوكل  مــع 

إىل  الشــخصية  الســبحة، وتتـحـول مكتبتــي 

خزانة للمسرح اإلغريقي، نصوصا مسرحية 

يف  وكتابــات  وتاريخيــة  نقديــة  ودراســات 

وهــو  األســطورية،  ومصادرهــا  الرتاجيديــا 

هومــريوس  املالحــم،  إىل  ســيقودين،  مــا 

وعندمــا  وبعدهــا،  ثانيــا.  وفرجيليــوس  أوال 

ستتشــعب الخطــوط، ســتكون لــدّي قــراءايت 

بــارز يف  يف الشكســبرييات وســأحتفظ بحيــز 

اهتمامــايت لـــ: امللــك لــري، وهاملــت، وعطيــل، 

وجولييــت. وروميــو  وماكبــث، 

ـقـراءة  بــاب  مــن  املســرح  عالــم  دـخـول  لكــن 

اهتمامــاً  الحقــاً  لــدّي  ســيطور  املـسـرحيات 

بفــن التمثيــل، وهــو مــا ســيقودين إىل “فرقــة 

التمثيــل  يف  دروس  وتلقــي  الحــر”،  املســرح 

يــدي أحــد أهــم ممثــي املســرح العربــي  عــى 

سريشــحني  الــذي  فتحــي،  عبداللطيــف 

“املســرح  خشــبة  عــى  صـغـرية  أدوار  للعــب 

“قواعــد  كتــاب  مــن  جعلــت  وقــد  القومــي” 

املمثل” لقســطنطني ستانسالفســي إنجيي 

املـسـرحي.

الحقــا اكتشــفت أننــي لــم أكــن ألرغــب يف أن 

أن  يف  لرغبتــي  إال  مـسـرحياً،  ممثــال  أكــون 

أعيش األعمال املسرحية عن قرب يف قاعات 

املـسـرحي،  الـعـرض  كواليــس  ويف  التمريــن 

وليــس فقــط مــن عــى مقعــد املشــاهد.

ـقـراءة  إىل  وميــي  املـسـرحية  ـقـراءايت  لعــل 

الســينما  مــن  معــني  بـنـوع  وولعــي  املالحــم، 

النــزوع  كل هــذا لعــب دورا مؤـثـراً يف ظهــور 

الدرامــي وامللحمــي يف شــعري. ولربمــا كانــت 

يف  ســاهمت  املســرح  مــع  املبـكـرة  محــاواليت 

تمثلــت يف  أساســية يف شــعري  مـيـزة  ظهــور 

القصيــدة. يف  األصــوات  تعــدد 

III

وألعــد إىل جانــب آخــر مــن املشــهد امليرتوبــويل 

عــى  املدينــة  بأثــر  يتصــل  وهــو  الدمشــقي، 

تكوينــي  إىل  أثرهــا  وامتــداد  مخيلتــي، 

النفيس، ودورها يف بلورة ثقافتي الشعرية.

هنــاك يشء يف دمشــق، ال يمكــن أن تمحــوه 

عــى  هيمنتــه  مــن  الذاـكـرة وال  مــن  الســنون 

الالوعي يف أبنائها وساكنتها عى حد سواء: 

عالقــات الظــل والنــور يف املدينــة. يمكــن لهــذه 

صــوراً  عنهــا  التعبــري  يســتدعي  أن  الناحيــة 

بعمارتهــا  املدينــة  مــن  وإيقاعــات  ومالمــح 

وحركــة النــاس فيهــا، تمــأ صفحــات تبعــث 

أفكــر:  ـمـرات  يوصــف.  ال  شــغفا  قارئهــا  يف 

موهبــة  يل  كانــت  وليــت  ناـثـراً،  كنــت  ليتنــي 

يف  كتبــت  ربمــا  لكنــت  وصرهــم،  الناثريــن 

هــذه املدينــة ألــف صفحــة مــن دون أن تنفــد 

الصــور واملناظــر واملعالــم التــي مــأت مخيلتــي 

تلــك  أملــك  ال  لأســف  صبــاي.  مدينــة  عــن 

وصــاف  أو  مــؤرخ  يحتاجهــا  التــي  املواهــب 

دمشــق. كمدينــة  عظيمــة  لحاـضـرة 

***

واليوم أتساءل، ترى هل تمكن كتابة شعر 

بوسع التاريخ أن يستبقي ولو سطوراً منه، 

مــن دون أن يكــون خيــال شــاعره قــد تشــّبع 

برائهــا،  روحــه  وأـثـرت  املــدن،  بجماليــات 

مــن  مدينــة  ســليل  الشــاعر  كان  لــو  الســيما 

يف  عظيمــة  أدواراً  لعبــت  التــي  املــدن  تلــك 

اإلنســان؟ حضــارة 

***

هــل يمكــن، مــن ثــم، رد جانــب مــن عناصــر 

الخلــل يف الشــعر العربــي الحديــث إىل تلــك 

شــعراء  وأقامهــا  توّهمهــا  التــي  القطيعــة 

معاصــرون موصوفــون بأنهــم حداثيــون مــع 

املنابــت القديمــة للحضــارة، وإىل العدوانيــة 

ويفصحــون  حينــا  يضمرونهــا  التــي  املفرطــة 

إىل  بصلــة  يمــّت  مــا  كل  نحــو  غالبــاً،  عنهــا 

عنهــا،  الشــديدة  بغربتهــم  شــعروا  مــدن 

إمــا ملنابتهــم البعيــدة عــن املدنيــة أو لكونهــم 

الـفـرتة  الشــعرية يف  تجاربهــم  ظـهـرت  )وقــد 

التــي شــهدت االنقالبــات العســكرية!( كانــوا 

قــد اعتنقــوا أفــكاراً انقالبيــة ســلخت بدورهــا 

العريــق،  الحضــاري  إرثهــا  مــن  فـكـرة املدينــة 

ولــم يعــودوا يجــدون فيهــا ســوى مــا اعتــروه 

األحــوال  أحســن  ويف  فاســدة”،  “مدينــة 

“مدينة محافظة”، كما اعتر البعض منهم 

دمشــق، فتعالــوا عليهــا بنزعــات رومانســية 

“ريفيــة”، وقــد عــّدوا أنفســهم غرـبـاء عنهــا، 

عــى الرغــم مّمــا تمتعــوا بــه مــن امتيــازات يف 

ظــل )ويف رعايــة!( نخــب عســكرية كانــت قــد 

هــذا  ويف  املدنيــة.  الحيــاة  بالدبابــات  احتلــت 

املناخ املسموم ما عدنا نرى يف الشعر العربي 

ومنظــوراً  متهمــاً  إال ووجدنــاه  مدينيــاً  صوتــاً 

الحداثــة”  “شــعراء  قبــل  مــن  بجـفـاء  إليــه 

ومــن  بعيــدة،  أريــاف  مــن  غالبــا  القادمــني 

بلــدات همشــتها “املــدن املرتوـبـول” كدمشــق 

التــي اســتوطن فيهــا االســتبداد، فعســكرها، 

مــن  مســبوق  غــري  لنمــوذج  قاعــدة  وجعلهــا 

الحكم الغازي القائم عى السلب والنهب، 

يشــبهه إال االحتــالل األجنبــي. والــذي ال 

كمــا يف الشــعر، كذلــك يف املدنيــة، القطيعــة 

عمــل انقالبــي.

نوري الجراح

لندن في غرة تموز – يوليو 2021



11 العدد 78 - يوليو/ تّموز 102021 aljadeedmagazine.com

العبور األجناسي
التعيين والتماهي

نادية هناوي

إن انفتــاح بنيــات النــص الداخليــة يعنــي تشــكيل عاملــه الخارجــي موضوعيــا وقصديــا بعيــدا عــن أّي اعتبــار للزمــان الفيزيقــي الــذي ال 

دور لــه يف حــل التباســات االنغــاق عــى البنيــة مــن جهــة، وال أثــر يرتكــه عــى طبيعــة هــذا االنفتــاح مــن جهــة أخــرى. لتكــون البنيــات 

الداخليــة النصيــة شــعرية يف جمالياتهــا املطلقــة، وال زمانيــة يف ال نهائيتهــا املنفتحــة تائهــة بــا حــدود وبااللتباســات عينهــا حتــى 

تنغلــق يف إطــار خارجــي يحدهــا ويحددهــا معــا.

مقال

أوال: العبور األجنايس تعيينًا

تعيــني  إعــادة  عمليــة  ســوى  العبــور  ليــس 

حدود النصوص التي تالشت يف انفتاحيتها 

بالعبــور  مؤـطـرة  لتكــون  النصيــة،  وراء  مــا 

ومنغلقة عليه. وبإعادة التعيني تغدو لكل 

األوىل  الحركــة  بنائيــة:  ـحـركات  ثــالث  نــص 

الحركــة  إىل  بعدهــا  لتنتقــل  باالنغــالق  تبــدأ 

الثانيــة التــي هــي انفتاحيــة ثــم تعــود بالحركــة 

الثالثــة إىل مــا ابتــدأت بــه وهــو االنغــالق. وأّي 

متصلــة  إال  تكــون  ال  الثــالث  الـحـركات  مــن 

انفتاحا وانغالقا ثم انغالقا وانفتاحا وهكذا 

يبقى النص منفتحا ويف الوقت نفسه يكون 

منغلقا محافظا عى حديته ومصنفا ضمن 

جنــس مــن أجنــاس األدب.

وبهــذا التوصيــف العابــري ال يعــود التداخــل 

دوامــة  بالنــص يف  ُملقيــا  النــيص  التعالــق  أو 

لــن  كمــا  األجنــايس  إطــاره  مســّيبا  الالنهائيــة 

النــص  أســلوبية  إىل  احتــكام  هنــاك  يعــود 

الداخليــة وحدهــا أو تركهــا واالهتمــام بدلهــا 

الســياقية. النــص  بخارجيــات 

إن التحديــد اإلطــاري الــذي يحققــه اـفـرتاض 

وجود عبور أجنايس الذي فيه يصنف النص 

الــذي يحفــظ  إمــا معبــورا عليــه أو عاـبـرا هــو 

ديناميــة  يمنحــه  كمــا  قوالبــه  للتجنيــس 

وامتدادهــا. تشــكلها  يف  محــددة 

جمعــا  تصنيفيــة  كعمليــة  العبــور  وليــس 

للنصوص عى نية إفادة سابقها من الحقها 

صــورة  الكتابــة  إعـطـاء  أيضــا  وإنمــا  حســب، 

إبداعية بأجناسية محددة فيها النص أوسع 

وتماثــل  بشــكل  شــكل  تداخــل  مجــرد  مــن 

مضمون بشكل، بل العبور األجنايس أعمق 

الجدليــات  مــن  يتموضــع يف جدليــة  أن  مــن 

أو  شــعرية/بنيوية  كجدليــة  منهــا  املفــروغ 

كانفتاح/انغــالق أو كنمط/صيغــة أو كنــص/

كصوت/صــورة. أو  خطــاب 

االســتعادي  التشــكل  هــذا  أن  غــرو  وال 

التنــاص  يلغــي  ال  حديتــه  يف  هــو  للتجنيــس 

أو التطريــس وال يعــارض التفاعــالت النصيــة 

األدبيــة. الكتابــة  صنــوف  مختلــف  بــني 

الصلــة  مقـطـوع  العبــور  مفهــوم  وليــس 

إليخنبــاوم  الشــكالين  املفاهيمــي  اإلرث  مــع 

لجاكبســون  والبنيــوي  وشكلوفســي 

لكرســتيفا  البنيــوي  بعــد  ومــا  وهيمســالف 

موـصـول  هــو  بــل  وجينيــت،  وتــودوروف 

هــو  الــذي  التجنيــس  مــن خــالل  بهــا جميعــا 

األدبيــة  الكتابــة  تحافــظ  وبــه  العبــور  بغيــة 

عــى قوالبهــا بعيــدا عــن أّي انتهــاك أو تســيب 

إنتاجهــا. صنــف  يغيــب 

يف  التفكــري  يف  النقــد  منّظــرو  أفــاض  ولقــد 

تصوراتهــم  مبلوريــن  األدبيــة  األجنــاس 

يف  منتهــني  املــايض  القــرن  عشــرينات  منــذ 

لهمــا،  ثالثــة  ال  اثنتــني  رؤيتــني  إىل  ســتيناته 

البنيويــني  تنـظـريات  تمثلهــا  انغالقيــة  فإمــا 

حاكميــة  عــن  بالنصــوص  االبتعــاد  وغايتهــا 

الســياقات الخارجيــة االجتماعيــة والتاريخيــة 

والدينيــة. وإمــا انفتاحيــة وتمثلهــا التنظــريات 

ما بعد البنيوية التي بانفتاحها عى ثنائيات 

أو  واملدـلـول  بالــدال  صلــة  لهــا  وعالقــات 

اللفــظ وامللفــوظ كانــت قــد اعتنــت باألســلوب 

أمــر  تركــت  لكنهــا  والتــداول  والســياق 

عليــه. هــو  مــا  عــى  التجنيــس 

ومــا يبغــي العبــور بلوغــه هــو أن تكــون هنــاك 

رؤيــة ثالثــة تهتــم بأســلوبية النــص وتتجاوزهــا 

موجهــة  واألجنــايس  النــيص  التداخــل  إىل 

النــص  عنايتهــا نحــو ضبــط فاعليــة تجنيــس 

كتابتــني  بــني  الصلــة  تجســري  خــالل  مــن 

إحداهمــا ذات قالــب واألخــرى مغايــرة ســواء 

واحــدة  تتمكــن  وبالعبــور  دونــه.  أو  بقالــب 

بالتحديــد  التعميــم  مواجهــة  مــن  منهمــا 

والالتقولب بالقالب. وهو ما تريده نظريات 

األجنــاس بغــض النظــر عــن طبيعــة تعاملهــا 

النقــدي.

نظريــات  مــن  واحــدة  عنــد  نقــف  وعندمــا 

نظريــة  وهــي  الصــدد  هــذا  يف  األجنــاس 

قــد  نجــده  وفيهــا  للروايــة  باخيــن  ميخائيــل 

انفتاحيــة  رؤيــة  خــالل  مــن  التجنيــس  عالــج 

األســلوبية  بظواهرهــا  الروايــة  إىل  تنظــر 

التعــدد  بمفاهيــم  املتعلقــة  والتداوليــة 

إىل  اعتبــار  دون  مــن  والحواريــة  اللســاين 

البعدين التاريخي واأليديولوجي. وبالشكل 

الذي يمركز القارئ ويجعله يف حالة تماس 

مع خارجيات النص الروايئ وما عى القارئ 

ســوى أن يلمــح معانيهــا ملحــا ويســتدل عليهــا 

بحســب مــا لديــه مــن مرجعيــات ومــا اختزنــه 

ي
اع

رف
و 

رد
ك
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ـخـرات. مــن  ذهنــه 

أصواتــا  اللســاين  التعــدد  مفهــوم  ويعــد 

ولهجــات ومتعلقاتــه مــن التهجــني واألســلبة 

البنيويــة  املدرســة  إىل  مهمــة  إضافــة  بمثابــة 

فاتحــا يف اآلن نفســه مجــاال مهمــا ملــا بعدهــا 

من خالل نظرية باختني الحوارية يف كتابيه 

“نظريــة الروايــة” و”شــعرية دوستويفســي” 

األجنــاس  عنــد  يقــف  ال  كليهمــا  يف  لكنــه 

بالبنيــة  اهتمامــه  بقــدر  الكتابيــة  وقوالبهــا 

الداخليــة يف تقنياتهــا األســلوبية، إىل جانــب 

تعالقاتــه  يف  الخارجــي  باإلطــار  اهتمامــه 

املفتوحة عى مصاريعها والتي بسببها وجد 

دوستويفســي  الكبــري  الــروايئ  يف  باختــني 

األصــوات  متعــددة  الروايــة  “خالــق  أنــه 

روائيــا  صنفــا  أوجــد  لقــد   polyphone

بصــورة جوهريــة ولهــذا الســبب بالــذات فــإن 

داخــل  حشــرها  يمكــن  ال  اإلبداعيــة  أعمالــه 

تذعــن  ال  وهــي  ـنـوع  أّي  مــن  محــددة  أطــر 

ألّي مــن تلــك القوالــب األدبيــة التــي وجــدت 

عــى  تطبيقهــا  اعتدنــا  والتــي  التاريــخ  عــر 

)شــعرية  األوربيــة”  الروايــة  ظواهــر  مختلــف 

دوستويفســي ميخائيــل باختــني ترجمــة د. 

حيــاة  د.  مراجعــة  التكريتــي  نصيــف  جميــل 

العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار  ـشـرارة، 

ص11(.  ،1986 ط1،  بغــدادـ، 

هــذه  نظريتــه  يف  باختــني  تأثــر  ويبــدو 

بالرومانسيني ومفهومهم لـ”املطلق األدبي” 

الذي رّسخ الصلة بني الفكر واإلبداع وجعل 

تعبريية األشكال الكتابية أكر من أن تضمها 

شــليغل  فردريــك  ويعــد  أجناســية.  قوالــب 

القائــل  وهــو  الرومانســيني  ـهـؤالء  أهــم  مــن 

إن” كل نظريــة للروايــة يجــب أن تكــون هــي 

نفســها روايــة مشــتملة عــى النــرات الخالــدة 

إن  الفرســان..  ســديم  فــوىض  وعــى  للنــزوة 

إذا  اســمها  تســتحق  أن  يمكــن  ال  الروايــة 

ومــن  والنشــيد  مــن املحــي  تكــن خليطــا  لــم 

أشــكال أخــرى” )الخطــاب الــروايئ، ميخائيــل 

الفكــر  دار  ـبـرادة،  محمــد  ترجمــة  باختــني، 

 ،1987 القاـهـرة، ط1،  للدراســات والنشــر، 

عنهــا. التجنيــس  بذلــك  نافيــا  ص8( 

موقفــا  باختــني  اتخــذ  التصــور  بهــذا  وعمــال 

والالتجنيــس،  التجنيــس  بــني  مــا  وســطا 

أجنــاس  عــدة  التـقـاء  عنــده  الروايــة  لتكــون 

مــا  فـــ”كل  وأصــوات،  لغــات  عــدة  وتداخــل 

يغــرق  أن  الشــعري عليــه  العمــل  يدخــل يف 

يف ميــاه نهــر ليتــي وأن ينــى حياتــه الســابقة 

اللغــة  عــى  يجــب  اآلخريــن  ســياقات  داخــل 

الســياقات  ضمــن  حياتهــا  فقــط  تتذكــر  أن 

نهــر  ص66.  الســابق،  )املصــدر  الشــعرية” 

النســيان(. يعنــي  أغريقــي  نهــر  ليتــي 

نظريــة  وضــع  قــد  ـلـوكاش  جــورج  كان  وإذا 

وبــني  بينــه  كبــري  الفــارق  أن  بيــد  الروايــة  يف 

مفاهيــم  عــن  تحــدث  فـلـوكاش  باختــني، 

والجوهــر  والعالقــة  العضويــة  الوحــدة 

فلســفية  وبمحـمـوالت  املحايثــة  والكليــة 

آلهــة”  دون  عالــم  “ملحمــة  الروايــة  تجعــل 

التطــور  ـتـويل  رؤيــة ال  باختــني  تبنــى  يف حــني 

الـصـدع  رأب  محــاوال  اهتمامــا  التاريخــي 

تحليــل  يف  الواقعيــة  املنهجيــة  تركتــه  الــذي 

ال  تفـكـريه  موجهــا  للروايــة  الداخليــة  البنيــة 

نحــو التجنيــس األدبــي وإنمــا نحــو أســلوبية 

التجنيــس ووحداتــه املتمثلــة بـ”ســرد مبــاش/

الشفوي/أســلبة  الســرد  أشــكال  أســلبة 

أدبيــة  املكتوب/أشــكال  الســرد  أشــكال 

الكاتب/خطابــات  خطــاب  مــن  متنوعــة 

أســلوبيا/كتابات  الروائيــة  الشــخوص 

خطــب  وفلسفية/اســتطرادات  أخالقيــة 

هــل  ولكــن  إثنوغرافيــة(..  أوصــاف  بالغيــة، 

عــى  بنــايئ  انعــكاس  الوحــدات  لهــذه  يكــون 

مــا؟ لنــص  االجنــايس  القالــب 

“هــذه  باختــني  ـقـول  يف  يتضــح  الجــواب 

تتمــازج  الالمتجانســة  األســلوبية  الوحــدات 

عنــد دخولهــا إىل الروايــة لتكــون ‘نســقا أدبيــا 

عليــا  أســلوبية  لوحــدة  منســجما’ ولتخضــع 

تتحكم يف الكل وال تستطيع أن تطابق بينها 

وبــني أّي وحــدة مــن الوحــدات التابعــة لهــا” 

ص38( الســابق،  )املصــدر 

مســائل  حثيــث  بشــكل  يؤكــد  فباختــني 

الروايــة  عــى  مقتـصـرا  والالتطابــق  النســق 

وحدهــا ناظــرا برؤيــة بنيويــة ومــا بعــد بنيويــة 

لأســاليب  تجميعــا  بوصفهــا  الروايــة  إىل 

“املتـنـوع  هــي  فالروايــة  اللغــات.  مــن  ونســقا 

ولغــات  ورطانــات…  للغــات..  االجتماعــي 

األصــداء  يقــدم  لســاين  وتعــدد  لأجنــاس 

)املصــدر  االجتماعيــة”  لأصــوات  املتعــددة 

منــه  أفــادت  مــا  وهــو  ص38ـ39(  الســابق، 

مصطلحهــا  فأسســت  كرســتيفا  جوليــا 

“التنــاص” وبالطبــع ليــس الطــرح االنفتاحــي 

الذي قدمه باختني للرواية بمنقطع الجذور 

ســبيت  همــا  اثنــني  أدبيــني  منظريــن  عــن 

اللــذان وجــدا يف الروايــة مــن  وفينوـكـرادوف 

االتـسـاع مــا يجعلهــا شــكال تلفيقيــا مختلطــا 

وتشكيال هجينا يقبل أن تتواجد فيه عناصر 

بالغيــة  عناصــر  جانــب  إىل  محضــة  شــعرية 

وبســبب  ص42.(  الســابق،  املصــدر  )ينظــر: 

للروايــة  باختــني  يحــدد  لــم  االتســاعية  هــذه 

والدراميــة  امللحميــة  األجنــاس  يف  موقعــا 

يف  دخلــت  الروايــة  أن  معـتـرا  والغنائيــة 

تفاعــل عميــق مــع هــذه األجنــاس ومــع غريهــا 

الصحفيــة  الحيــة  البالغيــة  األصنــاف  مــن 

تضاهــي  برأيــه  التــي  والفلســفية  واألخالقيــة 

يف حجم تفاعلها األجناس األرسطية الثالثة 

ســواء أكان التفاعــل ســلميا أم كان التفاعــل 

عدائيــا، لكنــه اســتدرك أن الخطــاب الــروايئ 

إىل خطــاب  يختــزل  قابــل ألن  غــري  كان  وإن 

بالغي، فإنه يظل محتفظا بأصالته النوعية 

املســتمرة. املتبادلــة  العالئــق  تلــك  وســط 

جنــس  الروايــة  بــأن  يقــر  باختــني  أن  بمعنــى 

مقال

أدبــي، والفــن الــروايئ خطــاب شــعري، لكنــه 

ضمــن  ينــدرج  ال  عمليــا  الخطــاب  هــذا  يــرى 

القائــم  الشــعري  للخطــاب  الراهــن  التصــور 

عــر تطــوره  عــى بعــض املســلمات املتحققــة 

ضمــن  اليــوم  إىل  أرســطو  مــن  التاريخــي 

أجنــاس محــددة وصفهــا بـ”الرســمية”. لــذاك 

وّجــه جــل اهتمامــه نحــو الخــروج باألجنــاس 

من هذا التطور التاريخي تخلصا مما ينطوي 

أيديولوجيــة  مصرييــة  معضلــة  مــن  عليــه 

شــعرية  مــن  وتكونــت  تولــدت  واجتماعيــة 

وهامبولــدت  وليبنتــز  وأوغســطني  أرســطو 

الحيــاة  يف  مركزيــة  لأجنــاس  وجعلــت 

واأليديولوجيــة،  واللســانية  االجتماعيــة 

األوروبيــة. اللغويــة  املركزيــة  تخــدم 

ثــم يتوجــب عــى األجنــاس األدبيــة أن  ومــن 

نحــو املركــز  الجاذبــة  القــوى  تيــار  مــن  تخــرج 

النابــذة املعاكســة  القــوى  تيــار  مــع  لتنضــوي 

للمركــز )ينظــر: املصــدر الســابق، ص43ـ 45( 

بهمــا  اللــذان  “التعــدد والتحــاور”  يــأيت  وهنــا 

تلــك املركزيــة. تتفــكك 

وعــى الرغــم مــن أن باختــني ينحــاز إىل القــول 

بــال جــدوى التجنيــس فإنــه لــم يصــّرح بذلــك 

بشــكل ضمنــي  انحيــازه  ـجـاء  وإنمــا  مباـشـرة 

مــن خــالل توكيــده أمريــن:

الخطــاب  يف  الحواريــة  تعميــق  أهميــة  1ـ 

“متخللــة”  األجنــاس  تجعــل  التــي  الــروايئ 

كيانهــا  إىل  تنضــم  بــأن  تســمح  أنهــا  أي 

واألشــعار  كالقصــص  األدبيــة  الكتابــة  أنــواع 

الكتابيــة  األنــواع  أو  الكوميديــة  واملقاطــع 

الســلوكيات  عــن  كدراســات  األدبيــة  خــارج 

وعــن  الــخ.  والدينيــة..  العلميــة  والنصــوص 

يـقـول باختــني “إن أّي جنــس تعبــريي  ذلــك 

يمكــن أن يدخــل إىل بنيــة الروايــة وليــس مــن 

واحــد  تعبــريي  جنــس  عــى  العثــور  الســهل 

لــم يســبق لــه يف يــوم مــا أن ألحقــه كاتــب أو 

آخــر بالروايــة وتحتفــظ تلــك األجنــاس عــادة 

اللســانية  وأصالتهــا  واســتقاللها  بمرونتهــا 

ص88( الســابق،  )املصــدر  واألســلوبية” 

“الـصـوغ  مفهــوم  يحققهــا  املرونــة  وهــذه  2ـ 

الداخليــة  البنيــة  يجعــل  الــذي  الحــواري” 

مــن  وأســلوبية  ألســنية  سلســلة  للخطــاب 

والتأليــف. والرتكيــب  الداللــة  خصائــص 

الروايــة  يف  باختــني  ميخائيــل  نظريــة  وتظــل 

األدبيــة  النظريــة  تاريــخ  يف  تأـثـريا  األكــر  هــي 

بســبب ما فيها من اهتمام بظواهر أســلوبية 

وتداوليــة يف مقدمتهــا موقفهــا املتصــادي مــع 

التاريخ واأليديولوجيا ومناهضتها للمركزية 

فضــال عــن تعددهــا اللســاين وحواريتهــا.

ثانيا: العبور األجنايس تماهيًا

للعبور األجنايس مقتضيات بها يتمم النص 

ســابقة  بنائيــة  بعمليــات  وفاعليتــه  وجــوده 

عــى تشــكله، منتهيــا إىل أجناســية محــددة، 

فيها تتضح ماهيته وتتبني هويته بواحد من 

القوالب املتعارف عليها متموضعا يف جنس 

أدبــي بعينــه وبــال أدىن شــك يف طبيعــة هــذا 

التموضــع بعــد أن اتصــف النــص بمواصفــات 

محســوبة وموزونــة حتــى ال حاجــة إىل إعــادة 

مــن  واملوضوعيــة  البنائيــة  انتماءاتــه  اختبــار 

جديــد.

وألن لــكل كتابــة أدبيــة إمكانياتهــا املســتمدة 

مــن طبيعــة القالــب األدبــي الــذي ُصّبــت فيــه 

أكيــدا  الكتابــات  بــني  التفــاوت  أمــر  يصبــح 

مــن الناحيتــني النظريــة والعمليــة. فــإذا كان 

ســيطر  العابريــة  ممكنــات  ممتلــكا  القالــب 

أنــه يجــذب كتابــات  عــى حــدوده إىل درجــة 

تتماهــى  ثــم  معــه  تتجــاذب  لــي  لــه  مغاـيـرة 

مندمجــة ببنيتــه متخليــة غــري محتفظــة بــأّي 

للكتابــة  بمــا  ســتتطبع  ألنهــا  خصوصيــة، 

فتوســم  تكتســبها  ســمات  مــن  الجاذبــة 

بميســمها وتتحــدد بحدودهــا مؤكــدة بذلــك 

والتواشــج  التلقــايئ  االنجــذاب  عــى  قدرتهــا 

التشــارك  تتجــاوز  وهــي  املــرن  الطوعــي 

والتماهــي. الذوبــان  إىل  والتجــاذب 

بــني  الفــارق  النظــري  التصــور  هــذا  ويُظهــر 

مفهــوم العبــور ومفهــوم التداخــل األجنــايس 

الــذي يقــوم عــى فكــرة التشــارك التــي تجعــل 

األجناس بعد تداخلها تتناص وتتعالق لكن 

متنازلــة  غــري  بمرونــة خصائصهــا  باالحتفــاظ 

عــن اســتقاللها وال متحولــة إىل التماهــي عــى 

اعتبار أنها نصوص ذات أشكال مشيدة من 

الواقــع.

كّل  بخصائــص  االحتفــاظ  فـكـرة  عــى  وبـنـاء 

طــرح  املتداخلــني  الجنســني  أو  النصــني  مــن 

الــذي  “األجنــاس املتخللــة”  مفهــوم  باختــني 

لــن  تعالــق  مــن  التداخــل  يف  مــا  أن  يعنــي 

والتنــاص  والتنافــذ  التآلــف  إىل  ســوى  يــؤدي 

والتهجــني بــني مــا هــو كبــري وصغــري أو أويل 

وثانــوي وبغــض النظــر عــن عدديــة املتداخلــني 

أو املتعالقــني ألن املهــم هــو عــدم فقــدان أّي 

أطــر نوعيــة خاصــة تتعلــق باملاهيــة والهويــة. 

ومّثــل عــى ذلــك بالروايــة، مؤكــدا “أن دور 

لدرجــة  كبــري  جــد  املتخللــة  األجنــاس  تلــك 

مجــردة  كأنهــا  تبــدو  أن  يمكــن  الروايــة  أن 

اللفظيــة  املقارنــة  يف  األوىل  إمكانياتهــا  مــن 

للواقــع ومتطلبــة لتشــييد أويل لذلــك الواقــع 

دامــت  مــا  تعبرييــة أخــرى  بواســطة أجنــاس 

الرواية نفسها ال تعدو كونها توحيدا تأليفيا 

مــن الدرجــة الثانيــة لتلــك األجنــاس اللفظيــة 

ص89(. الــروايئ،  )الخطــاب  األوىل” 

ومــا طرحــه باختــني ـحـول األجنــاس املتخللــة 

بنيتــني  بــني  التداخــل مزجــا  حــدود  يظــل يف 

عــن  فتحــدث  وحــوارات،  لغــة  أســلوبيتني 

الحواريــة  لأشــكال  مــزدوج  اســتعمال 

الخالصــة  الروايــة  يف  اللغــة  صــورة  وقّســم 

عــى  القائــم  اللغــات  التهجــني وتعالــق  إىل: 

الحوارات. وحدد التهجني بأنه “مزج لغتني 

اجتماعيتــني داخــل ملفــوظ واحــد وهــو أيضــا 
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بحقبــة  مفصولــني  لســانيني  وعيــني  التـقـاء 

زمنيــة وبفــارق اجتماعــي أو بهمــا معــا داخــل 

الســابق،  )املصــدر  امللفــوظ”  ذلــك  ســاحة 

ص120(.

اإلذابــة  التهجــني  مــن  باختــني  قصــد  وليــس 

والتماهــي كبـنـاء وكأشــكال، وال نيتــه إثبــات 

الجنس الروايئ وإنما قصده تفكيك مركزية 

خلخلــة  خــالل  مــن  األيديولوجــي  العالــم 

نفســه. األدبــي  الجنــس  مركزيــة 

ومعلوم أن الروايات الكالسيكية لم تستقر 

مركزيــة قالبهــا وقــت ظهورهــا آنــذاك فكانــت 

الرعويــة  كالروايــة  كتابيــة  تفريعــات  ذات 

بطولــة  اختبــارات  روايــة  وهــي  والباروكيــة 

وروايــات  األنــوار  عصــر  وروايــات  البطــل 

والروايــة  الفروســية  وروايــة  السفســطائيني 

الفرنســية الوصوليــة خــالل عهــد نابليــون بيــد 

مفهــوم  وراء  مــن  باختــني  قصــده  الــذي  أن 

التهجــني هــو تدعيــم فكــرة األجنــاس املتخللــة 

مــن خــالل جعــل “عالــم الروايــات كأنــه عالــم 

واحد عى شاكلة العالم امللحمي.. وإن النر 

ترجمــة  داخــل ســريورة  الــروايئ ولــد وتشــيد 

األدبيــة”  اآلخريــن  ألعمــال  محولــة  ـحـرة 

)املصــدر الســابق، ص136 وعــد أكــر النمــاذج 

لأملــاين  “بارزفــال”  نــص  واكتمــاال  عمقــا 

ولـفـرام(.

بــني  التأليفــي  التداخــل  هــذا  أن  نــرى  لكننــا 

نتيجــة حتميــة  هــو  الــذي  األجنــاس املتخللــة 

للتعالــق النــيص لــن يعطــي للروايــة صورتهــا 

ـغـريه  جــذب  عــى  قــادر  كجنــس  الحقيقيــة 

بقــوة قالبــه ومرونتــه كمــا أنــه ال يميزهــا عّمــا 

فيهــا مــن أنمــاط روائيــة هــي ذات مرتبــة أقــل 

تكــون أجناســا. ان  منهــا 

يف  متداخلــة  املتخللــة  األجنــاس  عددنــا  وإذا 

كليــة  وموضعــة  قصديــة  بمباـشـرة  الروايــة 

فــإن نوايــا الكاتــب لهــا أهميــة أيضــا يف جعــل 

الوـصـول  هــي  أهــم  لغايــة  طريقــا  التداخــل 

يســتثمر  فيهــا  مرتبــة  اىل  الروائيــة  بالكتابــة 

عــى  مدلــال  القالــب،  إمكانيــات  كل  الــروايئ 

يملــك  أنــه  عــى  ومرهنــا  بــه  معرفتــه  ســعة 

مــن املقومــات مــا يجعلــه قــادرا عــى اإلفــادة 

ممــا يف هــذا القالــب مــن جــذب وتمــاه وعــى 

والــداليل. البنــايئ  املســتويني 

ولــن نغــايل إذا قلنــا إن أصالــة العمــل الفنــي 

تكمن يف مدى إجادة صب املحتوى السردي 

ـ بــكل مــا فيــه مــن أســاليب وتقانــات وثيمــات 

ووحــدات ـ يف املظهــر األجنــايس الــذي يالئمــه. 

الجنــس  تجعــل  التــي  هــي  الصــب  وإجــادة 

عابــرا عــى أجنــاس أخــرى ليــس لهــا أن تقــاوم 

جاذبيــة قالبــه ومــن ثــم ال بــد لتلــك املتداخلــة 

وموجهــة  معــه  متماهيــة  تطاوعــه،  أن 

ومجنســة  بنياتــه  يف  وذائبــة  بموجهاتــه 

بجنســه.

وعــى الرغــم ممــا يحققــه التداخــل األجنــايس 

مــن مـيـزات جماليــة، فــإن مــا يحققــه العبــور 

يقــف  يعــد مضاعفــا كونــه ال  مــن جماليــات 

إىل  يتعداهــا  بــل  الداخليــة،  املنطقــة  عنــد 

الحــدود الخارجيــة لــكال املتداخلــني فيجعــل 

الراســخ  يف  متماهيــا  منهمــا  املتضعضــع 

أّي  تجاهــه  ُيبــدي  أن  دون  ومــن  الجــاذب 

عصيــان. أو  مقاومــة 

وهــذه هــي املماهــاة التــي تجعــل الجنــس ذا 

القالب الجاذب عابرا بوصف العبور ضرورة 

برـسـوخها  الروايــة  بســببها تحتفــظ  جماليــة 

املماهــاة  تـقـرتب  أن  عجــب  وال  وبـنـاء.  قالبــا 

إدويــن  عنهــا  عــّر  التــي  الكليــة  معنــى  مــن 

واملفارقــات  الحبــكات  بـنـاء  بعموميــة  مويــر 

لبـنـاء  وتضــع  وظائفهــا  للروايــة  تحــدد  التــي 

قالبهــا شــروطا تجعــل منهــا “صــورة للحيــاة 

ّــا كانــت  ال مجــرد تســجيل حــريف للتجربــة ومل

الشــروط  تراعــي  أن  عليهــا  كان  فقــد  صــورة 

التــي يتــم للصــورة عــن طريقهــا وحدهــا كمــا 

تنتهــي  الشــروط  وهــذه  وعموميتهــا  لهــا 

الزمــان  يف  لأحــداث  عرضــاً  تكــون  أن  إىل 

دار  مويــر،  إدويــن  الروايــة،  )بـنـاء  واملــكان” 

الجيــل للطباعــة، ترجمــة إبراهيــم الصــرييف، 

صنــع  ومــا   .)148 ص147ـ  ت،  د.  القاـهـرة، 

هــي  الجاذبــة  القــوة  هــذه  الروايــة  لقالــب 

التــي  والجريئــة  الكـبـرية  الســردية  التجــارب 

اإلبــداع  تاريــخ  عــر  ترســخت  حتــى  تطــورت 

هــذه  الروايــة  تمنــح  تقاليــد  وصــارت  األدبــي 

القــوة وتجعلهــا متصفــة بالعبــور األجنــايس 

مقال

نـظـرا  األرســطية  األجنــاس  ضمــن  ومصنفــة 

والصهــر  الضــم  يف  قالبهــا  متاحــات  لســعة 

ثــم مرونــة حــدوده وهــي تعــر عــى املســتويني 

الداخليــة  باألســاليب  املتمثــل  الباطنــي 

الخارجيــة. باألطــر  املتمثــل  والظاهــري 

وهذا يعني أن العبور اشتغال دوري. وهذه 

الدوريــة هــي التــي تجعــل الروايــة مســتوعبة 

للتقولــب  األرســطي  الفهــم  اـشـرتاطات 

ومحتويــات  وكاحتــواء  واتحــاد  كوحــدة 

وإطــارات. وكحــدود 

الروايــة  امتلكــت  ملــا  العبــور األجنــايس  وـلـوال 

إمكانيات هائلة دفعت ميشيل بوتور إىل أن 

يصفهــا بالبحــث تدليــال عــى تجريبيــة كتابتهــا 

وتأكيــدا ملقومــات البـنـاء األدبــي فيهــا املتســع 

فيهــا  التــي  الحيــاة  حقيقــة  إلدراك  كفايــة 

انقـطـاع  دون  بالقصــص  محاطــون  البشــر 

)ينظــر: بحــوث يف الروايــة الجديــدة، ميشــيل 

بوتور، ترجمة فريد انطونيوس، منشــورات 

عويــد، بــريوت ـ باريــس، ط3، 1986، ص5( 

الــذي  الشــخص  “ذلــك  الــروايئ  وليكــون 

يالحظ أن بناء يرتفع يف ما يحيط به فينري 

إىل إتمــام هــذا البـنـاء يتخيلــه ينمــو ويحســنه 

ويشبعه درسا إىل اللحظة التي يصبح فيها 

جديــرا بــأن يقــرأه الجميــع” )املصــدر الســابق، 

ص39(.

ولقــد وصــف ـلـوكاش الروايــة بامللحمــة ألنهــا 

حســن  أنــه  نعتقــد  مــا  يف  نشــكك  تجعلنــا 
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وتداهمنــا  االرتيــاب  فيعرتينــا  ومنظــم، 

الظنون لنعيد ترتيب عاملنا من جديد. وهذه 

هــي مفارقــة العبــور األجنــايس إذ كلمــا كان 

قابلياتــه  قالبــه وكانــت  مســتقرا يف  الجنــس 

عــى العبــور أكــر، ازدادت فاعليتــه يف قلــب 

ثوابتــه. وخلخلــة  العالــم  اســتقرارية 

الروايــة  تجعــل  التــي  هــي  امللحميــة  وهــذه 

مغاـيـرا  تصــورا  متبنيــة  الحيــاة  يف  تغــوص 

يكشــف عــن خفايــا ظواهرهــا وبواطنهــا وبمــا 

عــى  ال  جديــدة  واألشــياء  الحيــوات  يجعــل 

عادتنــا يف رؤيتهــا حتــى كأن الجنــس العابــر 

يف  العالــم املتـحـرك  هــو  ومرونتــه  ســعته  يف 

وواقعيــة. متخيلــة  زمكانيــة  حــدود 

وإذ يتجه التداخل األجنايس بالكتابة األدبية 

الجنــس  يمنــح  العبــور  فــإن  الالتقولــب،  إىل 

تموضعــا  االســتقرار  مــن  مزيــدا  األدبــي 

وأدوارا. وتقانــات 

ومهما كان التداخل متنوعا ومتغايرا تحقق 

األدبــي  الجنــس  فيغــدو  تماهيــا،  العبــور 

االســتقالل  لــه  ليــس  عليــه  ملعبــور  محتويــا 

ألن  وهــذا  التداخــل.  عنــد  عليــه  كان  الــذي 

التداخــل  لخطــوة  إتماميــة  خطــوة  التماهــي 

فينجــذب  يتهجــن املعبــور عليــه،  فيــه  الــذي 

العابــر. الجنــس  إىل 

وليــس للروايــة أن تكــون عاـبـرة ـلـوال ميزاتهــا 

الوقــت  ويف  قالبهــا  عــى  تحافــظ  بهــا  التــي 

االتجاهــات  كل  يف  ملحميــا  تنســاح  نفســه 

رؤيــا  لنــا  مقدمــة  واملوضوعــات  والثيمــات 

عــى  بوتــور  للعالــم خاصــة. ويمثــل ميشــيل 

هــذا التضــاد بــني الحفــاظ واالنســياح، قائــال 

“فإذا أردنا أن تشرح لبطرس من هو بولس 

بــني  مــن  فنختــار  قصتــه:  عليــه  نقــص  فإننــا 

مــن املــواد ونرتبهــا  ذكرياتنــا ومعرفتنــا عــدداً 

خــر  فجــأة  يصلنــا  قــد  منهــا صــورة..  لنؤلــف 

مذهــل يتعلــق ببولــس فنصــرخ ولكــن كيــف 

يمكــن حــدوث ذلــك؟ ثــم نعــود إىل التذكــر.. 

كــم مــن األشــباح تـعـرتض بيننــا وبــني العالــم 

وبيننا وبني اآلخرين وبيننا وبني أنفسنا وإنه 

ليســتحيل علينــا أن نســمي هــذه األشــباح أو 

أن نتبعها إذ أننا نعلم جيدا أن يف ما ينقلونه 

إلينا أشياء كاذبة ليست أخطاء وحسب بل 

ص95(. الســابق،  )املصــدر  خرافــات” 

العاـبـرة  الســرد  أجنــاس  الروايــة  ومثــل 

الواقــع  نــرى  أن  لنــا  مــن خاللهــا يمكــن  التــي 

العاـبـرة  القـصـرية  فالقصــة  وغريبــا  جديــدا 

لكنــه  حــدوده  يف  صـغـريا  قالبــا  تملــك  مثــال 

قــادر عــى أن ُيماهــي يف داخــل حــدوده كل 

الحكايــات واألشــخاص وقــد يعالــج معاجــم 

أو  ومختـصـرات  وكاتالوجــات  وموســوعات 

أيضــا. جــدا  قـصـرية  قصــص  نســيج  يحــوي 

ومــا كان للعبــور األجنــايس أن يكــون منغلقــا 

يف حــدوده اإلطاريــة ومنفتحــا يف مســاحاته 

الداخليــة ـلـوال أنــه يتعــدى التداخــل تهجينــا 

الــذي  بالتماهــي  وانصهــارا  وتعالقــا  وتنافــذا 

خصوصيــة  أّي  للمتداخــل  يعــود  ال  معــه 

مــع  واملتعالــق  واملتنافــذ  املهجــن  ويصبــح 

الجنــس العابــر مجــرد بنيــات شــكلية يمكــن 

املحــال  مــن  أن  بيــد  نظريــا  عليهــا  التدليــل 

الجنــس  يف  لهــا  تطبيقــي  تموضــع  إيجــاد 

دون  ومــن  فعــر عليهــا  تماهــت معــه  الــذي 

العابــر  الجنــس  يف  لفجــوات  وجــود  أدىن 

املحــو.  أو  بالرتــق  التــدارك  إىل  فيهــا  يحـتـاج 

والســبب أن التماهــي حقيقــي وليــس ادعائيــا 

ألنــه يقــوم عــى التوافــق بــني العابــر واملعبــور 

العمليــة  الصيغــة  بالتوافــق  ونعنــي  عليــه. 

املعبــور  إىل  العابــر  الجنــس  ينفــذ  بهــا  التــي 

عليه فيتماس معه تماسا صميميا، سطحا 

وعمقــا.
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الحب والتدمير
أحمد برقاوي

ال معنــى للحيــاة إال املعنــى الــذي نخلعــه عليهــا، معنــى الحيــاة الحــق لوجــود الحيــاة، وليــس قبلــه، العقــل يخلــق املعنــى يك يجعــل 

العيــش يف الحيــاة ممكنــًا. فالحــب والـكـره واملهنــة وكل مــا يفيــض عــن اإلنـسـان مــن ســلوك ووعــي مرتبــط ارتباطــاً شــديداً باملعنــى 

الــذي خلعتــه عــى حياتــك وعــى الحيــاة عامــة. وكل تأفــف ورفــض وتمــرد وقتــل وتعـبـرات هــذا كلــه ليــس ســوى التعبــر العمــي 

واملعنــوي عــى اعتقــادك ـبـأن هنــاك خرقــاً للمعنــى الــذي صغتــه للحيــاة.

مقال

لهــا  حــدود  ال  الحيــاة  ومعاني 
مـشـرتكة  وتكــون  عامــة، 

كانــت  فــإذا  خاصــة.  وتكــون  األـفـراد  بــني 

الـفـالح  بــني  مـشـرتكا  معنــى  الســعادة 

والشــاعر فــإن معنــى الســعادة عنــد كليهمــا 

متفاوت يف املاهية. وقس عى ذلك.

عــى  ســابق  معنــاه  بــأن  يتوهــم  والكائــن 

مانــح  إىل  معنــاه  يــرد  حــني  أو  وجــوده، 

ـتـرث  عندمــا  فأنــت  خارجــه.  مــن  للمعنــى 

معنــًى للحيــاة ولــم تفكــر يف حقيقتــه فإنــك 

ماهيــة  عــى  ووافقــت  صدقــت  قــد  عمليــاً 

تعــني  عــن  مســؤوالً  أنــت  وتغــدو  معنــاك، 

الحيــاة. يف  معنــاك 

املعنــى هــو الــذي يخلــق املوقــف مــن الحيــاة، 

وكرهــه،  حبــه  ورفضــه،  الفــرد  رضــا  يخلــق 

خنوعــه وتمــرده، تشــاؤمه وتفاؤلــه. وهكــذا.

مــع  العالقــة  تكــون  أن  دون  مــن  معنــى  ال 

الحيــاة عالقــة حــب، بــدًءا مــن حــب األشــياء 

مــروًرا  بهــا،  حميمــة  عالقــة  وبـنـاء  الصـغـرية 

بالطبيعــة وبالعمــل، وانتـهـاًء بالوجــود. وال 

يمكــن أن تتأفــف مــن العالــم وتكــره عــى نحــو 

لــم يكــن أســاس التأفــف والـكـره  أصيــل، إذا 

الحــب. هــو 

يف الحــب، تقــوم عالقــة ترابــط بينــك وبــني مــا 

تحــب ومــن تحــب، وهــذه عمليــة ال تتوقــف 

عــن الوجــود والتـحـول.

أن  عــى  دّلنــا  قــد  أنــه  فرويــد  مآثــر  أهــم  مــن 

ويُقيــم  معنــا  مولــود   – الحــب  إلــه   – آريــس 

لكنــه  خارجنــا،  مــن  يــأيت  إلًهــا  فينــا، وليــس 

إلــه التدمــري –  نــيس أن يـقـول إن ثانتــوس – 

آريــس،  قتــل  عــى  قــادر  أيًضــا  معنــا  املولــود 

وليــس  كامــاًل،  احتــالاًل  الــذات  واحتــالل 

مًعــا يف ســلوٍك واحــد. يظـهـرا  أن  بالضــرورة 

غري أن الحب والتدمري، بوصفهما غريزتني، 

يخضعان لتطّور وتغرّي وتحّول عر الثقافة، 

ونادًرا ما يظهران يف صورتهما الطبيعية.

مــن  حضــوًرا  أكــر  آريــس  يجعــل  الــذي  مــا 

العكــس؟ أو  ثانتــوس 

يف مستوى التحليل الفردي ال أحد يستطيع 

أن ُيجيــب عــن هــذا الســؤال، حتــى عــن حــال 

بيولوجيــة  بنيــة  مــن  خليــط  فالفــرد  ذاتــه؛ 

الالحــق،  مـصـريه  تحــدد  وطفولــة  موروثــة، 

وكل  وثقافــة،  واجتماعيــة  أســرية  وتربيــة 

هــذا ُيحــّدد غرـيـزة الحــب والتدمــري يف ذاتــه، 

حســاب  عــى  إحداهمــا  وينّمــي  ويطّورهمــا 

األخــرى.

الحــب  عــن  نتحــدث  أن  باســتطاعتنا  لكــن 

بــل  املجتمعــات،  مــن  مجتمــع  يف  والتدمــري 

هرـبـرت  فعــل  كمــا  والحضــارة،  الحــب  عــن 

العنــوان  يحمــل  الــذي  كتابــه  يف  ماركيــوز، 

ذات  املســتقرة  املجتمعــات  ففــي  نفســه، 

الحاجــات  وتلبيــة  بالوـفـرة  املتمـيـزة  الحيــاة 

الضروريــة، واملتمتعــة بحــظ جيــد مــن األمــان 

الحــب  يحضــر  املقونــن،  والحــق  والحريــة 

املجتمــع،  هــذا  ســمات  مــن  عامــة  كســمة 

محــدوًدا  أو  فرديــة  حالــة  التدمــري  ويغــدو 

حــني  وبالعكــس  صـغـرية،  جماعــات  يف 

يعيــش مجتمــع مــا تحــت حكــم دكتاتوريــة، 

وحيــاة  بالضــرورة،  عنفيــة  والدكتاتوريــة 

فــإن  والفقــر؛  والغضــب  الخــوف  ملؤهــا 

وإن  ـسـرطانًيا،  نمــًوا  تنمــو  التدمــري  غرـيـزة 

يـحـول  الــذي  القمــع  بســبب  مكبوتــة  كانــت 

دون ظهورها، فغريزة التدمري التي ُيظهرها 

وترتاجــع  نظريهــا؛  تخلــق  املســتبد  النظــام 

املعشــرية. وثقافتهــا  الحــب  غرـيـزة 

الغـبـاء العبقــري للنظــام املســتبد، وال ســيما 

جماعــة  دكتاتوريــة  الدكتاتوريــة  كانــت  إذا 

لــه  يســمح  ال  لعنفهــا،  حــدود  متخلفــة وال 

بالتفكــري بالتبعــات القادمــة لســلوك غريزتــه 

واحــدة  مصادفــة  تكفــي  حيــث  التدمرييــة، 

وتبــدأ  املضــادة،  التدمــري  غرـيـزة  لتنفجــر 

القتــل. مرحلــة 

لقــد اســّن البشــر، عــر تجربتهــم التاريخيــة 

التدمــري،  غرـيـزة  فاعليــة  آثــار  بمعرفــة 

كمــا  منهــا،  اإلنســان  يحمــي  الــذي  القانــوَن 

اعتــداًء،  ُيظهرهــا  ولــم  العقوبــات  اســن 

لــم تحســب حســاًبا أن تكــون  لكــن البشــرية 

السلطة التي من شأنها حماية الحق ولجم 

التدمــري  غرـيـزة  ذاتهــا  هــي  التدمــري  غرـيـزة 

األعنــف.

مــن  تحــرر  ثـمـرة  بوصفهــا   – الثــورة  تنطــوي 

عــى وحــدة   – الحاكمــة  التدمــري  غرـيـزة  آثــار 

مقاومــة  يمكــن  فــال  مًعــا،  والحــب  التدمــري 

تدمــري  بغرـيـزة  إال  حاكمــة  تدمــري  غرـيـزة 

اســتبدال  أجــل  مــن  ليــس  ولكــن  مقابلــة، 

غريــزة تدمــري بأخــرى مشــابهة، بــل مــن أجــل 

التخلــص مــن غرـيـزة التدمــري وانتصــار غرـيـزة 

الثقافيــة. تجلياتهــا  يف  الحــب 

الحــق  مفاهيــم  يف  دققنــا  لــو  أنــه  الحــق 

والديمقراطيــة  والقانــون  والحريــة 

فســنجد  والكرامــة؛  واإلنصــاف  والتعــاون 

واالجتماعيــة  السياســية  التعـبـريات  أنهــا 

واألخالقيــة، النتصــار غريــزة الحــب يف إهابهــا 

ظهــور  أشــكال  كل  الثقــايف املســتمر، ولجــم 

غرـيـزة التدمــري، دون أن يعنــي ذلــك انتصــار 

إن  بــل  كلًيــا،  انتصــاًرا  التدمــري  عــى  الحــب 

الثــورات إذا مــا وقفــت عنــد مرحلــة التدمــري، 

فإنهــا ُتعيــد إنـتـاج ممارســة غرـيـزة التدمــري، 

املجتمعــات  اســتقرار  قبــل  الثــورات  وتاريــخ 

بذلــك. حافــل 

عندما تتحدث عن الحب بوصفك فيلسوفاً 

فإنك تقيم مسافة بينك وبني املوضوع، إذن 

والتفكــري،  للتأمــل  موضوعــاً  الحــب  تجعــل 

الحب بوصفه حاضراً والحب بوصفه أمالً، 

الحــب بوصفــه موقفــاً مــن الحيــاة.  

عــى  فأنــت مجــر  فيلســوفاً  لذلــك بوصفــك 

الســؤال  هــذا  الحــب؟  مــا  الحــب،  تعريــف 

عــن  كليــاً  جوابــاً  تعطــي  أن  يعنــي  فلســفي 

الحــب.  

أما حني تقف موقف الشاعر، فإنك ال تقيم 

إن كالمــك  بــل  الحــب،  وبــني  بينــك  مســافة 

الشــعري هــذا هــو التعــني الحقيقــي لتجربــة 

الحب، فليس الحب عند الشاعر بموضوع 

وقــد  الــذات  إنــه  بــل  فيــه،  أو  عنــه،  يكتــب 
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تعينت بالحب، فصار الكالم تعيناً للتجربة 

الذاتيــة. ويف كتابــي األخــري “كوميديــا الوجــود 

اإلنســاين” لــدّي فصــل عــن الحــب.  

البشــر  عالقــات  أن  لــو  تتمنــى  الحيــاة  يف 

ألن  متنوعــة،  بدرجــات  حــب  عالقــات  هــي 

الصداقــة حــب، وهنــاك عالقــات كـثـرية بــني 

الحــب  عالقــات  خــارج  الحــب،  فيهــا  النــاس 

بتعّيناتــه املتعــددة بأشــكاله بطريقــة التعبــري 

مســتحيلة،  املعشــرية  الحيــاة  تصبــح  عنــه، 

بــني  مســتحيلة  األـسـرة،  داخــل  مســتحيلة 

اإلنســان  بــني  مســتحيلة  والعالــم،  اإلنســان 

واآلخــر.  

اآلخــر،  نفــي  هــو  الحــب  عالــم  عــن  والبديــل 

الحــب هــو عالقــة بينــي وبــني اآلخــر، البديــل 

لــم  لــم يعــد موجــوداً،  عــن الحــب أن اآلخــر 

فـصـرت  ذايت،  يف  كحاضــر  موجــوداً  يعــد 

الخطــورة  هــو وجــه  وهــذا  تجاهــه،  عدوانيــاً 

الشــخصانية  الفلســفة  العالــم املعاصــر،  يف 

كلهــا قائمــة عــى ضــرورة اســتعادة العالقــات 

البشــر، ودون عالقــات حــب  بــني  املعشــرية 

أنــا  البشــر ال توجــد عالقــات معشــرية،  بــني 

للـمـرأة،  الرجــل  حــب  عــن  فقــط  أتحــدث  ال 

أتحــدث عــن حــب الصديــق لصديقــه، حــب 

لآلخــر، حبــي لطالبــي،  األب ألبنائــه، حبــي 

الحــدود وـلـوال  أبعــد  إىل  طالبــي  أحــب  إننــي 

وهــم  معهــم،  التعايــش  أســتطيع  ال  هــذا 

نفســها،  التجربــة  يبادلوننــي  املعنــى  بهــذا 

الحــب  إىل  الدعــوة  بالتــايل  الحــب،  تجربــة 

ليســت رومانســية، أحيانــاً يأتيــك مــن يـقـول 

إنــك رومانــيس، ال، أنــا ال أريــد لــكل البشــر أن 

يعيشوا تجربة مجنون ليى، أريد للبشر أن 

يعيشــوا تجربــة العالقــات املعشــرية الوديــة، 

حيــث اآلخــر حاضــر يف حياتــك بوصفــه غايــة، 

وليــس بوصفــه وســيلة أو شــيئاً.

 

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات
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السيرة وطيف الرقمية
السيد نجم

“السرة” يف قاموس اللغة: تعني الّسنة والطريقة، والحالة التي يكون عليها اإلنسان، ُيقال فان له سرة حسنة.  وقد وظف 

املصطلــح نفســه بــن النــاس، بمــا يعنــي قصــة حيــاة لفــرد مــا.. وهــي ليســت واحــدة، ليــس لتنــوع قصــص حيــوات النــاس، بــل لتنــوع 

أهدافهــا وأشــكالها وبالتــايل صياغتهــا، ومؤخــرا نظــرا لــرواج التقنيــة الرقميــة وتأثــر منجزاتهــا اإللكرتونيــة عليهــا.

مقال

عــدد مــن أشــكال الســرية؛ تلــك  هناك 
لهــدف  موـجـزة  تكتــب  التــي 

محــدد، تســمى الـسـرية الذاتيــة )C.V( وتلــك 

تقــدم للحـصـول عــى عمــل أو وظيفــة  التــي 

باســتفاضة  تكتــب  التــي  والـسـرية  )مثــال(.. 

حتــى تبلــغ مبلــغ الكتــاب، ويتشــكل “كتــاب 

ســرية حيــاة فــالن”.. وقــد تكتــب بطريقــة فنيــة 

ـسـرية  أو  ـسـرية  “قصــة  فتصبــح  حكائيــة 

قصصية أو قصة سريية”، كل تلك األشكال 

تأثرت بدرجات متفاوتة بالتقنية الرقمية.

تحريرهــا  يتــم  بالعمــوم  الذاتيــة  الـسـرية  أمــا 

ليقدم املرء نفسه لصاحب العمل أو الحياة 

العامــة. غالبــا قـصـرية )عــادة صفحــة واحــدة 

أو صفحتــان(، وإن راجــت الســري الذاتيــة 

التي يزيد طولها عن صفحتني )خصوصا يف 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة(.

هنــاك بــدأت عالقــة الـسـرية الذاتيــة والتقنيــة 

انتقــال  شــعبية  ازدادت  الرقميــة؛  فقــد 

العمــل  ألصحــاب  مباـشـرة  الذاتيــة  الســري 

وانتـشـرت  راجــت  ثــم   .2002 عــام  أواخــر  يف 

الرقميــة  التقنيــة  وشــيوع  توظيــف  بفضــل 

اإللكــرتوين. الريــد  أو  الجديــدة 

مــا يعنــي بدايــة ظاـهـرة توزيــع الســري الذاتيــة 

بصــورة هائلــة، وهــو مــا أطلــق عليــه ظاـهـرة 

يعنــي  مصطلــح  الذاتيــة”،  الـسـرية  “تفجــري 

التوزيــع الهائــل للســري الذاتيــة لزيــادة وضــوح 

وتوفــري  العمــل،  ســوق  داخــل  الشــخصية 

للســري  الهائــل  التوزيــع  أن  إال  أكــر.  ـفـرص 

الذاتيــة قــد يكــون لــه تأثــري ســلبي عــى ـفـرص 

املتقدمني يف الحصول عى التوظيف اآلمن، 

مصممــة  كونهــا  إىل  تميــل  ال  أنهــا  حيــث 

التــي  املحــددة  الوظائــف  لشــغل  خصيًصــا 

يـسـرعون  لذلــك  العمــل.  طالــب  لهــا  تقــدم 

للوظيفــة  وفًقــا  الذاتيــة  الـسـرية  لتعديــل 

معقوليــة. أكــر  لهــا  م  املَُتَقــَدّ

مــن  الرقميــة  التقنيــة  أتاحتــه  مــا  بســبب 

ـسـرعة  يف  للـسـرية  نقــل  أو  اتصــال  وســيلة 

كبرية وآمنه كانت محاولة االتحاد األوروبي 

)يف  الذاتيــة  للـسـرية  موحــد  نمــوذج  لوضــع 

بــني  املهــارات  هـجـرة  لتســهيل   )2004 عــام 

البلــدان األعـضـاء، عــى الرغــم مــن ذلــك لــم 

واســع. نطــاق  عــى  تســتخدم 

بمــي الوقــت فتحــت شــبكة اإلنرتنــت البــاب 

مــن  الذاتيــة. أصبــح  الســري  لعصــر جديــد يف 

الشــائع عنــد أصحــاب العمــل قـبـول الـسـرية 

الذاتية إلكرتونًيا فقط، سواء أكان ذلك من 

الطـفـرة  الناحيــة العمليــة أم األولويــة. هــذه 

اإللكرتونيــة ـغـريت الكثــري يف طريقــة صياغــة 

الذاتيــة وقراءتهــا والتعامــل معهــا،  الـسـرية 

 )file format( حيــث يقــوم الباحــث بإعــداد

مــن  الكثــري  ثــم  الذاتيــة، وحفظهــا،  للـسـرية 

الذاتيــة  الســري  يجــدون  العمــل،  أصحــاب 

البحــث  مـحـركات  خــالل  مــن  للمرشــحني 

.)search engine(

الذاتيــة  بالـسـرية  االحتفــاظ  التاليــة؛  املـيـزة 

للعاملــني  أـمـًرا شــائًعا  عــى اإلنرتنــت أصبــح 

يف املهن التي تستفيد من الوسائط املتعددة 

مــة  املُقَدّ التفاصيــل  مــن  الكثــري  وتحتــوي 

ومصممــي  واملصوريــن  املمثلــني  ســري  مثــل 

وغريهــم. واملطوريــن،  الجرافيــك 

الذاتيــة  للـسـرية  أخــرى  مـيـزة  هنــاك 

اإللكرتونيــة وهــي أنهــا أدت إىل توفــري الكثــري 

ممــا كان ُيســتهلك ماليــا يف أســاليب التعيــني 

التقليديــة. تضمنــت منظمــة إدارة التوظيــف 

لتكلفــة  دراســة  يف  اإلنرتنــت  إعالنــات 

االســتئجار لعدة ســنوات. عى ســبيل املثال، 

متوســط  بــأن  اإلفــادة  تمــت   1997 عــام  يف 

بلــغ  املطـبـوع  لإلعــالن  االســتئجار  تكلفــة 

تكلفــة  متوســط  أن  حــني  يف  دوالرا،   3295

دوالرا.   377 بلــغ  اإلنرتنــت  عــى  االســتئجار 

أدى هذا إىل خفض التكاليف، باإلضافة إىل 

وـغـريه. والطاقــة  الوقــت  توفــري 

كمــا أتاحــت اإلنرتنــت ظهــور تقنيــات جديــدة 

يمكــن اســتخدامها يف الـسـرية الذاتيــة، مثــل 

لــدى  شــائعة  وهــي  املصــورة  الذاتيــة  الـسـرية 

الوســائط  مجــال  يف  عمــل  عــن  الباحثــني 

املتعــددة. آخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا 

البيانيــة،  الرســوم  الذاتيــة ذات  الـسـرية  هــي 

البصريــة. الذاتيــة  الـسـرية  مثــل 

أما السرية الفنية تلك التي عرفت يف األدب 

التأريــخ واألدب،  بــني  يجمــع  كفــن قصــيص 

أهــم  أحــد  وهــو  القــدم  منــذ  الـعـرب  عرفــه 

املصادر التي أمدت القصص الفني بتقنيات 

العربــي  العالــم  يف  راجــت  وحديثــا  الســرد. 

ومــن  منهــا،  العديــد  النشــر  دور  وأصــدرت 

أشكالها أن يقص صاحب السرية عن حياته 

اإلثــارة  مــن  قــدر  مــع  أدبــي  شــيق  بأســلوب 

الفكرية لجذب القارئ. وبقدر مهارة الكاتب 

النــص  عــى  االقبــال  بقــدر  الســرد  فنــون  يف 

النقــاد. مديــح  وســماح 

والقصصيــة:  الفنيــة  الســري  أشــهر  لعــل 

أمني)حيــايت(  وأحمــد  )األيــام(  حســني  طــه 

وغريهــم  حيــاة(  )قصــة  املــازين  عبدالقــادر 

كثــري يف العالــم العربــي اآلن لدرجــة يصعــب 

. هــا حصر

غــري  آخــر  كاتــب  الـسـرية،  يكتــب  وقــد 

فمــن  الـسـرية،  تتناولهــا  التــي  الشــخصية 

ولكــن  صاحبهــا،  الـسـرية  يكتــب  أن  املعتــاد 

أحيانا وعند املشــاهري وخصوصا السياســيني 

منهم، يكتبها أحد املقربني من الشخصية، 

ســواء مــن األـسـرة أو العائلــة أو ممــن عمــل 

التقنيــة  بــدت  هنــا  الشــخصية.  تلــك  مــع 

تضــف  ولــم  تقليديــة  وظيفــة  ذات  الرقميــة 

الكمبيوتــر  شاشــة  أصبحــت  أن  إىل  جديــدا 

أشــبع بالصفحــة الورقيــة، ثــم تشــكل الفايــل 

ثــم حفظــه أو إرســاله إىل جهــة مــا أو إىل 

أدبــي. ناشــر 

شــبكة  عــى  شــاعت  أن  هنــا  الالفــت  لعــل 

املصــورة.  بالســري  خاصــة  مواقــع  اإلنرتنــت 

وكيف ال؟ وقد باتت “الصورة” هي األيقونة 

والجوهر الجديد أو لنقل لبنة تشييد ثقافة 

والعشــرين! الحــادي  القــرن 

البــاب  فتحــت  اإلنرتنــت  شــبكة  أن  شــك  ال 

أن  حتــى  بأنواعهــا،  الســري  لعصــر جديــد يف 

وحتــى  الكتــب  نشــر  ودور  العمــل  أصحــاب 

جميعــا  اعتمــدوا  والصحــف  الدوريــات 

اســتقبال  مــن  بدايــة  الرقميــة  توظيــف  عــى 

املوـكـول  للـغـرض  إعدادهــا  ثــم  الـسـرية، 

الفنــي واإلعــداد  ثــم االضافــة باإلـخـراج  لهــا، 

وهكــذا. املناســبني.. 

وأخــريا، تتيــح التقنيــة الرقميــة تســريد الســري 

مــن  إىل ســرد قصــيص(  الـسـرية  )أي تحويــل 

عــن  بالبحــث  بدايــة  مداخــل،  عــدة  خــالل 

واالجتماعيــة  التاريخيــة  واألحــداث  األفــكار 

للســارد  يمكــن  والتــي  الشــبكة  عــى  املتوـفـرة 

القصيص توظيفها، ثم العمل عى تحويلها 

نــص ســردي تخييــي )إىل روايــة مثــال أو  إىل 

قصــة( وهــي املغاـمـرة الفنيــة التــي يف النهايــة 

وفرتهــا أطيــاف التقنيــة الرقميــة مــن املباشــر 

الخطي إىل السردي التخييي ثم نشره، مع 

العلــم أن تلــك امليــزة أكــر وفــرة يف النصــوص 

التاريخيــة.

 

كاتب من مصر
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ُجرم الدولة وِجرم الفرد
ميالد خالدي

مــّررت لنــا املناهــج الرتبويــة يف تونــس أّن تونــس هــي مجــّرد بلــد صغــر جــّدا بمثابــة نقطــة يف خريطــة العالــم بالــّكاد ُتــرى. هــي رســالة 

ال واعيــة أّنــك ضئيــل الحجــم أو غــر موجــود وكّلمــا كانــت املســاحة كـبـرة كان االنبهــار أســرع والفـضـول أعمــق وأـشـرس ملعرفتهــا. 

التصغــر مــن حجــم مســاحة البلــد لتظهــر ســطوة النـظـام وهيمنتــه وهــذا يـسـاعد األنظمــة الشــمولية ألّن الظهــور والــربوز همــا 

مــن شــيم األنظمــة الديمقراطيــة املنفتحــة التــي ال يزعجهــا الــربوز ألّنــه ليــس لديهــا صنــدوق أســود تخــاف عليــه. فسياســة التخّفــي 

والتــواري هــي سياســة اإلنســان املذنــب يف حــّق نفســه أو يف حــٌق غــره، وهــو نفــس الحــال الــذي ينطبــق عــى األنظمــة املســتبدة حّتــى 

وإن اّدعــت انفتاحهــا فهــي تظــّل ُمغلقــة مــن الداخــل يف إطــار خــداع املواطــن واســتغبائه.

مقال

يلجــأ  أســلوب  هــو  التقزيــم  أسلوب 
إليــه القــوّي إزاء الضعيــف، 

املهيِمن عى املهيَمن عليه. هناك من يقّر أّنه 

العالــم والقــاّرات يدعــو  حّتــى رســم خريطــة 

إىل  يدعــو  بالفعــل  وهــو  والتســاؤل،  للريبــة 

التاريخيــة  النـظـرة  أّن  حيــث  ذلــك 

واالســتعمارية والعنصريــة جعلــت مــن قــارة 

أفريقيــا قــارة ضعيفــة ومســتنزفة ومفـعـول 

فيها. يعني بلغة أوضح أنا هنا من سريسم 

أـقـّزم  إمكاناتــك،  ســيحّدد  ومــن  حــدودك، 

حجمــك وأصّغــر مســاحتك رغــم أّن مســاحة 

أوروبــا  مســاحة  تســاوي  هــي  أفريقيــا  قــاّرة 

والصــني وأمــريكا مجتمعــة. مــع ذلــك تجدهــا 

عــى الخرائــط صغــرية الحجــم ومــا زال األمــر 

كذلــك. وإذا اّتخذنــا رمزيــة الفـضـاء واألـجـرام 

الســماوية، فــإّن نظريــة الـقـزم األســود الــذي 

نــوره  خبــا  أبيــض  نجمــا  األصــل  يف  كان 

وتقّلصت حرارته إىل أن وصل به الحال من 

ليســت  األفريقيــة  فالقــاّرة  والـهـزال.  الهــوان 

هكــذا  كانــت  وإن  حّتــى  األســود  بالـقـزم 

فالســبب باألســاس يعــود إىل األنظمــة التــي 

تقــف  لــم  إذا  وأفرادهــا.  القــاّرة  دول  تديــر 

األنظمــة لدولهــا وترفــع مــن حالهــا إىل منــاص 

ومنافســة  منتجــة  كقــاّرات  األخــرى  القــارات 

ومهيمنــة، فستســتمّر نظريــة الـقـزم األســود 

حيال النجم األبيض.

 تضخيم الُقطر، تضخيم األنا

فبلــد كهولنــدا ال تتجــاوز مســاحته مســاحة 

أو  الجزائــر  محافظــات  مــن  محافظــة 

ذلــك  مــع  الســودان…،  أو  الســعودية 

استطاعت هولندا بداية من القرن السادس 

وفنيــة  ثقافيــة  طـفـرة  تحقيــق  مــن  عشــر 

ونهضــة اجتماعيــة واقتصاديــة مكنتهــا رغــم 

وقّوتهــا  نفوذهــا  بســط  مــن  حجمهــا  ضآلــة 

مــن  بهــا األمــر الحتــالل أـجـزاء  إىل أن وصــل 

واليــات  وحتــى  أفريقيــة  دول  إندونيســيا، 

أمريكيــة. يعنــي لــو ظّلــت هولنــدا أو الرتغــال 

وحجمهــا  مســاحتها  إىل  تنظــر  إنجـلـرتا  أو 

هــذه  تمّكنــت  ملــا  والحقــارة  الصغــر  بعــني 

الداخــل  يف  حققتــه  مــا  تحقيــق  مــن  الــدول 

حتمــا  ذلــك  ســينعكس  وبالتــايل  والخــارج. 

عــى صــورة الفــرد لذاتــه داخــل دولتــه وداخــل 

رقعتــه التــي تجاوزهــا ليــس مــن بــاب الوهــم 

أو مــن بــاب الـقـزم األبيــض، وإّنمــا مــن بــاب 

وإن  داخلنــا”  يقبــع  الــذي  العمــالق  “إيقــاظ 

كّنــا قــد اســتعرنا مقولــة املتحــدث التحفيــزي 

الســياق.  هــذا  يف  روبنــز  أنـتـوين  األـمـرييك 

ضخامــة الُقطــر يف املقابــل ال تعنــي ضخامــة 

الدولة وال ضخامة الفرد الذي يقبع تحتها، 

الــدول  مــن  للعديــد  الهائلــة  فاملســاحات 

العربيــة ال تعكــس أنــا ضخمــة وال حّتــى عقــال 

الواعيا هائال يخّزن موروث القفز والصعود 

ألنــاه  العربــي  املواطــن  احتقــار  القمــم.  عــى 

وذاته نابع من عاملني أساســني: ماذا نقول 

يرجــع  وهــذان  ذواتنــا؟  نلّقــُن  ومــاذا  لذواتنــا 

النصيــب األكــر فيهمــا إىل الرتبيــة والخطــاب 

واإلعالمــي. الســيايس 

    إذا كان تعريف الدولة يف “لسان العرب” 

إىل  حــال  مــن  “االنتقــال  يعنــي  البــن منظــور 

عنــد  رواجــا  يجــد  لــم  املفهــوم  فهــذا  حــال” 

عــى  وتأويلــه  فهمــه  وقــع  لنقــل  أو  النظــام 

وجــه الخطــأ والتســويق لــه عكــس مــا يوحــي 

ويشــري إليــه. رغــم أّنهــم ينتمــون لنظــام واحــد 

واتحــاد ســوفيايت واحــد فــإّن مــن يعيــش يف 

جورجيــا ال يعــرف ولــن يعــرف عــن تفاصيــل 

حيــاة مــن يعيــش يف رومانيــا. تقوقــع الدولــة 

جعل املواطنني يتقوقعون عى أنفسهم إىل 

أّنــه سيشــّكل  لــو  يســافر كمــا  مــن  أّن  درجــة 

للنظــام.  مناوئــة  صحيفــة  أو  معارضــا  حزبــا 

تحــّدث  الــذي  العمومــي  الفـضـاء  أو  املجــال 

هرمــاس،  يورغــان  األملــاين  الفيلســوف  عنــه 

العمومــي حاضنــا  الفـضـاء  يكــون  مــا  فبقــدر 

للنقاش وحاضرا لتحقيق مصلحة تواصلية 

مشرتكة، ويُريض طموح طبقات مجتمعية 

الرجــوازي  حبيــس  يبقــى  فهــو  وسياســية 

)هـنـاء عــاليل ود. مصطفــى كیحــل، الفـضـاء 

العمومــي ودوره يف تفعیــل الفكــر التواصــي 

العلــوم  يف  التواصــل  هابرمــاس،  عنــد 

جــوان   –  50 عــدد  واالجتماعيــة،  اإلنســانية 

2017، ص 197(، والعقــي وليــس الوجــداين 

الســّيما إذا اعترنــا أّن التنقــل يف املجــال هــو 

الدولــة رّســخها  عقــل  حــدود وضعهــا  كســر 

بالضــرورة  ليســت  مســائل  يتداولــون  أـفـراد 

مــكاين  فـضـويل  كوجــدان  كيانهــم  تُهــّم 

ُمتجــاِوز.

     يقول عبدالله العروي يف كتابه “مفهوم 

هــي  الكاملــة، املعقولــة،  “الدولــة  الدولــة”، 

عــى  وتعمــل  الــذات  بحريّــة  تعــرتف  التــي 

غمس الذات يف املبدأ العام التي ترتك الفرد 

فيــه  يطّبــق  الــذي  الوقــت  يريــد يف  مــا  يفعــل 

العــروي،  العــام” )عبداللــه  القانــون  تلقائيــا 

مفهوم الدولة، الطبعة العاشرة،. بريوت، 

ص   ،2014 والنشــر،  للطباعــة  التنويــر  دار 

املجــّرد  مفهومــي  ويف  آخــر  بمعنــى   ،)29

الــذات وحّقهــا يف املشــاركة  حريّــة  أّن  يعنــي 

يف الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة 

تبقى حرية مبتورة ومشلولة إذا لم ترافقها 

حرية التنقل والعبور. والقوانني بمفردها ال 

تصنــع الحريــة فــكّل الــدول الشــمولية تنــّص 

والتنّقــل  الســفر  حريــة  عــى  دســاتريها  يف 

لكــن الحقيقــة عكــس ذلــك. فالنظــام يســّجل 

نقاطــا حــني ُتقــام حواجــز بلوريــة حــول املــكان 

الدولــة  نظــام  أّن  باعتبــار  الحيــوي  أو املجــال 

مــن  وكّل  الحيــوي  واملجــال  املــكان  يحتكــر 

يتجــاوزه كأّنــه تجــاوز حــدود الدولــة. فاملجــال 

الحيــوي يف الدولــة النازيــة الهتلريــة هــو حكــر 

يخــدم  هــو  توّســع  فقــط، وكّل  النظــام  عــى 
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فــكّل  الفــرد.  يخــدم  هــو  مــا  بقــدر  الدولــة 

أملانيــا  بــني  الفاصــل  الجــدار  يتجــاوز  مواطــن 

املعســكر  تجــاه  ويـهـرب  والغربيــة  الشــرقية 

العالــم  يكتشــف  أن  أراد  ُيقتــل ألّنــه  الغربــي 

األســالك  خلــف  يــدور  أن  يمكــن  ومــا  اآلخــر 

الشــائكة رغــم أّنــه يعــي جّيــدا أّنــه ذاهــب مــن 

بالدكتاتوريــة  إحساســه  أو  فضولــه  منطلــق 

إىل ـجـزء ُيمثلــه أو كان ينتمــي إليــه بطريقــة 

أو بأخــرى لــذا فااللتحــاق باملجــال هــو رحلــة 

بحثــا  يكــون  أن  يمكــن  أو  بالضــرورة  انتـمـاء 

مــن  يعنــي  والطمأنينــة.  األمــان  عــن  صرفــا 

يطلب أو يرغب يف السفر هو يطلب أو يرغب 

يف حرية الوجدان )املصدر الســابق، ص 28( 

الســماح  يف  إّنمــا  الهيجــي  باملفهــوم  ليــس 

والطمأنينــة  الســلم  أماكــن  تحّســس  يف 

بالفـضـاءات املختــارة واملمكنــة. واالســتئناس 

األنا الَدولية وغلق املجال

عمليــة  يف  الدولــة(  إىل  )نســبة  الَدوليــة  األنــا 

حيــث  املتشــّكلة،  األنــا  مصــادرة  ثــم  احتــواء 

مــن  ومنعهــا  االنحســار  عــى  الــذات  ُتــدّرب 

االنسياب والتمّدد داخل الرقعة أو خارجها 

وليبيــا،  وكوبــا  الشــمالية  كوريــا  قبيــل  مــن 

ماعــدا املحــاوالت املُحتشــمة لهذيــن األخرييــن 

يف اآلونــة األـخـرية. إذا ســافر مســؤويل الدولــة 

إىل مــكان مــا، إىل محافظــة مــا، إىل بلــد مــا 

فهــذا يعنــي أّن املواطنــني بصفــة الواعيــة قــد 

 Big Brotherفـــ لــذا  الســفر،  تجربــة  أّدوا 

يعيــش بــني املواطنــني يف وجدانهــم ويحقــق 

آمالهــم، يصــادر حقهــم يف التحــرك والتنقــل 

والســفر يف املجــال، ال ُيســمح للمواطــن أن 

املجــال  وخــارج  أرضــه  خــارج  ويحلــم  يتـجـّرأ 

بــّث  يف  الســلطة  نجحــت  فيــه.  نشــأ  الــذي 

التقــّدم  دون  والحــؤول  الفــرد  يف  الرعــب 

ملعرفــة أرضــه وبلــده وجغرافيتــه. قليــل مــن 

يكــون  أو  يعــرف  مــن  طرابلــس  متـسـاكني 

مّطلعا عى مناطق مثل الجوف أو الكفرة يف 

أقــى الجنــوب الليبــي. كمــا الحــال بالنســبة 

أو  بغدامــس  عالقتهــم  يف  ُطــرق  أهــايل  إىل 

غات. الخوف من املجال أو الســفر يف املجال 

أّن  يعتــر  النظــام  غــور املجــال، ألّن  ســر  أو 

فســح املجــال ملواطنيــه بالســفر هــو تعــّد عــى 

كيان النظام واملشاركة فيه. لذا وجب حسر 

ليســهل  الفــرد  فيــه  يتـحـّرك  الــذي  املجــال 

فيــه. كّلمــا كانــت  التحّكــم  مراقبتــه وبالتــايل 

قليــي  املواطنــون  كان  دكتاتوريــة  األنظمــة 

الســفر والتنّقــل ألّنــه وقــع تمريــر صــورة غــري 

كبــري  ُجــرم  هــو  املجــال  يف  الســفر  أّن  واعيــة 

فيعِدلوا بالّتايل عن ذلك دون وجود موجب 

إلخبارهــم بذلــك. هــذه قــّوة ال مرئيــة يتباهــى 

عهــد  يف  تونــس  يف  الدكتاتــوري  النظــام  بهــا 

أّن أهــل  الشــمال  يظــّن أهــل  عــي حيــث  بــن 

الجنــوب مازالــوا يقطنــون الخيــام ويمتطــون 

الجمــال ويعــرون كثبــان الرمــال للذهــاب إىل 

سياســة  هــي  حاجياتهــم.  ولقـضـاء  املدرســة 

“دولــة”. أو سياســة  نظــام 

    سياسة أن ال تعرف بلدك حّق املعرفة هي 

الـــ14  إبّــان  سياســة ُممنهجــة حيــث اكتشــفنا 

شاشــات  عــى  تونــس  يف   2011 جانفــي  مــن 

الــذي  الــكاريث  بالوضــع  املحليــة  القنــوات 

حســبناها  التــي  الحدوديــة  املناطــق  تعيشــه 

مــن وطــأة الصدمــة واقعــة يف دولــة مجــاورة 

جهــل  التونــيس.  لـلـرتاب  حّتــى  تنتمــي  وال 

املواطــن التونــيس ألرض بــالده ُيعّمــق هيمنــة 

أـفـراده. يف املـسـرحية التونســية  النظــام عــى 

“عمــار بالــزور” للمـسـرحي الكبــري عبدالقــادر 

مقــداد ـجـاء عــى لســان إحــدى الشــخصيات 

“الحكومــة  أّن  ســاخرة  تهّكميــة  بـنـرة 

اكتنــاز  هــو  لشــعبها  الدولــة  حــّب  ُتحّبكــم”، 

لتلك العاطفة التخديرية االستعبادية التي 

توهمــك باهتمــام وحمايــة الدولــة لــك لكنهــا 

والجمــود  الخـنـوع  فيــك  تؤصــل  املقابــل  يف 

وحّيــزك  واقعــك  تســتأنس  أّنــك  درجــة  إىل 

حجــم  ملغادرتــه.  الرغبــة  لديــك  ُتنّمــي  وأالّ 

الفــرد الصغــري يســهل عــى الدولــة ابتالعــه، 

يعنــي تقزيــم حجــم الفــرد مــن خــالل وســائل 

اإلعالم واملناهج الرتبوية والخطاب الرسمي 

وارتهــان.  بـقـاء  ضــرورة  هــو  الرســمي  وغــري 

أن تنتقــل مــن مــكان إىل مــكان آخــر بمحــض 

الــذي  الوجــدان  عــن  تنفيــس  هــو  إرادتــك 

االجتماعــات  ومّيعتــه  البريوقراطيــة  قتلتــه 

البحــث  بــدل  ُتثّبــت املوجــود  التــي  والـقـرارات 

للتغيــري. جديــدة  حتميــة  عــن 

   ممارســة الســلطة مــع املــكان أو املجــال مــن 

طــرف الفــرد والتفاعــل معــه هــو أكــر تعّمقــا 

وأكــر مــن ممارســته مــع هـيـاكل الدولــة. ألّن 

هــي  الدولــة  هـيـاكل  مــع  الســلطة  ممارســة 

والروتــني  للنمــط  وخاضعــة  عاقــر  ممارســة 

تجربــة  أّن  ناهيــك  الناعــم،  الورقــي  واملــوت 

املــكان تختلــف مــن فــرد إىل آخــر ومــن حــّس 

تختلــف  واملجــال  املــكان  فباختــالف  آخــر.  إىل 

ليصــل  حجمــه  كان  مهمــا  وتتفــّرد  التجربــة 

الفرد إىل روح املكان ويمارس بالّتايل حريّته. 

هــي  املجــال  أو  املــكان  مــع  الحريّــة  ممارســة 

بمثابــة ممارســة الحــّب مــع املــكان أو باألحــرى 

مع طبيعة املكان، فكّلما كان ارتياد األمكنة 

أكر وعى نحو متنّوع كانت نتيجة املمارسة 

مثمرة ودائمة. إذن، فالصورة الذهنية التي 

يحملهــا الفــرد عــن ذاتــه تبــدأ مــن املــكان ومــن 

الحّيــز الــذي يشــغله ســواء كان ذلــك املــكان 

بالداخــل أو بالخــارج، وليــس بالضــرورة أن 

نتحّدث حسب أو ما يوافق ِجرمنا/جسدنا، 

الضخامــة  بــني  يمّيــز  ال  الباطــن  عقلنــا  ألّن 

كيمـيـاء  ُيمّيــز  مــا  بقــدر  الفيزيائيــة  والضآلــة 

التــي  الذهنيــة  الصــورة  وتفاعــالت  الخطــاب 

تُوّجــه إليــه.
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الخيال السوسيولوجي
حسام الدين محمود فياض

يركــز املنظــور السوســيولوجي عــى دراســة الســياق االجتماعــي املعيــي، حيــث يتفحــص الكيفيــة التــي يؤثــر بهــا هــذا الســياق عــى 

حيــاة مختلــف األشــخاص. أي أنــه يحــاول فهــم كيفيــة تأثــر املجموعــات عــى األشــخاص، والســيما الطريقــة التــي يتأثــر بهــا كل فــرد 

بمجتمعــه. وتكمــن أهميــة هــذا املنظــور يف تحريــر الفــرد مــن النـظـرة املوروثــة الضيقــة. )رشــا شــعبان: علــم االجتـمـاع، منشــورات 

الجامعــة االفرتاضيــة الســورية، دمشــق، 2018، ص4(.

كمــا يقــوم علمــاء االجتمــاع، بغيــة التعــّرف عــى الدوافــع التــي تكمــن خلــف تصرفــات مختلــف األفــراد، بمعاينــة املوضــع االجتماعــي. 

فــرد يف املجتمــع بســبب ماهيتــه وموضعــه يف هــذا املجتمــع، ويعتــرب علمــاء  بأنــه الزاويــة التــي يشــغلها أي  ويُـعـرف هــذا املوضــع 

االجتمــاع كاً مــن الرتبيــة، املهنــة، الدخــل، الجنــس، العمــر والســالة مــن أهــم العوامــل التــي تحــّدد املوضــع االجتماعــي لــكل فــرد. 

فمثــاً إن كل مجتمــع ينقســم إىل فئتــن متمايزتــن وهمــا اإلنــاث والذكــور، يؤثــر هــذا التقســيم عــى مختلــف مناحــي الحيــاة، إذ ال 

يقتصــر تأثــره عــى بنــات املجتمــع الواحــد وأبنائــه بــل يمتــد ليشــمل شــعور كل فــرد تجــاه نفســه وطبيعــة العاقــات ضمــن املجتمــع 

ـسـواء الشــخصية أو العمليــة.

مقال

هــو  سوســيولوجية  بطريقــة  التفكــري  إن 
باالتـسـاع  تتســم  ملقاربــة  التبنــي 

أبعــاد  كافــة  تتضمــن  نـظـرة  والشــمولية، 

عالــم  عــى  يجــب  بذلــك  الواقــع االجتماعــي. 

مــن  التحــرر  عــى  قــادراً  يكــون  أن  االجتـمـاع 

يف  األمــور  يضــع  وأن  الشــخصية  الظــروف 

ســياق أوســع. إنــه ارتـقـاء مــن نـظـرة شــخصية 

تنظر يف نفس االتجاه ومن زاوية واحدة إىل 

زوايــا  اتجاهــات  كل  تشــمل  أوســع  نـظـرة 

التفكــري  أن  يعنــي  وهــذا  الظاـهـرة املدروســة. 

السوسيولوجي الجاد يعتمد يف جانب كبري 

السوســيولوجي  الخيــال  إعمــال  عــى  منــه 

علــم  الكريــم:  عبــد  عصمــت  )تحســني 

االجتـمـاع املعاصــر، الجنادريــة عمــان، ط1، 

2014، ص ص -16 17(. ولكن السؤال الذي 

الخيــال  مفهــوم  هــو  مــا  علينــا  نفســه  يطــرح 

السوسيولوجي؟

يف حقيقــة األمــر، دعــا رايــت ميلــز إىل ضــرورة 

االجتـمـاع  علــم  مجــال  يف  الباحــث  تســلح 

بمــا أســماه “الخيــال السوســيولوجي” حتــى 

يتســنى لــه إدراك أبعــاد مشــكالت املجتمــع. 

أحــد  تمثــل  الفـكـرة  هــذه  أن  اعتبــار  عــى 

تشــكل  التــي  والتحليليــة  النظريــة  األدوات 

مشــكالت  لفهــم  النظــري،  املوقــف  هــذا 

اإلنســان املعاصــر يف إطــار الكليــة التاريخيــة، 

وذلــك كــرد فعــل ألزمــة الرؤيــة الكالســيكية 

ففـكـرة  الغربــي.  السوســيولوجي  الفكــر  يف 

عــن  لنــا  تكشــف  السوســيولوجي  الخيــال 

وجهــي النقــد عنــد رايــت ميلــز، ونعنــي بذلــك 

االجتماعــي،  والنقــد  السوســيولوجي  النقــد 

بهــا  يتوســل  أن  يجــب  التــي  األداة  وهــي 

الباحــث يف نقــده ورفضــه ألســاليب الســيطرة 

والتحكــم التــي تضــرب بجذورهــا بأعمــاق كل 

الديــن  )حســام  االجتماعــي  البـنـاء  عناصــر 

علــم  يف  النقديــة  االتجاهــات  تطــور  فيــاض: 

نقديــة  تحليليــة  دراســة  املعاصــر-  االجتـمـاع 

دار  السوســيولوجية املعاـصـرة،  النظريــة  يف 

كريتــار، إســطنبول، ط1، 2020، ص103(.

مفهــوم الخيــال السوســيولوجي: هــو الســمة 

األساسية يف تكوين الباحث السوسيولوجي 

الســواء، ويمكــن  عــى حــد  واألنروبولوجــي 

ضمــن  الــذايت  رؤيــة  “بأنــه  ببســاطة  تعريفــه 

فيــاض:  الديــن  الســياق املجتمعــي” )حســام 

مرحلــة  مــن   – االجتـمـاع  علــم  إىل  املدخــل 

الـــتأسيس،  مرحلــة  إىل  املفاهيــم  تأصيــل 

ط1،  إســطنبول،  العربيــة،  األـسـرة  مكتبــة 

ص105(.  ،2021

الــدرس  يف  املخيــال  مدخــل  ويعتــر 

السوســيولوجي مــن أهــم املدخــالت العلميــة 

فكريــة  ومســاحات  آفــاق  فتــح  يف  الراهنــة، 

السوســيولوجي،  الحقــل  داخــل  تحليليــة 

مــن أجــل فهــم أوســع للظاـهـرة االجتماعيــة 

يف بعدهــا الرمــزي )ياســني عتنــا: مدخــل إىل 

الحيــاة  فهــم  نحــو  املخيــال:  االجتـمـاع  علــم 

اليومية، مجلة عمران للعلوم االجتماعية، 

العــدد: 30، املجلــد: 8، خريــف 2019، ص 

.)180

عالــم  املفهــوم  لهــذا  األوليــة  األســس  وضــع 

االجتماع األمرييك- النقدي رايت ميلز -1916 

 C.( 1962 يف كتــاب الخيــال السوســيولوجي

 Wright Mills: The Sociological

 Imagination، Oxford University

 Press، London، First edition،

التاريــخ  فهــم  يف  لنــا  يســمح  حيــث   ،)1959

بينهمــا  والعالقــة  الذاتيــة  والـسـرية  العــام 

ضمــن املجتمــع. بذلــك يــرى ميلــز أنــه يمّكــن 

الفــرد مــن أن يفهــم تـجـاربـــه الشــــخـصـيـــة عــر 

موضعـــة نفســـه ضمــن حقبـــة زمنيـــة وســــياق 

 A group of authors:( اجتماعــي معــني

 Introduction to Sociology، Rice

.)University، Texas، 2013، p.10

أي أن فكرة “الخيال السوسيولوجي” تقوم 

شوا
 ال

امر
ع
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مســتويات  مــن  مســتويني  بــني  الربــط  عــى 

)البـنـاء  أو  املجتمــع  مســتوى  التحليــل: 

االجتماعي( ومستوى الفرد، وذلك انطالقاً 

حيــاة  أن  مؤداهــا  أساســية  مســّلمة  مــن 

أّي  فهــم  يمكــن  ال  تاريــخ املجتمــع  أو  الفــرد 

منهمــا دون فهــم اآلخــر والعالقــة التــي تربــط 

بينهمــا، فــإذا كان األـفـراد ال يملكــون القــدرة 

بــني اإلنســان واملجتمــع،  عــى فهــم العالقــة 

أو  اإلنســان وتاريــخ املجتمــع،  تاريــخ  بــني  أو 

فإنهــم  بهــا،  املحيــط  والعالــم  الــذات  بــني 

بحاجــة إىل مجموعــة مــن املهــارات العقليــة 

التــي تمكنهــم مــن تكويــن فكــرة جلّيــة ملــا يــدور 

بهــذا  تأـثـراً  لهــم  يحــدث  ســوف  ومــا  حولهــم 

العالــم، هــذه القــدرة العقليــة هــي مــا أطلــق 

عليهــا رايــت ميلــز “الخيــال السوســيولوجي“. 

وهــي قــدرة ليســت مطلوبــة مــن الباحثــني يف 

علم االجتماع فقط، وإنما يجب أن يمتلكها 

والفنانــون، وحتــى  والدارســون  الصحفيــون 

االجتـمـاع  علــم  زايــد:  )أحمــد  النــاس  عامــة 

دار  والنقديــة(،  الكالســيكية  النظريــات   (

.)252 ص   1984 القاـهـرة،  املعــارف، 

 ولتوضيح جوهر الفكرة، قد يطرح أحدهم 

الجامعــة، وكيــف وصلنــا  ملــاذا نحــن هنــا يف 

يســتيقظ  بأنــه  البعــض  يجيــب  قــد  هنــا؟  إىل 

كل يــوم ويكــون لديــه موعــد يف الجامعــة يف 

ســاعة محــددة )أي موعــد املحاـضـرة( لذلــك 

هو هنا. أو قد يجيب آخر، بأن لديه الطموح 

لــي يصبــح باحثــا اجتماعيــا متمرســا يف فهــم 

ملجتمعــه،  االجتماعيــة  والقضايــا  املشــكالت 

أو للحصول عى شهادة علم االجتماع التي 

تخوله الدخول إىل ســوق العمل والحصول 

يف  املــادي.  الدخــل  وبالتــايل  الوظيفــة  عــى 

حقيقــة األمــر هــذه هــي إحــدى طــرق التفكــري 

لإلجابــة عــى هــذا الســؤال.

أنــه لإلجابــة عــى هــذا الســؤال  يعتقــد ميلــز 

لكيفيــة  الفــرد  نـظـرة  تجــاوز  علينــا  ينبغــي 

جـغـرايف  ملــكان  أو  الجامعــة،  إىل  وصولــك 

تحــب  ألنــك  هنــا  إىل  وصلــت  تكــون  قــد  مــا. 

ميلــز  لكــن  الجامعــة،  هــذه  يف  املدرســني 

نطــاق  ضمــن  دائمــاً  ألنــك  هنــا  بأنــك  يخرنــا 

نفــوذ قــوى التاريــخ، والطبقــة االجتماعيــة، 

االجتماعــي  التغيــري  ومتـغـريات  وعوامــل 

تقــوم  العوامــل  هــذه  كل  وانعكاســاته. 

فقــط  لــذا،  االجتماعــي.  ســلوكك  بتشــكيل 

مــن خــالل فهــم كيفيــة تقاطــع هــذه القــوى 

الفــردي(  الصعيــد  عــى  هــذه  حالتنــا  )يف 

إن  هنــا؟”.  نحــن  “ملــاذا  ســؤال  فهــم  يمكننــا 

هــذا الســؤال هــو مســألة تحقيــق وبحــث. وإن 

الجواب عى ذلك – حســب ميلز – يكمن يف 

والتاريــخ. الذاتيــة  الـسـرية 

 يف حقيقة األمر، نقوم كل يوم بعدة أنشطة 

برمجــة  ِوفــَق  بهــا  نقــوم  ال  لكننــا  حياتنــا  يف 

آليــة، وإنمــا تظــل تلــك القــوى تشــكل وتحــدد 

وتغــري مــن ســلوكنا بشــكل دائــم. وفقــط مــن 

ملــاذا  القــوى، ســنفهم  بتلــك  خــالل اإلحاطــة 

ملـشـاكل  ملتفتــاً  ميلــز  كان  لقــد  هنــا.  نحــن 

مثــل  الفــرد.  مـشـاكل  خصوصــاً  املجتمــع، 

والبطالــة  الصحيــة  والرعايــة  وامـلـرض  الفقــر 

والتهميش االجتماعي. فقد يتبادر إىل ذهن 

ُــالم عــى بطالتــه، فيبــدأ  امـلـرء مثــالً بأنــه هــو امل

التفكــري بأنــه كان عــى خطــأ عندمــا درس يف 

درس  لــو  بأنــه  ويعتقــد  معــني،  اختصــاص 

تخصصــا آخــر يف جامعــة أخــرى لكانــت حالــه 

أفضــل. لكــن هنــاك طريقــة أخــرى للتفكــري، 

هــي  مــا  الوطنــي،  االقتصــاد  حــال  عــن  مــاذا 

القــوى السياســية واالقتصاديــة التــي شــكلت 

عامله اليوم، وما الذي أدى لجعل االقتصاد 

يقــدر وظيفــة مــا عــى حســاب أخــرى؟

هــي  الفرديــة  املـشـاكل  أن  ميلــز  يــرى  بذلــك 

املـشـاكل العامــة. إن البشــر الذيــن يعتقــدون 

يفقــدون  خاصــاً،  طابعــاً  ملـشـاكلهم  أن 

العالقــة  فهــم  عمليــة  مــن  مهمــة  حلقــة 

العامــة،  واملســائل  الخاصــة  مـشـاكلهم  بــني 

طّبــق  إذا  الواعــي  السوســيولوجي  أن  إال 

ســريى  السوســيولوجي،  الخيــال  مفهــوم 

فقــط  وليــس  مرتابطــة.  القــوى  تلــك  أن 

الخيــال  يمتلــك  أن  السوســيولوجي  عــى 

السوسيولوجي بل يجب عى الجميع فعل 

ذلــك )حســام الديــن فيــاض: املدخــل إىل علــم 

االجتـمـاع – مــن مرحلــة تأصيــل املفاهيــم إىل 

ذـكـره،  ســبق  مرجــع  الـــتأسيس،  مرحلــة 

ص107-106(.

إن تفعيــل مفهــوم الخيــال السوســيولوجي 

يتطلــب يف املقــام األول أن ننــأى بأنفســنا عــن 

املجريــات الروتينيــة ألمــور الحيــاة ليتســنى لنــا 

دراســة  جديــدة، ألن  نـظـرة  عليهــا  نلقــي  أن 

علم االجتماع ليست مجرد عملية اكتساب 

عالــم  يف  ُيـفـرَتَض  بــل  االجتماعيــة،  املعرفــة 

مــن  التحــرر  عــى  قــادراً  يكــون  أن  االجتـمـاع 

الشــخصية املباـشـرة ويضــع األمــور  الظــروف 

يف الســياق األوســع من خالل الرؤية الواعية 

للعالقــة القائمــة بــني الفــرد واملجتمــع الــذي 

الرؤيــة  هــذه  لنــا  تســمح  إليــه، حيــث  ينتمــي 

يفعلــه،  مــا  يفعــل املجتمــع  كيــف  نــدرك  أن 

بعيــد بمجريــات  إىل حــد  نتأثــر  نحــن  وكيــف 

الخيــال  أدق  بتعبــري  املجتمعيــة،  الظــروف 

السوســيولوجي هــو أن نــرى املجتمــع كــيء 

قائــم بعيــد عــن تصوراتنــا الخاصــة والتفكــري 

فيمــا يحــدث بطريقــة غــري اعتياديــة وشــاملة 

إن  بقولــه  ميلــز  رايــت  ذلــك  إىل  يشــري  كمــا 

بــأداة تمكــني  الخيــال السوســيولوجي أشــبه 

تسمح إىل حد ما بفهم التصرفات اإلنسانية 

والذهــاب  منظــورة،  غــري  أخــرى  أبعــاد  مــن 

بعيــداً يف تحليلهــا عمــا يقــرره أو ـيـراه النــاس 

االجتـمـاع  علــم  طربيــه:  )مأمــون  العاديــون 

بــريوت  املعرفــة،  دار  اليوميــة،  الحيــاة  يف 

شــديد  باختصــار   .)12 ص   ،2011 ط1، 

“القــدرة  السوســيولوجي  الخيــال  يعنــي 

الالشــخصية  التـحـوالت  مــن  االنتقــال  عــى 

قربــاً  الســمات  إىل أكــر  البنائيــة  والتـحـوالت 

عــى  والقــدرة  البشــرية،  بالــذات  والتصاقــاً 

وتلــك  التـحـوالت  هــذه  بــني  العالقــات  رؤيــة 

السمات والخصائص. وتكمن وراء استخدام 

هذا الخيال السوسيولوجي الرغبة والتطلع 

والتاريخــي  االجتماعــي  املغــزى  معرفــة  إىل 

التاريخيــة  املرحلــة  ويف  املجتمــع  يف  للفــرد 

التــي تحــدد وجــوده وطابعــه النوعــي” )رايــت 

ميلــز: الخيــال العلمــي االجتماعــي، ترجمــة: 

تقديــم:  وآخــرون،  عبداملعطــي  عبدالباســط 

الجامعيــة،  املعرفــة  دار  نعيــم،  ســمري 

مصــر، 1997، ص18(. وباســتخدام الخيــال 

السوسيولوجي سيشعر الناس الذين ظلت 

عقولهم محصورة يف مجموعة محددة من 

الدوائر وكأنهم استيقظوا فجأة عى حقيقة 

أنفســهم  يظنــون  كانــوا  التــي  لتلــك  مغاـيـرة 

فيــاض:  الديــن  )حســام  بهــا.  معرفــة  عــى 

تطــور االتجاهــات النقديــة يف علــم االجتـمـاع 

.)104 ذـكـره، ص  ســبق  مرجــع  املعاصــر، 

إعمــال  كيفيــة  لنــا  ســيتوضح  التــايل  واملثــال 

تأملنــا  إذا  السوســيولوجي  الخيــال  مفهــوم 

املثــال.  ســبيل  عــى  الشــاي”  ـشـرب  “ســلوك 

جماعــي؟ أم  ثنــايئ؟  فــردي؟  هــو  هــل 

إن طبيعة الحديث الذي يتم اســتلهامه من 

خالل ســلوك شــرب الشــاي )ومن جلســته(، 

الوقــت  مثــالً؟  القهــوة  جلســة  عــن  أيختلــف 

مــاذا  ومــع  فيــه؟  الشــاي  ـشـرب  يتــم  الــذي 

نتناولــه؟ هــذه التســاؤالت عبــارة عــن تمهيــد 

اقتصــادي،  ُبعــد  هنــاك  حيــث  للفـكـرة… 

ـيـرتاوح  وضمنــه  اإلنـتـاج،  ببلــد  مرتبــط 

االحتــكار،  أصحــاب  مــن  األفــكار  تسلســل 

للمزارعــني  اليوميــة  الحياتيــة  التفاصيــل  إىل 

طقــوس  رؤيــة  يمكــن  ومنهــا  والقاطفــني، 

ضمــن  االجتماعيــة  البنيــة  كمــا  القطــاف، 

القــرى، وعــادات الــزواج وتأســيس العائلــة، 

الجنــدري،  والتفضيــل  اإلنجــاب،  نســب 

حركــة  صــوب  البحــث  يتجــه  أن  ويمكــن 

مرتبطــاً  والفقــر،  الصفيــح،  ومــدن  النــزوح 

تســاقط  ومعــدل  والجفــاف،  املنــاخ  بحالــة 

الزراعيــة.  املحاصيــل  عــى  وأثرهــا  األمطــار 

هــذا يعنــي أن املخيلــة السوســيولوجية التــي 

قابلــة  متعــددة،  باتجاهــات  تتجــه  تتكــون 

نوعيــاً،  ُتــدرس  أن  يمكــن  كمــا  للتكميــم، 

وهــذا خاضــع للمنظــور الــذي مــن خاللــه يريــد 

الشــاي“،  ـشـرب  “ســلوك  توصيــف  الباحــث 

املتوـفـرة،  والدراســات  املعلومــات  وملصــادر 

أن  نجــد  كمــا  ومنهجــه.  البحــث  وأســلوب 

بالتصديــر،  أيضــاً  الُبعــد االقتصــادي مرتبــط 

رأس  حركــة  املســتوردة،  الدولــة  البورصــة، 

حتــى  والطلــب،  الـعـرض  وسياســة  املــال، 

نـظـرة  يحــوي  وكلــه  املســتهلك،  إىل  يصــل 

عــى صعيــد الوحــدات االجتماعيــة الصغــرى 

والكــرى.

فيتــم  أمــا يف األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة 

تخطــي الحــدود بــني العلــوم ليكــون متعــدداً 

الباحــث  عمــق  يشــكل  مــا  وهــذا  ومتكامــالً، 

ـغـريه.  عــن  الخاصيــة  هــذه  يمتلــك  الــذي 

ففــي البعــد الثقــايف، املرتبــط بطقــوس ـشـرب 

الشــاي، األواين والكــؤوس، طريقــة تحليتــه 

بالعسل أو السكر، أو املحليات الصناعية أو 

دون تحليــة، هــذه الفـكـرة بدورهــا تتشــعب 

واملريــض،  امـلـرض،  فـكـرة  تفاصيــل  إىل 

الــدواء،  ومؤسســات االستشــفاء، واحتــكار 

وكل قضيــة لهــا امتــدادات مختلفــة وشــبكة 

تتشــعب مــن خاللهــا تبعــاً للباحــث ومعارفــه 

وأسباب البحث وأهدافه املرجّوة. ويف البعد 

االجتماعي فإنه ينحصر يف طبيعة العالقات 

االجتماعيــة التــي تنبنــي حــول هــذا الســلوك، 

من يدعو ويستضيف من؟ وملاذا؟ هل يعتر 

من أساسيات الضيافة؟ هل يرتبط باألفراح 

األـتـراح؟ أم 

بعــد تاريخــي، متعلــق ببدايــة  وهنــاك أيضــاً 

شــربه،  ســلوك  والحقــاً  الشــاي،  انتشــار 

التــي  القــوى  وطبيعــة  اعتمــاده،  وســبب 

ساعدت عى انتشاره، وعالقات االستغالل 

النشــأة  كانــت  إذا  خصوصــاً  للمزارعــني 

مســتعبدين. واملســتَغّلني  اســتعمارية، 

السوســيولوجي،  الباحــث  أن  نجــد  وهكــذا 

مــن خــالل ســلوك ـشـرب الشــاي عــى ســبيل 

الســلوك  بهــذا  )فقــط(  يهتــم  ال  املثــال، 

الــذايت أو الفــردي، بــل يضعــه ضمــن ســياق 

مجتمعي أوسع. حتى لو لم يسلط الباحث 

يتابعهــا  لــم  أو  جميعهــا،  عليهــا  دراســته 

الســياق  هــذا  أن  إال  ذاتــه،  بالعمــق  كلهــا 

أهميتــه،  البحــث  يعطــي  مــا  هــو  املتكامــل، 

يحــدث  وهــذا  ـغـريه،  عــن  تمـيـزه  والباحــث 

تكوينــه  الباحــث  يســتكمل  عندمــا  فقــط، 

مــن  السوســيولوجي  الخيــال  تحويــل  عــر 

أداة بحثيــة إىل َمَلَكــة فكريــة عقليــة )حســام 

االجتـمـاع  علــم  إىل  املدخــل  فيــاض:  الديــن 

مرحلــة  إىل  املفاهيــم  تأصيــل  مرحلــة  مــن   –

ص-108  ذـكـره،  ســبق  مرجــع  الـــتأسيس، 

109(. أي أن من العناصر األساسية للخيال 

االجتماعــي  الباحــث  قــدرة  السوســيولوجي 

عــى النظــر إىل مجتمعــه نظــرة الدخيــل عليــه 

أو الغريــب عنــه، وليــس مــن منظــور خراتــه 

الثقافيــة،  ونزعاتــه  املحــدودة  الشــخصية 

إلدراك  الشــاملة  النـظـرة  هــذه  فاســتخدام 

العالقــة بــني تجربتــك الشــخصية واملجتمــع 

وســوف تســاعدك عــى تغيــري وجهــة نـظـرك 

وعالقاتك وصوالً إىل املؤسسات االجتماعية 

وإىل التاريــخ ككل، وهــذا يعنــي بــكل تأكيــد 

أنــك بــدأت اآلن يف اســتخدام مفهــوم الخيــال 

السوسيولوجي وتوظيفه يف قراءة مجريات 

الحياة االجتماعية تمهيداً لفهمها وتحليلها 

وتفســريها.

 باحث وأكاديمي من سوريا

مقال
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سؤال ما بعد المركزيات األوروبية
الناقد والمبدع وموت النص
وعالم األدب ما بعد كورونا

حاتم عبدالهادي السيد

ملــن يكتــب الناقــد؟ وهــل يتوجــب عليــه أن يتبســط يف طروحاتــه لتصــل رســالته إىل املبدع/القــارئ؟ ومــا حــدود الكتابــة األدبيــة؟ وهــل 

هنــاك منهاجيــة محــددة يتوجــب عــى الناقــد أن يســلكها يك يخاطــب العامــة؛ مــع العلــم بــأن النقــد يخاطــب الخاصــة يف األســاس، 

وربمــا يتوســل القــارئ واملبــدع – أحيانــًا – فيبســط كتابتــه،- كمــا أزعــم – وهــل مطـلـوب منــه أن يتبســط، أم عــى القــارئ أن يرتفــع 

بالــدرس القــرايئ لديــه ليبحــث عــن مضامينيــة املصطلحــات ليحــدث الحــراك املأمــول؟ ثــم مــا مــدى حــدود النقــد وطموحاتــه؟ وهــل 

يمكــن اعتبــار التأويــل منهاجيــة يمكــن التعويــل عليهــا لتفكيــك شــيفرات النــص؟ ثــم إذا أمتنــا املؤلــف – عــى حــد قــول روالن بــارت – 

ثــم الناقــد، بــل والنــص فمــاذا ســيتبقى للقــارئ يف ظــل هــذا التخبــط، وقــد أماتــوا القــارئ – وبالتــايل فهــذا “مــوت لإللــه”، كمــا يزعــم 

كثــرون كذلــك.

مقال

تخــرج  التــي  الكــرى  الصيحــات  إنها 
علينــا كل يــوم؛ فهــل نحــن بصــدد 

نقــد جديــد ملــا بعــد املركزيــات األوروبيــة، ومــا 

بعد الحداثة وغري ذلك دون النظر إىل تراثنا 

نظريــة  ثمــة  وهــل  الكبــري؟  العربــي  النقــدي 

بعيــداً  أن نصوغهــا  لنــا  يمكــن  نقديــة عربيــة 

بعــد  ومــاذا  مثــل:  النقــدي”  “التغريــب  عــن 

نتحــدى  وهــل  النقــد؟  يف  األوروبيــة  املســألة 

املــن بالهامــش – عــر املدرســة الكولونياليــة – 

لنعيــد البحــث عــن الهويــة واـلـرتاث، لتبيــان 

عــر  جديــد  نقــدى  عربــي  منهــج  وجــود 

النقــدي  تاريخنــا  يف  الثقافيــة”  “الدراســات 

وغريهــا،  العوملــة  صراعــات  وعــر  الكبــري، 

تعيــد  نقديــة”  ثقافيــة  “فلســفة  ثمــة  وهــل 

تأســيس هويــة النقــد العربــي يف ضــوء الكــم 

النظريــات األوروبيــة واألمريكيــة  الهائــل مــن 

التــي غــدت تقليــداً، و”موضــة”، بــل وعقــدة 

– عقــدة الخواجــة – لدينــا كـعـرب، لنتمثــل 

األنمــوذج الغربــي باعتبــاره ســفراً مقدســاً ال 

يجب تخطيه، وبالتايل نسقط جهود النقاد 

الـعـرب – عــى مــر تاريخهــم – مــن الخارطــة 

النقديــة العامليــة؟ ثــم ألــم يــن األوان لطــرح 

مصطلحــات  وـصـوغ  عربيــة،  منهاجيــة 

عربيــة، بــل ونظريــات – وهــى كثــرية – إلعــادة 

االعتبــار إىل “الهويــة النقديــة العربيــة” بعــد 

اتكاء منجزنا النقدي – اآلن – عى طروحات 

ونظريات وأفكار غربية؟ وهل يمكن العودة 

إىل القديــم وتطويــره بمنجــز حداثــوي ملواكبــة 

التـغـريات والتالحقــات املتعاقبــة والســريعة 

عــر  النقديــة  والفلســفة  الفكــر  مجــاالت  يف 

املركزيات، ولعبة األمم، والقوة، والنفوذ، 

والهيمنــة، والعصرنــة، واألمركــة؟ أم نقــف 

لنقلــد؛ وفقــط. دون أن نســتوضح إملاحــات 

تجيــب عــن ســؤال: ومــاذا بعــد كل هــذه املــا 

والتجريبيــة؛  التجديديــة،  حداثيــات  بعــد 

ودون النظر إىل طبيعة املجتمعات العربية، 

الثقافيــة  وخصوصياتهــا  وظروفهــا، 

ثــم  وعلومهــا؟  بــل  وفلســفتها،  والفكريــة، 

إىل  لنعــود  الـغـرب  عقــدة  مــن  نتحــرر  هــل 

النقــدي كل مــا  األصالــة نافضــني عــن تراثنــا 

هو مخرتع وحادث غربي، أو باملعنى األدق: 

الــذى  النقــد  نفــق  نهايــة  يف  ضــوء  ثــم  هــل 

نمارســه – بجهالــة.. وبمعلوميــة – ثــم نـقـول 

مــن  ودعــك  تنويريــون،  نحــن  مفاخريــن: 

الظالميــني، والـعـرب املتخلفــني – لأســف – 

مــر  عــى  االســتعمار  خّلفهــا  ركامــات  وهــى 

التنويــر  “دعــاة  فيهــا  وأوقعنــا  األجيــال، 

 ” الوعــي”،  “تيــار  صيحاتهــم  عــر  بالباطــل” 

ومســايرة كل مــا هــو غربــي – واعتبــاره نصــاً 

نـقـول  – ال يجــب تجــاوزه، فغدونــا  مقدســاً 

وعــى  بــارت،  روالن  يـقـول  كمــا  كل صبــاح: 

سوســري،  قــال  وكمــا  ريكــور،  ـقـول  حــد 

ـقـول  “حــد  عــى  نقــل  ولــم  وغريهــم، 

أو  القزوينــي،  أو  الســكايك،  أو  الجرجــاين” 

علـمـاء  مــن  وغريهــم  القرطاجنــي،  حــازم 

وغــري  والبالغــة  والفلســفة،  واللغــة  النقــد 

ذلك يف العلوم والفنون واآلداب، وغريها… 
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ثم أليس هناك فالسفة عرب لنتمثلهم، أم 

أن إمامنــا – اآلن – وشــيخنا هــو بــارت وريكــور 

يف النقد، والسيدة سوزان برنارد وغريهم؟

لســنا ضــد الحداثــة، بــل لأســف نمارســها، 

عــى غــري هــدى، عــر بيئاتنــا العربيــة، وقيمنــا 

الشــرقي،  وهوانــا  وهويتنــا،  اإلســالمية، 

يطلــع  والعلــم  الـغـرب،  مــن  يطلــع  فالنقــد 

واملوضــة  واملـشـرب  امـلـأكل  بــل  الـغـرب،  مــن 

وغــري ذلــك كلهــا ذات نكهــة غربيــة غرائبيــة، 

لهــدم الهويــة والثوابــت والقيــم، وبعيــداً عــن 

فـكـرة املؤاـمـرة، فهــذه هويــات ومركزيــات ال 

 – فالشــمس  الشــرقي،  هوانــا  مــع  تتناســب 

عــى امتــداد العصــور – تطلــع مــن الشــرق، 

“العقــد  عــن  وبعيــداً  الثوابــت،  هــي  وهــذه 

والتعصــب للعــرب” – الذيــن تخلفــوا حينــاً – 

لكننــا لــن نظــل نســمهم بالعجــز، ونضعهــم 

يف بــاب الظلمــات، وهــم كذلــك املســتنريون 

عندما انفردوا بالغرب سبقوهم، وإال فمن 

ســعيد،  إدوارد  إســهامات  ينكــر  أوروبــا  يف 

الجوهــري  وحاتــم  بــل  حســن،  وايهــاب 

والشــوام  املغاربــة  نقادنــا  مــن  وغريهــم 

واللبنانيــني،  والعراقيــني  واملصريــني، 

اإلمــارات  وفــى  كذلــك،  والخليجيــني  بــل 

ذلــك. وغــري  والســعودية 

 ولنكن منصفني، ولنتكلم بكل صدق: هل 

منجزنا النقدي العربي – اآلن – بل عر مئة 

عام – هو عمر النقد الجديد،- نحن راضون 

عنه حقيقة؟ وهل تحذلقاتنا كنقاد، تجعلنا 

نوثق، أو نستشرف منهاجية عربية للنقد، 

الشــمال  أو  املتأـمـرك،  الـغـرب  نقلــد  ونحــن 

مـقـوالت  ونصــدق   – األوروبــي   – املتــأورب، 

كاذبــة مــن مثــل: مــاذا قــدم النقــاد الـعـرب – 

باستثناء القلة – سوى رؤى شخصية تكالب 

كثــريون منــا عــى االنتقــاص مــن قدرهــا؛ ألن 

هناك من النقاد – الذين ندعوهم بالكبار – 

تابوهــات؛ ومقدســات، وأيقونــات؛ جرفونــا 

معهم لالستسالم والخنوع بدعاوى التنوير 

نـقـول  ولــن  غربــي،  هــو  مــا  لــكل  والتقليــد 

والهويــة،  النقــد،  عــى  تآمــروا  لقــد  كذلــك: 

وحاولــوا عــر العلمانيــة، ودعــاوى اإللحــاد، 

بحجــة  الهويــة  يمحــوا  أن  الحــدايث  والعهــر 

ولــم  والتمديــن”،  الحداثــة  بركــب  “اللحــاق 

مــن  فوجدنــا  باـلـرتاث،  متســلحني  يخرجــوا 

ينتقــد  الـغـرب:  يف  شــهرة  يكتســب  أن  يريــد 

الــرتاث، وينفيــه بدعــاوى الحداثــة، واعتبــاره 

يطــرح  وال  األنمــوذج،  يقــدم  ال  عقيمــاً، 

النظريــة، ومــن هنــا كان ال بــد مــن االنـجـراف 

إمريــايل  الصهيــو   _ املتأـمـرك  الـغـرب  “إىل 

ـبـراغ،  مدرســة  بعــد  ومــا  والكولونــايل،  “؛ 

واســتتباعات الحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة ” 

كالـخـراف التــي تنجــرُّ وراء القطيــع األـمـرييك 

األمثــل  النمــوذج  عــر  الصهـيـوين األوروبــي، 

للعصرنــة، واألمركــة، وعالــم مــاك، وغريهــا 

سياســياً،  وخنوعنــا  ثقافيــاً،  غزونــا  ليتــم 

األمــم،  لعبــة  عــر  اقتصاديــاً،  وتركيعنــا 

وصراع الحضارات، والثقافات، دون النظر 

اإلنســاين  واإلرث  والتمديــن،  التجــاور  إىل 

الكبــري للحضــارة والثقافــة العربيــة، بــل وإىل 

املناهــج النقديــة العربيــة، والفلســفية أيضــاً!

 ســيأىت يــوم يعــود النهــر إىل مجــراه، ويعــود 

البحــر إىل صفائــه، ويعــود للـعـرب مجدهــم 

الحضــاري والتاريخــي، وليســت هــذه أحــالم 

شــعراء، بــل مقاديــر واقــع عاملــي يتجــه نحــو 

بعــد  مــا  “عالــم  عــر  قريــب  وعمــا  الشــرق؛ 

كورونــا” ســرى تجديــداً يف خارطــة العالــم، 

الكــرى؛  العالــم  عقليــة  وتســيري  وقيادتــه، 

الهويــات  وـصـراع  النــووي،  التســلح  رغــم 

فهنــاك  واألقطــاب،  والقــوة،  والحضــارات 

العظيــم  والهـيـوىل  األكــر؛  األقطــاب  قطــب 

الكــون  عــر  لــه كل األقطــاب  تنجــذب  الــذى 

والعالــم والحيــاة.. فهــل مــن جديــد؛ ربمــا؟!

 كاتب من مصر
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اللوح األول
 

َســماٌء يف ِجــواِر َســماٍء، َســماواٌت معلقــٌة عــى ِحبــاِل 

َزْرـقـاء  ُمتجــاِوَرٌة،  َســماواٌت  ِجرييَّــٍة،  َبْيـضـاَء  َغســيٍل 

هاٍت  َعِميَقٌة، َسماواٌت َهْفهاَفٌة ولها َرواِئُح َغِسيِل أُمَّ

ــنْيَ للَبْحــِر. أُْســُطوريّاٍت َجَلْســَن يف َشــْمٍس َزْرقــاَء، وَغنِّ

َنهارَي َطويٌل، َسِرٌح كأَْغناٍم يف َسْهٍل، ُهناَك َتَتَطاَوُل 

بِــَراَءٍة  وُتْخفــي  َصْفــراُء  وأَْعشــاٌب  َخْضــراُء  أَْعشــاٌب 

ماِكــرٍة ُحطــاَم أَْعِمــدٍة َلهــا ِتَيجــاٌن ِمــَن املَْرَمــِر، َتْمــَرُح يف 

ــُد  ْخريَّــِة َســحايَل َطريَفــٌة، ِصغاُرهــا ُتَقلِّ َعناِقيِدهــا الصَّ

ــي، ُكلَّمــا ُســِمَع َصــْوٌت َنــدَّ َعــْن ُخْطــَوٍة  ِكبارهــا يف التََّخفِّ

ــِة َهــواٍء. أَو َعــْن َهَبّ

الجميــع،  دون  مــن  ألنــك،  الصبــي  أيهــا  لــك  شــكراً 

رأيتنــي أعمــى، أعطيتنــي يــدك ودللتنــي عــى الطريــق، 

شكرا لك أيها الصبي الذي سيكر ويَلُّوُح يَل من وراء 

ُح، ويف حنجرتــه املشــروطة  األبصــار فتــى بقميــص ُيلـَـوِّ

بالرصــاص،  مثقــوب  يافــع  جســد  شــجي،  هتــاف 

روا من كهٍف  حملته األصواُت عى أكتاف فتيان تحدَّ

يف جبــٍل ومــأوا املدينــة بالجنــازات.

الهواء أنشده

بصوت أزرق عميق

وعلقه

بني البحِر والسماء

وتركه

يحرس القوارب التائهة.

أَْنِت َتميمتي

املَُعلََّقِة،

يف أريض املعلقة.

بني األرِض والسماء.

 
اللوح الثاني

نهاري مركب يف زرقة تتخطف تحت سماء تتخطف، 

سرب مناديل هاربة، خفة أصوات يف رياش مذعورة، 

ونوافذ تركت للهواء.. نهاري األعمى خطى عمياء يف 

شــمس صريعــة، وكنــت قبــل اليــوم، أرســل الحصــاة 

ْبَعُة اأَلْلواُح السَّ
نوري الجراح

شعر

إىل النهر وأرى الحصاة يف النهر شمساً ضاحكة وماًء 

يتكسر.

واآلن شميس مرثيتي

وشراعي املمزق.

سماء طّي سماء، طرش خراف تائهة يف حقل شققته 

أصــوات،  أصــوات  هاربــة..  أصــوات  خائفــة،  نباتــات 

وألــواح عائمــة يف زرقــة غافلــة، ومــن جبــال امـلـوج أرى 

اليابســة تبتلــع الهائمــني عــى الســفح، وأســمع رعــدة 

الـقـالع وزعيــق الطائــر الهــارب مــن الســهم.

عيناي املخضلتان بامللح تشتعالن، وتطلبان األصياف.
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اللوح الثالث

شاِحٌب ِلساُن الَحْربَاُء،

وهي ترتيُث وتتلّفت

وتنُظرين،

َتُمــدُّ لســاَنها يل، فيصــرُي أَْطــَوَل، وأَراين ُمســتلقيا عــى 

يطبقــان  يرتجفــان،  وجفنــاي  شــاحب  أخضــر  لســان 

العســي،  بؤبــؤي  مــن  الهاربــة  نـظـريت  عــى  ويرمشــان 

نظريت الطافية مع األشعة عى رؤوس أشجار الحور. 

تهــوي وتلطــخ غســيل الشــمس.

صامــٍت،  َصْيــٍف  يف  أَْصَفــَر  جــريٍي  حائــٍط  عــى  ُد  ممــدَّ

ـغـرية َتَتَعْمَلــُق، وَتْمــأُ الحائــَط، حّتــى أَنَّ  الَحْرـبـاء الصَّ

أذين  ومــأت  تهشــمت،  الفاهيــة  بخضرتهــا  النباتــاِت 

باألصــوات.

ملــا  املـسـاء،  زرقــة  يف  للرتقــب،  وال  للزرَقــِة،  زمــاَن  ال 

البيــوت. عــى  النجــوم  وتســاقط  الدكنــة  تنتشــر 

نشــيج النافــورة يرفــع األنشــودة يف هــواء يصــوح رائحــة 

الدفــى وشــبق األرجــاء.

الريقات الصغرية املضيئة تتوارى يف لحاء الشجر،

والنعاس يمأ العني.

اللوح الرابع
 

يا لهذا الطريق، ويا لتلك السماء

كم يطول بي الطريق وال يلوح طائر يف زرقة

وال وحش يف فالة

وال جبل يقول أنا دمشق.

سأترك وصفك يا تميمتي الغائمة األسرية لعشاق يف 

قوافل راجعة من صحارى طويت يف كتاب، يعرون 

ـشـرايني  عــن  قطَّ ملعشــوقات  ويصفونــك  األقــواس 

معاصمهــن ـغـرية مــن جمالــك الغريــب.

لفاتح مسحور جال تحت أسوارك ويريد أن يضيفك 

يقلــب  ســأتركه  األبطــال،  بــدم  املبللــة  خارطتــه  إىل 

ألواحــه التــي مأهــا باســمك، يــا دمشــق وال يعــر لــك 

عــى أثــر.

املحارب أرسل رمحه يف حقل الشقائق،

ومىض يف إثره.

يلهــو  الهــواء  الرمــل،  أشــعلت  الطائشــة  الشــهب 

ك لشــبا با

عــى  تركــوا  املغيــب  مــن  رجعــوا  الذيــن  والصيــادون 

تشــتعل. ظــالالً  الشــواطئ 

الزرقة تتوارى يف القباب

الغيوم تخفق يف األشرعة والسماء تتخبط يف املراكب

ـسـرَّة األرض وال  يــا  باســمك،  يلهــج  أن  لشــاعر  كيــف 

األبــواب. تفتــح ألجلــه 

اللوح الخامس

هنا عى الشواطئ املضيئة يرتطم املغيب،

شعر

يه
رب
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ويهوي

يف زرقة عميقة

مياســمها  تاركــة وراء  تمــرح،  اللطيفــات  الـسـرطانات 

املدببــة قـطـرات امـلـاء تلمــع، وتتقطــر،

وترتكــه  امـلـاء  لســان  مــن  تفلــت  الصـغـرية  العقــارب 

يعــود إىل خضــرة فريوزيــة تتشــمس، وبينمــا املويجــات 

بوســيدون،  نجمــة  الرمــل  يف  تتفحــص  الهامســات 

شــعالتها، تــيء  البعيــدة  الـقـالع 

والقوارب املتأرجحة، ترتك األصداء ترتدد.

قــرص املغيــب يســرتد حمرتــه مــن الواقعــة ويدفنهــا يف 

األبصــار.

أأنا هنا، أم أنني هناك.

اللوح السادس

هنا

أنا هنا:

يف  تــرق  مســمولٌة  عــني  واملــرآة  تســتيقظ،  الهاويــة 

فــارغ. محجــر 

النور األهوج يغي العيون.

هل أظل هنا

نزيل عصف تلو عصف يف ظلمة،

وهواء مسموم يمال رئتي عى ساحل رمادي مهجور.

ـقـرب  يلهــث  شــيطاين  نبــات  رأيس  تحتجــز  الحجــارة 

. عينــي

وعيني تنظر رقديت.

هنا:

نباتــات الضــوء تتنفــس يف كهــوف غاـئـرة وراء محاجــر 

الضــوء  تـشـرب  العـمـاء  مجســات  ســخام،  أتخمهــا 

يف أســالك عمالقــة تتلــوى، الصــور تهــب يف األنفــاق، 

وراء  يهيمــون  ملونــة  بأجنحــة  مـسـوخ  بــي،  وتهــب 

األوصــال. مقّطــع  مجــرى  يف  العائمــة  أطرافهــم 

ترســل  الغســقية  والعــني  املجــرى،  ترمــق  الغرـيـزة 

الهــواء بقصاصــات دبقــٍة، حمحمــة  تمــأ  اإلشــارات، 

املجــرى. تنطــح  وقــرون  الســمع،  يف  نصالهــا  تغــرز 

يتلــوى  تضــوي،  وحلمــات  أثــداء  لــه  آيل  قــزح  قــوس 

ويتلون ويتعطل يف قنوات تسري فيها ظلمة. كالبات 

لهــا أذرع طويلــة وصــدور بحراشــف تتشــظى.

بالكدمــات  املشــبع  الوجــه  وهــذا  هنــاك؟  يقــف  مــن 

وجهــي؟ كان  هــل  الزرـقـاء 

هنا

أنا هنا:

أرى أجنحة عمالقة تهوي عى إعالنات تتشقق.

كيف يل أن أنهض، كيف يل أن أنتشل رقديت من هذا 

الشرك.

 

اللوح السابع

أفتــُح األبــواب وأخطــو عــى الظــالل، العشــب يتطــاول 

عــى الجــدران،

العرائش الجاّفة تغمر الخياالت وتتكسر يف الشرفات 

والنوافذ،

شعر

ال أحد،

هنا

ال أحد

الدهليز الذي ارتّج تحت خطويت

حمل إيّل هواء أصياف صريعة.

أخطــو، وأســمع حطــام ضحــكات تتفــى يف زرقــة عــى 

قمــاش أبيــض مطــرز،

رائحــة األمــس تهــّب مــن خيــاالت نســوة عــرن خطفــاً، 

تركــت  املبهــورة  األنفــاس  األصــوات،  وراء  وتواريــن 

أصابعها الصامتة يف املناديل. ووراء الغالالت سمعُت 

التوقعــاِت همــَس بنــات صغــريات يتــالىش، وخطــوات 

رهيفــة تبتعــد، واصطفــاق أبــواب تركــت أُلهيــة للهــواء.

الستائر لعب بها الوقت،

وانصرف.

وجاء الهواُء وجلس يف األريكة.

الشمس تميل عى أوراق العنب وتغرب يف البيت

تاركــة يل أنــا األعمــى بــكاء الشــجرة ونشــيج األرائــك يف 

الظــالل.

واآلن،

مــن  تـهـرب  الصــورة  ـتـرتك  وأنظــر، وال  معــي،  تلفــت 
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رأت. التــي  عينــك 

مدينتــي  يــا  دمشــق،  يــا  إليــك،  أصــل  الطــرق  أي  مــن 

املســحورة،

ســياط  الهــارب وورايئ  أنــا  ليفتــح يل،  أطــرق  بــاب  أي 

الصـحـراء.

أسري يف أرض ضربتها الزالزل،

أخوض يف عماء تحت سماء تتشقق،

املرايا تنفطر وتبتلع الجبال.

تائــه تحــت ســماء هاذيــة، كلمــا بلغــُت أرضــاً، رجمهــا 

الغيــُب وتشــققت تحــت قدمــي،

حتى لكأنني هارب من آلهة الهية ال ترمي يل قارباً إال 

لرتسل يف إثره كرة من اللهب.

أُغمٌض وأغيُب يف رمال الهبة.

خفق عماء

خفق عماء.
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روي كوّياس
برتغالي بقلب عربي

ال يمكن للتاريخ أن يغفل قيمة الفرتة الزمنّية التي كانت فيها شبه الجزيرة اإليبريّة تحت الحكم العربي األندليس، وذلك من 
النواحي الفكريّة والعلمّية والثقافّية واملعماريّة، ولعّل األدب كان له نصيبه أيضاً يف عملّية التأثر والتأّثر والتفاعل بن مختلف 
املكونات داخل شبه الجزيرة تلك، بشقيها اإلسباين والربتغايل، فثمانية قروٍن متعاقبٍة من الحكم العربي يف تلك الباد ال بّد 
ألدبها أن يأخذ شيئاً من خصائص نظره العربي وسيماه، ولغاية اليوم ال زال األدب العربي، بقديمه وجديده، من األشياء 
التي تجري العناية بها هناك، وما “املعهد الربتغايل العربّي للتعاون” إال ثمرة لجهوٍد مرتاكمٍة يف باد البّحارة إلعادة الوصل 
بن تراثهم القديم، الذي يعترب الرتاث العربي األندليس جزءاً منه، وحداثتهم الراهنة التي هي أيضاً تجد يف الشعر العربّي 

توأماً لها، وشيئاً من استمراريّة تراثها التقليدّي القديم.
ولعّل الشاعر الربتغايل روي كويّاس )1966( أحد األصوات الحداثّية التي تجُد يف الثقافة واألدب العربّين جزءاً ال ُيجتزأ من 
األدب الربتغايل الراهن، فصاحب ” ترتيب العالم” ال يكّف عن استحضار الجغرافيا وشعريّة املكان يف نّصه الشعري )وهو ما 
يمكن اعتباره شيئاً من استعراب الشعر يف الربتغال(، وبالتايل يمكن اعتباره من أكرث الشعراء الذين يدركون مدى اتساع نطاق 

األثر العربي يف الحضارة الربتغالّية عموماً واألدب خصوصًا.
هنا حواٌر معه عن تجربته الشعريّة، وعن حاضر الربتغال يف الشعر والتزاوج القائم اليوم بن الثقافتن العربّية والربتغالّية، 

من دون أن نغفل أهمّية الرتجمة أثر الثقافة الربتغالّية عى العالم اليوم. وقد قمنا برتجمة مجموعة من قصائد الشاعر.

قلم التحرير 

الجديد: بعد ثاث مجموعاٍت شعريّة وهي “مهنة الجغرافي” 

و”ترتيب العالم” و”أوروبا”، نجد أّنك توّقفت عن إصدار عمٍل 

شعرّي لك منذ أكثر من خمس سنوات. هل تصّح تسمية هذا 

الشعراء  به  يلوذ  الذي  الشعري  الصمت  من  نوعاً  التوّقف 

فكيف  صمتًا،  كان  وإن  حياتهم؟  من  متفاوتٍة  فتراٍت  خال 

تحّدد عاقتك، شعريًّا، معه؟

فترٌة  كانت هناك  “أوروبا”  كتابي األخير  عقب  روي كوّياس: 
تعّد  دائماً.  موجوٌد  أّنه  اعتقدُت  صمٌت  بالفعل،  الصمت  من 

مسألة تأليف عمٍل أدبّي مهّمًة شاّقة، وأحياناً مرهقًة عقلّياً وحّتى 

أن  يتنّفس، وقبل كّل شيٍء  الكتاب  نترك  أن  لذا علينا  جسدّياً، 

ندع مشروع الكتاب ذلك ظاّلً ألنفسنا، أو شمساً تشرُق في صمت.

الكتابة  عدم  صمت  حتى  جوهريّاً،  أمراً  بالصمت  االرتباط  يعتبر 

يعتبر ضرباً من ضروب الكتابة. من ناحيٍة أخرى فإّن عمل الكتابة 

– القصيدة هو في األساس قطعة صمٍت في حالٍة نقّية، في جزٍء 

ضئيٍل من الوقت.

في الوقت الحالي أكتُب كتابي التالي وأعمل على إكماله، فبعد 

للعمل  البرتغالّية  الحكومة  من  منحٍة  على  حصلُت  “أوروبا” 

معهد  من  األدبي  لإلبداع  كمنحٍة  وذلك  الجديد،  كتابي  على 

 )Instituto do Livro e das Bibliotecas( الكتب والمكتبات

التابع لوزارة الثقافة، وكان من المفروض أن ُينشر فعالً، ولكن 

الواجبات األسرية تجاه أطفالي  الوباء، كذلك أمام  مع تداعيات 

الصغار، ومع كّل ما حدث بشكٍل غير متوّقع، فقد تأخر كّل شيٍء 

لأسف. لكّنني ال زلت متفائالً بنشره هذا العام.

على أّي حال، نشرُت مؤّخراً نصوصاً متفّرقًة، في شكل مختاراٍت، 

بنغالدش،  إسبانيا،  روسيا،  )صربيا،  وخارجها  البرتغال  داخل 

الهند، تلك التي أذكرها حالياً(، كما أّنني أكتب المقاالت بحيث 

أحّب كتابة المقال األدبي، وكّل شيٍء مرتبٌط بالغموض.
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حوار

اكتشاف العالم، اكتشاف المعنى

لبيئته  الجغرافي  بالمعجم  القديم  الّشاعر  ارتبط  الجديد: 

عناوين  تختار  وأنت  معها،  تماهى  حّتى  عموًما  ولألرض 

بحتة.  جغرافّيٍة  على اصطاحاٍت  بناًء  الشعريّة  مجموعاتك 

ما اّلذي يجعل الشعر مرتبًطا في ماهّيته بجغرافّيات األمكنة 

للشعر  الجغرافّي  العالم  يضيفه  الذي  وما  واألشياء، 

والشعريّة وال يضيفه غيره لهما؟

روي كوّياس: سؤال مثير لالهتمام وممّيٌز للغاية، تبدو اإلجابة 
عنه سهلٌة للغاية، لكنها قد تكون أيضاً صعبٌة للغاية. منذ أولى 

التناسج،  من  نوعاً  وشّكلت  وثيقاً  ارتباطاً  أعمالي  ارتبطت  كتبي 

كما لو كانت جميع نصوصها مّتصلة بشكٍل ال شعوري ومشّكلًة 

مشروعاً واحداً، نّصاً واحداً، وطريقًة واحدًة لفهم العالم. هذه 

األعمال تشير إلى ذلك االهتمام بالمناظر الطبيعّية، ليس كشيٍء 

به  الشعور  اكتشافه،  يجب  كشيٍء  بل  بعناية،  وصفه  ينبغي 

وتجربته.

في  ما  نوع  من  جغرافّي  عالٍم  دور  القصائد  في  المؤلف  يتولى 

الكثبان،  الجبال،  إلى  الوديان  تنّزهاته، في أسفاره من  رحالته، 

الصحاري، ومن الغابات إلى الجزر المفقودة أو “المدن المدّمرة”، 

يالحظ ويبلوُر في هذه المشاهد الطبيعّية أسطرا وأفكار تّتبُع ترتيباً 

في الذاكرة.

المكتشفة  غير  وهكذا تصبُح جميع األماكن والفضاء والخريطة 

إلينا،  بالنسبة  الوحيدة،  اإلمكانية  للذاكرة، وكذلك  حّياً  جسماً 

للحفاظ على ذكرياتنا ونقل تلك الذكريات التي ليست لنا. تذّكرنا 

المباني والمدن والحقول والحدائق أيًضا بأداء الذاكرة والماضي 

وحياتنا، والتي ليست زمانّيًة فحسب بل، ربما بشكل أكثر أهمية، 

مكانيًة أيًضا، ودائًما ما كان ويْنفرد جورج سيبالد يكتب عن هذا 

في كتبه ومقاالته.

الزمن،  فهم  لمحاولة  فلسفّيٌة  طريقٌة  تأّملّية،  نظٍر  هذه وجهُة 

من  شبكٍة  داخل  وأبحث  البشري،  وتاريخنا  وحاضرنا  ماضينا 

المّد  من  حالٍة  في  األماكن  تعليق  خاللها  من  يتم  التي  النماذج 

والجزر.

أن  حيث  المشاة،  مسار  من  الظل  هذا  األوروبي  الفكر  يحمُل 

األفكار واألنظمة العظيمة التي ابتكرها وطورها علماؤه وفالسفته 

وكّتابه هي نتيجة، في كثير من الحاالت، لسفٍر جغرافي وروحي، 

ونتيجة لذلك عبر مفترق طرق العقليات والمشاعر المشتركة في 

كل أزمنتها وأمكنتها.

في كثيٍر من األحيان ُينظُر إلى أّن القيام برحلة الحج، بالسفر أو 

حّتى بالترحال، كعمٍل من أعمال اّتباع الطريق. من الصعب رؤية 

عملّيٍة بسيطٍة، يوميٍة وضروريٍة كالسفر أو كأداء الحج، ما لم 

بسفٍر  القيام  فإّن  أو مجازيّة. ومع ذلك  بطريقٍة رمزية  يتم ذلك 

وروحه،  قدميه  المسافر  يحّرك  أن  وهو  من ذلك،  أكثر  يتطّلب 

موازيًة  رحلًة  الوقت  ذات  في  الجسدّية  رحلته  تتضّمن  أن  أي 

ذات طبيعٍة روحانّية، ففي رحلة الحج يكون اإلطار الذهني الذي 

يدفع اإلنسان إلى األمام نحو هدٍف محّدٍد 

في  الجسدي  السير  فعل  أهمّيًة من  أكثر 

الطريق إلى نهايته.

بشكٍل  يتوافق  قد  الذي  التسلسل  هذا 

متساٍو مع أّي طقوس سفٍر، ودور السفر 

ضمن األنشطة الفنّية والثقافّية ليس بأقل، 

مع ذلك، من “استعارٍة لحياة اإلنسان على 

أّي  قبل  من  فهمها  يمكن  والتي  األرض”، 

شخص، وبالتالي فإّن السفر، بقدر ما يكرر 

لحياة  والمتكررة  المتسلسلة  المحاكاة 

الشخص حتى النقطة التي يصل فيها إلى 

دائًما  موجوٌد  الهدف،  بعد  طويلة  نوبة 

عبر أنظمٍة المعتقدات إلى الحد الذي ُيعتبر ظاهرًة ذات 

طبيعٍة عالمّيٍة تقريًبا.

في هذا النوع من الشعر سيكتشف القارئ مناظَر طبيعيٍة غير 

مسبوقة، حاضًرا وماضًيا، حيث إذا انجرف بعيًدا في الجوفية 

في  مسبوقٍة  غيَر  أماكن  إلى  فسيسافر  القصائد  بها  تمر  التي 

الفكِر واللغة. الكآبة والضياع تجاه دموع الزمن، مفهوم السفر، 

هي  والتاريخي،  الحميم  المشهد  استجواب  المفقود،  الحب 

الموضوعات التي تغطي عملي.

في هذه الحالة سيكون السفر، كونه عمل ترحاٍل وكونه وصلة 

صورًة ألحداث  والنهاية،  البداية  ونقاط  الجغرافّية  النقاط  بين 

واسعة النطاق، ومن بين عدٍد ال يحصى من أنفسنا، هناك نوٌع 

األخرى.  تلو  واحدًة  تنطفئ  التي  الجغرافية  الرمزيّة  الصوِر  من 

واألهم من ذلك أّنه يجعلنا نفّكر في أّن الطريقة التي تلتقي بها 

التصاوير الطبيعّية في منظور، مجتمعًة بين الطبيعة والثقافة، 

وأّن  تتجّلى،  البشريّة  والمخاوف  واألفكار  اآلراء  جعل  بإمكانها 

والموت  وبالتربة  بالحياة،  تربطنا  صامتٌة  طريقٌة  هو  شيٍء  كّل 

واستكشاف المعنى خطوًة بخطوٍة من العالم.

 

الصوفي والشعري

الجديد: في شعرك مامح دينّية صوفّية المعة، واستفاضة 

وبين  والغيبيات.  الدنيويّة  الحياة  بين  الفروق  وضع  في 

الحفر  ويمارس  الّشاعر  َصوت  يقُع  والعميق،  الّسخيف 

فيهما كاشًفا عن مكامن القوة والضعف فيهما. َكيف ُيساهم 

الصوفي العميق في تعزيز تجربتك الشعريّة؟

روي كوّياس: أجل، السعادة الصغيرة 
أيدينا،  متناول  في  دائًما  والمتواضعة 

فوقنا،  يسمو  الذي  الجمال  نجد  وكذلك 

والذي يمكن التماثل به مع الله.

هو  باستمراٍر  شعري  عنه  يبحُث  ما 

الجمال، وما يلتقطه عملي هو الملموس 

مؤّقتة  أيضاً  هي  تعتبر  التي  واألشكال 

وعابرة، مستكشفاً التوازن بين ما هو مبنّي 

الموضوعات  تتواجُد  حيث  وفوضوي، 

والذاكرة  والجمال  للموت  العظيمة 

واحٍد  مساٍر  في  وتتشابك  والمعرفة 

من الصعب رؤية عملّيٍة 
بسيطٍة، يوميٍة وضروريٍة 

كالسفر أو كأداء الحج، ما 
لم يتم ذلك بطريقٍة رمزية
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حوار

استثنائي.

هذا هو التأّمل، وهذه هي الفلسفة والميتافيزيقا التي تقّربنا من 

عالٍم متساٍم يمكن أن يكون عالم الله. ثّمة بعٌد للتفكير فيما أكتبه 

الطبيعّية، والقصص  بها، والمشهديات  نمّر  التي  وكأّن األماكن 

التي تحدث في حياتنا هي الطريق إلى الفكر، الطريق إلى جوهر 

األمور حيث يأتي كّل شيء.

العولمة  عالِم  في  اليوم  نعيشها  التي  الغريبة  األوقات  هذه  في 

الفكرّي  البعد  إلى  أخرى  مّرة  نعود  أن  واجبنا  من  الخبيث، 

والبعد الديني. دائماً ثّمة هشاشٌة في كّل شيء، ففي هذا العالم 

والحاجة  العولمة  من  الرغم  على   – الملموس  غير  المتسامي 

انعكاًسا  باعتباره  الفني  إلى ذلك – نجد اإلبداع  السرعة وما  إلى 

للنشاط الفكري. هنا تظهر الحياة التي تعرفنا والصورة التي تكمن 

خلف صورٍة أخرى في طبقات، وتظهر كّل صورٍة على مستوى، 

مرتبطاً بما يسبقها ويتبعها، إذا كان هذا التحّول قد حّدد مشاركَة 

الجنِس البشري مع العالم. هذه أيًضا تجربٌة داخليٌة، فكرٌة، رؤيٌة 

شبه صوفّيٍة بمعنى الفلسفة والشعر الصوفي، نقاء.

فيليب  الفرنسي  والفيلسوف  الشاعر  كتبه  ما  اآلن  أستحضر 

المنشورة في فرنسا  العالم”  تانسلين عن ترجمة كتابي “ترتيب 

:)L‘Harmattan( عن دار الرماتان

“من النظرة المحاصرة في ذاكرة األصل هذه، والتي تطرح ترتيب 

األشياء في تعقيدها السحري، نلتقط اإلنسان، الوحش، العناصر 

وفًقا لمواجهة ال هوادة فيها، رقيقة وعنيفة في آٍن معاً.

يصلبون  ونساٌء  رجاٌل  الصليب،  إشارات  ترسُم  كائناٌت  ثّمة 

أرواحهم، كّل حقيقٍة في حالة تأّهٍب وكّل بحٍث في طور التكوين. 

تجيُء أحالٌم دعماً للقاء حكايٍة تحكي عن 

الجحيم  في  الوليدة  حكمتها  إنسانّيتنا 

األصلّية.

يمّر الشاعُر ناقالً لأبصار بقدر ما يمّر ناقالً 

والمكان  الزمان  وجوه  يبارُك  للبصائر، 

المحبوبين أمس وغداً بالضحك والبكاء.

باستمراٍر من  هنا  العالم  ترتيب  ُيستجوب 

قبل الشاهد – الشاعر، ويتساءل هو نفسه 

التي  كلماته  وتشّرد  الخاّصة  شهادته  عن 

الواقفة  والنجوم  كطفل،  الحدود  تعبر 

على جوعه النهم.

أنفاسا ولهيب مسار  الشاعر  تتغلغل لغة 

هذه الترانيم التي تسعى إلى العزلة األكثر حميمّية في الوجود”.

 

ملمح أوروبي

الجديد: صدرت مجموعتك “أوروبا” عام 2016 بعد مئة عاٍم 

من دخول البرتغال للحرب العالمية األولى، ولم تغب بعض 

نصوص المجموعة عن استعادة الحرب. كيف يجري استذكار 

البرتغال في الحرب من خال األدب البرتغالي؟

روي كوّياس: مجموعة “أوروبا” هي انعكاٌس لمفهوم أوروبا 
أو  الحالّية  الطبيعّية  للمشهديات  صورٍة  تكوين  يحاوُل  الذي 

التعّرف عليها أحياًنا،  يمكن  التي  الماضية في األجواء واألماكن 

على الرغم من أنها، في بعض األحيان، قد تكون نتيجة مزيٍج من 

أوقاٍت مختلفة.

وهو  العذبة”،  الحرب  “دموع  عنوان  تحت  فصٌل  الكتاب  في 

مجموعة من القصائد التي تعّد وجهة نظٍر سياقّيٍة حيال معركة 

أماكن  عّدة  في  أو  مكاٍن  في  كانت  لو  كما   ،1916 عام  السوم 

زمٍن  خالل  أقيمت  الكاتدرائّية  أّن  لو  بينها، وكما  فيما  مترابطة 

يحتوي على بوادر انقراضها، كّلها مقّسمٌة على موجاٍت متناسقٍة 

التاريخ، من  الجغرافيا، من  ومتباعدة، سواء أكانت أجزاء من 

ماضي  من  أم  والمشترك  الفردّي  الماضي  من  البشري،  العمل 

التقوى. في األساس، لو أردنا الحرب كفعٍل ميتافيزيقي، كتأّمٍل 

في غايٍة ما، حيث يقترب الصمت وتبسط األرض هذا الصمت في 

أعظم  أحد  الحرب،  موضوع  استخدام  تذكرت  فجأًة  المسافة. 

مواضيع اإلنسانية، للحديث عن أشياَء أخرى، ودائماً ثّمة حزٌن 

دائًما  أفّكر  الحقيقة  في  الرعب.  من  أكثر 

الطبيعّية  والتصاوير  والذاكرة  التاريخ  في 

والوقت والحب.

التي  الحرب  فإّن  المعنى،  هذا  خالل  من 

تدعو إلى تأّمٍل فلسفّي تقّدم رسماً خرائطياً 

وأسس  األوروبّية  القاّرة  من  لكّل  حقيقّياً 

الصوت البشري الهش من خالل القصائد 

وشعراء  فالسفة  كتبها  التي  والمذّكرات 

قاتلوا خاللها، وذلك في أكثر أوقاته تنّوعاً 

وأكثر مساحاتنا الثقافية في طور االختفاء.

التجربة  تنعكس  القصائد  هذه  في 

من  أكثر  للحرب  واأللمانية  اإلنكليزية 

التجربة البرتغالية، فقد كتب العديد من الجنود مذكرات ودفاتر 

حربية كما هو معروف، كما كتب البرتغاليون كذلك، وقد كان 

الحرب  في  الغربية  الجبهة  على  البرتغاليين  من  العديد  هناك 

األولى من الكتاب والرسامين.

أولئك الفّنانون تركوا أعماالً مكتوبًة ولوحات، وهذه األعمال جزٌء 

من ذلك الزمن وكان لها تأثيرها في ذلك الوقت، إذ أثّرت الحرب 

العالمية على الفّن في جميع أنحاء أوروبا، كما أّثر هذا المقياس 

أيضاً على األدب البرتغالي وتمّيزه من خالل مرويّات الحداثة في 

البرتغال وعبر أوروبا.

تميّزت الحداثة البرتغالية، كما هو الحال في البرازيل، بنهجها في 

الحركات الطليعية خالل ذلك الوقت متجاوزًة المعايير الجمالية 

الرئيسيان  الممثالن  القديمة من خالل لغٍة أدبية مبتكرة، وكان 

مجلة  مؤسسا  كارنيرو،  سا  دي  وماريو  بيسوا  فرناندو  هما  لها 

Orpheu التي هدفت إلى نشر المثل العليا الحداثّية.

بدأنا ننظُر إلى العالم كواقٍع في االختفاء الدائم، كما لو أننا وسط 

أنقاض أوهامنا، وننظُر إلى عالٍم يمكن التشكيك فيه باستمرار.

أدب وترجمة

الجديد: هل ثّمة فائدة اليوم لكتابة الّشعر؟ ترجمته؟ نشره؟ 

الـ”نا”  علًما أن هذه  اليوم،  وعينا  في  الّشعر  يغّيره  ماذا  أو: 

البشريّة ليست واحدًة موّحدة؟

روي كوّياس: سؤاٌل مثيٌر لالهتمام بال شك، أعتقد أّن اإلجابة 
الكلمات  بأّن  التصديق  علينا  بهاء.  أستاذ  سؤالك  في  موجودٌة 

بإمكانها  والموسيقى  واللحظات  والكتب 

تغيير حياة كّل واحٍد مّنا وجميع الشعوب، 

فهي توّفق بيننا وحياتنا والطبيعة البشريّة. 

حلٍّ  أفضل  هو  والثقافة  األدب  حّب  إّن 

اإليمان  أجل  من  للعالم  تقديمه  بإمكاننا 

عن  أهمّيًة  يقّل  ال  فالجمال  بالمستقبل، 

يمنحنا  ألّنه  والخير  والعدالة  الحقيقة 

المصالحة مع العالم، يؤّكد أفراحنا، يغّير 

وقبول رثائنا  لفهم  سبًبا  ويمنحنا  حياتنا، 

وعيوبنا.

والفّن  للشعر  العظيم  التراث  هو  هذا 

على  التأثير  خالل  من  وذلك  والثقافة، 

توكيد  خالل  من  حتى  أو  الجمال  خالل  من  حياتنا، 

بعض األحيان(،  في  جمالّياً  جانباً  تحمُل  )والتي  المأساة 

والفّن يجعلنا نفهم العالم جيراننا بشكٍل أفضل. كلنا واحد 

ونفس النوع، الجنس البشري الجميل.

جميعنا نعيش، كبشريٍّة، أوقاتاً خطرة، أوقاَت تغيير. ال أعرف 

في أّي طريٍق نسير أو ما إذا كنا نسير بالفعل على أفضل وجه، 

فأنا متشائٌم قليالً، تشاؤٌم إنسانيٌّ يجب علينا اإلدراك من خالله 

أن هناك دائًما أفًقا للهشاشة البشرية في كّل ما نقوم به. هذه 

فكرٌة ملّحٌة للغايِة إبّان القرن العشرين.

ما هو التقّدم؟ هل التقّدم جّيد؟ ما هي الحقيقة؟ الحقيقة ليست 

توجد  ما  فدائماً  المباشرة،  الحقيقة  وليست  رياضّياً  مفهوماً 

ُيشرُح  شيٍء  كّل  أّن  اآلن  نعتقد  بالغموض.  تّتسم  ظّل  منطقة 

من خالل عالقٍة مباشرٍة مع العالم، من خالل شبكات التواصل 

في  نعيش  نحن  المثال.  سبيل  على   )Facebook( االجتماعي 

زمن التنميط، زمن الشفافّية المطلقة، لكّن هذا التنميط يخفي 

الجوانب األساسّية لإلنسانّية، تلك المتعّلقة بالغموض، باللغز 

والرمز. إّن مشروع الشفافّية التاّمة المفروض عبر وسائل اإلعالم 

بسبب  وذلك  للثقافة،  مناهٌض  االجتماعّي  التواصل  وشبكات 

رفضه لكاّفة رموز فكرة الفّن والجمال.

هذه هي الغرضّية العظيمة للشعر والفن اليوم، أال وهي مواجهة 

هذا الوضع، ولكي ندرك أّن هناك المزيد من األشياء ينبغي علينا 

تغيير ضميرنا واإليمان بالبهاء ومصير الجنس البشري.

بذل  ومع  والنشر  والترجمة  الكتابة  مواصلة  علينا  يتوّجب  لذا 

جهٍد كبير، فالترجمة مهّمٌة جداً وتعّد غايًة جوهريّة، فدونها ال 

يحدث أّي اتصاٍل بين الشعوب وال يتناقل 

المعنى، ومن هنا تتزايد أهمّية المترجمين 

اليوم.

يقدم لنا الفن الموضوعات العظيمة لتاريخ 

البشرية، فيعطينا مفهوم األسالف للوقت 

والتاريخ والماضي، وفي هذا السياق يعتبر 

الفلسفة،  الموسيقى،  الرسم،  الشعر، 

بمثابة أساسّيات، فهي الفكرة.

ال أعرف ما إذا كنت قد أجبت على سؤالك.

 

مغامرة الترجمة

هذا  في  أيضا  أسال  أن  بد  ال  الجديد: 

يمّر الشاعُر ناقاًل لألبصار 
بقدر ما يمّر ناقاًل للبصائر، 

يبارُك وجوه الزمان 
والمكان المحبوبين أمس 

وغدًا 

 الحقيقة ليست مفهومًا 
رياضّيًا وليست الحقيقة 

المباشرة، فدائمًا ما 
توجد منطقة ظّل تّتسم 

بالغموض
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اآلخر  نحو  ونزوحه  بيئته  من  الشعر  خروج  عن  السياق 

ويخسره  أشياء  له  يضيُف  األخرى:  الثقافات  أي  )اآلخرين(، 

أشياء أخرى. بتأّملك لعملية “االرتحال” هذه، ما الذي يشّكل 

خطًرا عليه بتحوله إلى ألسنٍة أخرى؟

روي كوّياس: إّن عمل الترجمة أساسي، وقد ذكرت ذلك أعاله 
بعض الشيء. يمكن للترجمة أن توّضح لنا ما هي إمكانيات الشعر 

في العالم المعاصر، وما هي الحاجة إلى الشعر في هذا العالم، 

وصوته،  ما  بلد  مكانة  اكتشاف  المثال،  سبيل  على  ويمكننا، 

اكتشاف  إمكانية  الترجمة  ليست  القارة.  من  االقتراب  ويمكننا 

والمراجع  البيئة  اكتشاف  أيًضا  هي  بل  فقط،  اللغوي  المعنى 

لنقل  اإلمكانية  هذه  تمنحنا  فهي  وبلد،  لمؤلٍف وكاتٍب  الثقافية 

قاّرٍة إلى قاّرٍة أخرى، وتشكيل صوت واحد وهو الصوت البشري.

الترجمة مهّمٌة للمؤّلفين والمترجمين والقراء أكثر منها للناشرين 

ألّنها  أيًضا،  مهًما  األدب  تجعل  التي  األسباب  لنفس  والنقاد، 

مهّمٌة إلحساسنا بأنفسنا كبشر.

جنسنا  في  الفن  إلى  والحاجة  الفّني  الدافع  هذا  إنكاُر  يتّم  لن 

إلى  بحاجٍة  إّنها  الترجمة.  تتواجد  أدٌب  يوجد  فحيثما  البشري، 

رعاية اآلخرين.

سبب  هو  وهذا  بالفعل،  معّقدة  الترجمة  عملّية  تعتبر  بالطبع 

عندما  خاصة  للغاية،  صعبٌة  الشعر  ترجمة  إّن  أساسّيتها. 

التي  الحساسّيات  لغاٍت وثقافاٍت مختلفة، وكذلك  نتحّدث عن 

تقاربها، وكذلك األصوات  متباعدًة في بعض األحيان رغم  تبدو 

والشرق  أوروبا  بين  األمر  أّن  لو  كما  مختلفة،  تبدو  واإليقاعات 

األوسط.

لكّنها  الترجمة،  عملّية  صعوبة  تتجّلى  المعنى  هذا  خالل  ومن 

جاهدين  خاللها  من  نسعى  أّننا  أعتقُد  أهمّية.  أكثر  بالتالي 

لالستماع إلى النسخة األولى من عمل الشاعر بأكبر قدٍر ممكٍن من 

العمق والكمال، فنكافح الكتشاف الشحنة اللغويّة واإليقاعات 

الثقافّية  واالستدالالت  المعنى  تعقيدات  وكذلك  الهيكلّية، 

واالستنتاجات التي تسمح لنا، من خالل هذه النغمات، 

باالستقراء والنزوح.

في الترجمة ثّمة خطٌر دائم مع هذا النزوح، فمن الممكن أن 

يضيع اإليقاع األصلي للنص، واألهم من ذلك المعنى، والفكرة 

األصلّية للنص.

ببنية  ويهتّم  جّيداً  مترجماً  المترجُم  يكون  فعندما  ذلك،  ومع 

النص والمعنى، فسيحاوُل أن يجّسد في لغته، أي اللغة الهدف، 

المعنى.  تطّلب األمر إعادة اختراع هذا  ومعنى، حتى ولو  صوتاً 

على  دائماً  تساعدنا  فهي  إبداعياً،  عمالً  الترجمة  تعتبر  ولهذا 

المعرفة والرؤية من زاويٍة مختلفة، وكذلك نسبة قيمٍة جديدٍة 

لما قد يكون غير مألوٍف في السابق.

فتجعلنا  اإلنسانية،  عبر  الصوت  الترجمة  تنقل  المعنى  وبهذا 

النوع  إلى هذا  الوجود، ونحن كأمٍم وأفراد بحاجٍة  نفهم معنى 

من الفهم.

 

دي كامويس وبيسوا

 الجديد: عرفنا البرتغال عالماً شعريّاً جمياً بدءاً من عصر 

النهضة مع لويس دي كامويس وصوالً إلى العصور الحديثة 

حّدثنا  وغيرهم.  أندرادي  دي  وأوجينيو  بيسوا  فرناندو  مع 

باختصاٍر عن تطّور األدب البرتغالي عبر العصور.

روي كوّياس: اللغة البرتغالّية لغٌة عالمية، وواحدٌة من أكثر 
الجميلة  العربّية  اللغة  هي  كما  العالم،  حول  انتشاراً  اللغات 

اليوم  هي  البرتغالية  اللغة  الواسع.  الثقافي  الغنى  وذات  أيضاً 

العالم  حول  الناس  من  الماليين  يوّحد  مادي  وغير  مادّي  تراٌث 

من البرازيِل إلى الشرق األقصى، واألمر نفسه ينطبق على اللغة 

والثقافة العربيتين، إذ ال يمكننا نسيان تراثنا العربي الرائع.

عندما كنت في الهند، في غوا تحديداً قبل بضع سنوات وبصفتي 

ضيفاً في معهد كامويس في المدينة، استطعت أن أشهد كيف 

يتحّرك هذا األمر، فحتى اليوم ال زالت غوا تتكّلم بالبرتغالّية وتعّد 

بانجيم  شوارع  في  البرتغالّية  اللغة  سمعت  كما  مكتوبة.  لغًة 

وأتيحت لي الفرصة إللقاء محاضرٍة على الطالب البرتغاليين في 

وهي  أال  حياتي،  في  إثارًة  اللحظات  أكثر  من  واحدًة  كانت  غوا. 

تمّكني من سماع البرتغالّية المنطوقة في الهند، في هذا المكان 

عن  كان مسؤوالً  البرتغالي  تاريخ األدب  أّن  يعني  وهذا  البعيد، 

ذلك أيضاً. ليس األدب البرتغالي هو األدب المكتوب في البرتغال 

حوار
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الناطقة  البلدان  في  المكتوب  األدب  أيضاً  هو  بل  فحسب، 

بالبرتغالّية كالبرازيل وأنغوال وموزمبيق.. إلخ.

ال يسعني إال التأكيد أّن اللغة البرتغالّية، وكذلك الفنون والعلوم 

والهندسة المعمارية وما إلى ذلك، تأثرت باللغة العربّية بشكٍل 

األصل  ذات  والتعابير  الكلمات  مئات  اليوم  نستخدم  إذ  كبير، 

العربي، فعلى سبيل المثال كلمة Alforria والتي تعني الحريّة، 

أي   Açucar وكلمة  البراءة،  ومعناها   Alvara كلمة  وكذلك 

والثقافة  للغة  كان  الله…  شاء  إن  أي   oxalá وعبارة  السّكر، 

العربية تأثير كبير على اللغة البرتغالية وبالتالي على أدبها، فال 

يمكننا تناسي حقبة بالد األندلس الرائعة، وهو االسم الذي أطلقه 

الفاتحون اإلسالميون على شبه الجزيرة اإليبيرية في القرن الثامن.

األدب  تمّيز  فقد  الموضوع،  هذا  في  بعمٍق  نخوَض  أن  ودون 

البرتغالي أيضاً عبر تاريخه بالحركات العظيمة لأدب العالمي، 

وال شّك أّن أعظم مؤلفين برتغاليين في كّل العصور هما لويس 

دي كامويس وفرناندو بيسوا، األول خالل القرن السادس عشر 

كال  أّن  لالهتمام  المثير  ومن  العشرين.  القرن  خالل  والثاني 

المؤلفين قد عاشا خالل فترتين بارزتين من تاريخ البرتغال: األول 

زمن االكتشافات الجغرافّية والمالحة البرتغالّية، والتي ترافقت 

الكالسيكّية  الثقافات  من  المستوحاة  النهضة  عصر  آداب  مع 

القرن  من  األول  النصف  خالل  والثاني  واليونانّية؛  اإلغريقّية 

العشرين الذي تمّيز بالحداثة، الحداثة التي اّتبعت الموضوعات 

الصوفّية والدينّية وإضفاء الطابع المثالّي على الطفولة والريف، 

وهي التي ميّزت الرمزيّة البرتغالّية لدى الشاعر سيساريو فيردجي 

البرتغالّية  السوداويّة  أثٌر كبيٌر على  1886(. كان لأخير   –  1855(

نظرة  بيسوا،  فرناندو  لدى  النموذجّية 

حنيٍن معينٌة إلى لشبونة، شيٌء مثل مكاٍن 

ضائٍع في ضباب الزمان والمكان.

في  للغاية  لالهتمام  مثيرٌة  أخرى  فترٌة 

األدب البرتغالي، كما هو الحال في اآلداب 

األوروبية وخاصة األلمانية واإلنكليزية، أال 

بألميدا  المتمثلة  الرومانسية  الفترة  وهي 

غاريه وكاميلو كاستيلو برانكو. هذه الفترة، 

والحنين  الحب  قدمت  معروف،  هو  كما 

وإنقاذ  والذاتية  والحزن  الماضي  إلى 

الوسطى  العصور  في  التاريخي  الماضي 

لطالما  ورئيسية.  أسطورية  كمواضيع 

أنه  وأعتقد  إلّي،  بالنسبة  جًدا  مهمًة  حركًة  الرومانسية  كانت 

من المهم للغاية العودة إلى موضوعات الرومانسية في الوقت 

الحاضر، ألن الجمال في الحياة، في الغابة، في الزخارف، في 

الذي لطالما سعت  الحب  الكتب وفي  المعمارية، في  الهندسة 

إليه الرومانسية كمثل، في خطر الضياع حالّياً.

العددي  الهيجان  من  الخبيثة  الموجة  مواجهة  في  واليوم، 

البيروقراطي واإلفراط في الرؤية، تذكرنا الرومانسية بالهشاشة، 

والمخفي  المحسوس  بغير  الباهت،  واالستبطان  الشك  بضوء 

رموز  ُتسلِّط  أن  ويجب  وبالتاريخ.  البشري،  البناء  هو  الذي 

الرومانسية الضوء على حياتنا أكثر من أّي وقٍت مضى.

األدب  تمّيز  المعاصرة،  الفترة  هذه  خالل  األخيرة  اآلونة  في 

على  الحائز  ساراماغو  جوزيه  بالكاتب  أساسّي  بشكٍل  البرتغالي 

أنطونيس،  لوبو  أنطونيو  إليه  باإلضافة  ويبرز  نوبل،  جائزة 

بيّلو،  روي  أمثال  العظماء  شعرائنا  من  العديد  إلى  باإلضافة 

غاستاو  أندرادي،  دي  أوجينيو  أندرسن،  براينر  ميلو  دي  صوفيا 

كروز ونونو جوديِس.

قيد  على  زال  ال  الحّظ  ولحسن  جوديس،  نونو  يفوز  أن  يجب 

الحياة، بجائزة نوبل، فهو في الواقع يمّثل حزناً برتغالّياً محّدداً 

العابرة، والمسارات  لكيفّية مرور األوقات  للغاية، ورؤيٌة  وهاّماً 

عن  وبحٌث  أساسي،  فلسفّي  تأّمٌل  أيًضا  وهناك  نسلكها،  التي 

الجمال من أجِل الموضوعات العظيمة واألبدية للبشرية.

البرتغاليين  أّن هناك العديد من الشعراِء والكّتاب  أريد أن أذكر 

وترجمة  العربي  لأدب  حياتهم  طوال  أنفسهم  كرسوا  الذين 

الشعر العربي والترويج له، فالشعر باللغة العربية مهمٌّ جداً في 

البرتغال ويعتبُر جزءاً من تاريخنا.

 

ثقافة الحرية

تحّوٍل  عام   1974 عام  كان  الجديد: 

وذلك  البرتغال،  إلى  بالنسبة  تاريخي 

أطاحت  التي  القرنفل  ثورة  اندالع  جّراء 

نوفو”، وتجّسدت  بدكتاتوريّة “إستادو 

ارهاصاتها األولى في رواية “قطار الليل 

كيف  مرسييه.  لباسكال  لشبونة”  إلى 

األدبي  الحراك  على  الثورة  هذه  أثّرت 

البرتغالي ككل، وهل تجد نفسك ضمن 

مجموعة شعراء ما بعد الثورة؟

أميركا   – أوروبا  دار  مثل  نشر،  دور  ثّمة  كوّياس:  روي 
 ،)Don Quixote( كيشوت  دون  دار  أو   )Europe-America(

للغاية، فعلى  الـ25 من أبريل ولعبت دوراً مهّماً  قد ظهرت قبل 

سبيل المثال أصبحت دار دون كيشوت واحدًة من أبرز الدور في 

 Polícia( البالد رغم المشاكل التي واجهتها مع الشرطة الوطنّية

بـ  تختصر  والتي   )internacional e de defesa do estado

.PIDE

لوبو  كأنطونيو  جديدة،  جدد وكتٌب  كّتاُب  ظهر  الفترة  تلك  في 

أنطونيس، ماريو دي كارفاليو، ليديا جورجي وجوزيه ساراماغو، 

الرسم  “دليل  األولى  روايته  خالل  من  ككاتٍب  اكُتشف  والذي 

والكتابة” )Manual de Pintura e Caligrafia( والتي صدرت 

عام 1977. أّما الروايات فقد استغرق ظهورها بعض الوقت جّراء 

االضطرابات السياسّية التي حدثت بعد الـ25 من أبريل مباشرًة بين 

الكتابة  النوع من االنفجار عاشت  1975 و1976. خالل هذا  عامي 

الروائّية في أزمٍة ألّن الناس كانوا وقتها يكتبون عن الموضوعات 

الراهنة، األيديولوجّية والسياسّية، وقد صدرت عّدة كتٌب خالل 

ثورة الـ25 من أبريل ضمن حركة نقباء أبريل.

من  النوع  فهذا  أكبر،  بقّوٍة  برتو  آل  شعر  برز  الثمانينات  خالل 

أبريل.  الـ25 من  للغاية قبل  المتصّدعة كان معّقداً  الموضوعات 

له  وقيود سيكون  اصطالٍح  أّي  من  تحّرراً  أكثر  جيٍل جديٍد  وثّمة 

تتعلق  التي  االختالفات  تلك  منها  األدب،  تجاه  مختلٌف  موقٌف 

السفر والتأثيرات األوروبية والعالقات األخرى مع  أيًضا بسهولة 

العالم.

بسبب هذا التنّوع أصبح التحرير نشاطاً مثيراً 

ينشرون  باتوا  مؤّلفين  أّن  حيث  وبشّدة، 

بنشره  ويبدؤون  سنواٍت  خمس  كّل  كتاباً 

سمحت  بأكملها  المرحلة  هذه  سنويّاً. 

أيضاً بتوّثق العالقات بين المؤلفين والقّراء 

التوقيعات  وجلسات  الكتب  إطالق  مع 

موجودة  كانت  والتي  الكتاب،  ومعارض 

فيما مضى لكن تنحصر ضمن نصف دزينٍة 

األدبي  الحراك  بات  وهكذا  األجنحة.  من 

نوعاً من االحتفالّية عقب الـ25 من أبريل.

شهدنا في كتابة ومحتوى السنوات القليلة 

الماضية تغييرات كبيرة، بما في ذلك تدويل المؤلفين 

جوزيه  أو  أنطونيس  لوبو  أنطونيو  مثل  البرتغاليين 

ففي  البرتغال،  عالمّية  نشهد  أيضاً  نحن  وها  ساراماغو، 

الوقت الحاضر بات من الطبيعي أن يقوم الكاتب الشاب بجمع 

المراجع من المؤلفين من جميع أنحاء العالم.

كنُت طفالً عندما بدأت ثورة القرنفل ولدّي ذكرياٌت بعيدٌة جداً، 

لكّنني ال أعتبر نفسي من شعراء ما بعد الثورة ألّن تلك الفترة قد 

مضت، إذ كان هناك رد فعٍل لما بعد الثورة في األدب، بشكل 

الثمانينات من القرن الماضي.  رئيسي وكما ذكرت أعاله، خالل 

هذا واختلفت التأثيرات اآلن ألّننا عالٌم آخر بالفعل، رغم أّننا ندين 

جميعاً بحريّتنا لتاريخ الـ25 من أبريل 1974.

 

20000 كلمة عربية

حكٍم  فترة  الوسيطة  العصور  في  البرتغال  عرفت  الجديد: 

 Paderne عربي أندلسي، وأهم ما تبّقى من آثارها هي قلعة

إحدى القاع السبعة التي تزيّن علم الباد. ما الذي بقي من 

الثقافة العربّية اليوم وترك آثاره في الثقافة البرتغالية؟

البرتغال،  ظّلت  الجغرافي،  لموقعها  نظراً  كوّياس:  روي 
شأنها شأن إسبانيا، مكاناً للقاء مختلف الشعوب عبر تاريخها، 

فهي نقطة االلتقاء بين المحيط األطلسّي والمتوّسط المسيحي 

والمتوّسط اإلسالمي، كما أّنها تربط بين بحرين: البحر المتوّسط 

مركز العالم القديم، والمحيط األطلسّي بوابة العالم الجديد.

خالل القرن الثامن الميالدي عبر العرب والبربر، وهم مجموعٌة 

أفريقيا، مضيق جبل  من شعوب شمالي 

طارق وبدأوا في غزو شبه الجزيرة اإليبيرية، 

يقارب  لما  البالد  في  هؤالء  وجود  وبقي 

الثمانية قرون واستقّروا بشكٍل رئيسي في 

مناطق معّينٍة اعتماداً على المناخ وظروف 

التربة والسكان الموجودين مسبقاً وكذلك 

هنا  ومن  القبلّية.  أو  العرقية  االختالفات 

أصبح التباين بين شمال البرتغال وجنوبها 

إلى  يصلوا  لم  فالعرب  وضوحاً،  أكثر 

للحكم  التي خضعت  البالد  أقصى شمال 

سكان  على  التأثير  يكن  ولم  المسيحي، 

شبه الجزيرة هو نفسه في كافة المناطق، 

حوار

هناك العديد من الشعراِء 
والكّتاب البرتغاليين الذين 

كرسوا أنفسهم طوال 
حياتهم لألدب العربي 
وترجمة الشعر العربي

يمكن للترجمة أن توّضح 
لنا ما هي إمكانيات 

الشعر في العالم 
المعاصر، وما هي الحاجة 

إلى الشعر
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ففي البرتغال تجّلى التأثير العربي في إِستريمادورا وبيرا ليتورال، 

وبشكٍل خاص في المناطق الجنوبّية خاّصًة في ألغارفي )الغرب(. 

يمكن تفسير هذا الوضع من خالل التجارة والحرف المزدهرة التي 

ميزت جنوب شبه الجزيرة اإليبيرية بأكملها.

الجزيرة  المسلمون على شبه  الذي أطلقه  “األندلس” هو االسم 

في بداية القرن الثامن، هذه األندلس كانت إمارة بادئ األمر قبل 

أن تصبح خالفة، ويتوافق الجزء الغربي منها مع جزء من األراضي 

البرتغالّية الحديثة وتقريباً نحو حدود لوسيتانيا القديمة. وبحلول 

من  العديد  وضّمت  وتوّسعت  المنطقة  ازدهرت  التاسع  القرن 

المدن الكبرى: كويمبرا )قلنبرية(، ليسباوا )لشبونة أو أشبونة(، 

فارو،  )َمارُتَلة(،  ِمرتوال  )ِشلب(،  )شنتمرية(، سيلِفش  سانتاريم 

ِمريدا )ماردة( وباداخوس )بطليوس(.

اإلسالمي  االسم  األصل  في  هو  األندلس”  “غرب  مصطلح  إّن 

غواديانا  نهر  من  الغربي  والشمال  الغرب  إلى  بأكملها  للمنطقة 

مقاطعة  تقريباً  يقابل  ما  وهو  العرب(،  عرفه  كما  يانة  )نهر 

الرغم من مقاومة  الغربية. وعلى  الرومانّية والقوطّية  لوسيتانيا 

المسيحيين لوجودهم، لكن الحقيقة هي أّن المسلمين أظهروا 

دائماً تسامحاً كبيراً تجاه مختلف الشعوب الموجودة على شبه 

الجزيرة اإليبيرية.

اليوم، وبعد عّدة دراسات، من المعروف أّن اإلرث اإلسالمّي في 

المنطقة التي تسّمى اليوم بالبرتغال، على الرغم من صغر حجمه 

يظهر  للعرب  الثقافي  فالتأثير  هائل،  أّنه  إال  بإسبانيا،  مقارنًة 

المدّجنين  بشكٍل رئيسي في تكوين المستعربين، وفي ديمومة 

وفي االتصاالت مع المراكز الكبرى للثقافة العربية. يتجلى التأثير 

تقنيات  الطعام،  المالبس،  اللغة،  في  التغييرات  في  العربي 

العديد  المثال تعتبر  الشخصية، فعلى سبيل  العادات  العمل، 

من اآلالت الموسيقية المستخدمة اليوم في البرتغال، كالكمان 

ويعتقد  العربية،  اآلالت  من  مباشرًة  مشتّقة  والعود،  والغيتار 

بعض العلماء أن التأثير العربي موجود في موسيقى الفادو، وهو 

أسلوب موسيقي برتغالي نموذجي يغنى عادًة من قبل شخٍص 

وهذه  البرتغالي،  والغيتار  الكالسيكي  الغيتار  يرافقه 

الموسيقى مدرجٌة في قائمِة التراث الشفهي وغير المادي 

للبشرية من قبل اليونسكو.

وأضافوا  والعلمّية  والفلسفّية  الرياضّية  المعارف  العرب  نشر 

إليها مفاهيم جديدٍة في الجبر والطّب وعلم الفلك والحساب، 

يسّمى  الذي  العربي  الترقيم  نظام  المثال  سبيل  على  لنأخذ 

باألرقام العربية. كما تشّكلت مجموعة كبيرٌة من العلوم الفلكّية 

والرياضّية التي جاءت ثمرة جهوِد سنواٍت طويلٍة من الدراسات 

مبتكرين  المسلمون  ويعتبُر  واليهودّية،  والمسيحّية  اإلسالمّية 

لمصطلحاٍت واسعٍة ومعّقدٍة غّطت كافة فروع العلم.

فيها  ومكوثهم  اإليبيرية  الجزيرة  شبه  إلى  العرب  لوصول  كان 

فقد  وثقافته ولغته،  البرتغالي  الشعب  على  قويّاً  تأثيراً  لقروٍن 

تلك  اعتبار  يمكن  البرتغالّية.  األراضي  على  يمحى  ال  أثراً  تركوا 

المرحلة لقاءاً بين ديانتين، ومحاولة للتسامح الديني والتعايش 

بين المسلمين والمسيحيين.

من الصعب تحديد الرقم الدقيق لعدد الكلمات العربية في اللغة 

يناهز  عددها  أّن  يعتقد  البعض  أّن  غير  المعاصرة،  البرتغالّية 

والحضارة  التاريخ  في  مهّماً  دوراً  العرب  لعب  كلمة.  الـ20000 

البرتغالّيين، وكثيٌر من الناس اليوم ال يدركون الميراث العظيم 

قّدموها واالكتشافات األساسّية  التي  تركوه، واالختراعات  الذي 

التي قاموا بها.

اإلسالمية  الديانة  إلى  البرتغالي  التاريخ  من  كبيٌر  فصٌل  ينتمي 

عليه  هي  ما  على  البرتغال  تكِن  لم  ودونه  العربية،  والشعوب 

اليوم.

 

عالمية البرتغال

خال  جغرافّيٍة  كشوٍف  رحات  للبرتغاليين  كان  الجديد: 

القرنين الخامس عشر والسادس عشر، حيث اكتشفوا رأس 

الرجاء الصالح وقاموا بعّدة رحاٍت بحريّة إلى أميركا وأفريقيا 

والمحيط الهندي وذلك بغية أعماٍل تجاريٍّة وعسكريّة. هل 

ثمة آثاٌر من الثقافة البرتغالّية تجدها في الثقافات العالمية 

اليوم؟ حّدثنا عن ذلك.

روي كوّياس: سؤاٌل مهمٌّ للغاية وأوّد ربطه باإلجابة السابقة. 
إّن التأثير العربي كان محسوساً في مجال المالحة أيضاً، لنأخذ 

البرتغاليون  بها  انطلق  التي  كارافيال  السفينة  المثال  على سبيل 
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الكشوف  عصر  أي  والـ16،  الـ15  القرنين  في  العالم  الكتشاف 

في  العرب  استخدمه  الذي  القارب  تشبه  والتي  الجغرافية، 

المحيط الهندي. كما جرى تبادُل المعرفة الجغرافية بين العلماء 

قبل  من  المعلومات  هذه  من  الكثيُر  وُنِقلت  والتّجار،  والبّحارة 

الجغرافيين  أّن  هو  عنه  بالحديث  والجدير  اإلسالمي،  العالم 

العرب ذكروا الساحل الغربي ألفريقيا حتى رأس الرجاء الصالح.

خالل القرنين الـ15 والـ16 اعُتبِرت البرتغال واحدًة من أعظم الدول 

في العالم وأقواها وأكثرها ثراًء، إلى جانب إسبانيا. في الواقع، 

لجأت المملكتان لتقسيم العالم إلى قسمين من خالل معاهدة 

تورِدسيالس  مستوطنة  في  توقيعها  تم  التي  تورِدسيالس، 

البرتغال  مملكة  بين   1494 عام  يونيو من  الـ7 من  في  القشتالية 

وغير  “المكتشفة  األراضي  تقسيم  على  ونصت  قشتالة،  وتاج 

المكتشفة” خارج أوروبا بين التاجين.

العالم  والبرتغاليون  القشتاليون  قّسم  المعاهدة  هذه  بموجب 

الجديد في أفريقيا من خالل خط الطول 370 فرسًخا غرب أرخبيل 

تبع  بينما  البرتغال،  تابعاً  الشرقي  الجزء  وبات  الرأس األخضر، 

الجزء الغربي إسبانيا.

ألول  والقائد  المخّطط  ماجاّلن  فرديناند  البرتغالي  المالح  يعّد 

رحلة إبحاٍر حول العالم في القرن السادس عشر، فهو أّول من 

وصل إلى تييرا دي فويغو )أرض النار( في الطرف الجنوبّي للقارة 

عبر  بعدها  ومن  اسمه  يحمُل  الذي  المضيق  وعبر  األميركّية، 

المحيط الهادئ.

أول رحلة  أيًضا  هو  الهند  إلى  البحري  الطريق  اكتشاف  أّن  كما 

أوروبية إلى الهند عبر المحيط األطلسي، تمت تحت قيادة المالح 

البرتغالي فاسكو دي غاما بين عامي 1497 – 1498، وهذه الرحلة 

واحدة من أبرز الرحالت في عصر الكشوف، والتي عززت الوجود 

البحري وهيمنة البرتغاليين على الطرق التجارية.

إّن تأثير البرتغال في العالم هائٌل وغنٌي جًدا وال يقاس، أفّكر في 

الهادئ،  المحيط  الشرق،  غوا،  الهند،  إفريقيا،  كل  البرازيل، 

وأرى  اليابان،  ماكاو،  الصين،  أستراليا،  مالوكو،  الفلبين، جزر 

كم أّن هذا مؤّثر.

أعود إلى القّصة التي ذكرتها في إجابٍة سابقة، وذلك عندما كنت 

لقروٍن  برتغالّية  مستعمّرة  ظّلت  التي  الهندّية  غوا  مقاطعة  في 

صحيحًة  برتغالّية  لغًة  فيها  وسمعت   1961 عام  حتى  عديدٍة 

برتغالي،  أساٍس  ذات  غوا  في  الهندسّية  المباني  إّن  وبّلوريّة. 

وكان  فونتاينياس،  كحي  البرتغال  في  أصيلًة  قرى  واألحياء 

للبرتغاليين أنفسهم حضوٌر قوّي في هذه المقاطعة حيث استقّر 

اليسوعيون في مدينة غوا القديمة، وهي عبارٌة عن مجموعٍة من 

التي  األماكن  أجمل  ومن  الغابة  وسط  في  والكنائس  البازيليكا 

حكاِم  لجميِع  العائدة  واللوحات  للصور  متحف  يوجد  عرفتها. 

الهند البرتغاليين، وآخرهم كان مانويل أنطونيو فاسالو إي سيلفا 

غوا  مدينة  وفي  و1961.   1958 عامي  بين  المقاطعة  حكم  الذي 

ورائًدا  كاثوليكًيا  مبشًرا  شافييه  فرانسيسكو  ساو  كان  القديمة، 

ومؤسًسا لجمعية اليسوعيين، وقد زرت قبره.

والعمارة  واألدب  واللغة  للثقافة  آثاٍر  على  العثور  الممكن  من 

ببساطٍة  البرتغاليين  ألّن  العالم  أنحاء  جميع  في  البرتغالية 

جابوا جميع أنحاء العالم، فالمبشرون البرتغاليون اليسوعيون 

وصلوا إلى اليابان خالل القرن السابع عشر، وحتى اليوم يوجد 

والهند.  أفريقيا  في  العالم  أنحاء  كافة  في  يسوعيون  مبشرون 

درست في مدرسٍة يسوعيٍة في لشبونة، وأعلم وزَن وإرث تاريخ 

فاليوسيسيما، هذا التراث البرتغالي في العالم.

واليوم تعتبر اللغة البرتغالية تراًثا مشترًكا وعالمًيا، وهي واحدة 

من أكثر الكنوِز غير المادّية للبشرية وللبرتغال، وعندما أسافر إلى 

أشخاًصا يسعدهم معرفتي  أقابل  العالم  هذا  معّينٍة من  أقطاٍر 

ألنني برتغالي. كما أّن لشبونة، المدينة التي أعيش فيها، مدينة 

أّنها صورٌة  إليها على  بالحيويّة، وينظُر  جميلة ذاَت حزٍن مفعٍم 

للروح البرتغالية العميقة، وأراها مدينًة وعاصمًة للعالم.

 

قلبي عربي

الجديد: كانت لك مساهمة في الترجمة بحيث ترجمت للعديد 

في  مقاالٍت  عّدة  كتبت  البرتغالّية، وكذلك  إلى  من الشعراء 

العرب  الشعراء  هم  من  البرتغال.  في  الصحف  من  العديد 

الذين تجري العناية بشعرهم اليوم في البرتغال؟

 dicionário( روي كوّياس: في قاموس عروبة اللغة البرتغالّية
de arabismos da língua portuguesa( المنشور عام 2013، 

20 ألف كلمٍة برتغالّيٍة من أصٍل عربي دخلت  جرى تدوين نحو 

اللغة البرتغالّية. عندما حدث الغزو المسيحّي كان على العرب، 

هنا  منذ صغرهم، ومن  القرآن  بحفظ  يبدأوا  أن  دينهم،  بسبب 

أمّية  المسيحّية  الجموع  كانت  ففيما  الكبيرة:  الفجوة  جاءت 

المقابل  في  العربّية  الحضارة  كانت  الوقت،  ذلك  في  بالكامل 

الزراعّية،  المعرفة  أوِدعت  العرب  ولدى  عهودها،  أوج  خالل 

والفلسفة،  الرياضّيات  ومفاهيم  والنجوم،  النباتات  وأسماء 

وكذلك مفاهيم ذات أصٍل التيني ال مثيل لها.

العربّية،  واللغة  والفّن  بالثقافة  وثيقاً  ارتباطاً  البرتغال  ترتبط 

العربّية،  والدول  البرتغال  بين  هائٌل  تعاوٌن  هناك  كان  ولطالما 

العربي  البرتغالي  المعهد  اسمه  البرتغال  في  معهٌد  وهناك 

للتعاون، وأنا عضٌو به.

على  البرتغال  في  العربي حاضًرا  الشعر  كان  كما ذكرت أعاله، 

في  خاصة  العربية  الثقافة  تتجذر  البرتغال  قلب  وفي  الدوام، 

الجنوب، كما هي متجذرة بشّدٍة في جنوب إسبانيا بفعل الحقبة 

األندلسّية.

غرب  يتشّكل  اليوم  البرتغال  تحتلها  التي  األراضي  جنوب  من 

األندلس، والذي شّكل ذات يوٍم أربع ممالك من ملوك الطوائف: 

مملكة بطليوس في الشمال وهي المملكة األكبر بين األربع وتمتّد 

صغيرٍة  ممالك  المذكورة، وثالث  األراضي  من   %  80 نحو  على 

مملكة ِشلب، مملكة شنتمرية الغرب ومملكة َمارُتَلة. وخالل تلك 

الفترة ازدهرت الثقافة العربية اإلسبانية خاصة من حيث الشعر، 

اآلن  الشعر  هذا  إلى  يشار  البرتغال  بجنوب  الخاصة  الحالة  في 

باسم الشعر العربي الوسيط، وهناك العديد من المؤلفين الذين 

الشعراء على  اثنان من هؤالء  اشتهر  مكتوبة، وقد  تركوا أعماالً 

أنهما األكثر تمثيالً لهذه الثقافة، وهما المعتمد بن عّباد وأبوبكر 

محمد بن عمار، وال يزاالن ُيقرآن على نطاٍق واسٍع في البرتغال 

اليوم.

ثّمة فكرٌة سائدٌة في البرتغال منذ وقٍت طويل، وهي أّن الشعر 

العربي يشبه صدى الحدائق بمياهها الجارية، شيٌء من الصمت، 

شيٌء من التأمل وقطعة من الجمال في حالته النقّية. عام 1987 

ُنِشر في البرتغال كتاب مهّم عن انتشار الشعر العربي في البالد 

عنوانه “قلبي عربي” )O Meu Coração é Árabe(، من إعداد 

ألِفس، والكتاب يضّم مختاراٌت لشعراء  وتحرير جوزيه أدالبِرتو 

عرب من بالد األندلس خالل العصر اإلسالمّي الوسيط، ويعتبر 

الكتاب شديد األهمّية في نشر الشعر العربي في البرتغال.

من خالل هذه األنطولوجيا تعّرفت على شعراء من القرن الحادي 

الميالدي كالمعتمد، والذي يعّد من أعظم شعراء عصره  عشر 

مدناً  أّن  كما  اليوم.  حّتى  الذاكرة  في  محفورٌة  أبياته  زالت  وال 

باتحادها واحدًة من أروع  باجة، شلب وإشبيلية قد كّونت  مثل 

الممالك اإلسالمّية في شبه الجزيرة اإليبيرية على اإلطالق، وهي 

مملكة بني عّباد التي كان المعتمد آخر ملوكها، وهو الذي بدوره 

األم، وكان  جهة  من  وبربريّاً  األب  جهة  من  عربياً  كان 

محّباً وراعياً لآلداب والفنون وموصوٌف بشّدة كرمه ورغبته 

بل  الشعر،  كتب  ملكاً  يكن  لم  الشعراء اآلخرين.  بمساعدة 

شاعراً شاءت الصدف أن يكون ملكاً.

ويحظون  واسٍع  نطاٍق  على  يقرؤون  آخرون  عرب  شعراء  هناَك 

بإعجاٍب كبيٍر في البرتغال وذوو ميوٍل أكثر حداثة، أمثال محمود 

درويش الذي يعكُس عنصراً أدبّياً واجتماعياً وسياسّياً أكثر حداثًة 

حتى في سيرته الذاتّية، وكذلك نجوان درويش الذي يعتبر أبرز 

الشعراء الناطقين بالعربّية في جيله. ويتأّثر شعر نجوان بالتقاليد 

العربّية والغربّية، أكانت كالسيكّية أم حداثّية، وكذلك بالتصّوف 

على  ومنتشرة  لغٍة   15 إلى  مترجمٌة  اليوم  وأعماله  الشعر،  في 

نطاٍق واسٍع في العالم ككل.

وينبغي بطبيعة الحال أن أذكر أدونيس، الشاعر السوري المولود 

في بلدة قصابين عام 1930 والذي غادر سوريا في عامه السادس 

المكان  ذلك  بيروت  تظل  ربما  بيروت.  في  ليعيش  والعشرين 

الشرق أوسطي حيث تتقاطع هذه الموروثات الشرقّية والغربية. 

بالنسبة إلى أدونيس وغيره من الشعراء العرب، فإن القصيدة، 

الصوت واإليقاع هما جزٌء من المعنى الضمني والمطلوب، في 

شعر أدونيس. أخيرا ال بد أن أقول إن الشعر العربي مثل الصالة، 

شيٌء ال ينسى.

 

الترجمة ابتكار

خال  من  عالمياً  انتشاراً  الشعريّة  أعمالك  عرفت  الجديد: 

ترجمتها لعّدة لغاٍت أبرزها الفرنسّية واإلسبانّية والهولندّية 

وغيرها. برأيك الشخصي، ما الذي يدفُع القصيدة لتزحَف إلى 

أماكن أخرى عابرًة بيئتها، وما هي معايير نجاح هذا الّزحف؟

امتناني  التعبير عن عميق  أوّد  كّل شيٍء  قبل  روي كوّياس: 
األدب  عن  والدفاع  الترويج  في  شارك  من  كّل  بعمل  وإعجابي 

والفن وعالم الثقافات المتعّددة من خالل الترجمة. بالنسبة إلّي 

إّنه لشرٌف عظيٌم، وسعادٌة كبيرٌة، بأن تترجم أعمالي إلى لغاٍت 

وثقافاٍت أخرى رائعة.

إّننا لقاطعون للشّك بأّنه ما من طريقٍة أفضل من األدب لتوحيد 

الناس وتبادل األفكار وكسر الحواجز وبناِء عالٍم أفضل، فنحُن 

هذه  لنا  تتاُح  عندما  أكثر  بذلَك  نشعُر  وأدباء،  شعراء  جميعاً، 

الفرصة الرائعة لبناء شبكاٍت إبداعية واتصاالٍت جديدة.

حوار
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تحّدثُت قليالً عن هذا الموضوع في سؤاٍل سابٍق من هذه المقابلة، 

وذلك حول األهمّية األساسّية للمترجمين والترجمة، وذلك ألّنهم 

األساسّية  المركبات  هم  المترجمين  إّن  شيء.  كّل  يستحّقون 

لنقل الثقافة عبر العالم، هم قطرة ماٍء أثيرت فوق بحار اليابسة 

ويُجّولون الثقافة في جميع أنحاء العالم. ومن خالل العمل الرائع 

للمترجمين يمكننا فهُم الطبيعة البشرية بشكل أفضل.

كنت شديد الحظوة بمترجمي عملي، فأنا أثق بهم تماماً وذلك 

بمعرفتي  تشّرفت  وقد  بمترجميه،  المؤّلف  وثوق  لضرورة 

اإلنكليزيّة،  اإلسبانية،  الفرنسّية،  للغات  رائعين  لمترجمين 

الهولندّية.. إلخ.

هناَك لغاٌت تترجُم إليها أعمالنا ومن غير الممكن الوصول إليها 

األلبانّية  إلى  ترجمت  نصوصي  فبعض  الصوت،  طريق  عن  إال 

والصربّية والكرواتّية وغيرها، ولم أفهم من تلك النصوص سوى 

صوتها. إّن صوت الشعر مهمٌّ جداً وكذلك االستماع إليه، فلنأخذ 

باللغة  ُيقرأ  الذي  الشعر  إلى صوت  المثال االستماع  على سبيل 

بمشاهدة  أشبه  ومنّومة،  عميقًة  تجربًة  يعتبر  والذي  العربّية 

ارتفاع موجة الصحراء وتموج في السماء الزرقاء عبر ينابيع المياه 

المتدفقة.

في بعض األحيان ال يمكننا معرفة ما إذا كانت القصيدة مترجمًة 

بصورٍة جّيدٍة أم سّيئة، لكّن فعل الترجمة هو في حّد ذاته عمٌل 

واإليقاع،  اللفظّية  بالبنية  وذلك الهتمامها  االبتكار،  أعمال  من 

الثقافية للمؤلف، وهذا من  وبشكٍل أخص مغزى النص والروح 

أجل خلِق روٍح ومرآٍة له في لغٍة أخرى. في األساس، يشّكل كّل 

شيٍء مركًبا من اللغات البشرية، طبقاٌت فوق طبقاٍت من الفهم 

والفكر والفن والجمال.

بحال تّمت ترجمة نّص لي إلى لغٍة أخرى وأحس الناس بي وجاءوا 

ليشكروني سأكون ببالغ السعادة، فهي عالمٌة على فهم الترجمة 

والنص األصلي والذي يعّد غاية السعادة.

وفي النهاية نملك جميعنا كبشٍر نفس الماضي، نفس الوجهة، 

نفس مفاهيم االنتماء والهويّة، وكذلك مفاهيم الحدود والطريق 

من  نختار  نوعاً  إليه  بالنسبة  الفّن  يعتبر  الذي  والسفر 

أجله السفر كمنفس، كوجهٍة ليست متوّخاٌة للبحث عن 

معنى أو مجتمٍع يعرف كيفّية تأكيد اّتجاهه األخالقي، ولكن 

أيًضا طريٌق نتعّلُم من خالله الحب والدمار والحقيقة والجمال، 

ونصف شبكًة من األحداث التي تتشابك وتنقسم بين كّل شيٍء 

على أّنها شيٌء منسيٌّ وتُِرك وراءه ومع ذلك يقع أمامنا، ولنصف 

ذاكرتنا بجانب سلسلٍة من العالمات التاريخية، مرآة الزمن التي 

شهود  الماضي،  على  شهوٌد  الطبيعّي  المشهد  في  أّننا  تذكرنا 

واألمل  الجمال  على  شهوٌد  أيًضا  لكننا  العالم،  إخفاقات  على 

الذي يتخّلل مسألَة الحياِة والموت، وأن كّل شيٍء في النهاية، 

المناسب،  بالوقت  أساسيٍّ  بشكٍل  مرتبٌط  والنهاية،  البداية  في 

بالفكر، بذاكرة األماكن التي نعبرها.

 

التجربة الكلّية

الجديد: في رأيك، أي مكَسب ستحققه الترجمة البرتغالّية 

-العربّية للّشعر في الُمستوى “البوليفونّي” المتعّدد لمعنى 

الّشعر اليوم، وقد صاَر التعاطي والتعامل معه هامشًيا إذا 

ما قورن بالرواية؟

روي كوّياس: أعتقد أّن كاّلً من الشعر العربي والبرتغالي لهما 
وذلك  تناغمات،  مجموعة  أّنهما  على  نفسيهما  تقديم  خاصّية 

والبوليفونّية  للمجموعات  المهيب  والتأثير  القوام  ثراء  بسبب 

غنائّياً،  العربّي  الشعر  يعتبر  المعنى  وبهذا  واللّينة.  الواضحة 

يتطّور فيه صوتان  التأليفي نسيٌج يخلُق نسيجاً صوتّياً  وأسلوبه 

اللحنّي واإليقاعي، على عكس  الطابع  الحفاظ على  أو أكثر مع 

المونوفونّية حيث يوجُد صوٌت واحٌد فقط. الشعر العربّي أشبه 

بأغنية، بصالة.

أظّن اليوم أّنه على هذا المستوى تكتسُب ترجمة الشعر البرتغالي 

ربما  للغاية  وغريبٌة  مهّمة  بوليفونّية  جوقًة  العربّية  اللغة  إلى 

اللغة  في  ومؤثًرا  حزيًنا  صوًتا  البرتغالي  الشعر  تأمل  يصبح 

العربية، مكّوًنا سيمفونية أو أغنية إيقاعية ينكشف فيها الصوت 

واإلحساس في طبقاٍت متراكمة. هذا اإلحساس يجمعه اللغات 

والثقافات التي كانت بالفعل شديدة التقارب عبر التاريخ.

في  ذكرَت  كما  مهّمٌش  اليوم  الشعر  فإّن  األسف،  شديد  مع 

سؤالك، وفي الواقع استسلم إلمبراطوريّة وقاعدة الرواية.

تم  والتي  دائًما  موجودة  كانت  التي  بالمعارضة  يذكرني  هذا 
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الفترة  خالل  كبير  بشكل  لها  التنظير 

الثامن  القرن  إبّان  األلمانية  الرومانسية 

عشر، تحديداً في دائرة جينا، بين شاعريّة 

القلب ونثريّة العالم. ال يوجد تناقض بين 

إلى  يشير  أن  بإمكانه  والفلسفة  الشعر 

ثنائّيٍة بسيطة، غير أّن الفلسفة، كما أشار 

نوفاليس، تعمل في مراقبة الطبيعة عن 

ناحية  ومن  ومعرفة،  خطاًبا  وتبني  كثٍب 

أي  بعد،  عن  يعمل  الشعر  فإّن  أخرى 

المشاعر.  مستوى  على  خطابه  يبني  أّنه 

تصبُح  بعد  عن  تعمل  عندما  الفلسفة 

شعراً.

يطمُح الشعر إلى التجربة الكاملة للواقع، 

اللقاء  خالل  من  كّلها  الحياة  يشمُل  فهو 

والتاريخ  الطبيعة  جوانب  جميع  مع 

الرواية  تواجه  وبدورها  والمجتمع، 

شخصّيته  تشكيل  عليه  يجب  الذي  الفرد 

عالم  نثر  في  نفسه  إدخال  طريق  عن 

الواقع.  ونفعّية  االجتماعّية  االحتياجات 

إّن النثريّة منذ القرن الثامن عشر أصبحت 

الشعريّة  استمّرت  فيما  برجوازيّة،  أكثر 

في  القلب  شاعريّة  على  شيٍء  كّل  بتركيز 

الفّن  بين  العالقات  الكتشاف  محاولٍة 

الشعر  ترجمة  تكون  ربما  بعمق.  والحياة 

من البرتغالية إلى العربية جزًءا من بحٍث 

فاللغتين  القلب،  شاعريّة  في  عميٍق 

شبه  وفهٌم  للواقع،  كبيٌر  فهٌم  لديهما 

العربي(.  الشعر  في  جًدا  )قوي  تلقائّي 

الرومانسية،  في  أكبر  بشكٍل  الشعريّة، 

ينقُل الصفات اإلنسانية األساسية واحترام 

مواجهات الحياة والمشاعر واألفكار.

ظّل عربي

تترجُم  اليوم  قصائدك  هي  ها  الجديد: 

الذي  ما  العربّية.  اللغة  إلى  مّرٍة  ألّول 

تحّب أن تقوله لقارئ هذه اللغة؟

أشكرك،  أن  بدايًة  علّي  روي كوّياس: 
أجمل  أحُد  هو  الواقع  في  اإلنجاز  فهذا 

اإلنجازات بالنسبة إلّي. إّنني ممتن إلى األبد 

وأشعُر بفرٍح عارم. أن أكون قابالً للترجمة 

لي  عظيٌم  فذلك شرٌف  العربية  اللغة  إلى 

أشعر  عظيمة.  كبيرٌة وسعادٌة  ومسؤوليٌة 

لشبونة  شوارع  من  صوًتا  وكأّن  هذا  بكل 

للعالم  والشفافة  الزرقاء  السماء  يخترق 

العربي.

تتمّيز حياتنا باألماكن التي نمّر بها، ورّبما 

يمّر عبر كّل  الذي  الخّط  الموت هو  يكون 

شيٍء وبدورها كّل األشياء مرتبطة به. وكما 

معّين  يوٍم  تمييز  يجري  اآلن،  الحال  هو 

النهر  في  منحنى  خالل  من  الماضي  في 

يحّس  لكّنه  المنحنى،  هذا  يصف  وقطار 

بالتوازي مع  بأّنه أجمل األماكن والحدود 

نهر تاجة في لشبونة، والحقاً بعد سنواٍت 

في  لوحة،  في  متحف،  في  عليه  سيعثر 

ركٍن هادٍئ من مدينة بروكسل، وأيضاً في 

صحراء دبي، أو دائماً في ترنيمة مؤّذٍن في 

الشرق األوسط أو حيدر أباد أو الهند. هذه 

هي الخطوط العريضة للذاكرة بحيث يبدو 

كّل شيٍء مّتصالً.

الذاكرة  هذه  من  المستمدة  النظرة  من 

مواجهة  في  والعناصر  البشر  نلتقط 

آن،  في  وعنيفة  ناعمة  فيها،  هوادة  ال 

وتأتي األحالم لدعم لقاَء قّصٍة تحكي عن 

الهاوية  في  الوليدة  “وحكمتها  إنسانيتنا 

األصلية” كما كتبُت في قصيدٍة ذات مّرة. 

الطريقة  هذه  أنفاَس  الكتاب  لغة  تخترق 

من الترانيم وشعلتها المتبعة حتى في أكثر 

حاالت العزلة حميمية، ويكتب الكاتب في 

التي  وتطلعاتنا  وانتباهنا  سماعنا  أعماق 

نتوقعها إلى األبد من خالل مخطِط يقظتنا 

في هذا العالم المذهل.

لعّل الجمال هو هذه القفزة من لحظة إلى 

من  بذرٍة  عبر  آخر  إلى  معلم  من  أخرى، 

وصوالً  أخرى،  نسياٍن  بذرة  إلى  النسيان 

واحدة  ذّرة  حتى  المضاعف  االختزال  إلى 

الالمحدود،  الغبار  هذا  بين  الغبار  من 

مما يأخذنا نحو إحساٍس من الراحِة التي 

تنقلها األشياء الصغيرة فقط ألّنها تكشف 

أوجه  إلدراك  المبذول  الجهد  عن  لنا 

التشابه واالختالف، أو قياس مسافاتها أو 

احتساب تأثيرها.

كبير،  بتواضٍع  العالم  مواجهة  علينا  رّبما 

وحّساً  ضميراً  كان  لو  كما  نشّكله  وأن 

تاريخّياً وتأّملّياً تتخّلل فيه الطبيعة والبشر 

القرب  ومدى  الفكر  وكذلك  والوقت، 

والبعد في عودتنا الدائمة. أرى أّنني بهذه 

الترجمة أعود بها إلى العالم العربي، فقد 

وقعت في حّب هذا الواقع وأريد أن أعود، 

وأريد أن أسمع الشعر باللغة العربّية مّرًة 

أخرى وكذلك سماع قصائدي تقرأ باللغة 

وقًتا  إلى حيث قضينا  العودة  إّن  العربّية. 

الوقت  تعني أخَذ مقياِس  قبل  من  طويالً 

والذي هو، كما نعلم، مادتنا نحن الفنانين 

والكتاب، الرسامين والشعراء.

بهذه الترجمة لقصائدي إلى اللغة العربية 

أتمنى بتواضٍع أن أتمكن من بناء عالٍم أكثر 

اتساًقا وحفًظا وتوازًنا من خالل قصائدي، 

العربية  بالثقافة  إعجابي  أبدي  وأن 

وتاريخها ولغتها. كما آمل أن تظل ثقافاتنا 

عالٍم  بناء  من  جميًعا  نتمكن  وأن  قريبة، 

أفضل في المستقبل ألطفالنا، وأحلم أن 

أكون قادًرا على الجلوس في الظل العربي 

واالستماع إلى الشعر واألغاني.

أجرى الحوار: بهاء إيعالي

حوار

من مجموعة “أوروبا“

دعوٌة للموت

حيث يتغلغل السخام داخل رائحة املّد والجزر

ويزحُف عند ساعة الحر،

ظــّل شــخٍص  أو  شــؤٍم  نذيــر  ظــلُّ  هــو  ظــّل آخــر  يكــون  وحيــث 

بتلــة، تســقُط  مثلمــا  يغــادر 

وحيث يحوم الرماُد فوق رقعِة أراٍض بور غائبة يف األساس

ويخلُق فيها رداء السنوات الطويلة،

وأّن شخصاً ما يرّحب وحده بالندى

يف ضّجٍة بعيدٍة من العربات،

مع ميزة أّن كّل يشٍء يتدّفق ويُلّخص يف نقطٍة واحدة…

…

التشــابه  أو  الغرـيـزة  مــن  الرغــم  عــى  أـخـرًيا،  نســتوعُب  ربمــا 

املــوت. دعــوة  هــي  هــذه  أّن  الخفيــف،  التنفــس  أو  الـعـريض 

وألّن  لوحــده،  طفــٌل  فيــه  يســري  لدرجــٍة  ضّيــق  املســار  وألّن 

وجوهنا سُتغّطى قريباً يف طقوس الجنازة بخشوع الصلوات 

اليائسة، نقوم بمحاذاة املشهد عى مساٍر مختلٍف عن املسار 

املحــدد اعتمــاًدا عــى املــدى، أو العمــر، أو مــكان الوـصـول، أو 

حتــى وقــت ال يتواجــد الطفــل، نقــوم بإضفــاء الالمركزيــة عــى 

العالم وحّظه من عدم اليقني، مع الوقت الذي ال نملك فيه 

ولن يكون لدينا، شركاٌء داخل مصرٍي يربطنا بالالمريئ، بينما 

روح أخــرى تحتضــر وتـقـول وداعــاً.

عندما تحين الساعة تبدو األرض بطيئة
روي كوّياس: قصائد مختارة

شعر/روي كوّياس
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أغنية فرنسا

منُذ سنواٍت طويلٍة

خالل الربيع، تحت أشّعة الشمس

قاتلنا يف املعركة ذاتها،

واليوم

بينما تحرتُق الشموع الخافتة املتحّولة إىل غبار

نتسّلق هذا التّل ناظرين إىل السماء الغربّية،

حيُث نرى أنفسنا بصورٍة مألوفٍة يف ضوء جديد

نعتقد، أو ربما نعتقد

أّن ما من أحٍد باستطاعته ملس هذا النسيان الغامض،

حيُث تدّمر األوهام

دون أن نهمس لها باملعالم املدّمرة ودماء العقود،

حيُث نغرُق بشكٍل غامٍض يف العزلة املضطربة للعالم.

يف جوف يومها

من الصالبة املنفردة

كّل يشٍء يتكّيف مع شيب الشعِر منذ الطفولة،

كّل يشٍء ينضبط بمالحقة ركامه

كالقبضة البيضاء لخطٍّ غري مريئ

رحمٌة ضائعٌة ُتستدعى أمامنا

قبل أن نعيد صياغة الحزِن غري املنطفئ

واإلنصات اللطيف لوالدينا خلف ظهورنا

محتضنني الصباحات القديمة التي ال ترتك أيدينا أبداً

كأغصاٍن هرمٍة مشدودٍة بني أحضان الحطابني

واألوراق املهرتئة املبّللة بحتمّية أسالفنا

بموتنا.

حيثما توجُد حياٌة

ينبــض املــوىت بذلــك ألجــل التقــوى التــي ال تنفصــم لتلــك العيــون 

الفريدة التي تســتمّر بمتابعتنا إىل ماال نهاية

وألجل من ُنقلوا

لننتقل عر كلماٍت غري منطوقٍة

طرحنا بها األسئلة التي صرّيتنا متسامحني

مشريين إىل العاطفة التي نحن عليها

ونعلُم أّننا سنكون بمن ينادي باسمنا

وباسم أوروبا لدينا

متحّدثاً إلينا بهذه الطريقة عن الخبز املتاح لدينا

التــي، كمــا الحــال أمــام  الزرـقـاء للروافــد  القـطـرات  إىل  مـشـرياً 

ال  الــذي  اليــوم  لتغــادر  صداهــا  يــدوي  املرتعشــة،  األلــم  عتبــة 

أبــداً يعــود 

ودون أن نفهمها

وحتى دون أّي مساعدة

تبي تحت فراش كّل العيون املحبوبة؛

يبدأ من الروح يف العالم

أو العالم غري املنكسر

خــالل فــرتٍة فاصلــٍة مــن محدوديــة هــذه البلــورة املشــلولة اليــوم 

وغــًدا

تلوح بصفارات اإلنذار للذاكرة التي تنعق، من الظالل القريبة 

والبعيدة،

يف الرعد الشاحب الذي يدوسنا

فيما نشرب رماد ما كان اسمه الغرب يوماً ما.

من مجموعة “ترتيب العالم“

مباركة النعمة

يف عيَنــي الــذي يمــي ويتـحـّرك، دون أن تتخّيــل ذلــك، وســط 

الذاهبــني إىل الحــج، وآخــر، شــاخ قبــل أوانــه، يدعــو إىل الهــّوة 
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املرتبــط  الخطــأ  يف  املنشــود؛  الســالم  عــن  الــوداع  تفصــل  التــي 

بالتخــّي ويف أنقاضــه؛ يف اهـتـزاز الطريــق املــؤدي إىل مــكان مــا؛ 

يف الشمعة الساخنة التي تيء الليلة التي ولدت صافية؛ ما 

أدّق الضعــف يف وجــه املــوت.

وعندمــا تحــني الســاعة تبــدو األرض بطيئــة ألن ال يشء يجــذب 

االنتباه فيها، ال يشء يضّج سوى الشائعة املشّوهة يف حكاية 

ـبـريام، حيــث  رجــٍل عجــوٍز أو موكــب الجنــازة تحــت جداريــات 

يــدوي صــوت البــوق الصاخــب ثــالث مــراٍت يف منتصــف الرقصــة 

التي ليست يف الحقيقة واحدة. لكّننا عى األقل نغري الضوء 

الــذي يخّيــم عليــه صـفـاء الثـلـوج املغمــورة يف الريــح عــى األقــل 

نشعر بأن الريح تتغري، تضعف مرة أخرى، ونركض بوجهها 

كثرًيا حتى يتغري لون شفاهنا بكل النشاط املتوقع نحو األمام:

حتى ال نعرتف بهذا الضعف وحدنا

حتى نبارك نعمتنا.

انعدام

ليس هناك أّي من األماكن، لم يكن حتى العتيق منها.

هنــاك مــا ـنـراه فيهــا، عالمــة غبــار الطــوب التــي ُتخفيهــا، فقــط 

حتــى نتمّكــن مــن الوـصـول إليهــا، فقــط لتذكرينــا بهــدوء.

قــارب  مــن  عــى  العبــور  أو  الليلكّيــة  لأعمــدة  ملســٍة  أّي  دون 

نمــي  غامــض، وال  بشــكٍل  نســرُي  فقــط  الـشـراعي،  املانداريــن 

الشــمس. يف  أبــداً 

ال تْسَودُّ أقدام البدو بالرمل ومياه املوائن الصغرية.

هذه هي أشجار الدردار التي تحمينا وليس شرفاتها. أثر الغبار 

يجرحنــا داخــل قطــرٍة باهتــة، ويمكننــا الحفــاظ عليــه هكــذا بــني 

أصابعنــا فهــو ال يتحّجــر. لــم يتغــري يشٌء منــذ الشــكوى األوىل: 

هــي  الزيتــون  وأشــجار  املتوســط  ســاحل  عــى  بأعيننــا  انطلقنــا 

حدودهــا النهاريّــة.

ال توجُد حياٌة أخرى

ال توجُد حياٌة أخرى

ولم تبدأ أّي حياٍة من جديد لهدٍف محدد

والحب لن يرتك بنا ابتسامًة موجعة

واملايض لم يرتك ثقوباً مؤملًة يف الحاضر

ولن أملس زماين بلطف

ولن يمّسنا الله عى أرض أحد

ومن خاللها لن أمر دون استعاديت للذكريات

من خاللها لن أمر.

تُركنا بوعوٍد وآمٍل بعيد

وهالة الكتفني مستقّرة فوق الرمال الحاّرة

ودون علمنا، بدا كّل زفرٍي هو األخري

ويفقــد  أنفاســه املــرتّددة  يبــّدد  يخــرج،  ـنـراه  لــم  لدرجــة  خافتــاً 

لــم يكــن ســوى ظــّل يبتعــد. أّنــه  النــادر املتمّثــل يف  الضبــاب 

مــا الــذي ســيحدُث بحــال كانــت حقيقــٌة واحــدٌة هــي الحقيقــة 

التــي تمارســها حياتنــا فيهــا؟ ال يشء ســوى املظهــر اليقــظ يقطــع 

ُيــرى  قريــٍب  اســٍم  بــكّل  يتنّهــد  الحركــة،  وـفـراغ  الضــوء  حركــة 

ويذبــُح يف أّي وقــت. مــا الــذي ســيحدث، مــا الــذي ســيحّل رغــم 

أّنــه ينــام عــى الفــور داخــل يشٍء آخــر كتخّيــل الشــمس يف حقــٍل 

مــن شــجر الزيتــون أو يف النعومــة الزائلــة التــي يتأّملهــا، رغــم 

كونــه محّبــاً ومســتمعاً لنــداٍء بالـقـرب يف طــرف املــرآة، رغــم أّن 

القبلــة قــّوة تتلّخــص كاالبــن، مــا الــذي ســيحدث؟

تتساقط الكروم، ببطٍء لكّنها تتساقط، ونحُن صامتون نتفّكر 

الزيتــون املحمّيــة  أبــي إىل بســاتني  يف الســاعة القادمــة؛ يشــرُي 

واملحرتقة، وينتقل صوته من بعد الظهرية إىل املساء عر نفق

يقــول أبــي، والــكالب يف الخلفيــة، إن الطريــق تنتهــي هنــا، يكــّرر 

إن الطريــق تنتهــي هنــا والــكالب يف الخلفيــة.

جميعنا نحب العالم

وما ينبع منه يف كّل لحظة

وأصل كّل لحظٍة منها

واملجيء

والوداع،

جميعنا نحّب العالم املغمور

والسنبلة يف القّمة

والسر،

جميعنا نخى التنّفس الحميد

ساعة رحيلنا

والدوران اململ

والبخور

واالنعطاف الذي يقرتب!

يقرتب مبكراً ومدّوياً.

الجزء المّتضح من السيرة الذاتية

ما الدافع الصغري الذي يمنعنا من النسيان؟

فوق أّي أرٍض إعجازيٍّة نرقص مع األمهات املعّنيات،

وأين الدموع الصادقة التي ال نراها؟

مــن  الخافتــة،  الحرائــق  مــن  االعتــكاف،  مــن  ســنواٍت  عقــب 

الشــموع املـضـاءة، مــن وهــن األصــوات املتجّمــدة يف الصقيــع، 

أّي خــرٍي تبّقــى يف الحــدود الباليــة للمــدن؟ أّي نعمــٍة نعــرتف أّنهــا 

مؤّكــدة؟ بصــورٍة  المســتنا 

جئنــا مــن بعيــد، مــن عذابــاٍت لــن يرويهــا أحــد، مســتحضرين 

أمــوراً ضبابّيــًة وخيــاراٍت غامضــًة محفوظــًة بصــورٍة موجعــٍة مــن 

ألــم حقبــٍة مرتاكبــٍة عــى أخــرى، وذلــك يك نــرى أـخـرياً العّليــات 

الخفّية التي غادرناها لسنوات عديدٍة، معظمها ال زال يبتسُم 

يف األماكــن، ولــي نفهــم أّن الرحلــة تتــّم بفضــل مــا ينبــع منهــا 
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باســتمرار، غــري مســموٍع ومتــالٍش.

مــا  وغالبــاً  امـلـاء،  عــى  النــار  وقــت  إّنــه  تدريجّيــاً،  الزمــن  ُيلغــى 

ننتقل من األطول إىل األكر إنصافاً، منغمســني يف الضوضاء 

املخروطّيــة لصعــود الســاللم، لضغــط الحيــاة التدريجــّي حتــى 

أبعادهــا النهائّيــة.

هــذا الجــزء املّتضــح تدريجّيــاً مــن الســرية الذاتيــة، حيــث التأّمــل 

فقــط كمــا هــو الحــال عنــد تســّلق درجــٍة مــن الســّلم، هــو جوهــر 

ـفـرتة  عقــب  ينبعــُث  الــذي  الفــرح  هــو  لصالحنــا،  فعلنــاه  ممــا 

األســر.

الخراب

يف أّي وقت

يف البداية والنهاية

حتى يف مسارات الحياة الخالية من كّل ألم

نبقى دون مستقبٍل ودون بداية

مشّوشني داخل العمر واملسافة

معّوزين جّراء بهتانهم

فنحن نجمع الرمل فقط يف قاع فناٍء مدريّس

يحايك تميمًة ضّد العودة املستحيلة.

بــال ضوـضـاء حيــث  العــودة، ونبتعــد  يمكننــا  لنــا وال  ال هدنــة 

نســّميها مــن بعيــٍد، يف الهــواء املتخلخــل، أخيلــًة مخّففــًة إىل 

غبــاٍر أبيــَض عديــم الشــكل، يف كثــرٍي مــن مظاهــر املــوت التــي ال 

تحــى. تعــد وال 

الـخـراب املتوّقــع هــو االنحــدار النهــايّئ لــكّل هــذا، مــدركاً تمامــاً 

لعــدم اليقــني كعالمــٍة مرئّيــٍة للذاـكـرة، الراتنــج الــذي يتســاقط 

عليها أمام عينيها ويسحُق كّل ذّرٍة من الوقت ضّد إغراءاتها، 

مّما يجعلنا نرفض تماماً التخّي عن الهجر ألّننا غري موجودين 

يف أّي يشء، وكّل مــا نقــوم بــه هــو رســم إشــارٍة، أو عالمــٍة، إّمــا 

لإليمــان بمــا نعتقــد أّنــه لــم يحــدث، وإّمــا لفهــم القبــول الدقيــق 

لحياتنا.

من مجموعة “مهنة الجغرايف“

الوقوع في الحب

ليس صعباً عى اإلنسان أن يقع يف الحب، وليس صعباً إيذاء 

منظره الهارب برماد املايض املتاليش.

“اضطربــت  املـشـرتكة  الحيــاة  هــذه  نهايــة  مــع  ســأقول  رّبمــا 

األوان. فــات  واآلن  تقبيلــك”،  دون  لســنواٍت 

  … فــات األوان اآلن عــى هــذه األرض املحاصــرة. يف الســهول ال 

زال اليــأس والحــزن الليلــي لــدى األشــخاص الذيــن غرقــوا يف 

صرهــم الليــي.

فقــط بعــد الهلــع تنبــح الــكالب الوفّيــة عــى البوابــات مــع قــدوم 

“قضيــُت  املـشـرتكة.  الحيــاة  هــذه  حاّفــة  بعــد  فقــط  الصبــاح، 

بــأّي وجــٍه كان. حيــايت أجــري نحــو فمــك” وأخلــط وجهــك 

وّلت األصوات

وّلت األصوات

أخذت رحلتها خارج الشرفة وسّلمتها للعزلة.

يخاف البشر من البكاء وحدهم

لهذا يستمعون إىل قصص بعضهم البعض، لذلك يتحّملون 

كعناقيــد  الوجــوه  عــى  املنعكــس  الحــب  أمــل،  بخيبــة  الحــب 

العنــب.

ضل الناس وظّلوا يف ذهوٍل محاصرين يف خوف يواجه الليل.

لــن يســكنوا بعــد اآلن حــول التعــب األبيــض للشــباب، يضعــون 

يف أيديهــم ســبحاٍت ذهبّيــة وتحــت األســقف يســمحون للنســاء 

شعر/روي كوّياس

املــارات بتبخــرٍت أن يرونهــا. يف نهايــة الليــل يمرضــون يف ـحـرارة 

املدرجــات، ينصتــون بهــدوء إىل قصائــد كافــايف. يف هزيــع الليــل 

األخري تقع النساء يف حّب بعضهّن بجنوٍن ويقّدمن أرواحهّن 

لــه لحمايتهــن.

األرض الحالمة

هذه هي األرض الحاملة، تلك األشنة الزرقاء عند الغروب.

سنجمُع عى أكتافنا وهج أشجار األرز

ويف الليــل يــأيت ابــن آوى ليلتهــم طعــام املســافرين ويغــرس ســّراً 

يف أعناقهــم حــدود الغــرب.

الحتمــّي ألشــُهِر  والفــأل  العالــم  يف  مــكاٍن  آخــر  القلــُب  ينتظــُر 

الســواحل

أّي سرٍّ يصعد الهضبة منبتاً لأشنة؟

أّي سرٍّ ينعُم يف الحقول حيث ترعى الخيول بثبات؟

صمتنا

يحيي املوت يف األرض الحاملة

كّل نعمٍة

تذّكرنا ببساطة الوجوه التي أحببناها ذات يوم.

فيمــا  الجــزر،  هــواء  ويملئــون  الخلنجــات  داخــل  امـلـوىت  يحّلــق 

املغتّمــة. األرز  أشــجار  تحــت  الخـيـول  تتجّمــع 

جزيرتان

–1-

لن أردتني أن أتوه

سأبحُث عن جزيرٍة أخرى

سأنتظر العتمة أمام عينّي

والحدأة يف وادي األقحوان.

يف املسافة الراكضة نحو أّول انبالٍج للنور

سأنتظرِك

وسألّوح بيدي اليسرى

وأتقّدم نحو البحر.

تذّكري:

تعّلمت ذات يوٍم

كيف يرزقنا الله نوماً خفيفاً يعمي أبصارنا.

–2-

 أرى بعيني الله

أنام نومته يف مشاهِد الطبيعة؛

وضعت الدم يف الرمال بعناية

وعابراً مسار األعوام

ظللُت صامتاً.

سأقف خارجاً

مشاهداً الحياة يف الساعات املّيتة

كشرانق

تتفّتح يف املياه.

شيئاً فشيئاً

يتالىش الزمن يف األصوات املسكينة:

إّنها أرٌض متوّقفٌة تتيُح لنا اكتشافها

ويصمُت الله يف جواري

نائماً كشحروٍر يف هدوٍء لطيف.

ترجمة بهاء إيعالي

إشارة:

وضعت عناوين بعض هذه القصائد من قبل المترجم نفسه، 

وباالتفاق مع الشاعر.
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أبعد من المكان
منى حاطوم: تَخّلالت الَفواِصِل والَعَواِرض

شرف الدين ماجدولين

املشــهد  يف   ،)1952( حاطــوم  منــى  الربيطانيــة   – الفلســطينية  الفنانــة  مســار  يتقــدم 

الفنــي املعاصــر، باعتبــاره تجربــة “َتَخّلــات” مسرتســلة، وجــوٌد “مــا بــن” الجغرافيــات 

مجــاوزة  إىل  ٌف  وَتَشــوُّ األـعـراق،  بــن  الثابتــة  الفواصــل  يتخطــى  وَتَمْظُهــٌر  واللغــات، 

تركيبــي  مــن مســارب الذاـكـرة، يف امتــداد  بــن الحــيس املُْمَتَلــك واملُْســَتْقَطر  الـعـوارض 

والتمركــز  للنســاء،  القهــري  والوضــع  الهـجـرة،  عــن  املركزيــة،  الســرديات  بــن  يوّلــف 

أعمالهــا،  َتُمــدُّ  حيــث  الفــن املفاهيمــي؛  بعــد”  لـ”مــا  البصريــة  الغربــي، واالخرتاقــات 

نيويــورك،  متاحــف  إىل  بومبيــدو،  جــورج  مركــز  مــن  العالــم،  متاحــف  عــرب  املنتـشـرة 

وســيدين، وهيلســينيك، وبرلــن، وإســطنبول والدوحــة… جســورا مرتاكبــة، عــرب زمــن 

ناهــز أربعــة عقــود، بــن لنــدن ومــدن الشــرق األوســط، وبــن غرائبيــة الفــن الطليعــي 

املســتحدث  صــوغ  فُتحكــم  الرمزيــة،  واالختزاليــة  التعبريــة،  والفانتازيــا  الحديــث، 

الشــخيص،  واألرشــيف  والنســيج  والصمــغ،  والزجــاج  املعــدن  خامــات  مــن  الصاعــق 

اليوميــة. واملتعلقــات 

فنون

منــى  أعمــال  اختـصـرت  تدريجيا 
فــن  بــني  املراوحــة  حاطــوم 

والتجهيــز  الفوتوـغـرايف  والتصويــر  األداء 

النســيج…  وتوليفــات  والنحــت  والفيديــو 

التعــود  مــأزق  لتخّطــي  النســائية  الصيغــة 

العطــب  وضــع  مــع  واملريــح،  القهــري 

أمثولــة  مــا،  لحظــة  يف  بــدت،  والخســارة؛ 

لَتَخّلــالت الَفواِصــِل والَعــَواِرض، هــل نـقـول 

ســعيد؟  إلدوارد  وخطابيــا  جنســيا  مقابــال 

ومناهضــة  واملنفــى  املواطنــة  يف  شــريكها 

التــواؤم والنســيان؟ تبــدو العــوارض الطارئــة، 

يف التجربتــني معــا محصلــة للوجــود “خــارج 

ملقومــات  التدريجــي  التــاليش  ثــم  املــكان”، 

واســتعاضته  املرتــع،  إىل  الحــيس  االنتـمـاء 

يتصــل  ومــا  واملتخيــل،  الذاـكـرة  بفـضـاءات 

بهذا االستبدال الرمزي من أعمال مستبطنة 

والـغـرب”  و”الشــرق  “الحــدود”  ملفاهيــم 

و”الهيمنة” و”املحو” “والتشّظي” و”الفصل 

العنصــري”، و”املنفــى”، والتفكيــك النقــدي 

للخطابــات املنبثقــة مــن تلــك املفاهيــم، ذلــك 

ربمــا مــا جعــل إدوارد ســعيد يختــار أن يقــدم 

يف  امللتئمــة  الفرديــة،  معارضهــا  أكــر  أحــد 

عــى  وداللــة  شــموال،  العربــي،  العالــم 

اخرتاقاتها األسلوبية، وصداميتها وبالغتها 

يـقـول يف أحــد املقاطــع “يف  البصريــة. حيــث 

املــكان  يعــد  لــم  الفنــي  حاطــوم  منــى  عالــم 

الثابــت الدائــم ممكنــاً، فهــذا الفــن مثلــه مثــل 

الغرف الغريبة املواربة التي تجعلنا حاطوم 

ندلف إليها، يعمل عى جالء تفكٍك وانزياٍح 

أسايس، وبذلك ال ينقضُّ عى الذكرى التي 

يحملها املرء، ملا كان موجوداً يوماً ما فقط، 

بــل عــى كــّم هــو منطقــي وممكــن، كــم هــو 

قريــب وبعيــد يف اآلن نفســه، ذلــك التفصيــل 

الجديــد واملحكــم للفـضـاء واألشــياء األليفــة، 

منــى  كاتاـلـوغ:  )ضمــن  األصــي”  املقــام  عــن 

خالــد  مؤسســة  الفنــون،  دارة  حاطــوم، 

عبــارات   .)11 ص   ،2009 عمــان،  شــومان، 

ترتجم األعمال البصرية التي تقول الشعور 

الداخي إلدوارد سعيد، خارج حيز الكتابة، 

األســالك  تركيبــات  للـقـول:  ارتهــان  ودونمــا 

الشــائكة، وحديــد الخرســانة املنقبضــة عــى 

والخرائــط  املتحولــة،  واألواين  ـفـراغ، 

األكــر  الرمــوز  عــن  فضــال  الغرائبيــة،… 

“الكوفيــة”  الحــواس:  بذاـكـرة  التصاقــا 

و”الســجاد”  النابلــيس”  و”الصابــون 

تــرددات  تكشــف  التــي  و”املتاريــس”… 

االســتعادة، ومــا يتخللهــا مــن تبــدُّالت، هــي 

حصيلــة لفواصــل الوقــت، وعــوارض الهجــرة 

املؤبدة.

 

حصون للداخل املفرغ

البصريــة املنكّبــة  مــن املتواليــات   يف سلســلة 

الفـضـاء  ـشـرك  الوـقـوع يف  تبيــني حالــة  عــى 

الجغرايف، ترز أربعة أعمال عن “االنغالق” 

املوهــم باالمتــداد، الــذي ال ينتــج إال املجــاورة 

بــني الحصــون املنقبضــة عــى ـفـراغ؛ فجــواٌت 

ضيقــة تــكاد تلغــي مســاحة “البــني”، بــرؤى 

أول  عمــل  يف  ومدوخــة.  حريفــة  فجائعيــة 

يحمــل عنــوان “خريطــة” أنجــز ســنة 2015، 

ترّكب منى حاطوم مالمح قارات العالم من 

ـكـرات زجاجيــة  مرتاصفــة،  بّلوريــة  حبيبــات 

ُتظهــر  ال  بعضهــا،  إىل  مضمومــة  شــفافة، 

الكتلــة  تلتقــي  حيــث  القصــوى،  التخــوم  إال 

فيهــا  وتتــالىش  بامـلـاء(،  )اليابســة  بالـفـراغ 

الحــدود بــني الكيانــات. تتلــون الكريــات بأثــر 

الخشــبية،  األرضيــة  عــى  املنعكــس  الضـيـاء 

أحجــام  إىل  عموديــا  مشــطور  نحــو  عــى 

الحبيبــات  معهــا  تكتســب  متماثلــة،  غــري 

متــدّرج،  بياض/رمــادي  مقامــات  البلوريــة 

القــارات  يف  اليابســة  نتــوءات  تكويــن  يعيــد 

الخمــس. والحــال أنهــا كريــات منقبضــة عــى 

حدودهــا الصغــرى فقــط، ومهيــأة باســتمرار 

ال  مؤقــت،  تضــام  وضــع  يف  هــي  لالنـفـراط، 

صغــرى  أنويــة  تاريخــي،  باسرتســال  تكونــه 

هـبـاء. عــى  منغلقــة  لتمرـكـزات 

يوحــي العمــل بخطــورة “املــا بعديــة” مــا الــذي 

ســيطرأ يف حــال تفــكك ذلــك التالحــم املبنــي 

التشــظي؟  الزمــن؟،  يف  مؤقتــة  ســلطة  عــى 

التناثــر؟ الفـنـاء؟ يف هــذا التجهيــز تبلــور منــى 

الحصــون  لفـكـرة  فــوق  مــن  رؤيــة  حاطــوم 
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بعــد  ستســكن  التــي  ـفـراغ،  عــى  املنقبضــة 

يف  قدمــت  التــي  األعمــال  عـشـرات  ذلــك 

معارضهــا املتالحقــة، عــر القــارات الخمــس، 

يبــدو ترجمــة اختزاليــة ملــا فصلــه، بعــد ذلــك، 

األول  السلســلة،  هــذه  مــن  بــارزان  عمــالن 

بعنــوان “قفــص الثنــني” وهــو مجّســم كبــري ملــا 

يشبه قفص طيور مدّجنة، بداخله مفاصل 

معدنية لسرير اثنني، غرفة نوم محجوزة، 

يفتحــه  الخــارج،  إىل  ينفتــح  درج  بأســفلها 

الحبــوب  فيــه  توضــع  الــذي  آخــرون، كذلــك 

املجــاز  يكتمــل  ال  لكــن  بالداخــل،  للطيــور 

فــال  األبــدي”،  “االـقـرتان  ألمثولــة  املخمــي 

هــو بقفــص ذهبــي وال يتخّلــُل إهابــه الصلــب 

الـفـراغ  حصــن  هــو  ســكينة،  إيـحـاء  والبــارد 

يف  البلوريــة  الحبيبــات  تشــّربته  الــذي  ذاتــه 

االنتـمـاء  تجعــل  التــي  والـشـرنقة  الخريطــة، 

مزيــج  للضــرورة،  والخـضـوع  األْســر،  قريــن 

عــن  باشــالر  غاســتون  اســتيهامات  مــن 

باـمـوك  أورهــان  واـسـرتجاعات  “القوقعــة”، 

األهــل،  مســكن  األصــي”،  “البيــت  بصــدد 

ومرتع التكوين، فسرعان ما تتحول جدران 

املنــازل إىل حــدود قصــوى للكــون، يف تخومــه 

تنتهي طمأنينة الوجود، ويتفاقم يف خارجه 

والتــاليش. والفقــدان  التيــه 

حاضنــة  قواقــع  مجــرد  النهايــة  يف  لكنهــا 

حاطــوم  منــى  لجــوء  هنــا  مــن  لــاليشء، 

ُلحمتهــا  مــن  البيتيــة  الدعامــات  تجريــد  إىل 

مجــرد  شــتى  أعمــال  يف  لتبــدو  الخرســانية، 

هياكل حديدية ناقصة، مستعارة من أبنية 

اندثرت، أو لم ُتشّيد بعد، دعامات قد تكون 

جزءا من عمائر، بيد أنها هنا مجرد قضبان 

مقفلــة، ذلــك عــى األقــل مــا يلمحــه املشــاهد 

يف تركيبــة “كبــان إيــي” )2012( الــذي تنقــل 

والدوحــة،  وبرلــني  إســطنبول  معــارض  بــني 

حيث تنتصب خمسة هياكل حديد مفرغة، 

غــري متماثلــة الطــول، متقاربــة دون تخطيــط 

ملســافة الفواصــل، تتجــّى شــبيهة بأقفــاص، 

مــن  حـمـراء،  متضائلــة  كتلــة  عــى  تنغلــق 

مشــابك  مــن  بعضهــا  يندلــق  زـجـاج،  خامــة 

الَقْعــر، إىل األرضيــة، مثــل دم متخــر، كتــل 

ال تنهــض إال بوصفهــا اســتعارة لجثــة غائبــة، 

كانت مستقرة بني املشابك الضيقة ألنصاف 

صــدى  مجــددا  ينفــر  الحديديــة،  الهـيـاكل 

القوقعة املحتوية للذوات، واملختزلة للمدن 

تلتحــم  التــي  واملرافــئ،  واألوطــان  والقــرى 

باألجســاد وتتنقل معها عر املعابر، وتســيح 

ما بني الحدود، وما بعدها. فضاءات أليفة 

ومعتقالت إرادية يف اآلن ذاته، تسند املجال 

املحصلــة  يف  التــوازن.  وتمنحــه  العاطفــي 

ال  نحــو  عــى  داخلهــا  نفســه  الناظــر  يجــد 

إرادي، طاملــا اســتمر البيــت يف منــح إحســاس 

الحمايــة، وتحصــني الخصوصيــة، واختصــار 

تطــل  نوافــذ  املــدن والشــوارع والســاحات يف 

عــى الخــارج، لكنهــا تنغلــق عــى ذاتهــا دومــا.

تُوِجــُد منــى حاطــوم نظائــر مختلفــة لقيــاس 

تــارة  متوســلة  املفــرغ،  الداخــل  تحصــني 

وبخامــات  متضائلــة،  أو  عاتيــة،  بتجهـيـزات 

وأحيانــا  الهشاشــة،  شــديدة  وأخــرى  صلبــة 

أـشـرطة  أو  جســدي  أداء  عــروض  بمجــرد 

االقـتـالع  ســرديات  حبــك  لتعيــد  فيديــو، 

بماضيهــا،  الذاـكـرات  وتشــبث  والتهجــري 

واالنزياحــات  األـصـول،  إىل  واالنجــذاب 

املسرتسلة للحدود، فتعيد تأويل العشرات 

مــن النصــوص والتأمــالت النريــة واملحكيــات 

بأســطورة  املتصلــة  والشــعريات  التاريخيــة 

بمجــازات  وهروبــه،  والتباســاته،  الفـضـاء، 

البالغــات  مــن  مخاتلتهــا  يف  تقــل  ال  بصريــة 

للفظيــة. ا

 

 هندسات لإلقامة يف الوقت

وفـضـاءات  البيــت  ملفهــوم  تحويــر  ال   وألن 

الوقــت،  لحاضنــة  اســتدعاء  دونمــا  اإلقامــة 

فنون
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جوهــري  دور  “الحركــة”  ملرتكــز  كان  فقــد 

حاطــوم،  ملنــى  الفنيــة  األشــكال  هندســة  يف 

املوهمــة  الرتكيبــات  يف  املكتــوم  الفعــل  إنــه 

آلليــة  املرتهنــة  العــروض  داخــل  بالثبــات، 

بعــد”  هنــا مدمــج يف “مــا  الفـضـاء  االنتقــال. 

عــن موقعــه األصــي، واستســالمه  انزياحــه 

لقــدر التـحـول، عــى نحــو يســتهدف “جعــل 

اســتعملنا  إذا  بصريــني”  والفكــر  الزمــن 

ص  الزمــن،   – )الصــورة  دولــوز  جيــل  تعبــري 

27(، فليســت املرايــا وقطــع اآلجــر واألســالك 

اســتعارات  إال  البلوريــة  والكريّــات  املعلقــة 

أي  بعــده،  بمــا  والتعلــق  الثبــات،  ملفارقــة 

ــل  بَتَخّلــالت فواصــل الســفر وعــوارض الرتحُّ

معنــى  العمــر،  حلقــات  عــر  املسرتســلني 

وحدهــا،  الفلســطينية  بالتغريبــة  يتصــل  ال 

والنظائــر  يدمجهــا يف مصائــر األشــباه  وإنمــا 

الكــون، ويف  اإلنســانية املمتــدة يف جغرافيــة 

واالحتــالالت. والحــروب  الّصراعــات  تاريــخ 

يحمل أحد أعمال منى حاطوم الساعية إىل 

الوقــت عنــوان “معّلــق”  هندســة اإلقامــة يف 

مــن  متدّليــة  أراجيــح  مــن  تجهيــز   ،)2011(

تنتهــي  حديديــة،  بسالســل  غرفــة،  ســقف 

خرائــط  عليهــا  حـفـرت  خشــبية،  بألــواح 

العالــم،  عــر  شــتى  ملــدن  عمرانيــة  مناطــق 

خرائــط متجــاورة عــى نحــو عشــوايئ ال نظــام 

لــه، إذ تتقاطــب ـطـوال وعرضــا، وبمســافات 

يف  األراجيــح  تظهــر  متماثلــة،  تكــون  تــكاد 

عــى  منطويــة  كانــت  وإن  ـسـاكنة،  الصــور 

نذيــر الحركــة املندفعــة، بيــد أن تقاربهــا يحــد 

مــن قدرتهــا عــى التمــادي، يجعــل التصــادم 

الخــروج  حــال  هــو  مثلمــا  منــه،  فــكاك  ال 

القهــري مــن الخرائــط الحســية ألجــل اإلقامــة 

واملـغـرتب  للمنفــي  والوقــت،  الحركــة  يف 

الــذي  وبيتــه،  ومدينتــه  وطنــه  مــن  املطــرود 

يســكنه إيـقـاع التأرجــح بــني خرائــط يعيشــها 

ويعرها، وأخرى يحملها يف حقيبة سفره، 

فنون
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ســواء. حــد  عــى  ذاكرتــه  ويف 

آخــر  شــيئا  ليســت  وشــوارعها  املــدن   تبــدو 

تصاحــب  التــي  العائليــة  األلبومــات  تلــك  إال 

بقــدر  إليهــا  ينتمــي  إنــه  ذهــب،  أىّن  املرتّحــل 

انتمائــه إىل مرافئــه الجديــدة، ألجــل هــذا ال 

ببعضهــا،  الخرائــط  تصطــدم  أن  مــن  مفــر 

الذاـكـرة،  يف  َتْنَثِلــم  أو  صورهــا  وتتداخــل 

لحركــة  منــذورة  فهــي  تدريجيــا،  وتتغبــش 

مصريها الخبو، قبل أن تكون ظاهرا مرئيا، 

هنا مرة أخرى تستعيد منى حاطوم نزوعها 

ســماء  يف  املحلقــة  العــوارض  إكســاب  إىل 

املنــايف األبعــاد الشــبحية املرزئــة، التــي تجعــل 

العمــل  ومقــر  واملقهــى  والغرفــة  الشــارع 

ترتكــس مــن عالــم ُمْمَتَلــك إىل صــور هاربــة، 

إىل هــاالت ســديمية تنهــض مــن فجــوات “مــا 

وترافــق  الذاـكـرة،  ــالت  وتمثُّ الحقيقــة  بــني” 

تــرددات املهاجــر بينهــا وبــني مــا يعيشــه، يف 

العمــر،  مســار  ترافــق  وإيــاب  ذهــاب  حركــة 

ورحلته يف الزمن، قبل أن يتوقف يف لحظة 

يبلــغ فيهــا َوَهــن الحركــة ذروتــه؛ كمــا تعلمنــا 

داخلهــا. الكامــن  واملجــاز  األرجوحــة 

حاطــوم  منــى  قدمــت  “ُمعّلــق”  عمــل  بعــد 

متباينــة،  ســطوح  عــى  الحركــة  تجهـيـزات 

الــورق  إىل  املعــدن  مــن  ممتــدة  وبخامــات 

“كومــة  عنــوان  أحدهــا  حمــل  والشــعاع، 

آجــر” )2019( ناقلــة يدويــة مــن معــدن بأربــع 

آجــر،  مــن  صفــوف  أربعــة  تحمــل  عجــالت، 

طولهــا  يتكــون  جنــب،  إىل  جنبــا  مرصوصــة 

من مجموع خمس طبقات مرتاكبة عرضا، 

كعمــارة  للناظــر  املخرمــة  واجهتهــا  َتْمُثــل 

طينيــة، ينتابهــا تقعــري يف الوســط، عــى نحــو 

متدرج بني الصف الثاين والثالث، تستدعي 

وعمــارات  الغيتــو،  مـسـاكن  الذهــن  إىل 

العمال املهاجرين يف ضواحي املدن الكرى، 

يــدوي  تبــدو يف هيئتهــا املشــدودة إىل مقــود 

نافــر أمامــا، شــبيهة )مــرة أخــرى( بالقوقعــة، 

الدائبــة  والحركــة  للرتحــل،  املنــذور  البيــت 

ال  الكفــاف  عمــارة  يف  بالثبــات.  املوهمــة 

يضحى البيت مالكا لهويته إال بما هو محل 

انكمــاش ودرء للعــري، ال تفاصيــل تزدهــي 

بخصوصية الحياة هناك، الداخل الغامض 

يمنحهــا صفــة البيــت املجــرد أو املطلــق، الــذي 

ـسـرعان مــا يتـحـول إىل “ال بيــت”؛ ذلــك هــو 

العمــق الفجائعــي الــذي تراهــن منــى حاطــوم 

عــى إـبـرازه خــارج خصوصيــة املنشــأ واملحيــط 

اللجــوء  بــات  حيــث  الفلســطيني/العربي، 

بــني  والتنقــل  البـقـاء  ـفـرص  عــن  والبحــث 

املخيمــات ومراكــز اإليــواء املؤقــت، ضاغطــة 

العالــم. حــدود  عــى 

هل ال زال ثمة حاجة لترير الحركة الساكنة 

األثــاث  وتفاصيــل  والجــدران  الوجــوه  يف 

واألغراض املنزلية؟ يحتاج األمر باألحرى إىل 

تنويــع نطــاق تلــك الحركــة ومنحهــا فجــوات 

امتــدادات املعنــى  يســتحمل  مختلــف،  أداء 

يف  املــرآة  عمــل  يعكســه  مــا  وهــو  واكتنــازه، 

تخطيــط محفــور عــى ســطح زـجـاج يف لوحــة 

حيــث  هنــا”،  مــا زلــت  “أنــت  عنــوان  حملــت 

إليــه،  الناظــر  لصــورة  الناقــل  العمــل  يـقـول 

بمفــردات،  ينقلــه  الذهــن،  يف  يعتمــل  مــا 

لتجريد الصفحة من املظهر الطارئ للوجوه 

املحدقــة، وجعلهــا تحمــل عنــوان مــا توحــي 

بــه “أنــت ال زلــت هنــا”، هــذا مــا تقولــه املرايــا 

سواء كانت يف محلها أو انتقلت إىل عشرات 

الغــرف عــر مــدن العالــم، فتهنــدس اإلقامــة 

يف الوقــت ال املــكان، ومــن ثــم فلــن تســتغني 

إضمارهــا  وال  مخاتلتهــا  وال  إيحاءهــا  عــن 

الثبــات، إال حــني تتهشــم وتغيــب. لوهــم 

 

ثبات العوارض امللتهبة

 وال وجود لحركة دون معيقاتها، وفواصل 

اسرتســالها،  وعــوارض  زمنهــا،  شــظايا  بــني 

التصويريــة،  الفعــل ومجازاتــه  ذلــك منطــق 

تجّليــات  بيــان  يف  حاطــوم  منــى  أوغلــت  لــذا 

فالحــدود  “حّديتهــا”،  وتنويــع  اإلعاقــة، 

“تصمــد بتحّوالتهــا”، بتعبــري رجيــس دوبــري 

و”هــي ال تقهــر، ألنــه مــن الجيــد التفكــري بهــا” 

جالــريي  يف   .)37 ص  الحــدود،  مديــح  )يف 

ماكــس هتزلــر برلــني، عرضــت منــى حاطــوم 

“حديقــة  بعنــوان  تجهـيـزا   2008 ســنة 

يف  املســتخدم  الـنـوع  مــن  ـمـرتاٌس  معلقــة” 

خيــش  أكيــاس  املــدن،  وصراعــات  الحــروب 

والطــني،  الرمــل  بــدل  ببــذور،  محشــوة 

عددها ســبعمئة وســبعون، تمتد عرضا بما 

وارتـفـاع  مزدوجــا،  صفــا  عشــر  ثالثــة  يــوازي 

مرصوفــة  شــواال،  عشــر  ثالثــة  ســمك  يناهــز 

فوق بعضها، َتْطُفر من جنباتها وسطوحها 

فســائل البــذور النابتــة، فتكســوها باألخضــر 

معهــا  حاملــة  تـنـزاح  الحــدود  إذ  الناعــم، 

ثباتهــا وقدرتهــا عــى الرـسـوخ ومــد الجــذور، 

مؤقتــا  يبــدو  قــد  مــا  صلــب  مــن  وتونــع 

كاملتاريــس، لتصــري مــع مــرور الزمــن جدرانــا 

غيابهــا  برغــم  الــذوات  بــني  تفصــل  عاطفيــة 

يف  العميــق،  الـقـرار  يف  نابتــة  إنهــا  الحــيس، 

وقبلهــا  برلــني  وقبلهمــا  وـسـراييفو  بــريوت 

كمونتهــا،  لحظــة  باريــس  طويلــة  بســنوات 

ُوضعــت املتاريــس لتحصــني صفــوف الدـفـاع 

عن الفرقاء املتحاربني، وللفصل بني عقائد 

ثــم  فكريــة،  وانحيــازات  سياســية  وأهــواء 

تالشت املتاريس بعد ذلك لتعوضها معازل 

الجســور  تصطنــع  لــم  ذوات  بــني  الداخــل 

بســهولة. بينهــا 

كأنهــا  تبــدو  مؤقتــة،  حــدود  املتاريــس  وألن 

حجــاب مجــازي غــري قابــل لالـخـرتاق، مثلهــا 

مثــل األســالك الشــائكة الشــائعة يف عشــرات 

أعمــال التجهيــز والفيديــو واألداء لــدى منــى 

يعــاد  أو  تنقــل  أو  ـتـزاح  أن  يمكــن  حاطــوم، 

يف  تمُثــل  أنهــا  إال  وتوجيههــا،  ترســيمها 

هيئتها الشبحية كشرط بقاء يف عالم يسرع 

الحجــب  ومضاعفــة  االنغــالق  نحــو  الخطــى 

والعوارض والفواصل والجدران، ذلك ربما 

ما سعت إىل تمثيله الفنانة الفلسطينية يف 

عملهــا املعنــون “غــري قابــل لالخــرتاق”، حيــث 

إىل  الســقف  مــن  الشــائكة  األســالك  تتــدىل 

حافــة األرضيــة، يف خطــوط متوازيــة شــديدة 

مــن  مربعــا  مشــكلة  بينهــا،  مــا  يف  التقــارب 

آن،  يف  والجارحــة  الضاـمـرة  املعــدن  خيــوط 

تفتــأ  هــي هنــاك ال  لالـخـرتاق،  القابلــة  وغــري 

املســاحة  تخّلــالت  برغــم  بُســْمكها  تتحصــن 

بينهــا وفواصــل الضـيـاء النافــذة منهــا؛ عــى 

التخــوم  تـحـوالت  تخييــل  يعــاد  املنــوال  هــذا 

وتمنعهــا  تجريدهــا  ُيعــرَّى  كمــا  واكتنازهــا، 

الرتكيبــي  األســلوب  أن  بيــد  العــني،  عــى 

أيضــا  يســتهدف  هنــا  االخـتـزال  يف  املوغــل 

ملنــى  شــخصية  ذاـكـرة  مــع  حســاب  تصفيــة 

حاطــوم، هــي التــي اضطــرت للبقــاء يف لنــدن 

فقــط ألن الـحـرب األهليــة اجتاحــت بــريوت، 

يكــن بمقدورهــا أن  لــم  واحتلتهــا املتاريــس، 

تفكــر بعيــدا عّمــا يفرتضــه الخطــاب البصــري 

واالســتيهامات،  لإليـحـاءات  تصفيــة  مــن 

معــا،  والغربلــة  اإلعــدام  بمعنــى  تصفيــة 

تصفيــة  إىل  عــادة  املعاصــر  الفــن  يســعى  إذ 

ومــع املــايض  الــذات واملجتمــع  مــع  الحســاب 

الذكريــات وتركيبهــا  تنقيــح  عــر  والحاضــر، 

داخــل نســق لــه منطــق حكايــة، ذلــك مــا أملــح 

إليــه كريســيان بولتانســي تحديــدا حــني أقــّر 

عكــس  اليوميــة،  العاطفيــة  “الذاـكـرة  بــأن 

الذاـكـرة الكـبـرية املحفوظــة يف الكتــب. هشــة 

ذاتــه  اآلن  يف  املــوت،  مــع  للغايــة، وتختفــي 

الــذي تشــكل تفّردنــا”، وهــو مــا قــام بــه حــني 

أعــاد تركيــب أرشــيف الضحايــا املجهولــني يف 

يف  حشــروا  الذيــن  الثانيــة،  العامليــة  الـحـرب 

انتماءاتهــم  حــدود  خــارج  متباعــدة  مدافــن 

الشــخصية.

***

يف عبارة ألبي حيان التوحيدي يقول “وظاهر 

مــا يــرى بالعيــان مفــض إىل باطــن مــا يصــُدق 

ص  ج:1،  واملؤانســة،  الخر”)االمـتـاع  عنــه 

23(، ونحــن نعيــد التأمــل يف أـغـراض املطبــخ 

أـسـّرة، وســتائر مرعبــة،  التــي تتخــذ أشــكال 

وصحونــا عمالقــة، يف اشــتغال منــى حاطــوم 

نستوعب آلية “التصفية” قرينة اإلعدام، يف 

مصائر املقتلعني واملأخوذين إىل الشتات، إذ 

يف العمــق ال تقــوم هــذه املتعلقــات اليوميــة 

وإخراجهــا  وعجنهــا  الكتــل  بتفتيــت  ســوى 

إىل  اللحمــة  وتحويــل  املنافــذ،  أضيــق  مــن 

شــتات عــيص عــى اللــّم، وبإعمــال النظــر يف 

قســاوتها  حجــم  نــدرك  املجــازي،  محمولهــا 

الــذات  تجــاه  الرمــزي  وعنفهــا  وهجائيتهــا 

واملحيــط والعالــم. ال أظــن أن فنانــا معاـصـرا 

الـبـوح  ملجــرد  بالبصــري  الكتابــة  اختــار حقــل 

أو إفــراغ مــا يثقــل الذاكــرة، فالتصويــر عيــش 

تقليــب  بــني ظــالل اآلخريــن، واسرتســال يف 

الســنني،  مــن  املئــات  منــذ  بــدأت  أســاليب 

لكــن الفــن املعاصــر عــى األقــل يضمــن حريــة 

تقاليــد املنجــز  مــن  مــا،  لحظــة  الخــروج، يف 

إىل احتماالت تخص إرادتنا الشخصية، هنا 

بالــذات يمكــن أن نقــر أن ال كتابــة بالبصــري 

للعالــم. دون رؤيــة فجائعيــة وهجائيــة 

 

ناقد وأكاديمي من المغرب

فنون
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مفهوم المسؤولية االجتماعية
خالد غربي

مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة يف فــرتة عصــر التنويــر، وحتــى 

رز
ظهــور نظريــات التحديــث. وبالرغــم مــن أن املفهــوم لــم يطــرح ب

صراحــة إال أّن األبعــاد التــي يشــري إليهــا املفهــوم كانــت موضــع 

املســؤولية  يف  التفكــري  بــأن  الـقـول  ويمكــن  وحــوار.  اعتبــار 

االجتماعية تراوح بني تفكري الفرد بتأسيس املجتمع وتنظيمه، وهو 

ما يعنى مسؤوليته عّما يحدث فيه. وبني تعيني املجتمع للمسؤولية 

االجتماعيــة للفــرد، ولــم تعــرف النظريــة االجتماعيــة موقفــا يجمــع 

بني هذين الرأيني إال مع نهاية القرن العشرين تقريبا. يف هذا اإلطار 

بنشــأة  يتعلــق  ثالثــة مواقــف نظريــة فيمــا  أن نرصــد  فإننــا نســتطيع 

مفهوم املسؤولية االجتماعية، ومصادر تحديد هذه املسؤولية.

تنطلــق مــن املســؤولية الفرديــة باألســاس، وتتســع أو ترتقــي لتصبــح 

مســؤولية اجتماعيــة. ويعــر عــن هــذا املوقــف الفيلســوف اإلنجليــزي 

تومــاس هوبــز الــذي رأى املســؤولية االجتماعيــة الفرديــة لهــا جذورهــا 

يف الطبيعة اإلنسانية باألساس، حيث نجده يؤكد عى العالقة بني 

الغرـيـزة والعقــل يف التكويــن اإلنســاين، وإذا كان مــن الطبيعــي أن 

يســعى اإلنســان إلشــباع حاجاتــه تعـبـرياً عــن حــب البـقـاء فإنــه يتجــه 

أمنــا واســتقرارا  إشــباع أكــر  لتحقيــق  تأســيس حالــة االجتـمـاع،  إىل 

لحاجاتــه األساســية املهــددة بعــدم اإلشــباع يف ظــل الفــوىض البنائيــة 

يعنــى احتــواء  245(. ذلــك  2006، ص  )ليلــة،  القائمــة أو املحتملــة 

الرغبــة والعقــل.  عــى عنصريــن متناقضــني همــا  البشــرية  الطبيعــة 

األوىل تدفــع إىل الحصــول عــى مــا يشــعر أنــه يف حاجــة إليــه، دون أن 

يعبــأ برغبــات اآلخريــن واحتياجاتهــم، وهــو مــا يدعــو إىل ـصـراع بــني 

الطبيعــة  يهــذب  الــذي  فهــو  العقــل  أمــا  البشــر وتصادمهــا.  مصالــح 

البشــرية، وهــو الــذي يرشــد اإلنســان إىل حــل مـشـاكله مــع اآلخريــن 

دونمــا حاجــة إىل التطاحــن. ويرتتــب عــى ذلــك كمــا يذهــب تومــاس 

إىل  تهــدف  التــي  باألنانيــة  اإلنســان  ســلوك  اتســم  وإن  أنــه  هوبــز 

منفعــة اإلنســان الفــرد، إال أن هــذه املنفعــة تتســع لتتـحـول إىل ـنـوع 

مــن املنفعــة االجتماعيــة، ويعنــى ذلــك أن إشــباع عواطفنــا يتحقــق 

عــن طريــق إشــباع حاجــات اآلخريــن وعواطفهــم. وهــو مــا يعنــى أن 

توماس هوبز يرى أن املسؤولية الفردية التي تسعى إىل تأكيد إشباع 

الحاجات الفردية استنادا إىل منطق املنفعة، يعد املدخل الحقيقي 

للمسؤولية االجتماعية، التي تعنى أن إشباع الحاجات الفردية لن 

يتحقــق إال مــن خــالل إشــباع الحاجــات االجتماعيــة.

فيمــا  هوبــز  وضعهــا  التــي  البدايــات  مــع  النفعــي،  املوقــف  ويتســق 

يتعلــق باملســؤولية االجتماعيــة، حيــث يــرى رواد املذهــب النفعــي أن 

البشــر يســعون بالضــرورة لتحقيــق مصالحهــم، وأن املصلحــة هــي 

توفــري  أو  تحقيقهــا،  عــن  مســؤول  واإلنســان  عــادة،  الســلوك  غايــة 

عــى  للحكــم  املرجعــي  اإلطــار  وأن  لتحقيقهــا،  الضروريــة  الشــروط 

املصلحــة أو تقييــم املســؤولية يتمثــل يف ذاتيــة اإلنســان. وهــي الحالــة 

الفرديــة  الغايــات وتبعــر املســؤوليات  تطــرح قضيــة عشــوائية  التــي 

إىل حــد التصــادم، حيــث يســعى كل فــرد لتحقيــق مصالحــة، األمــر 

الــذي يطــرح مشــكلة النظــام االجتماعــي مــن جديــد، غــري أن الفكــر 

النفعــي يتطــور مــن تأكيــد ســعى اإلنســان لتحقيــق املصلحــة الفرديــة، 

ومــن ثــم املســؤولية الفرديــة عــن تحقيــق هــذه املصلحــة، إىل ســعيه 

للمنفعة أو املصلحة العامة، عن طريق استيعاب البعد االجتماعي 

يف السلوك اإلنساين الذي يعّر عن مسؤوليته، حيث أشار إىل ذلك 

جيمــس مــل حيــث يشــري جوهــر هــذا املبــدأ اىل التأكيــد عــى أن املعيــار 

الوحيــد للصــواب والخطــأ هــو تحقيــق الســعادة القصــوى ألكــر عــدد 

مــن البشــر.

ارتباطا بذلك نجد أن كمرلند يذهب إىل أن خري الجميع يعتر غاية 

عليــا لســلوك اإلنســان ومعيــاًرا أقــى لتقييــم مســؤوليته االجتماعيــة 

األخــالق  قانــون  هــو  العــام  الخــر  أصبــح  فقــد  ثــم  ومــن  وتعيينهــا، 

وقــد ســار يف  البشــر والجماعــة معــا.  تتحقــق ســعادة  فيــه  األســمى 

هــذا االتجــاه شافتســرى فربــط خــري الفــرد بخــري املجموعــة، وقــال إن 

الخرييــة ال تكــون إال يف نــزوع اإلنســان مــن تلقــاء نفســه وبغــري ضغــط 

طــور  وقــد  وســعادته.  اإلنســاين  املجتمــع  خــري  ترقيــة  إىل  خارجــي، 

هاتشيسون هذه األفكار حينما جعل غاية السلوك هي تحقيق أكر 

قــدر مــن الســعادة ألكــر عــدد مــن النــاس، وذلــك يعنــى أن املوقــف 
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الدافعــة  الطاقــة  هــي  للفــرد  األساســية  الحاجــات  جعــل  النفعــي 

التــي  األفعــال  أو  الســلوكيات  عــن  الفرديــة  املســؤولية  لتأســيس 

تســتهدف إشــباع الحاجات األساســية لإلنســان الفرد. غري أنه بســبب 

البعــد االجتماعــي يف بنــاء شــخصية الفــرد، وهــو البعــد الــذي رمــز لــه 

بالعقل، الذي يعد نافذة الستيعاب كل املوروثات االجتماعية. فإن 

املسؤولية الفردية لن تتحقق إال من خالل تأسيس املجتمع املستقر 

والقــادر عــى إشــباع الحاجــات األساســية ملواطنيــه )ليلــة، 2007، ص 

ص 47 – 49(.

 

املجتمع يتوىل تعين

املسؤولية االجتماعية

 يقــف هــذا املوقــف موقفــا مناقضــا مــن املوقــف الســابق، ويؤكــد أن 

تعيني املسؤولية وتحديد طبيعتها يأيت من خارج اإلنسان باألساس. 

وإذا كان اإلنســان هــو الكائــن العاقــل، فــإن تعيــني املســؤولية يرتبــط 

بدرجة عالية من العقالنية. وإذا كانت الفلســفة املثالية عند هيجل 

نشــر  عــى  يعتمــد  تطــوره  وأن  بطبيعتــه،  رشــيد  الكــون  أن  تؤكــد 

العقالنيــة يف الواقــع، حتــى يتطابــق مــع مقتضيــات العقــل الـكـوين. 

فــإن ذلــك يعنــى أن عقالنيــة اإلنســان تتأكــد إذا تطابقــت مــع العقــل 

الذيــن  هــم  التاريــخ  العظـمـاء يف  الرجــال  عنــه. وأن  عــر  الشــامل أو 

تكيفت عقولهم مع متطلبات هذا العقل الكوين أو الفكرة املطلقة. 

وفــى هــذا اإلطــار تســتند مســؤولية اإلنســان إىل مســتوى عقالنيتــه، 

وإذا كانت عقالنيته تأتيه من خارجه، فإن ذلك يعنى أن مسؤوليته 

تعنّي له، أو باألصح تفرض عليه. ولذلك يرفض هذا املوقف تحديد 

اإلنســان،  داخــل  مــن  دافعيتهــا  أن  باعتبــار  االجتماعيــة  املســؤولية 

أو هــي عقالنيــة ومســؤولية محتمــة بيولوجيــا، أو محتمــة بعوامــل 

الســلوك أو  أن  نجــد  هــذا اإلطــار  ليســت اجتماعيــة مرفوضــة. وفــى 

الدور ينجز يف ظل شروط موقفية، ال سيطرة لإلنسان عليها. وفى 

هــذا اإلطــار يصبــح مــن أهــم لزوميــات الســلوك العقــالين أو املســؤول، 

املتصلــة  املوقفيــة  للشــروط  كامــل  فهــم  الفاعــل  لــدى  يتوفــر  أن 

بمســؤوليته االجتماعيــة وســلوكه )الطويــل، 1960، ص 285(. وإذا 

الفهــم  لــدى اإلنســان  يتوفــر  أن  عــى أهميــة  يؤكــد  هــذا املوقــف  كان 

الكامل لطبيعة املسؤولية وحدودها التي عينت له، فإن ذلك يعنى 

أيضــا أنــه مــن الضــروري أن يعمــل وفقــا ملتطلباتهــا. وإذا كان االتجــاه 

السابق قد ربط العقالنية بمرجعيتها البيولوجية وجعل املسؤولية 

فرديــة مرتبطــة بعقالنيتهــا، وهــي املســؤولية التــي قــد ترتقــي لتصبــح 

ذات طبيعــة اجتماعيــة. فــإن املوقــف األخــري يؤكــد عــى أن املجتمــع هــو 

املرجعية األساسية لتعيني املسؤولية االجتماعية، وذلك باعتبار أن 

املجتمــع هــو الــذي يحــدد القواعــد الحاكمــة أو املحــددة للمســؤولية 

ووســائلها  وغاياتهــا  للفــرد،  معينــة  فاملســؤولية  الفــرد.  خــارج  مــن 

املرتبطــة  والواجبــات  الحقــوق  حزمــة  إىل  إضافــة  كذلــك،  معينــة 

بهــا. وهــو األمــر الــذي يشــكل جوهــر الخــالف بــني املســؤولية الفرديــة 

واملســؤولية االجتماعيــة. وتبعــا لذلــك فــإن نســق الثقافــة والقيــم يف 

الــذي يتضمــن تحديــد طبيعــة املســؤولية االجتماعيــة،  املجتمــع هــو 

التي ينبغي أن يقوم بها الفرد اســتنادا إىل موقعه يف بناء املجتمع، 

أي اســتنادا إىل املكانــة التــي يشــغلها واألدوار التــي يقــوم بهــا، حيــث 

نجد أن نسق الثقافة والقيم يف املجتمع يحدد املسؤولة االجتماعية 

لأـفـراد بصــورة مزدوجــة، فهــو مــن ناحيــة يحــدد األهــداف أو املهــام 

وهــي  يف املجتمــع،  تســعى املســؤولية إلنجازهــا  التــي  الوظائــف،  أو 

وظائــف أو غايــات ذات طبيعــة اجتماعيــة باألســاس. إضافــة إىل أنــه 

وـفـاء األـفـراد بمســؤولياتهم  التــي تضبــط  القواعــد  يحــدد مجموعــة 

وـفـاء  بطبيعــة  املرتبــط  االجتماعــي  الـجـزاء  يقــرر  ثــم  االجتماعيــة، 

الفاعــل باملســؤولية املعينــة لــه ومســتواه )ليلــة، دس، ص 169(.

 

املدخل الحقوقي

 مــع بدايــة العقــد األخــري مــن األلفيــة الثانيــة بــرز التنظــري الحقوقــي 

عــى  وتدريبهــم  الجماهــري  أمــام  املشــاركة  أبــواب  لفتــح  كمدخــل 

تحمــل مســؤولياتهم، وقــد ارتبــط بــروز املدخــل الحقوقــي مــع صعــود 

نجــم تنظــري املجتمــع املــدين وخاصــة املنظمــات الحكوميــة ودورهــا يف 
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التنميــة مــن أســفل، أي مــن الجماهــري، وتراجــع دور الدولــة القوميــة 

ذلــك  قادتهــا.  التــي  التنميــة  تجــارب  غالبيــة  فشــلت  تنمــوي  كفاعــل 

يعنــى أن ظهــور هــذا املدخــل ارتبــط مــن ناحيــة بعــدم فاعليــة كافــة 

أشــكال التنميــة املفروضــة مــن أعــى، والتــي تجعــل بنيــة املســؤولية 

االجتماعيــة بنيــة غــري متوازنــة، حيــث تنفصــل الحقــوق عــن الواجبــات 

عــى  الدولــة  فرضــت  نطاقهــا  يف  االجتماعيــة(  املســؤولية  )ضلعــي 

املواطنني واجبات يف مواجهة اعرتاف ضعيف بالحقوق التي ينبغي 

أن يحصــل عليهــا املواطنــون العاجــزون عــن مواجهــة الدولــة العاتيــة 

يف قوتهــا. ولهــذا الســبب ولضعــف الدولــة وفشــل تجاربهــا التنمويــة 

كمــا أشــرت حــدث انقــالب يف الفكــر التنمــوي، حيــث بــرز تنظــري يؤكــد 

عى ضرورة أن تبدأ التنمية من أسفل، يف هذا اإلطار عملت بعض 

تنظيمــات املجتمــع املــدين باتجــاه تطويــر وعــي البشــر بأهميــة قيادتهــم 

للتنمية لتحسني أوضاعهم. وهو ما عرف بالتنمية املستدامة، ولي 

يشــاركوا يف تطويــر أوضاعهــم، فإنــه مــن الضــروري أن يكونــوا عــى 

وعى كامل بحقوقهم والتزاماتهم. وقد ساعد عى تبلور هذا النمط 

مــن التنظــري وترســخه مــن ناحيــة ثانيــة برتاجــع دور الدولــة، وتراجــع 

أتــاح  العاملــي، حيــث  النظــام  تحــت وطــأة رقابــة مؤسســات  بطشــها 

ذلــك الســاحة أمــام املواطنــني ألخــذ زمــام املبــادرة، لتطويــر أوضاعهــم 

وـفـرض الرقابــة عــى أجـهـزة الدولــة، وتوجيههــا لخدمــة مصالحهــم 

بتأهيــل وتوجيــه مــن تنظيمــات املجتمــع املــدين. غــري أن ذلــك لــم يتــم 

بصــورة عشــوائية ولكنــه – أي التأكيــد عــى املدخــل الحقوقــي – تبنــى 

الطابع املؤسيس من طرفني متقابلني، حيث نجد عى أحد األطراف 

تنظيمات املجتمع املدين، خاصة املنظمات غري الحكومية التي تعر 

تحمــل  عــى  الجماهــري  تدريــب  تولــت  والتــي  روحــه وجوـهـره،  عــن 

مســؤولياتها  تتحمــل  أن  يمكــن  وحتــى  االجتماعيــة،  مســؤولياتها 

االجتماعيــة فإنــه مــن الضــروري أن يمتلــك املواطــن الوعــي بحقوقــه 

وواجباتــه، وهــو الطــرف املقابــل يف التفاعــل مســؤوليته االجتماعيــة. 

باتجــاه  عملــت  املــدين  املجتمــع  تنظيمــات  أن  جانــب  فــإىل  ثــم  ومــن 

فإنهــا  وسياســيا،  اقتصاديــا  املهمشــة  االجتماعيــة  الفئــات  تمكــني 

عملــت كذلــك عــى تطويــر وعيهــا االجتماعــي والســيايس والقاـنـوين، 

بمــا يؤســس لديهــا مســؤولياتها االجتماعيــة باتجــاه املشــاركة الفعالــة 

عــى كافــة األصعــدة.

تطــور املدخــل  تاريــخ  تاريخيــة شــكلت عالمــات يف  وتوجــد محطــات 

الحقوقــي، بــدأت هــذه املحطــات مــع منتصــف الثمانينــات مــن القــرن 

العشــرين حيــث بــرز الحديــث حــول حقــوق اإلنســان املشــروطة. وفــى 

نهايتهــا وبالتحديــد يف عــام 1989 بــدأ البنــك الــدويل يؤكــد عــى صيغــة 

الحكم الرشيد، من خالل إعادة الرتكيز عى الدولة. واستمرار ذلك 

من خالل دليل التنمية البشرية الصادر عن الرنامج اإلنمايئ لأمم 

املتحــدة حيــث انتقــل التأكيــد التنمــوي لريكــز عــى اإلنســان ومواجهــة 

الفقــر. وفــى املؤتمــر العاملــي لحقــوق اإلنســان املنعقــد يف فيينــا 1993 

تم التأكيد عى ربط التنمية بحقوق اإلنسان. وفى عام 1997 أّكدت 

عمليــة اإلـصـالح التــي تبنتهــا األمــم املتحــدة عــى ضــرورة نشــر ثقافــة 

حقــوق اإلنســان. ونتيجــة للتطــورات الســابقة بــرز املدخــل الحقوقــي 

يف منتصــف تســعينات القــرن املــايض باعتبــاره يســعى لدمــج اإلنســان 

يف التنمية البشرية املستدامة، ارتباطا بذلك يؤكد املدخل الحقوقي 

يف  يتمثــل  إليــه املســؤولية االجتماعيــة  تتجــه  الــذي  الهــدف  أن  عــى 

ومشــكالتهم  احتياجاتهــم  عــى  بالرتكيــز  البشــر  أوـضـاع  تحســني 

بنفــس  الحقوقــي  املدخــل  يرتبــط  املنطلــق  هــذا  ومــن  وإمكانياتهــم. 

القضايــا التــي تهتــم بهــا معظــم املبــادرات التنمويــة التــي أكــدت عــى 

حق اإلنسان يف إشباع حاجاته األساسية كالغذاء واملأوى، والرعاية 

عــى  الحيــاة.  نوعيــة  لتطويــر  والحريــة  واألمــن  والتعليــم  الصحيــة 

هــذا النحــو يســتند املدخــل الحقوقــي إىل مســّلمة أن للبشــر حقوقــا 

ثابتة، وبأن الحرمان من الحاجات يعد إنكاراً لتلك الحقوق )ليلة، 

دس، مرجــع ســابق، ص 171(. ذلــك يدفعنــا إىل البحــث عــن الفاعــل 

الــذي يـتـوىل – اســتنادا إىل املدخــل الحقوقــي – تطويــر نوعيــة حيــاة 

الفقــراء بمــا يجعلهــا قــادرة عــى إشــباع احتياجاتهــم األساســية، مــن 

خالل تدريبهم وتنشئتهم وتطوير وعيهم بحقوقهم وواجباتهم. يف 

هــذا اإلطــار نجــد أن تنظيمــات املجتمــع املــدين مــن خــالل مســؤوليتها 

مــن  تبــدأ  التــي  املســتدامة،  االجتماعيــة  التنميــة  عــن  االجتماعيــة 

الفـقـراء  تطويــر إمكانيــات  عــى  يعمــل  الــذي  الفاعــل  هــي  الجماهــري 

وقدراتهــم، وتأكيــد ثقتهــم بأنفســهم وأحقيتهــم يف ـفـرص الوطــن، 

ـهـؤالء املهمشــني  تمكــني  عــى  تعمــل  هــذه املنظمــات  أن  جانــب  إىل 

والفـقـراء اقتصاديــا واجتماعيــا. إضافــة إىل ذلــك نجدهــا تعمــل عــى 

تطوير وعيهم الحقوقي يف مختلف املجاالت االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية، يف مقابل توعيتهم بضرورة الوفاء بواجباتهم كاملة، 

عــى  للحـصـول  الحقيقــي  يعــد املدخــل  الواجبــات  بهــذه  القيــام  ألن 

الحقــوق، وأن ذلــك يشــكل النــواة الصلبــة ملســؤولياتهم االجتماعيــة. 

فالقيــام بالواجبــات يشــكل املدخــالت بينمــا الحـصـول عــى الحقــوق 

يشــكل املخرجــات مــن وجهــة نظــر هــذا املدخــل.

 

باحث وأكاديمي من الجزائر
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ــرة مــن التعــب واإلرهــاق، ونــام عمــرو ولينــا قبلهــا،  نامــت زينــب مبكِّ

لــم  هكــذا.  بـسـرعة  النــوم  يغشــاه  أن  ممكنــاً  يكــن  لــم  مجــدي  لكــنَّ 

يبــذل جهــداً كبــرياً مثــل زينــب، ومــأه النهــار بالطاقــة، ال يعــرف كيــف 

ُيفِرغها، وكان صعباً أن يداعب زينب التي نامت يف سرعة شديدة، 

وبدت قد ذهبت بعيداً إىل عالم آخر. سيظلُّ وحده لوقت طويل. ال 

ث مع أحد، لكنه  يريد أن يدخل عى الفيسبوك، وال يريد أن يتحدَّ

يريــد أن يقــف يف حديقــة البيــت، ينظــر إىل الفضــاء والِفَلــل املتباعــدة، 

واألشــجار بينهــا، وعــى جانَبــي الطريــق.

فعــل ذلــك، وفتــح صــدره يــرتك النســيم يداعبــه، ويشــعر بيــد الهــواء 

ة  قَّ ره. انتقل إىل الشُّ الناعمة املنعشة تتحرَّك عى صدره، تكاد ُتخدِّ

ــل الحوائــط، وقــد صــارت بينهــا أرفــٌف  األخــرى الخاليــة، وراح يتخيَّ

وكيــف  الغــرف،  ويف  الصالــة  يف  كلِّهــا،  وارتفاعهــا  بطولهــا  للُكُتــب 

العــزف، وآلــة  للبيانــو، يتعلَّــم عليــه األطفــال  ســيكون هنــاك مــكان 

كمــان وغريهــا مــن األدوات املوســيقية. ال بــدَّ غــداً أن يختصــر الوقــت. 

فليذهــب إىل إحــدى محــاّل بيــع املوبيليــا التــي اشــرتى منهــا، ويطلــب 

منهــم الحضــور ألخــذ مقاســات الجــدران لعمــل املكتبــة واألرفــف. كان 

ــى ينتقــل، وهــا هــو انتقــل. ســيدخل عــى اإلنرتنــت  قــد أرجــأ ذلــك حتَّ

الليلــة، ليعــرف أهــمَّ الُكُتــب التــي يريــد ـشـراءها. االســتعارة ســتكون 

الفلســفة  بــني  مــا  الُكُتــب  تكــون  أن  بــدَّ  ال  لذلــك  والصغــار،  للكبــار 

األدبــي  اإلبــداع  وأيضــاً  العلــوم،  مــن  وغريهــا  واالقتصــاد  والتاريــخ 

لروايــات  غرفــة  هنــاك  تكــون  أن  اً  جــدَّ ومهــمٌّ  أشــكاله،  بــكلِّ  للكبــار 

وُكُتب األطفال باإلنجليزية والفرنسية، وأكرها بالعربية. سيحتاج 

ــح  َمــْن يســاعده يف االختيــار، لكنــه يســتطيع أن يعــرف الكثــري بتصفُّ

الُكُتــب،  بــل ويعــرف األســعار، وأيــن يوجــد األرخــص مــن  اإلنرتنــت. 

يعــرف  أالّ  مثلــه  ملــدرِّس  معـقـوالً  ليــس  التخفيضــات.  توجــد  وأيــن 

ريــن واألدبــاء ســيجعله  كيــف يتــمُّ ذلــك. إن مــا عرفــه مــن أســماء املفكِّ

يعــرف أعــداداً أكــر منهــم حــني يدخــل عــى اإلنرتنــت. ســيفعل ذلــك 

عــى ســبيل ُحــبِّ االســتطالع الليلــة، لكــْن، غــداً بالنهــار ســيجلس يف 

ل مــا يريــد أن يشــرتيَُه عــى الديســك  الحديقــة إىل الــالب تــوب، ُيســجِّ

تــوب. اآلن هــو يف حاجــة ألن يمــي. ســيمي قليــالً ـحـول العمــارة، 

وال يبتعــد، وكمــا هــو بالرتينينــج ســوت، فقــط ســيخلع الشبشــب، 

الكوتــي. ويرتــدي 

ى، ويفرد ذراَعْيه، كأنه مقبل عى تمارين  فعل ذلك، وخرج يتمطَّ

ة خطوات، ابتعد فيها عن البيت. مرَّت من جواره  رياضية. مى عدَّ

ســيَّارة، بهــا أصــوات ضحــكات عاليــة لبنــات وصبيــان، واختفــت. كــم 

الســاعة اآلن؟ إنهــا تقــرتب مــن الثانيــة عشــرة ليــالً. كيــف لــم ينتبــه إىل 

ذلك؟ املكان هنا خاٍل، ويمكن أن تكون فيه أكر من سيَّارة مسرعة 

تصطــدم بــه. يجــب أالّ ينــزل مــن فــوق الرصيــف. ال. األفضــل أن يعــود 

يركب سيَّارته، ويقودها عى مهل يف الشوارع املحيطة حتَّى يبتعد، 

اثنَتــنْي،  أو  ســيجارة  ــن  ُيدخِّ الجانــب،  عــى  فيــه  يقــف  مكانــاً  ويجــد 

ق رائحة الفضاء الطيِّبة التي تبدو أنها روائح الورود يف الِفَلل  ويتنشَّ

املحيطــة. فعــل ذلــك، وركــب ســيَّارته. بعــد أن تـحـرَّك بهــا، اكتشــف 

أنه ال يحمل محفظته، وال رخصة القيادة، وال رخصة السيَّارة، بل 

ر يف العودة. ابتسم  حتَّى املوبايل تركه يف الصالة. لم يتضايق أو يفكِّ

وقــال إْن هــي إالَّ مغامــرة، ولــن يبتعــد كثــرياً عــن العمــارة.

بالفعــل دار ـحـول العمــارة وعــدد مــن الِفَلــل القليلــة أكــر مــن ـمـرَّة، 

وفتــح  الواســَعنْي،  الشــارَعنْي  أحــد  تقاُطــع  ناصيــة  عــى  ــف  توقَّ ثــمَّ 

أدرك  إذ  ابتســم،  األجنبيــة.  املوســيقى  ــة  محطَّ عــى  الســيَّارة  راديــو 

والقبيــح”.  والـشـرس  ــب  “الطيِّ فيلــم  موســيقى  هــو  يســمعه  مــا  أن 

ره بحســام وهبــان  تاقــت نفســه لالســتمرار. كلُّ مــا سيســمعه ســُيذكِّ

اليســاري الــذي بــدا لــه يعــرف كلَّ يشء عــن املوســيقى والغنــاء. لكــْن، 

ــات الراديــو  لــت املوســيقى فجــأة إىل شــادية. كيــف تداخلــت محطَّ تحوَّ

ــة الرنامــج املوســيقي، تذيــع األغــايٍن العربيــة،  ــر أنهــا محطَّ هكــذا. تذكَّ

ــف عــن التفكــري، فلقــد أخــذه صــوت  كمــا تذيــع األغــايٍن األجنبيــة. توقَّ

شــادية محلِّقــاً. إنــه فيلــم “يشء مــن الخــوف”. ال يريــد أن يبــي. لــم 

يبــِك قــطُّ وهــو يــرى الفيلــم أكــر مــن ـمـرَّة يف التليفزيــون، لكــْن، كان 
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للجــدران أثــر آخــر. وضــع رأســه عــى مقــود الســيَّارة، وتهــادت شــادية 

ا جرى للصبي الذي كانت ُتحبُّه  بصوتها امليء بالحزن والدهشة ممَّ

ى دوراً ال يتكــرَّر. يف طفولتهــا. عرتيــس. محمــود ـمـريس الــذي أدَّ

الواد أبو جلب لنيِّ صبح غري الولد

ضاع منه قلبه األبيض

وسط صريخ البلد

الحلم الي حلمته يف الصبح بيتفرد

يصبح ذنب البلد

والضحك الي الي ضحكته

أهو دمعة للبلد.

ة اإلذاعية لم ترحمه، إذ تداخلت  لم ُيكِمل. سقطت دموعه واملحطَّ

مع اأُلغنيَّة األوىل اأُلغنيَّة الثانية، وصوت الكورس:

الزرع جّف

الضرع جّف

األرض بتقول

غيتوين

ــة، ومســح دموعــه، لكنــه لــم يســتطع أن ُيوِقــف فيــض  أغلــق املحطَّ

ثــون عــن َعَظَمــة الفيلــم  ــْن معــه يتحدَّ الذكريــات، والسياســيون ممَّ

بعرضــه  ســمح  عبدالناصــر  جمــال  أن  السياســية، وكيــف  ومعانيــه 

رغم ما وصله أنه املقصود بعرتيس. لكنَّ الفيلم ومعناه يتجاوز أّي 

حاكــم إىل املعنــى العــامِّ لــكلِّ دكتاتــور يف أيِّ مــكان وزمــان. لقــد كانــت 

الفتــة “زواج عرتيــس مــن فــؤادة باطــل” الفتــة كّل املظاهــرات يف مصــر 

ــى ثــورة ينايــر. منــذ أيَـّـام الســادات حتَّ

ابتعــد عــن ذكرياتــه مــن األحاديــث ـحـول مشــهد شــادية وهــي تفتــح 
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التــي  الـشـراقي  األرض  لــرتوَي  الهاويــس، 

املخــرج  وَعَظَمــة  امليــاه،  عرتيــس  عنهــا  منــع 

ق مشهداً عاملياً فائق  حسني كمال الذي حقَّ

الروعــة.

 أعاد تشغيل الراديو، لعلَّه انتهى من أغاين 

يذيــع  فوجــده  الخــوف”،  مــن  “يشء  فيلــم 

مــاذا  ــر  يفكِّ شــرد  “األرض”.  فيلــم  موســيقى 

الرنامــج،  يقصــد  ومــاذا  الليلــة؟  لــه  يحــدث 

ِمن زرع جّف إىل أرض عطشانة، ومن الواد 

أبــو جلــب لــني صبــح غــري الولــد إىل محمــود 

املليجي، يجرُّه جنود الهجانة، وهو يمسك 

أَغلــَق  عنهــا؟!  يتخــىَّ  ال  األرض،  يف  بيَدْيــه 

ــة اإلذاعيــة مــن جديــد، لكنــه لــم يبتعــد  املحطَّ

الذكريــات. عــن 

هزيمــة  بعــد  تمثيلهمــا  تــمَّ  الفيلَمــنْي   كال 

ة  1967. كال الفيلَمــنْي كانــا يبعثــان عــى القــوَّ

رائعــاً،  حولهمــا  النقــاش  كان  كــم  واألمــل. 

يفتح له آفاقاً من املعرفة! لقد امتدَّ النقاش 

يف أكر من ليلة إىل ثورة 1919، وكيف كانت 

هها  أعظم ثورة يف تاريخ مصر الحديث، شوَّ

النظــام الحاكــم بعــد يوليــو 1952 بدراســات 

توالــت  لكــْن،  الكتَّــاب،  مــن  ألذنابــه  تافهــة 

الثــورة  عــن  ســنوات  منــذ  العظيمــة  الُكُتــب 

ار، يصــل بعضهــا إليهــم يف الســجن. ال  والثــوَّ

ــر يف محتواهــا، فالقاعــدة أن يكــون  أحــد يفكِّ

الكتــاب مطبوعــاً يف مصــر. غــري ذلــك ال أحــد 

. لقــد ـقـرأ بعضهــا يف الســجن. يهتــمُّ

ثهــم   كان حســام وهبــان يف ليــايل كـثـرية ُيحدِّ

عــن ثــورة 1919 ويـقـول إنــه رغــم عــداء ســعد 

بعــد  ظهــر  الــذي  الشــيوعي  للـحـزب  زغـلـول 

ذلــك، فهــو ال ينــى كيــف بــدأت النهضــة يف 

كلِّ يشء. صناعــة وزراعــة وســينما ومســرح 

ِمــْن فعــل املجتمــع  وطــُرق وحدائــق، وكلُّهــا 

م عبدالناصر  األهي. باشوات زمان الذين أمَّ

ــاً يف االـشـرتاكية، لكــْن،  أمالكهــم، ليــس ُحبَّ

وفكــر  قلــب  عــى  جميعــاً  النــاس  ليكــون 

ــى أىت بالهزيمــة  رجــل واحــد، هــو فـكـره، حتَّ

أمــالك  عبدالناصــر  ــم  أمَّ لقــد  ــارة.  الجبَّ

فــرق  هنــاك  البــالد.  فرتكــوا  أيضــاً،  األجانــب 

ت  املجــالَّ عـشـرات  فيــه  كان  مجتمــع  بــني 

والصحف بكلِّ اللغات، ومجتمع به عدد ال 

قيمة له من الصحف، كلُّها تشبه بعضها، 

كأنهــا صحيفــة واحــدة، فقــط اختلــف عــدد 

فيــه  نحــن  َــا  مِل انتهــى  كلُّــه  هــذا  صفحاتهــا. 

ْيــن وِفــَرق  ثهــم عــن شــارع عمــاد الدِّ اآلن. ُيحدِّ

الــي يف الـطـراوة  اد  ــى ضحــك عــوَّ املســرح حتَّ

ذات ليلــة، وقــال “واللــِه، أنــا نمــت وأنــا قاعــد 

دلوقت، وحلمت أين بالليل واقف يف شارع 

ْين شايف نجيب الريحاين وسليمان  عمادالدِّ

نجيــب واقفــني يضحكــوا ويقهقهــوا لَحــدِّ مــا 

ِجْت عربية حنطور، ركبوا فيها. شاوروا يل، 

قمــُت مــن الُحْلــم”. ضحكــوا. لكنهــم انطلقــوا 

اد الــي  اً حــني قــال عــوَّ يف ضحــك صاخــب جــدَّ

1952 مكتــوب  الـطـراوة مــن جديــد “منــذ  يف 

الدقــن وعبداملنعــم  علينــا نعمــل َزيِّ توفيــق 

اإلخـفـاء”.  طاقيــة  ســّر  فيلــم  يف  إبراهيــم 

توفيــق الدقــن يســأله “العلبــة دي فيهــا إيــه؟ 

ْيُلــه  يِدِّ فيهــا خاتــم،  إبراهيــم  عبداملنعــم  يــردُّ 

توفيق الدقن عى قفاه، ويقول له ال، فيها 

يـقـول  إيــه؟  فيهــا  جديــد  مــن  ويســأله  فيــل. 

عبداملنعــم إبراهيــم فيهــا خاتــم، يضربــه عــى 

قفاه، ويقول له ال، فيها فيل، لَحّد ما قال 

عبداملنعــم إبراهيــم فيهــا فيــل. أَهــو دا حالنــا 

مــن 1952 الــي مــا يقولــش فيهــا فيــل مســريه 

هنــا!”. يَِشــرَّف 

تلــك  الصاخــب  الضحــك  مجــدي  ــر  يتذكَّ

ــا ســمع مــن  الليلــة، ويضحــك، ثــمَّ يبتعــد عمَّ

ــر  ويتذكَّ أوجاعــه،  حرَّكــت  لشــادية،  أغــان 

ســيِّد  أغــاين  عــن  وهبــان  حســام  حديــث 

ــة اإلذاعــة  درويــش، وتمنَّــى لــو تــأيت بهــا محطَّ

اآلن. فتح الراديو، فانطلقت ماجدة الرومي 

وهشام سليم وَمْن معهم يف الفيلم ُيغنُّون 

“الشارع لنا.. احنا لوحدنا.. والناس التانيني 

ــر ســعيداً فيلــم “عــودة  دول مــش ِمّننــا”. تذكَّ

ومــا  جاهــني  ـصـالح  ــر  وتذكَّ الّضــاّل”،  االبــن 

مــن  اســتعارها  التــي  الرباعيــات  مــن  حفظــه 

ــة نجــاة  مكتبــة الســجن. لكنــه اشــتاق إىل أُغنيَّ

مــع  د  يــردِّ وراح  الليــل،  نــاداين  الصـغـرية 

نفســه:

وأنا يف عزِّ النعيم كلُّه

اين القيت الفجر صحَّ

ى إىل مــا  مــا هــذا البلــد العظيــم؟! وكيــف يــرتدَّ

وصــل إليــه؟! إنــه يــرى حســام وهبــان يضحــك 

التــي  “األهرامــات  يســري  للشــيخ  ويـقـول 

ُكْفــر، وتريــدون هدمهــا،  تعترونهــا تماثيــل 

انظــر إىل بنائهــا، وكيــف يتَّجــه إىل الســماء، 

كلِّ  قبــل  املصريــون  عرفــه  الــذي  اللــه  إىل 

بــة  األمــم. انظــر إىل املســالت التــي ترتفــع محدَّ

شــيخ  يــا  تعــرف،  هــل  الســماء.  إىل  كالـهـرم 

يســري، أنهــم حينمــا يعــرون عــى مومـيـاء، 

يجدون مع صاحبها ما كان ُيحبُّه يف الدنيا، 

ليكــون معــه يف اآلخــرة، يعنــي أنهــم يؤمنــون 

بالبعث. يا شيخ يسري، كان للفراعنة إله، 

العجلــة  عــى  النــاس  َخَلــَق  َخُنــْوم،  اســمه 

ــار”. هنــا ارتفــع صــوت الشــيخ  مــن طــني الفخَّ

يســري يـقـول “اـخـرْس، يــا كافــر”، فيضحــك 

لــه  ويـقـول  يغضــب،  وال  وهبــان،  حســام 

عندنــا  أصــل  لــه  ســة  املقدَّ الُكُتــب  يف  مــا  كلُّ 

ــا  أمَّ ملحمــة جلجامــش.  ــنْي يف  البابليِّ وعنــد 

يفقــد  يســري  الشــيخ  فيهــا  كاد  التــي  الليلــة 

ــاً، فكانــت تلــك الليلــة التــي قــال  صوابــه حقَّ

الطــري األبابيــل هــذه  فيهــا حســام وهبــان إن 

حــروب  أحــد  يف  وإنــه  آشــورية،  أســطورة 

كانــت فوقهــم طيــور،  الشــام  اآلشــوريِّنْي يف 

اإلســالم  قبــل  بالحجــارة  أعداءهــم  تقــذف 

ــداً  مؤكِّ ســنة،  وخمســمئة  ألــف  مــن  بأكــر 

عــى مــا يـقـول بــأن هنــاك جداريــة محفوظــة 

يف املُْتَحــف الريطــاين ُتوِضــح ذلــك. ليلتهــا بــدا 

الشيخ يسري متماسكاً كاتماً غضبه إىل َحدٍّ 

كبري، لكْن، وسط الليل وجده مجدي يبي 

. لقد اختار أن يصيِّ جوار دوريَت  وهو يصيِّ

امليــاه الصغرَيَتــنْي رغــم اتِّســاخ األرض وضيــق 

املــكان، والصدفــة كانــت قــد جعلــت مجــدي 

نيــام. ل والــكلُّ  ينهــض للتـبـوُّ

هنــاك  هــل  يســري؟  شــيخ  يــا  تبــي،  ملــاذا   –

نعرفــه؟ ال  ســيَّئ،  جديــد 

– ال، يا مجدي، يا ولدي.

قــال ذلــك وهــو يمســح دموعــه بُكــمِّ جلبابــه، 

واســتطرد:

– عــذاب الحــوار مــع حســام أكــر مــن عــذاب 

وأطلــب  صــواب،  عــى  أراه  أكاد  الســجن. 

تعلَّمــُت.  بمــا  تماســكاً  يزيــَدين  أن  اللــه  مــن 

عذابــي، يــا ولــدي، أننــا معــاً، هــو وَمــْن مثلــه 

وأنــا وَمــْن هــم مثــي، ليــس لنــا عــى األرض 

وطــن. أنــا أبــي، وأنــا أســأل للــه كيــف يســتمرُّ 

الظلــم؟! هــذا 

ليلتهــا تـسـاءل مجــدي كيــف حقــاً صــار هــذا 

الشيخ الطيب هنا. رغم ما يبدو من تشدده 

مــع حســام وـغـريه  بـسـرعة  يتســامح  الدينــى 

أنهــم  رغــم  معــه.  يختلفــوا  أن  يمكــن  ممــن 

أسموه زعيم اليمينيني يفتح قلَبه لآلخرين. 

ويتذكرون كيف أنه حقاً مثلهم ال عالقة له 

باإلخــوان املســلمني. كان خطيبــا يف مســجد 

صغــري يف قريتــه بالصعيــد. مســجد ال يتســع 

مــن  عــام  بعــد  مــن خمســني شــخصاً.  ألكــر 

فــض ميــدان رابعــة العدويــة، أصبــح الصبــاح 

فوجــدوا عــى جــدران املســجد شــعارات تنــدد 

بالثــأر.  بمــا جــري وتصفــه باملذبحــة وتطالــب 

تــم  يعــرف.  أحــد  ال  ذلــك؟  فعــل  الــذي  مــن 

اتهامــه بهــا. لــم يشــفع لــه ُعـمـُره وال قولــه أن 

ال أحد يف القرية كلها يعرف أين يقع ميدان 

يتهــم  أن  عليــه  كان  أصــال.  العدويــة  رابعــة 

أحــداً  يتهــم  أن  يرفــض  وهــو  لينجــو،  أحــداً 

التهمــة. االنتـمـاء  بنفــس  هــو هنــا  ال يعرفــه. 

لجماعــة محظــورة، وتــم تدويــر قضيتــه بعــد 

عامــني أيضــا. لــم يحــدث أن فعــل أحــد ذلــك 

التاليــة،  الســنوات  يف  املســجد  جــدران  عــى 

وكأن مــا حــدث كان ليصــري هــو كبــش الفــداء 

ال  منهــم  حولــه  يلتفــون  والذيــن  لــاليشء. 

كلهــم  اليســار.  ومــا  اليمــني  مــا  يعرفــون 

موظفــون يف وزارات مختلفــة راحــوا ضحيــة 

تقاريــر أمنيــة مــن زمالئهــم. وجــدوا يف الديــن 

مالذا يف حبستهم، ويف الشيخ يسري هاديا 

دائمــا  فشــعاره  والرضــا،  للصــر  ومصــدرا 

راحــوا  ثــم  ومــن  اللــه  مــن رحمــة  تقنطــوا  ال 

صــار زعيمــا  خلفــه.  ويصّلــون  إليــه  ينصتــون 

للصابريــن أكــر ممــا هــو زعيــم لليمينيــني كمــا 

ضاحكــني.  محبيــه  وبعــض  حســام  يســميه 

أجــل. حتــي وهــم يســمونه بذلــك يضحكــون 

فهــم جميعــا ضحايــا. حتــى لــو انفعــل يومــا 

إىل  بـسـرعة  وينهــض  اللــه  إىل  يعتــذر  كان 

الحمام يتوضأ ويعود ليصي ثم يتمدد عى 

بصــوت  يــردد  الجميــع،  عــن  شــاردا  األرض 

عــى  ويــده  الحســني،  اللــه  أســماء  هــادئ 

املســبحة الصـغـرية يتـحـرك فوقهــا إبهامــه يف 

هــدوء.

ليلتها أيضا لم يستطع مجدي أن ينام قبل 

هامســاً  ويـخـره  وهبــان،  حســام  ُيوِقــظ  أن 

وبــدا  نومــه،  بمــا رأى. أكمــل حســام وهبــان 

. لكنــه يف النهــار تــرك مكانــه، وارتمــى  ال يهتــمُّ

جــوار الشــيخ يســري، وأمســك بيــده ُيقبِّلهــا، 

ك  أُشــكِّ أنــا ال  “أرـجـوَك، ســامحني،  ويـقـول 

أريــد  أنــا فقــط  ِدْيــن.  يف اإلســالم، وال يف أيِّ 

أن أـقـول إننــا كمصريِّــنْي نعــرف اللــه قبــل أن 

القصــص  هــذه  إن وجــود  ثــمَّ  أحــد،  يعرفــه 

يف القــرآن ال ُيقلِّــل مــن شــأنه، فالتــوراة قبــل 

اللــه  وأوحــى  باألســاطري،  مليئــة  اإلســالم 

ــد عليــه الســالم،  بهــذه القصــص للنبــيِّ محمَّ

بــدو الصـحـراء كانــوا ال يعرفــون ذلــك،  ألن 

يعــرف  ــل، وإن كان بعضهــم  قــوم ُرحَّ فهــم 

ــد  بعضهــا مــن اليهــود واألقبــاط. ســيِّدنا محمَّ

الذي كان يقطع رحلة يف الشتاء إىل اليمن، 

ويف الصيــف إىل الشــام مــع قريــش يف طريــق 

تجارتهــا، قابــل كنائــس املســيحيِّنْي ومعابــد 

اليهــود، وهــداه اللــه إىل ِديــن وســط، ليــس 

روحانيــة املســيحية  اليهــود، وال  يَّــة  مادِّ فيــه 

ة والــروح، وهــو  املطلقــة. ِديــن يجمــع بــني املــادَّ

ل بــدو الصـحـراء  األنســب للنــاس. ِديــن ُيـحـوِّ

مــن  ــى  تبقَّ مــا  عــى  ُينهــون  مقاتلــني،  إىل 

إمراطورية الُفْرس والروم ليس أمراً عبثياً، 

تتضايــق  للعالــم. ال  بدايــة جديــدة  هــي  إنمــا 

األديــان،  أُحــبُّ  أنــا  يســري.  شــيخ  يــا  ــي،  منِّ

ولســُت مثــل مــا يقــال عــن الشــيوعيِّنْي، لكــنَّ 

لنرتكهــا  ال  الدنيــا،  لنعّمــر  ـجـاءت  األديــان 

للُّصــوص واألوغــاد، وندافــع عنهــم بكلمــات 

ــنَّة،  مثــل طاعــة َويِلِّ األمــر، والصــر عنــد السُّ

وانتظــار املهــدي املنتَظــر عنــد الشــيعة، ليمــأ 

يــن  الدِّ عبــارة  معنــى  هــو  هــذا  عــدالً.  الدنيــا 

أفيون الشعوب التي قالها ماركس، وليس 

ين نفسه. استخدامه من بعض الفقهاء  الدِّ

هــو األفيــون. ولقــد مــرَّت أوروبــا بمــا هــو ألعــن 

كارل  حديــث  كان  ولهــذا  فيــه،  نحــن  ــا  ممَّ

ماركــس. كلُّ الشــعوب التــي دخــل اإلســالم 

عــن  وتبحــث  كبــري،  ظلــم  يف  كانــت  بالدهــا 

ر  وُتــرِّ ذلــك،  تنــى  الشــيوخ  لكــنَّ  العــدل، 

يــن. أرـجـوَك، أنــا يمكــن أن أكــون  للظلــم بالدِّ

ــَك، واللــِه”. وعــاد يمســك بيــد الشــيخ  يف صفِّ

فانفجــر  رأســه،  ــل  قبَّ ثــمَّ  ُيقبِّلهــا،  يســري 

تأثــري  مــن  أخــرى  ـمـرَّة  يبــي  يســري  الشــيخ 

الصغــري. وهبــان  ــب لحســام  الطيِّ املوقــف 

 

 كاتب من مصر

 

* النص فصل من ثالثية روائية تحت عنوان 

“ثالثية الهروب من الذاكرة”.

قص
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السينما وحرب 
الفايروسات

بنيونس عميروش

األخــرى،  الفنيــة  األجنــاس  كافــة  مثــل  الســينمائية  كورونــا املشــاريع  فايــروس  ــل  َعطَّ

فتقلصت فاعلية اإلبداع السينمايئ يف مختلف الِبقاع، وسرعان ما انحدرت إنتاِجيَّة 

بدرجــات متباينــة، فرتاجعــت املهرجانــات  عــى الصعيَدْيــن العربــي والعاملــي  األفــام 

الكـبـرة بدورهــا وتــم تأجيلهــا إىل مواعيــد مســتقبلية، كمــا أغلقــت دور الســينما بمــا 

مــا  ثياتــر” يف واشــنطن،  مثــل دار الـعـرض “ذا ســتيت  تلــك القديمــة والشــهرة  فيهــا 

ســبب خســارات كـبـرة يف الصناعــة الســينمائية بحـلـول ســنة 2020.

سينما

شــباك  أربــاح  انهــارت  ذلــك  على إثــر 
ـعـرض األفــالم  تـحـّول  إذ  التذاكــر، 

مــن الشاشــات الكـبـرية إىل املنصــات واملواقــع 

اإللكرتونيــة التــي أصبحــت تتفاقــم باســتمرار 

دون بلوغ أرباح ما تحققه قاعات السينما، 

شــبكة  عــى  الفيديــو  بصيغــة  الَبــّث  فبــات 

اإلنرتنــت شــائعا أكــر فأكــر، كوســيلة رقميــة 

بديلــة للتوزيــع )نمــوذج نتفليكــس(، مــا أدى 

إىل انخفــاض مخــزون العارضــني. مــع ذلــك، 

لقيت منصات األفالم إقباال منقطع النظري، 

منافســا  ُيشــّكل  املُســتدام  تفعيلهــا  وأصبــح 

حقيقيا لصاالت العرض، ما يدعو للتساؤل 

عــن مــآل هــذه األـخـرية؛ فبالرغــم مــن كونهــا 

واملوـصـول  الراهــن  بواقعهــا  مرهونــة  باتــت 

هــذه  أن  إاّل  فحســب،  محــدودة  بـفـرتة 

الوضعيــة املرحليــة قابلــة لتكريــس قــدر مــن 

التأثري يف معزل عن َسرَيان تنفيذ اإلجراءات 

عــى  الشــامل  القـضـاء  بعــد  الوقائيــة 

الفايروس.

   يف املقابــل، ومهمــا كانــت ظــروف التصويــر 

عصيبة للغاية، فقد عزم عدد من املخرجني 

وُمَخلَّفاتهــا  الجائحــة  أوـضـاع  جعــل  عــى 

والروائيــة  الوثائقيــة  ألعمالهــم  موضوعــا 

عــى حــد الســواء، وهــي األفــالم التــي تجــري 

التدابــري  ظــل  يف  إنجازهــا  عــى  األشــغال 

االحرتازية الصارمة. ولطاملا شغلت مواضيع 

الطبيعيــة  والكــوارث  واألـمـراض  األوبئــة 

مــن  يـسـريا  ـجـزءاً  اإلنســانية  والرتاجيديــات 

الوثائقيــة  األفــالم  مــن  الســينما،  تاريــخ 

وتحــيص  وتحلــل  ترصــد  التــي  والتســجيلية 

الخلفيــات  وتستكشــف  الظواهــر  وَتَتَقــّى 

إىل  واألحــداث،  الواقــع  صــور  مــن  انطالقــا 

األفــالم الروائيــة الطويلــة التــي تقــارب واقــع 

الحــال باالســتناد إىل الكتابــة الحــرة املوصولــة 

بالخيــال ومختلــف املؤثــرات الخارجيــة لخلــق 

عــى  الغالــب  يف  تعمــل  جماليــة  امتــدادات 

لــدى  التفاعــل  وتكثيــف  األحــداث  تصعيــد 

الواســع. الجمهــور 

   يؤكد قيس قاسم )الجزيرة الوثائقية، 11 

الوثائقيــات  ــص  َتَخصُّ أن  عــى   )2020 يونيــو 

نهــا مــن  وحــرص بحثهــا عــى جانــب واحــد َمكَّ

جعــل  مــا  دقيــق،  بشــكل  تفاصيلــه  ـعـرض 

بعضها ُيَعدُّ مرجعا بصريا يف مجال األمراض 

واألوبئــة، مثــل الوثائقــي األـمـرييك “إنفلوـنـزا 

كيــر،  روـبـرت  األـمـرييك  للمخــرج   ”1918

والتاريخــي  امللحمــي  أســلوبه  ألهميــة  نـظـرا 

يف  الجائحــة  ظهــور  مراحــل  يجســد  الــذي 

الواليات املتحدة حينها، واعتماده شهادات 

أحبتهــم  فقــدوا  الذيــن  مؤـثـرة ألولئــك  حيــة 

وذويهــم، وكــذا وقوفــه عنــد مفهــوم “مناعــة 

القطيــع” باعتبــاره مــن أهــم املفاهيــم العلميــة 

ذات الصلــة، وبتأثــري مــن هــذا الفيلــم األخــري 

الوثائقــي  مخــرج  هيلدـبـران  ســتيفان  ر  َصــوَّ

اإلســبانية”  “اإلنفلوـنـزا  القصــري  الســويدي 

ـفـرتة  عايشــوا  أطفــال  شــهادات  بــدوره 

انتشــار املــرض، كمــا اعتمــد مقابــالت جديــدة 

حقــل  توســيع  يف  الحــق  ـحـول  نقاشــا  تفتــح 

الوثائقي، اليء الذي مكنه من معلومات 

وأراء جديــدة. يف حــني، يحيلنــا قيــس قاســم 

عــى العديــد مــن األفــالم الوثائقيــة ذات بعــد 

مرجعي: “املوت األسود” الذي أنجزته هيئة 

اإلذاعــة الريطانيــة “بــي بــي يس” ـحـول وـبـاء 

يــروم  وفنــي  تقنــي  اجتهــاد  عــر  الطاعــون 

إعــادة تمثيــل املراحــل التاريخيــة التــي َمــرَّ بهــا 

خــاص،  بشــكل  أوروبــا  يف  انتشــاره  وكيفيــة 

كينــي  للمخــرج  األســود”  للمــوت  “عــودة 

أخــرى(  ـمـرة  يس”  بــي  “بــي  )إنـتـاج  ســكوت 

َخــَر عثــور عمــال  مــن  اســتلهم فكرتــه  الــذي 

توســيع قطــارات األنفــاق يف لنــدن عــام 1912 

عــى هيــاكل عظميــة مطمــورة تحــت األرض، 

هياكل األشخاص الذين فتك بهم الطاعون 

“تداعيــات..  تحليلهــا،  بعــد  ذلــك  تبــني  كمــا 

للمخــرج  بعدهمــا”  ومــا  وإيـبـوال  زيــكا 

بَنَفــس  الفيلــم  أنجــز  الــذي  بــارات  جيمــس 

ِعْلمــي وَمْلحمــي مــن خــالل تســليط الضــوء 

عرفتهــا  التــي  األوبئــة  أخطــر  تفاصيــل  عــى 

“ـصـراع  الحديــث،  العصــر  يف  اإلنســانية 

داين  الصحفــي  أنتجــه  الــذي  إيـبـوال”  ضــد 

غريــن خــالل رحلتــه لتغطيــة الحملــة الطبيــة 

بــاراك  األـمـرييك  الرئيــس  مــن  بأمــر  َهــة  املَُوجَّ

اجتــاح  الــذي  “إيـبـوال”  وـبـاء  ملكافحــة  أوبامــا 

ليبرييــا وقتــل مئــات اآلالف مــن ســكانها، مــا 

عــى  اإلعــالم  إقــدام رجــال  شــجاعة  يعكــس 

نقــل  أجــل  مــن  خطــورة  املناطــق  أكــر  وـلـوج 

الوثائقــي  يثــري  فيمــا  العالــم،  يف  يجــري  مــا 

شــجاعة العاملــني واملتطوعــني يف املنظمــات 
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العالــم  أنـحـاء  مــن  قدمــت  التــي  اإلنســانية 

املتفرقــة لتقديــم يــد املســاعدة الاّلزمــة بدافــع

 إنساين.

“كونتيجــن  فيلــم  يبقــى  آخــر،  جانــب  مــن 

ملخرجــه  )عــدوى(   ”Contagion، 2011

األفــالم  أـقـرب  مــن  ســودربريغ  ســتيفن 

الروائيــة الطويلــة التــي عكســت صــور انتشــار 

اســتطاع  إذ  ســنوات،  عشــر  قبــل  الوـبـاء 

ســيناريو الفيلــم أن يـحـايك األحــداث شــديدة 

القرابــة مــن أوضــاع تفــي فايــروس كورونــا، 

وذلك من خالل أحداث الفيلم التي تدور يف 

آســيا، حيــث يظهــر فايــروس شــديد االنتقــال 

األشــخاص  مــن  اآلالف  مقتــل  إىل  يــؤدي 

إيجــاد  أجــل  مــن  حكومــي  تخبــط  خضــم  يف 

الرعــب  حالــة  عــى  والســيطرة  عاجــل  ـعـالج 

الجماعي. ويف السياق، أعلنت شركة “وارنر 

ـبـرازرز” التــي أنتجــت الفيلــم )ضــم نخبــة مــن 

مايــكل  قبيــل  مــن  العامليــة  الســينما  نجــوم 

دوغــالس، مــات ديمــون، جــود لــو، غوينــث 

الفيلــم  بالــرتو، كيــت وينســلت( أن “ترتيــب 

ـجـاء يف املرتبــة 270 يف دليلهــا لشــهر كانــون 

بعدمــا  شــهرة،  األفــالم  ألكــر   2019 األول 

بــدأت أخبــار تفــي مــرض كوفيــد – 19 تظهــر 

يف الصــني، غــري أنــه وبعــد ثالثــة أشــهر فقــط، 

الثامنــة،  املرتبــة  إىل  كونتيجــن  فيلــم  قفــز 

بوتــر”. “هــاري  فيلــم  بعــد  مباـشـرة  وـجـاء 

   يف الوقت ذاته، وباإلضافة إىل هذا األخري، 

تقرـيـره  يف  “ديســايدر”  موقــع  اســتعرض 

ترجمــت  أخــرى  ســينمائية  أعمــال  خمســة 

تفــي وبــاء يتَِّجــه نحــو القضــاء عــى الجنــس 

 ”Outbreak، 1995 “أوتريــك  البشــري: 

بيرتســن  وولفغانــغ  إـخـراج  مــن  )انــدالع(، 

يــدور ـحـول تفــي فايــروس ذي تأثــري  الــذي 

شــبيه بإيـبـوال يف كاليفورنيــا ويكشــف أحــوال 

الذيــن  العلـمـاء  مــن  فريــق  لــدى  الوضــع 

 Days Later 28،“ ،يبحثــون ســبل الـعـالج

سينما

داين  إـخـراج  مــن  يومــا(   28 )بعــد   ”2002

بويــل الــذي يتنــاول انتشــار فايــروس غامــض 

مــن  ِقلَّــة  كيــف حاولــت  إنجـلـرتا ويكشــف  يف 

إيجــاد مــأوى يقيهــم مــن اإلصابــة،  الناجــني 

“World War Z، 2013” )ـحـرب الزومبــي 

ويــدور  فينشــر  دافيــد  إـخـراج  مــن  العامليــة(، 

الــذي  الســابق  األمــم املتحــدة  موظــف  ـحـول 

يســافر حــول العالــم إليجــاد عــالج لفايــروس 

 Train To“ ،البشــرية بتدمــري  يهــدد  فّتــاك 

Busan، 2016” )قطــار بوســان( مــن إـخـراج 

ســانغ – هــو يــون الــذي يتنــاول أحــداث ركاب 

محاولتهــم  ضمــن  ســفرهم  خــالل  قطــار 

النجاة من فايروس َيْمسخ البشر ويُحولهم 

إىل موىت أحياء )زومبي( يف كوريا الجنوبية، 

 Resident ثم سلسلة أفالم “ريزدنت إيفل

Evil، بني 2002 وإ2016 التي استوحاها 

بنفــس  فيديــو  لعبــة  مــن  أندرســون  ـبـول 

خارقــة  بقــوى  عمليــة  ـحـول  وتــدور  االســم، 

ســالحا  صنعــت  فاســدة  ـشـركة  ُتحــاِرب 

ـمـوىت أحـيـاء. إىل  البشــر  يـحـول  عضويــا 

لــدى  والفانتازيــا  الخيــال  يتـحـول  هكــذا     

معيشــنا  أحــوال  يـحـايك  مــا  إىل  املؤلفــني 

مــن  بكثــري   19  – كوفيــد  ظــل  الراهــن  يف 

التقاســم، وبخاصــة مواضيــع التنبــؤ بنهايــة 

العالــم ومــا يتعلــق باألوبئــة والتلــوث وحــرب 

هوليــوود  تؤكــد  ثمــة،  ومــن  الفايروســات. 

أكــر فأكــر عــى تكريــس أمــريكا كقــوة منقــذة 

أصبحنــا  فيمــا  للبشــرية،  وخارقــة  عظمــى 

نجــد أنفســنا مــع ســيناريوهات أفــالم الخيــال 

واقعنــا  مــن  الـقـرب  كل  قريبــني  العلمــي 

والرُّعــب  عــر  الذُّ بصــور  مقرونــا  صــار  الــذي 

كريــات  عــى  ســيطرت  التــي  والرتاجيديــات 

الجائحــة  أحــداث  ضمــن  بدورهــا،  الــدول 

والتطــور. التـحـول  يف  الســائرة 

تشكيلي وناقد فني من المغرب
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يشتد سواد الليل، تمطر السماء، تنبعث رائحة من باطن األرض، 

ممزوجة بالرتاب وأوراق الشجر، تشبه املسك يف عبقه، يدوي رعد 

قــوي، أســّبح بحمــد اللــه، أرتــل مــن آيــات الذكــر الحكيــم، مــا يهــدئ 

حربــا ضروســا، تــدور رحاهــا داخــي.

أمتشــق كــوب قهــوة معـطـرة بأعشــاب محليــة، أراقــب مــن النافــذة 

بيوتهــم،  أقفــاص  يف  مقيــدون  البشــر  الحركــة،  مــن  الشــارع  خلــو 

وحــده الــرد مــن يـجـول ـحـًرا، يراقــص األضــواء املنبعثــة مــن يافطــات 

الشــيق  لعرضــه  احرتاًمــا  األشــجار  لــه  تنحنــي  التجاريــة،  املحــالت 

لــه النوافــذ التــي تركــت مفتوحــة، كمــا  بأغصانهــا املورقــة، وتصّفــق 

تصــدر صريــًرا ممزوجــا بالحســرة، كأنهــا تــريث تاركيهــا، الذيــن غــادروا 

غــري معلومــة. إىل وجهــات 

تطبيــق  عــى  كان املتصــل  الهاتــف،  صــوت رنــني  عــى  الطاولــة  تهتــز 

الوتساب، رفيقي السابق يف املحنة، قبل أن يغادر أرض الوطن، يف 

اتجــاه أمــريكا الحضــارة كمــا يحــب تســميتها، كانــت تربــط بيننــا عالقــة 

صداقــة دامــت ســنني طويلــة، بددهــا الفقــر وحــب انتشــال الــذات مــن 

غياهب التيه، غادر هو وبقيت أنا تتقاذفني ويالت الدهر القاسية، 

فتحــت خاصيــة الفيديــو، نــرى بعضنــا رغــم البعــد الــذي يفصــل بيننــا 

يف الواقع، تجاذبنا أطراف الحديث الشيق، الذي يكون دائما مرتعا 

بنشــوة الحنــني للمــايض، نســتحضر مًعــا ذكريــات طمســتها غوائــل 

لــم يبــق منهــا ســوى مــا تتقيــؤه  الزمــان، وشــيعتها األيــام الخــوايل، 

الذاكــرة مــن مخلفاتهــا الفائتــة، طفولتنــا الشــيقة، شــبابنا الطائــش، 

سقوطنا ولحظات الوقوف، أحيينا ما وافته املنية من مآس عشناها 

مًعــا، ومــا ذقنــاه مــن حلــو الصداقــة أيًضــا لــم ننســه، يــدوم حوارنــا 

ســويعات، يوبــخ فيهــا إـصـراري عــى البـقـاء يف مــكاين دون تقهقــر، 

مــن  يمنحنــا  لــم  الــذي  الوطــن  مغــادرة  يف  وتــرددي  كســي  ويلعــن 

خرياته سوى الفتات، ندور حول مواضيع الساعة، أراد أن يفاتحني 

يف موضوع يحب هو الخوض فيه، وأحاول أنا طمس معامله لأبد.

تحججــت بضــرورة إنهــاء املكاملــة، ألقــوم بأعمــال تراكمــت عــّي، وافــق 

دون تــردد، عــى أن يعــاود االتصــال بعــد يومــني، مــن أجــل حديــث 

أكــر ـطـوالً، نرتاشــق فيــه بحســن الــكالم، ومــا يطفــئ لهفــة الحنــني 

لتلــك األيــام التــي وّلــت، ولــن تعــود مهمــا ســقيناها بهــذه االتصــاالت 

املتكــررة وغــري املجديــة.

درســنا مًعــا يف الجامعــة، ســافرنا إليهــا محملــني بعتــاد قليــل، وأمــل 

كثــري، مــن قريتنــا النائيــة يف عمــق جبــال األطلــس املتوســط، عــى مــن 

ســيارة فالحية كانوا يقلون عليها الحمري إىل األســواق قصد بيعها، 

يحدثنا السائق الذي كان ينكت بنا ملدة ساعتني من الطريق نصفها 

غــري معبــدة، حتــى تمخضــت أمعاؤنــا وشــرع الــدوار يفتــك برؤوســنا 

الصغــرية، يمازحنــا قائــالً:

– ألول مرة سآخذ معي حمارين للجامعة، بدل السوق.

ألقــت حناجرنــا بضحــكات قويــة، نــزت أجســادنا عــى إثرهــا بالعــرق، 

واختلطــت الروائــح علينــا، رغــم أننــا فتحنــا النوافــذ، طغــت القــذارة 

عــى نـقـاء الهــواء، وعانينــا قبــل الوـصـول إىل املدينــة، ويــالت نقشــت 

يف ذاكرتنــا املعطوبــة.

مــع  املــدن،  مختلــف  مــن  بأشــخاص  الجامعــة  دروب  يف  احتككنــا 

الوســط  هــذا  اندمجنــا يف  اختــالف األفــكار واملعتقــدات والقناعــات، 

الغريــب بســهولة، واســتطعنا أن نكــّون عالقــات مــع شــرائح عديــدة، 

جعلتنــا نعــرف أمــوًرا جديــدة كانــت تغيــب عنــا.

يف  يعيشــها  التــي  بالحيــاة  يتغنــى  صديقــي  كان  اتصــال،  كل  عنــد 

الغربة، ولذة اللحظات هناك، كل الحقوق ينعم بها دون نقصان 

الغربيــة  امـلـرأة  بــني  الفــرق  عــن  يتحــدث  هــو  كمــا  ومــازال  زيــادة،  أو 

الجامعــة. يفعــل يف  والعربيــة، كمــا كان 

الشــديد  لولعنــا  الفلســفة،  شــعبة  اخرتنــا  الجامعــة  أســوار  داخــل 

بالفكــر، تعمقنــا يف الدراســة والبحــث، صادقنــا شــاًبا آخــر يكرنــا ســًنا 

وثقافــًة، يلقبــه الجميــع بديــكارت، وذلــك لشــغفه بهــذا الفيلســوف، 

يقودنــا دائًمــا يف نقاشــات ـحـول ماهيــة الوجــود، ومــن خالــق الكــون 

مــا  بــكل  يقنعنــا  كان  غــرو  ال  وفيلســوف،  عالــم  نظريــة كل  حســب 
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غيابــة  التفاصيــل، حــني دخلنــا  بــكل  ملمــا  لكونــه  نـظـًرا  بــه،  يخرنــا 

اليقــني،  طريــق  عــن  تهنــا  الحقيقــة،  عــن  البحــث  ومتاهــة  الشــك، 

عــن  انســلخنا  بالـفـراغ،  عقولنــا املســودة  الجحــود  ظلمــة  وطمســت 

الحنيــف وألحدنــا. ديننــا 

وكانــت الحيــل التــي علمنــا إياهــا “ديــكارت” نســتعملها دائًمــا، وبمــا 

أننا شابان يف أوج العطاء، قررنا أن نخوض تجربة االرتباط والبحث 

عــن الحــب بــني صفــوف الطالبــات، نحــاول الظهــور بصــورة ممـيـزة، 

واالختــالف عــن القطيــع، وكلمــا أعلنــا أننــا ملحــدان وبأفــكار متنــورة 

يــزداد فـضـول اللــوايت نحدثهــن، نـغـرس يف عقلوهــن أفــكاًرا نســقيها 

باالهتمام، وتنمو داخلهن دون مقاومة، وكان صديقي ذئًبا يعرف 

تجعلهــن  مكائــد  للناقصــات  يكيــد  فريســته، ونابغــة  يصطــاد  كيــف 

ترتيــل طالســمه املعهــودة وهــو  يبــدأ  عنــد كل حــوار  تحــت أوامرنــا، 

يواجــه الخطــاب للماثــالت أمامنــا:

– أتعلمن أن اإلسالم ينقص من كرامة املرأة، بل أهانها حني فضل 

الرجــل عليهــا، وجعلهــا وســيلة ال غايــة، نحــن ال نؤمــن بهــذا الديــن 

لــن تســتمر،  دونكــن  الثــاين، والحيــاة  فأنــن نصفنــا  الــذي شــيّأكن، 

لكن نحن سنعوض هذا النقص، لسنا كبقية الرجال لن نستغلكن 

أبــًدا، ســرتون بأعينكــن.

أيــن  يــردد عــى مســامعهن هــذه الشــعارات الحربائيــة، يعــرف مــن 

يمتهــن  الـخـدع،  ماكــر  قــوّي اإلقـنـاع،  دون صعوبــة،  الكتــف  ـتـؤكل 

حرفــة الــكالم، أعــداين بهــذه الخصــال املقيتــة، بدأنــا نســتعملها يك 

نســتغل فتيــات الجامعــة، ونحظــى بأكــر عــدد منهــن رفيقــات لنــا.

ســافر صديقــي إىل أـمـريكا، تركنــي وحيــًدا هنــا أجابــه تقلبــات الحيــاة 

الوســاوس  أحكمــت  النفســية،  األـمـراض  زارتنــي  العيــش،  وكــدر 
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القــرداش،  فــرديت  تلوكنــي  الصــوف  كنــدف  ـصـرت  عــّي،  قبضتهــا 

التوبــة، صليــت باكًيــا،  بـمـاء  للــه منكـسـًرا، غســلت ذنوبــي  اتجهــت 

ومــازال  اللــه،  مــن  التـقـرب  عــى  داومــت  الــيء،  بعــض  ارتحــت 

صديقــي ينعــم يف أـمـريكا، ونامــت قناعتــه اإللحاديــة، وظــل طريــق 

الهــدى.

رن الهاتــف، اعتدلــت يف جلســتي، وضعــت ســماعات األذن، أجبتــه 

عــى غــري العــادة:

– السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

رد عي متعجًبا:

– ماذا أعد ما قلته!

– ما الغريب يف كالمي

– ذكرت الله؟

– ونعم بالله.

– هل أسلمت؟

– بل تبت.

– متى؟

– حني أنار الله عقي.

– لكن اإلسالم ظالم.

– نحن من يظلم أنفسنا

– هل تتذكر أيام الجامعة؟

– إن الله غفور رحيم.

ترهاتــه، يطعــن  مــن  إقناعــه، اكتفيــت  ـكـرت وســائل  طــال ســرده، 

بجهلــه الديــن والرســل، يعّظــم الـغـرب، ويقــّدس فـكـره العلمــاين، 

يركــز عــى املــرأة يف حديثــه، يــردد نفــس الشــعارات، أهانهــا اإلســالم، 

وقدسها الغرب، اضطهدها العربي، وصانها الغربي، لها الحقوق 

هنا، ولها العقوق هناك، هل تتبع ديًنا قد يجعل من أمك وأختك 

غــري  وجهــه،  يف  الهاتــف  أغلقــت  خســئت،  وإـمـاء؟  ســبايا  وابنتــك 

مـكـرتث بمــا نطقــه مــن ســفه، ـقـرأت مــا تيســر مــن القــرآن، خلــدت 

للنــوم قريــر العــني.

مــن اللــه عــّي بفضلــه، هاـجـرت بــدوري إىل أـمـريكا، بمســاعدة جارنــا 

الــذي عّمــر ديــار املهجــر منــذ صبــاه، غــادرت املطــر متجًهــا إىل مدينــة 

صغرية، حيث سأبدأ صفحة جديدة، بدأ الظالم يرخي بظالله عى 

ســائر البــالد، يرافقــه مطــر شــؤبوب، مــن نافــذة ســيارة األجــرة، أطــل 

عــى الشــارع، رأيــت النســاء تعــرض للبيــع رفقــة الدمــى عــى واجهــات 

املتاجــر.

كاتب من المغرب
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أدب عبري حديث
مقدمة استكشافية

 نهلة راحيل

مــع  ـسـواء  بــاآلداب الغربيــة األوربيــة  بســمة االنفتــاح والتأثــر  القــص/ املســرح(  )الشــعر/  بأنواعــه  العــربي الحديــث  اتســم األدب 

بدايــات ظهــوره يف شــرق أوروبــا وغربهــا أو بعــد انتقــال مرـكـزه الرئيــس إىل فلســطن يف مرحلــة الهـجـرات، ويرجــع ذلــك إىل ارتبــاط 

أدبائــه – بطبيعــة الحــال – بالتقاليــد األدبيــة األوروبيــة التــي نشــأوا يف ظلهــا وتأثــروا بمســاراتها قبــل تعاقــب املوجــات اليهوديــة إىل 

لتأســيس  تبّنــي اتجاهــات الثقافــة الغربية/األوروبيــة كخطــاب مركــزي مؤسســايت يف الـفـرتة التاليــة  ناحيــة، وإىل  مــن  فلســطن 

الدولــة مــن ناحيــة أخــرى.

ملف/ دراسة

الحديــث  العــري  لــأدب  كان  وقد 
تأثريه امللحوظ يف تجسيد األوضاع 

والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

ثــم  ومــن  أوروبــا،  يف  اليهوديــة  للجماعــات 

اســتغاللها كأحــد املــررات الدعائيــة للحركــة 

كمخــرج  الدولــة  إقامــة  وطــرح  الصهيونيــة 

وحيــد ملــا يســّمى باملشــكلة اليهوديــة آنــذاك، 

وذلك يف إطار سيطرة التيار االلتزامي – كما 

هــو  “مــا  كتابــه  يف  ســارتر  الفرنــيس  صاغــه 

األديــب  يكتبــه  مــا  يعتــر  الــذي   – األدب؟” 

وســيلة لخدمــة إيديولوجيــا محــددة وليــس 

فقط مجرد أداة للمتعة الجمالية.

األدب  اتجاهــات  تطــور  اســتمرار  ومــع 

النقــدي/ التيــار  بــروز  بــدأ  الحديــث  العــري 

التفكيــي ضمــن موضوعاتــه، والــذي رأى أن 

لــم يكــن حــال ملـشـاكل  وجــود دولــة إـسـرائيل 

الجماعات اليهودية كلها، وباألخص يف ظل 

ـفـرض الهيمنــة الصهيونيــة – األوروبيــة عــى 

باملجتمــع،  والثقافيــة  االجتماعيــة  األنظمــة 

أو  الشــرقي  اليهــودي  لآلخــر-  وتهميشــها 

الفلســطيني-  العربــي  أو  األســود  اليهــودي 

ثقافــة  داخــل  املســتمرة  صـهـره  ومحــاوالت 

عــى  الحفــاظ  بدعــوى  عنــه  مختلفــة  غربيــة 

وحــدة النســيج “القومــي” الجمعــي للدولــة.

الداحــض  النقــدي  التيــار  هــذا  مــن  وانطالقــا 

األدبيــة  الدراســات  تطــورت  للمســلمات 

العريــة يف اتجاهــات بحثيــة مختلفــة تعيــد 

تفـسـريا  وتنتــج  املجتمعــي  الواقــع  ـقـراءة 

جديــدا لخطابــه الثقــايف الــذي تأســس خــالل 

مظاهــر  بــروز  إىل  أدى  ممــا  ماضيــة،  عقــود 

لــم تمــس  بهــذه االتجاهــات والتــي  التجديــد 

أنتجــت كذلــك  بــل  النـتـاج األدبــي فحســب، 

الــذي  األدبــي  النقــد  بحركــة  خاصــا  وعيــا 

يتــوارى  مــا  عــى  الضــوء  إلـقـاء  إىل  يســعى 

أنســاق مضـمـرة  مــن  النــص اإلبداعــي  خلــف 

اإلـسـرائيي. املجتمــع  ملـسـرية  كاشــفة 

مســارات  أهــم  اســتقراء  عــى   واعتمــادا 

العــري  األدب  يف  البحثيــة  االتجاهــات 

الحديث نجد أنه يمكن أن تتمحور املراجعة 

العــري – باآلونــة  النقديــة للخطــاب األدبــي 

التاليــة: املحــاور  بعــض  يف   – األـخـرية 

أوال- دراسات الجندر

الدراســات  يتضمــن  بحثــي  فــرع  وهــو 

النســوية والجندريــة التــي ترعاهــا املؤسســات 

األكاديميــة املتخصصــة أو تتبناهــا الخطابــات 

دراســات  تنّوعهــا. وقــد نشــأت  عــى  النقديــة 

الجندر “لدراسة األدوار االجتماعية القائمة 

وانعكاســاتها  الجنســني،  بــني  واختالفاتهــا 

املنظمــة  والقوانــني  الحيــاة  أســلوب  عــى 

للمجتمع وما يرتتب عليها من عالقات قوى 

بــني الجنســني، والســعي إىل إحــداث تغيــري 

والثقافــة  املجتمعــي  الوعــي  مســتوى  عــى 

.]i[ ”بمــا يحقــق العدالــة واملســاواة الرائجــة 

ولعــل املحــرك األســايس ملثــل هــذه الدراســات 

هــو الدعــوة التحرريــة التــي تبنتهــا الـحـركات 

النســائية يف تركيزهــا عــى مفهــوم الجنوســة 
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كعامــل تحليــي يكشــف الفرضيــات املتحـيـزة 

املســبقة يف الثقافــات املختلفــة، ولذلــك فقــد 

تمحورت تلك الدراســات يف مجاالت عديدة 

ومختلفــة كالعلــوم االجتماعيــة والسياســية 

والبحــوث األدبيــة والفنيــة والرتاجــم والســري 

لرامــج  بــؤرة  جعلهــا  ممــا  وغريهــا،  الذاتيــة 

بــدأت  تخصصيــة  عــر  ودراســات  أكاديميــة 

.]ii[ تنشــط يف الجامعــات الغربيــة

هــو  الحديــث  العــري  “األدب  أن  إىل  ونـظـرا 

والنشــأة،  الحــال  بطبيعــة  أوروبــي،  أدب 

اآلداب  مــع  تبادليــة  عالقــات  يف  يدخــل 

الدراســات  أصبحــت  فقــد   ،]iii[ الغربيــة” 

الجندريــة مجــاال بحثيــا وحقــال نقديــا متعــدد 

يهتــم  اإلـسـرائيي  املجتمــع  يف  التخصصــات 

باملوضوعات الخاصة بالنسوية والجنسانية 

التمييــز  وبقضايــا  الجنــيس،  والتوجــه 

مفاهيــم  مــع  تتقاطــع  قــد  التــي  االجتماعــي 

وغريهــا  والطبقــة  واللــون  واألصــل  العــرق 

مــن عوامــل تزيــد مــن التصنيفــات العنصريــة 

االجتماعــي. للـنـوع 

للدراســات  اإلـسـرائيلية  “الرابطــة  وتعــد 

النســوية ولبحــث الجنســوية” ]iv[ مــن أهــم 

الدراســات  ترعــى  التــي  الحاليــة  الجمعيــات 

باملجتمــع،  الجنســانية  والبحــوث  النســوية 

بالتعــاون مــع بعــض الجامعــات الحكوميــة 

النســائية.  واملنظمــات  البحثيــة  واملعاهــد 

تســاعد  التــي  املعلومــات  نشــر  إىل  وتهــدف 

التــي  الســائدة  الثقافيــة  األفــكار  تغيــري  عــى 

النـسـاء،  أوـضـاع  تحســني  دون  تـحـول 

وإنـتـاج معرفــة بديلــة ـحـول حقــوق أصحــاب 

املثليــني  مــن  املغاـيـرة  الجنســية  التوجهــات 

ومزدوجــي  جنســيا  واملتحولــني  واملخنثــني 

الجنســية. املـيـول 

املرتـكـزة  رســالتها،  تحقيــق  الرابطــة  تحــاول 

عى نشر الوعي باألدوار االجتماعية للنساء 

عــن  الســائدة  النمطيــة  الصــور  ومواجهــة 

طريــق  عــن  املغاـيـرة،  الجندريــة  الهويــات 

االجتماعــي/ الـنـوع  دراســات  برامــج  إتاحــة 

جامعــات  يف  ُتــدرس  التــي  الجنــدر  دراســات 

تــل أبيــب وحيفــا  مختلفــة، مثــل: جامعــات 

والجامعــة  جوريــون،  وبــن  إيــالن  وبــار- 

الدراســات  برامــج  أو  بالقــدس،  العريــة 

النســوية كحقــل أكاديمــي تخصــيص تطرحــه 

معهــد  مثــل:  البحثيــة،  املعاهــد  بعــض 

بالقــدس  اليهوديــة  للدراســات  شــيخرت 

مــن  وغريهــا  حــاي  تــل  األكاديميــة  والكليــة 

الجنــدر  دراســات  فيهــا  تتداخــل  معاهــد 

االجتـمـاع  كعلــوم  أخــرى  تخصصــات  مــع 

ودراســات األديــان واللغويــات وعلــم النفــس 

وغريهــا.

تنشــر الرابطــة األبحــاث املتخصصــة يف دوريــة 

النســوي وقضايــا  للخطــاب  ســنوية مكرســة 

النوع االجتماعي، وهي “ميجَدر” ]v[ )النوع 

أكاديميــة  دراســات  تضــم  التــي  االجتماعــي( 

تســهم  ثقافيــة  ومقــاالت  أدبيــة  وإبداعــات 

الجنوســة  عــن  النقــدي  الخطــاب  إـثـراء  يف 

والجنسانية، ولذلك تجذب الدورية اهتمام 

النســوية والـنـوع  الباحثــني املهتمــني بقضايــا 

االجتماعي لنشر مقاالتهم التي تتداخل مع 

مجــاالت متنوعــة، كاألدب والســينما والفــن 

وعلم النفس وعلم االجتماع وعلوم اللغة.

كذلــك ترعــى مؤسســة “اـمـرأة الـمـرأة: املركــز 

مــن  سلســلة  نشــر   ]vi[ حيفــا”  النســوي 

بالدراســات  الخاصــة  البحثيــة  اإلصــدارات 

التخصصــات  عــر  والجندريــة  النســوية 

بــني  املســاواة  تعزيــز  ـحـول  واملتمرـكـزة 

روايــة  إىل  مشــروعها  ويهــدف  الجنســني، 

تقــاوم  متعــددة  بأصــوات  النســوية  القصــة 

والهيمنــة  والتمييــز  العنــف  أشــكال  كافــة 

فهــي  ولذلــك  اإلـسـرائيي،  املجتمــع  داخــل 

الثقافــات  متعــدد  كتنظيــم  نفســها  تمثــل 

)الشــرقية،  املختلفــة  للهويــات  يســمح 

واملثليــة،  واألفريقيــة،  والفلســطينية، 

تجاربهــا  كتابــة  يف  باملشــاركة  وغريهــا( 

الديــن  خطابــات  مــع  النقــدي  والتعامــل 

والســلطة. والتقاليــد  والثقافــة 

كتابــات  املركــز  إصــدارات  قائمــة  تتضمــن 

بالعربيــة والعريــة واإلنجليزيــة بأقــالم كّتــاب 

رســالته  تــرز   ،]vii[ متعــددة  هويــات  مــن 

يف  النســوي  التضامــن  دعــم  عــى  القائمــة 

عــى  أشــكال اإلقـصـاء األخــرى  مــع  تقاطعــه 

أســاس األصــل أو اللــون أو الديــن أو التوجــه 

املغايــر. الجنــيس 

وتعــد النســوية الشــرقية أحــد أهــم مجــاالت 

دراســات الجنــدر املعاـصـرة يف إـسـرائيل التــي 

منــه  يعــاين  مــا  رصــد  بهــا  الباحثــون  يحــاول 

ببعديــه:  تمييــز  مــن  اإلـسـرائيي  املجتمــع 

الكتابــات  رـكـزت  وقــد  والعرقــي.  الجنــدري 

عــى  البحثــي  الحقــل  هــذا  تحــت  املندرجــة 

نضال النساء الشرقيات سواء ضد الهيمنة 

األشــكنازية  الســلطوية  ضــد  أو  الذكوريــة 

الهويــة  أزمــة  كانــت  لذلــك  الســائدة، 

ملف/ دراسة
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العرقيــة:   – امـلـرأة  )الجندريــة:  التقاطعيــة 

الشــرقية( هــي مــا شــكلت محــددات الـحـراك 

البحثــي. املجــال  هــذا  يف  والنقــدي  الثقــايف 

 تعتــر حركــة “أختــي – مــن أجــل النـسـاء يف 

تتبنــى  التــي  الـحـركات  مــن   ]viii[ إـسـرائيل” 

النســوي  الصــوت  إعــالء  إىل  يســعى  مــا  كل 

األشــكنازية/ الهيمنــة  داـئـرة  مــن  وإخراجــه 

توثــق  بديلــة  صيــغ  إيجــاد  وإىل  الذكوريــة، 

امـلـرأة  منــه  تعــاين  الــذي  املــزدوج  القمــع 

الشرقية قبل الهجرة إىل إسرائيل وبعدها، 

ولذلــك تبنــت الحركــة إصــدار أنتولوجيــا “إىل 

التــي   ]ix[ شــرقية”  نســوية  سياســة  أختــي: 

قضايــا  إىل  تتطــرق  نقديــة  مقــاالت  تتضمــن 

الهوية والطبقية والعنصرية وعدم املساواة 

مــن منظــور نســوي شــرقي، تتخللهــا قصــص 

وقصائــد وشــهادات بأقــالم أديبــات شــرقيات 

يرويــن تجاربهــن الشــخصية مــع التهميــش، 

داخــل  والثقــايف،  واالجتماعــي  الســيايس 

مــن  لــه  تعرضــن  ومــا  اإلـسـرائيي،  املجتمــع 

إقـصـاء عــى خلفيــة عرقيــة وجندريــة. ومنــذ 

أصبحــت   2007 عــام  يف  األنتولوجيــا  صــدور 

دراساتها مكونا رئيسا يف العديد من املناهج 

برامجهــا  تهتــم  التــي  بالجامعــات  الدراســية 

الشــرقية  الهويــة  بمســائل  األكاديميــة 

الجنــدر. ودراســات 

وتعــد دراســات اإلســرائيلية/املغربية هرييــت 

السياســية  العلــوم  أســتاذة  كاليــف  داهــان 

ودراســات الجنــدر بجامعــة بــن جوريــون مــن 

أبــرز مــا ُيكتــب يف هــذا الصــدد عــى الســاحة 

النقدية العرية. ومن أبرزها مقالها “الحركة 

 ]x[ واألشــكنازية”  الشــرقية  بــني  النســوية 

الــذي تقــر فيــه بــأن املجتمعــات الديمقراطيــة 

القائمــة عــى التعدديــة ظاهريــا – كاملجتمــع 

اإلـسـرائيي – يكــون فيهــا إقـصـاء اآلخــر أكــر 

سياســية  حيــل  عــى  يســتند  ألنــه  نجاحــا؛ 

اإلعــالم  وســائل  عــر  إجراءاتهــا  تبــث  خفيــة 

اليوميــة،  واملعامــالت  الدراســية  واملناهــج 

عــى  تقــوم  التــي  القمعيــة  لأنظمــة  خالفــا 

الظاـهـرة  والعدوانيــة  الواضــح  العنــف 

. للجميــع

ثانيا- دراسات ما بعد الكولونيالية

الكولونياليــة  بعــد  مــا  الدراســات  تهتــم 

بالعمليــة  تأـثـرت  ثقافــة  كل  بـ”تغطيــة 

اإلمرياليــة مــن وقــت االســتعمار وحتــى اآلن. 

بأنــه مصطلــح  الـقـول  يمكــن  وبهــذا املعنــى، 

معنــّي بالعالــم كمــا كان موجــودا أثـنـاء ـفـرتة 

الهيمنــة األوروبيــة وبعدهــا، وبتأـثـريات تلــك 

الفــرتة يف اآلداب املعاصــرة، كمــا أنــه يتعــّرض 

لــكل تجربــة التقــى فيهــا مختلفــان، أحدهمــا 

بـ’اآلخر’ مما أفىض إىل التأثري الشــديد فيهما 

.]xi[ معــا” 

مــن  الكولونياليــة  بعــد  مــا  مصطلــح  ويعــد 

مــن  العديــد  يف  الشــائعة  املصطلحــات 

مــن  يتضمنــه  ملــا  نـظـرا  الثقافيــة،  املياديــن 

مــن  بـنـوع  يتمتــع  يجعالنــه  واتـسـاع  شــمول 

التــي  املرحلــة  إىل  يشــري  ألن  تؤهلــه  املرونــة 

أعقبــت التخلــص مــن الهيمنــة االســتعمارية 

أجــل  مــن  مباـشـرة  الغاشــم  واالحتــالل 

يف  حركــة  عــن  تعـبـريه  جانــب  إىل  تحليلهــا، 

النقــد األدبــي واالجتماعــي تحــاول الــرد عــى 

اإلمريالية األوروبية وما سببته من آثار عى 

بعض الشعوب من خالل فرض نوع جديد 

التقليــدي  يتجــاوز االســتعمار  الســيطرة  مــن 

والعامليــة  كالعوملــة  عــدة  مســميات  ويتخــذ 

والكونيــة، ويقــوم عــى التعــايل والفوقيــة أو 

والغربيــة  األوروبيــة  املركزيــة  وهــم  باألحــرى 

.]xii[

يف  الغربيــة  الهيمنــة  قيــم  تجســدت  وقــد 

ممارســة  بوصفهــا  الصهيونيــة  الحركــة 

ثنائيــة  عــى  قائمــة  أوروبيــة  كولونياليــة 

إىل  تتوجــه  األســاس  يف  الغرب/الشــرق 

مــع  يتوافــق  اســتعاليئ  بخطــاب  “اآلخــر” 

الخطــاب الكولونيــايل الغربــي، فعمــدت إىل 

أصحابهــا  ودفــع  املغاـيـرة  الثقافــات  إقـصـاء 

األوروبية/األشــكنازية  الثقافــة  يف  للذوبــان 

الســائدة، فنشــأ خطــاب مــا بعــد صهـيـوين – 

يتبنى مقوالت ما بعد الكولونيالية – يقوض 

الفرضيــات الصهيونيــة الرســمية ومــا تدعمــه 

وتـعـرض  للثقافــات،  الهرميــة  الرتاتبيــة  مــن 

بــني الثقافــات املحليــة  املواجهــات اإلشــكالية 

الرســمية. األشــكنازية  والثقافــة 

وهــذا الخطــاب مــا بعــد الكولونيايل/مــا بعــد 

الباحثــني عــى  الصهـيـوين تبنــاه العديــد مــن 

الساحة النقدية الحالية، من أهمهم يارون 

السياســية  والعلــوم  التاريــخ  أســتاذ  إزراحــي 

بعــد  مــا  “الخطــاب  دراســته  يف  يــرى  الــذي 

دولــة  أن   ]xiii[ اإلـسـرائيي”  الكولونيــايل 

إســرائيل تمــارس يف الوقــت الحــايل نوعــا مــن 

 ”Neo-Colonialism“ االستعمار الجديد

محاوالتهــا  طريــق  عــن  مواطنيهــا،  ضــد 

متخفيــة  األصليــة  هوياتهــم  ملحــو  املســتمرة 

“التقــدم”  مثــل:  تعميميــة  مـقـوالت  وراء 

قــد  ممــا  وغريهــا،  و”املواطنــة”  و”التنويــر” 

بــني  العالقــة  يســهم – يف ظنهــا- يف تحديــد 

الدولة والفرد، وصهر الثقافات املتعددة يف 

بوتقة إسرائيلية واحدة بهدف خلق مجتمع 

ومتجانــس. جديــد 

الكولونياليــة  بعــد  مــا  املفاهيــم  بجــوار  هــذا 

أســتاذ  أوري رام  مــن  كل  بهــا  انشــغل  التــي 

دراســته “مــا  يعتــر يف  الــذي  علــوم املجتمــع 

بعــد الصهيونيــة وزعزعــة الهيمنــة القوميــة” 

]xiv[ الخطــاب مــا بعــد الصهيوين/مــا بعــد 

الجديــدة”  “الشــرقية  مــن  نوعــا  الكولونيــايل 

التي تفند يف األساس املشروع االستعماري/

االستشراقي العرقي الذي تبنته الصهيونية 

األساســية  فرضياتــه  وتخلخــل  األشــكنازية، 

النســيج  وحــدة  عــى  القائمــة  “الزائفــة” 
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“القومــي” وانســجام هويــة “النحــن” ودعــم 

“الثقــايف”. التوحيــد 

التاريــخ يف  أســتاذ  دانيــال جوتريــن   وكذلــك 

كشــفه للمعارضــات الثنائيــة التــي تعتمدهــا 

املؤسسة الصهيونية من خالل نظرة أحادية 

عنصرية تقوم عى سيادة الثقافة الفوقية، 

وتأكيــده – يف دراســته “مــا بعــد الصهيونيــة، 

 – ]xv[ ”ثورة الخصصة واليســار االجتماعي

بأن إلغاء الطابع “القومي” الجمعي للدولة 

الســبيل  هــو  املركزيــة  افرتاضاتهــا  ودحــض 

اإلـسـرائيي  “الفــرد”  ســيمكن  الــذي  الوحيــد 

الصهيونيــة  عنصريــة  مــن  ذاتــه  تحريــر  مــن 

وظلــم الدولــة، وبالتــايل خلــق ـشـرعية بديلــة 

األيديولوجيــة  األســس  تقويــض  عــى  تقــوم 

للدولة، وخاصة تلك التي تتعلق باليوتوبيا 

الصهيونيــة وبوتقــة الصهــر.

ومــن دراســاته البحثيــة املهمــة يف هــذا الصــدد 

الذاـكـرة”  خصخصــة  أو  جديــد  “تأريــخ 

]xvi[ التــي يعيــد فيهــا ـقـراءة تاريــخ الحركــة 

الصهيونيــة ويربــط تحققهــا بانتهــاك بعــض 

املنفــى  برفــض  بــدءا  األخالقيــة؛  القيــم 

والتضحيــة بيهــود أوروبــا خــالل فــرتة أحــداث 

عــن  الفلســطينيني  بتهجــري  ومــرورا  النــازي، 

اليهــود  بقمــع  وانتـهـاء   ،1948 عــام  قراهــم 

الصهــر. بوتقــة  سياســة  داخــل  الشــرقيني 

ســامي  والشــاعر  الناقــد  ذاتــه  املوقــف  تبنــى 

 – النقــاب  يكشــف  الــذي  شــطريت  شــالوم 

“الـصـراع  أهمهــا  ومــن  دراســاته املختلفــة  يف 

الشرقي يف إسرائيل” ]xvii[ – عن الخطاب 

يســتبعد  الــذي  الصهيوين/الكولونيــايل 

أقليــة  ويعدهــم  الشــرق  يهــود  ثقافــات 

هامشــية، ويوجــه حديثــه يف املقــام األول إىل 

اليهود األشكناز كممثلني لأغلبية الثقافية 

– حركــة  – يف رأيــه  فالصهيونيــة  الحاكمــة، 

لالســتعمار  األهــداف األساســية  عــى  قامــت 

واإلحســاس  التملــك  مشــاعر  وأنتجتهــا 

كان  ممــا  أوروبــا،  شــعوب  لــدى  بالتفــوق 

اليهــود  وضــع  تعيــني  الحاســم يف  الــدور  لــه 

تحديــد  ويف  العربيــة  الــدول  مــن  القادمــني 

النـظـرة إىل الثقافــة التــي يمثلونهــا، والحكــم 

إىل  بضــرورة “إصالحهــا” كـشـرط لالنضمــام 

املجـمـوع.

 ]xviii[ وقــد شــغلت الناقــدة إيــال ـشـوحيط

حيزا كبريا يف الدراسات ما بعد الكولونيالية 

عــن  ســعيد  إدوارد  طرحــه  بمــا  متأـثـرة 

للصهيونيــة  الفلســطينية وتعريفــه  القضيــة 

بوصفها امتدادا مباشــرا للمشــروع األوروبي 

التعســفية  ومنفــذا إلجراءاتــه  االســتعماري 

تدحــض  آراء  صاحبــة  فهــي  الشــرق،  تجــاه 

عــى  ليــس  للصهيونيــة  الســلبية  النتائــج 

عــى  أيضــا  بــل  فحســب،  الفلســطينيني 

يهــود الشــرق الذيــن ُجــّردوا مــن حــق تمثيــل 

تاريخهــم  إنــكار  إىل  وتعرضــوا  أنفســهم 

ووعيهــم الثقــايف ألســباب تخــص الصهيونيــة 

كحركة أوروبية استعمارية هدفت إىل خلق 

هويــة إســرائيلية/أوروبية مهيمنــة تقــوم عــى 

تاريــخ رســمي واحــد، لذلــك وضعــت نفســها 

األخــرى  الفئــات  الســيد وحولــت  موضــع  يف 

التابــع. وضعيــة  إىل 

ومــن أبــرز األبحــاث يف مجــال الدراســات مــا 

يطرحــه  مــا  إـسـرائيل  يف  الكولونياليــة  بعــد 

االجتـمـاع  علــم  أســتاذ  شــنهاف  يهــودا 

الــذي  أبيــب  تــل  بجامعــة  واالنروبولوجيــا 

أسهم يف بلورة النظرية ما بعد الكولونيالية 

يف الخطاب النقدي/االجتماعي اإلســرائيي، 

باألخــص مــن خــالل مقاالتــه التــي نشــرها يف 

الدورية نصف السنوية “تيؤريا أوبيكوريت” 

هيئــة  بــني  مــن  كان  التــي  ونقــد(  )نظريــة 

تحريرها، وكان من أهمها العدد العشرون 

الصــادر يف ربيــع عــام 2002 بعنــوان “رؤيــة مــا 

مقــاالت  ]xix[، وتضمــن  بعــد كولونياليــة” 

بحثيــة أساســية يف حقــل الدراســات مــا بعــد 

العــدد  افتتاحيــة  جانــب  إىل  الكولونياليــة، 

شــنهاف. يهــودا  بقلــم  ُدونــت  التــي 

مــن  آخــر  عــدد  بتحريــر  شــنهاف  قــام  كمــا 

مـكـّرس   2006 عــام  ]xx[ يف  ذاتهــا  الدوريــة 

أيضا للمقاالت النظرية والبحوث التطبيقية 

الكولونياليــة،  بعــد  مــا  الدراســات  حقــل  يف 

رؤيــة  تدعــم  كتابــات  العــدد  تضمــن  وقــد 

املجتمــع  تشــكيل  ضــرورة  ـحـول  محــرره 

الثقافــات  متعــدد  كمجتمــع  اإلـسـرائيي 

وإعادة تفكيك سياسات الهوية التي تصّنف 

عــى  قائمــة  هرميــة  تراتبيــة  وفــق  املواطنــني 

اللــون أو العــرق أو الجنــس أو األيديولوجيــا 

عنصريــة. تصنيفــات  مــن  وغريهــا 

“الكولونياليــة  أنتولوجيــا  تضــم  كذلــك 

الكولونيــايل” ]xxi[  التــي  بعــد  مــا  والوضــع 

معهــد  وأصدرهــا  شــنهاف  بإعدادهــا  قــام 

فــان لــري بالقــدس عــام 2004 مجموعــة مــن 

املقاالت والرتجمات التي تعد من النصوص 

احتــوت  فقــد  املجــال.  هــذا  يف  التأسيســية 

األنتولوجيــا عــى عــدة دراســات بحثيــة ألهــم 

الكولونيــايل  مــا بعــد  مــن كتبــوا يف الخطــاب 

وحنــان  شــنهاف  يهــودا  ومنهــم:  بإـسـرائيل 

بشــارة  وعزمــي  بورياريــن  ودانيــال  حيفــر 

وإيتــان  إيــال  وجيــل  بيرتبــرج  وجابريئيــل 

راز  وأمنــون  شــافري  وجرشــون  يوســف  بــر 

مرتجمــة  مقــاالت  جانــب  إىل  كراكوتزكــني، 

يف  الكولونياليــة  بعــد  مــا  درســات  لــرواد 

العالــم: إدوارد ســعيد وهومــي بابــا وجايــرتي 

ميمــي. وألبــري  فانــون  وفرانــز  ســبيفاك 

ثالثا- دراسات النازية

وهــو اتجــاه بحثــي بــارز يف املجتمــع اإلســرائيي 

يعتمــد عــى “نقــاش الــدروس املســتفادة مــن 

كتريــر  ّتســتخدم  والتــي  النــازي،  أحــداث 

فلســطني،  عــى  اليهــود  بســيادة  للمطالبــة 

وإعــادة تفســري الســلوكيات الصهيونيــة تجــاه 

ومــا  النــازي  أحــداث  ـفـرتة  يف  أوروبــا  يهــود 

تحليــل  خــالل  مــن  ســواء   ،]xxii[ قبلهــا” 

رصــدت  التــي  املختلفــة  العريــة  األدبيــات 

تجســيد  وحاولــت  األحــداث  تلــك  تفاصيــل 

ونقــل  خاللهــا  اليهوديــة  الجماعــات  ســلوك 

التجربة إىل وعي القارئ اإلسرائيي الحايل، 

التفســريية ألحــداث  الـقـراءة  خــالل  مــن  أو 

األوروبــي  بالســياق  وربطهــا  املاضيــة  التاريــخ 

داخلــه. وقعــت  الــذي  االســتعماري 

البحثيــة  االتجاهــات  تلــك  تباينــت  وقــد 

الســنوات  يف  األحــداث  لتلــك  الشــارحة 

األـخـرية بــني رؤيتــني مركزيتــني، األوىل تؤكــد 

ملف/ دراسة
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ضــرورة تفســريها بوصفهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن التاريــخ األوروبــي كلــه، 

وعــدم النظــر إليهــا عــى أنهــا ظاهــرة خــارج التاريــخ اســتهدفت اليهــود 

بــاور  وحدهــم، كمــا أكــدت دراســات دان مخمــان ]xxiii[ و يهــودا 

بوصفهــا  األحــداث  تلــك  تطــرح  والثانيــة  املثــال.  ســبيل  ]xxiv[عــى 

لحــدوده  تخضــع  وال  نفســه  التاريــخ  عــن  تخــرج  فريــدة  أحداثــا 

بوصفهــا  الخصوصيــة  مــن  بـنـوع  تدوينهــا  يجــب  ولــذا  التفســريية، 

املــايض املؤســس للدولــة، كمــا أطلــق عليهــا ألــون كونفينــو وشــاؤول 

.]xxv[ فريدلنــدر 

الدوريــات  مــن  العديــد  صــدور  يف  البحثــي  االهتمــام  هــذا  يتجســد 

األدبيــة  الكتابــات  نقــد  أو  األحــداث  تلــك  عــن  للكتابــة  املخصصــة 

والتاريخية املدونة عنها، عى رأسها الدورية السنوية “دبيم لحيقر 

هشوآه” )صفحات لبحوث النازية(، التي يصدرها “معهد دراسات 

ملؤرخــني  مقــاالت  أعدادهــا  وتضــم  حيفــا،  لجامعــة  التابــع  النازيــة” 

ونقــاد وباحثــني مــن داخــل إـسـرائيل وخارجهــا ممــن يهتمــون ببحــث 

تاريــخ أحــداث النــازي وتأثريهــا عــى املجتمــع الحــايل، منهــم املؤرخــة 

حنــا  الناجيــني  شــئون  يف  والباحثــة  بــاور  يهــودا  واملــؤرخ  بنــدر  ســارة 

عامــوس جولدبــرج. اليهــود  تاريــخ  يابلونــكا وأســتاذ 

وتعــد دراســات عامــوس جولدبــرج املتخصــص يف تاريــخ النازيــة مــن 

أبرز الكتابات يف هذا املجال؛ حيث ترتكز بحوثه عى التاريخ الثقايف 

واألدبي لليهود أثناء فرتة أحداث النازي، وتعتمد عى إبراز التقاطع 

بــني التاريــخ واألدب يف كتابــات املعاصريــن لتلــك األحــداث – وخاصــة 

يهود وارسو- والناجني منها، وينسب له التجديد يف هذا املجال من 

خــالل الربــط بــني دراســات النازيــة والدراســات مــا بعــد الكولونياليــة 

بإفســاح املجــال ألصــوات “الضحايــا” يك يســردوا قصصهــم الخاصــة 

التــي تختلــف تمامــا عــن الروايــة التاريخيــة الرســمية لأحــداث. كمــا 

جــاء، عــى ســبيل املثــال، يف كتابــه الضخــم )447 صفحــة( “الصدمــة 

بضمــري املتكلــم: يوميــات مــن فــرتة النازيــة” ]xxvi[ الصــادر بالعريــة 

يف عــام 2012 واملرتجــم إىل اإلنجليزيــة يف عــام 2017.

املكرســة  النقديــة  الحركــة  يف  البحثــي  االهتمــام  هــذا  يتضــح  كمــا 

لنقــد أدبيــات تلــك األحــداث )ســفروت هشــوآه( مــن ســرديات ذاتيــة 

كالشــهادات واملذكــرات واليوميــات التــي دونهــا املعاصــرون لأحــداث 

أو الناجون منها، أو من إنتاجات روائية وشعرية ومسرحية عالجت 

يف نســيجها اإلبداعــي تلــك القضيــة. ومــن أبــرز الكتابــات النقديــة يف 

هــذا املجــال مــا كتبتــه الناقــدات حنــا ياعــوز ونوريــت جوفريــن وعاميــا 

ليبليخ، وكذلك الناقد دان ليئور الذي يعتمد نقده ألدبيات النازية 

عى ربط اإلبداع بالظرف التاريخي الذي يجسده والسياق السيايس 

الحاكــم لكتابتــه وـسـرية حيــاة كاتبــه.

 – النازيــة  أدب  ســرديات  ـحـول  ميلــر  إيريــس  إســهامات  وتعــد 

وباألخــص مــا كتبــه الجيــل الثــاين الــذي تربــى يف ظــل تلــك األحــداث 

ولــم يعايشــها – مــن أبــرز مــا يقــدم عــى الســاحة النقديــة املعاـصـرة، 

حيث تهتم كتاباتها النقدية برصد مضامني األعمال األدبية كممثل 

عــى   – – اجتماعــي وســيايس ونفــيس  النازيــة وكشــاهد  لـفـرتة  نــيص 

الذاـكـرة الجماعيــة ليهــود أوروبــا أثـنـاء الـحـرب العامليــة الثانيــة، كمــا 

نجد يف كتابيها “تصدعات املايض: السرية والهوية والذاكرة يف قص 

الجيــل الثــاين” )2003( ]xxvii[، و”ســرديات أدب النازيــة” )2008( 

العريــة   – اإلبداعــات  لبعــض  تحليــال  يتضمــن  واألخــري   ،]xxviii[

بجــوار  نفســه،  النــازي  االحتــالل  أثـنـاء  ُكتبــت  التــي   – واليديشــية 

طــرح الرؤيــة النســوية إزاء أدب النازيــة بوصفهــا رؤيــة مغاـيـرة تفنــد 

املســلمات وتعيــد مراجعتهــا مــن جديــد.

وقد تعالت مؤخرا بعض األصوات التي تنادي بمساواة طرد العرب 

مــن فلســطني بطــرد اليهــود مــن دول أوروبــا أثـنـاء أحــداث النــازي، 

واعتبــار ذلــك بمثابــة “نكبــة مـشـرتكة”، وهــي فـكـرة يحــاول البعــض 

الرتويج لها عن طريق املساوة بني “النكبة والنازية” بهدف الوصول 

إىل اـعـرتاف متبــادل باألحــداث. اتضــح ذلــك – مثــال – يف كتــاب يائــري 

أورون “النازيــة واإلحـيـاء والنكبــة” ]xxix[ الــذي يـعـرض فيــه ـقـراءة 

لـحـرب  اليهــود  إدارة  عــى  النــازي وتأثريهــا  بديلــة ألحــداث  تفســريية 

1948 عــى خلفيــة مــا تعرضــوا لــه مــن أحــداث عنــف، ويقــدم ـقـراءة 

نقديــة ألعمــال أدـبـاء مثــل أباكوفــر وس. يزهــار ويــورام كينـيـوك.

بشــري  بشــري  بمشــاركة  جولدبــرج  عامــوس  تبناهــا  نفســها  الرؤيــة 

بروفيســور العلــوم االجتماعيــة بالجامعــة العريــة يف كتــاب “النازيــة 

العربيــة”  اليهوديــة  والـشـراكة  القوميــة  والهويــة  الذاـكـرة  والنكبــة: 

)xxx[ )2015[ الــذي يتنــاول العالقــة بــني النازيــة اليهوديــة والنكبــة 

ال  الحــايل،  اإلـسـرائيي  الســياق  يف  معــا  ويناقشــهما  الفلســطينية 

صادمــني  حدثــني  بوصفهمــا  إنمــا  متشــابهني  حدثــني  بوصفهمــا 

ومؤسســني ملصــري “الشــعبني”، ويضــم مقــاالت ودراســات ملفكريــن 

بارزيــن مــن الجانبــني مثــل حنــان حيفــر وعامــوس جولدبــرج وآســف 

وســمرية  جمــال  وأمــل  ناطــور  وســلمان  كهانــوف،  ومايــا  ســاجيف 

عليان وإسماعيل ناشف وأنطوان شلحت. والفكرة نفسها عر عنها 

املحرران يف كتابهما الصادر باإلنجليزية عن جامعة كولومبيا يف عام 

.]xxxi[ ”2018 “النازيــة والنكبــة: قواعــد جديــدة للصدمــة وللتاريــخ

رابعا- دراسات االستشراق

االستـشـراق حقــل معــريف فكــري يجعــل مــن الشــرق هدفــا للــدرس 

رغم تباين أهدافه ما بني أهداف دينية واقتصادية وسياســية، وهو 

– وفق إدوارد سعيد ]xxxii[– الطريقة املنظمة التي استطاعت عن 

طريقهــا الثقافــة الغربيــة أن تتدبــر الشــرق وتعيــد إنتاجــه عــر خطــاب 

الســيطرة عــى  تعبــوي يخــدم السياســات االســتعمارية ورغبتهــا يف 

الشرق، فهو – يف النهاية – خطاب معريف مقيد بسلطة املؤسسات 

السلطوية – السياسية والعسكرية واالجتماعية والثقافية- وغاياتها 

مــن دراســة الشــرق وفهــم أمــوره.
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لالهتمــام  اإلـسـرائيي  املجتمــع  تدفــع  مــررات  هنــاك  أن  شــك  وال 

بــه مــن علــوم وفنــون، فهــو مــن ناحيــة  بدراســة الشــرق ومــا يرتبــط 

يعيــش يف حالــة صــراع دائــم مــع البلــدان العربيــة واإلســالمية يدفعــه 

إىل الرغبــة يف معرفــة الجوانــب املختلفــة لهــذا اإلقليــم، ومــن ناحيــة 

أخــرى يمتلــك خصوصيــة تتمثــل يف التداخــل الثقــايف واـلـرتايث ليهــود 

البلدان العربية املهاجرين له. ولهذا فإن مظاهر االهتمام اإلسرائيي 

الدعــم، املــادي  العربــي واإلســالمي متعــددة وتنعكــس يف  بالشــرق 

لتطويــر  املجــال  هــذا  يف  البحثيــة  العمليــة  تتلقــاه  الــذي  واملعنــوي، 

كافة اإلمكانات التي تسهم يف دعم دراسات االستشراق اإلسرائيي 

.]xxxiii[

وقد أوىل االستشراق اإلسرائيي أهمية بالغة لدراسة األدب العربي 

بوصفــه مصــدرا ملعرفــة كل مــا يتعلــق باملجتمــع العربــي وقضايــاه، 

وكانــت مجهــودات “معهــد الدراســات الشــرقية” بالجامعــة العريــة 

بالقــدس مــن أبــرز مــا تــم يف هــذا املجــال ]xxxiv[، ثــم توالــت الجهــود 

البحثيــة يف مجــال دراســات االستـشـراق اإلـسـرائيي برعايــة العديــد 

مــن املعاهــد املتخصصــة مثــل معهــد بــن تســفي للدراســات اليهوديــة 

ومعهــد مارتــن بوبــر التابعــان للجامعــة العريــة بالقــدس، ومعهــد 

شــيلواح التابع لجامعة تل أبيب، ومعهد دراســات الشــرق األوســط 

التابــع لجامعــة حيفــا ]xxxv[، وغريهــا مــن معاهــد ومراكــز تهتــم 

ببحــوث االستـشـراق مــن خــالل إصــدار الدوريــات املتخصصــة وطــرح 

الرامــج األكاديميــة املهتمــة بتاريــخ املنطقــة العربيــة وآدابهــا.

تــل  بجامعــة   ” واإلســالمية  العربيــة  “الدراســات  قســم  ويضــم 

وتطّوراتــه  العربــي  األدب  عــى  الوقــوف  يخــص  بحثيــا  مســارا  أبيــب 

واالنشــغال بتحليــل نصوصــه ونقدهــا وترجمتهــا. ومــن أبــرز مــن قــام 

برعاية هذا االتجاه البحثي بالجامعة الناقد ساسون سوسيخ الذي 

اهتمــت دراســاته بتحليــل األدبيــات العربيــة والرتجمــة منهــا وإليهــا. 

التابــع  وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  بقســم  األســتاذ  شــماي  بــن  وحجــاي 

ملعهد الدراســات اآلســيوية واألفريقية يف الجامعة العرية بالقدس 

مــا  وتحليــل  اليهوديــة  العربيــة  دراســة  عــى  اهتمامــه  انصــّب  الــذي 

ُكتــب بهــا مــن مؤلفــات، وكذلــك شــموئيل موريــه الــذي كتــب العديــد 

مــن األبحــاث يف األدب العربــي الحديــث وخاصــة يف مجــايل الشــعر 

واملســرح.

وجديــر بالذكــر أن هنــاك اهتمامــا ملحوظــا مــن جانــب املراكــز البحثيــة 

بتوثيــق  دراســات االستـشـراق،  واملعاهــد املتخصصــة يف  اإلـسـرائيلية 

العربــي اإلســالمي  العالــم  عاشــوا يف  الذيــن  اليهــود  ـسـرية املفكريــن 

ورصد إسهاماتهم الثقافية، فقد أسهم حجاي بن شماي يف إنشاء 

“مركــز دراســات الثقافــة العربيــة اليهوديــة وآدابهــا” ]xxxvi[ الــذي 

يضم باحثني من جميع أنحاء العالم ويعمل عى تشجيع األبحاث 

الخاصــة  املخطوطــات  اليهوديــة وجمــع  العربيــة  بالثقافــة  املتعلقــة 

بها، ومن تالميذه البارزين يف هذا املجال دافيد ِسكلري املتخصص يف 

دراسة املخطوطات العربية اليهودية بمعهد بن تسفي يف القدس، 

وكذلــك يوناثــان مــوس الــذي يحقــق كتابــات اليهــود باللغــة العربيــة 

اليهوديــة، وخاصــة كتابــات ســعاديا الفيومــي.

ويف الوقــت نفســه ترعــى حاليــا منظمــة التعــاون األملــاين اإلـسـرائيي 

يدعــى  توثيقيــا  مشــروعا  لأبحــاث  األملــاين  للصنــدوق  التابعــة 

باحثــو  فيــه  يركــز   ،)xxxvii[ )Biblia Arabica[ عرابيــكا  بيبليــا 

االستـشـراق، مــن جامعتــي برلــني وتــل أبيــب، عــى دراســة املــوروث 

مــن  بــدءا  الحضــارة اإلســالمية  داخــل  اليهــود  أنتجــه  الــذي  الفكــري 

بالعربيــة  الســابع امليــالدي وعــى جمــع املخطوطــات املكتوبــة  القــرن 

للتــوراة  العربيــة  الرتجمــات  جمــع  وكذلــك  وتحليلهــا،  اليهوديــة 

اليهوديــة”  للدراســات  بوبــر  مارتــن  “معهــد  يرعــى  كمــا  وتحقيقهــا. 

العديــد مــن األبحــاث  التابــع لجامعــة كولونيــا يف أملانيــا   ]xxxviii[

التــي تــدرس النصــوص األدبيــة التــي كتبهــا فالســفة اليهــود بالعربيــة 

داخلهــا. أنتجــت  التــي  الثقافيــة  والســياقات  اليهوديــة 

والعــري  العربــي   – األدبــني  بــني  املتبادلــة  الرتجمــة  عمليــات  وتعــد 

– والدراســات النقديــة لهــذه الرتجمــات مــن أبــرز محــاور الدراســات 

هــذا  مــا صــدر يف  ومــن أحــدث  إـسـرائيل.  االستـشـراقية املعاـصـرة يف 

بعنــوان “أدب عربــي وعــري شــاب  اللغــة  ثنائيــة  أنتولوجيــا  الحقــل 

ومعاصر” ]xxxix[ )2014(، والتي تعد جزءا من مشروع “شَتّيم/

اثنــان” الــذي يرعــاه مجموعــة مــن الباحثــني الشــباب – ويف مقدمتهــم 

الكاتــب والناقــد أمـلـوج بيهــار- املهتمــني بنقــل الثقافــة العربيــة للقــارئ 

بمراحلــه  العربــي  األدب  فنــون  عــن  الرتجمــة  ودعــم  اإلـسـرائيي 

بجانــب  الجانبــني،  بــني  واملشــاركة  للتعايــش  كوســيلة  املختلفــة 

سلســلة “مكتوب/مكتــوب” ]xl[ ضمــن مشــروع مخَصــص لرتجمــة 

األدب العربــي إىل اللغــة العريــة تابــع ملنتــدى املرتجمــني بمعهــد فــان 

لــري بالقــدس ويشــرف عليــه كل مــن يهــودا شــنهاف ويونتــان منــدل 

ســعدي. وحنــان 

كمــا يتجــى االهتمــام بالدراســات العربيــة واإلســالمية بإـسـرائيل يف 

صــدور العديــد مــن الدوريــات املتخصصــة يف دراســات الشــرق، والتــي 

تنشر بحوثا للمتخصصني يف هذا املجال عى اختالف فروعه: األدب 

واملجتمــع والتاريــخ والفــن والديانــة واـلـرتاث، مــن أهمهــا عــى ســبيل 

وكذلــك  و”جماعــة”،  الجديــد(،  )الشــرق  هحــدش  همــزراح  املثــال 

وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  قســم  عــن  بالعربيــة  الصــادرة  “الكرمــل” 

ومعهــد دراســات الشــرق األوســط بجامعــة حيفــا وتقــدم أبحاثــا يف 

اللغة واألدب للباحثني يف هذا املجال من داخل الجامعة وخارجها.
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في الشعر العبري الحديث
مهاد أولي

ناهد راحيل

إن األدب العربي الحديث – وفق يوسف كاوزنر – هو ذلك األدب الذي ُكتب بالعربية يف أوروبا أواخر القرن الثامن عشر امليادي 

وتميــز بنزعتــه العلمانيــة التــي هدفــت باألســاس إىل تثقيــف الجماعــات اليهوديــة يف أوروبــا؛ ومــن ثــم تشــابه شــكا ومضمونــا مــع 

اآلداب األوروبيــة. وأكــد الحوفــر كذلــك الطابــع العلمــاين الــذي ميــز األدب العــربي الحديــث الــذي جــاء متوافقــا مــع الـظـرف الثقــايف 

الــذي نشــأ فيــه داخــل املجتمــع األوروبــي. إال أن الطابــع الدينــي وجــد طريقــه أيضــا لــألدب العــربي؛ حيــث أكــد بــاروخ كورتســفيل أنــه 

ال يمكــن الحديــث عــن عاقــة أحاديــة تجــاه النــص الدينــي الــذي وجــد األدبــاء فيــه املحــيك األدبــي األول.

ملف/ مقال

هــذا املنطلــق – وتفصيــال لإلجمــال  من 
الســابق – يمكــن القــول بــأن األدب 

بشــكل  ارتبــط  الحديــث  العصــر  يف  العــري 

وأيديولوجياتــه  التاريخــي  بالوعــي  كبــري 

املعقــدة التــي رافقــت مهــاده األوروبــي األول 

يف القــرن الثامــن عشــر ثــم صعــوده املســتمر 

مــع الســيطرة اإلمرياليــة الحديثــة يف نهايــة 

القــرن التاســع عشــر، وارتبطــت حركــة النقــد 

األدبــي كذلــك بمفهــوم الحداثــة ومــا يفرضــه 

من صعود لتيارات أو مذاهب أدبية اتخذت 

من األيديولوجيا واألفكار الشمولية ومبادئ 

العقلنــة بطانــة لهــا؛ وهــو مــا يفســر اهتمــام 

االتجاهــات األدبيــة حينهــا بخصائــص التنويــر 

اإلنســاين  العقــل  قــدرات  عــى  االتــكاء  مثــل 

مفاهيــم  عــى  والتأكيــد  اإلنســان،  وأصالــة 

التقــدم والتطــور والطبيعــة والتجــارب  مثــل 

املباشرة.

التاريخــي  الوعــي  بــروز  ارتبــط  هنــا  ومــن 

بــني  الفارقــة  الســمة األساســية  يمثــل  الــذي 

العصــر الحديــث والعصــور القديمــة بالتيــار 

الرومانســية  فكانــت  الرومانــيس يف األدب؛ 

بالزمــن  اإلنســان  وعــي  تبلــور  التــي  هــي 

االرتـقـاء  أفــكار  وتوضــح  للتاريــخ  وتصــّوره 

والتطور، لذلك ارتبطت الرومانسية – وهذا 

الوعــي التاريخــي – بالطاقــة الثوريــة وبــإرادة 

لتظهــر  املســّلمات،  عــى  والتمــرد  التغيــري 

اعتمــدت  التــي  التاريخيــة  الحتميــة  مقولــة 

عليهــا املاركســية – املمثــل األســايس للتصــور 

القــرن  نهايــة  يف  والفــن  لــأدب  التاريخــي 

ضــرورة  التاريــخ  ليصبــح   – عشــر  التاســع 

حتميــة وليــس مجــرد احتمــال يمكــن التخــي 

عنــه.

وهــو مــا يفســر ظهــور املــد القومــي األوروبــي 

واهتمــام  الجــذور،  عــن  البحــث  وضــرورة 

باألفــكار  بالتبعيــة  اليهوديــة  الجماعــات 

والـشـرط  الثقــايف  بالنســق  وتأثرهــا  ذاتهــا 

العــري  األدب  ليبــدأ  املحيــط،  األدبــي 

نفســها  األفــكار  مــع  التعاطــي  الحديــث 

لخدمــة  ذاتهــا  واملذاهــب  التيــارات  وتوظيــف 

كذلــك  يفســر  مــا  وهــو  الخاصــة،  أهدافــه 

ارتبــاط االستـشـراق يف مرحلتــه االســتعمارية 

واهتمــام  الغربيــة  الرومانســية  بالحركــة 

واســتعماره،  الشــرق  بدراســة  الـغـرب 

بــني املؤسســة  التواطــؤ  بدايــة  أن  نجــد  لهــذا 

االســتعمارية واملؤسســة االستشــراقية بدأ يف 

. عشــر  التاســع  القــرن 

االلـتـزام  مفهــوم  يظهــر  ذاتهــا  الـفـرتة  ويف 

املذهــب  أدبيــات  إىل  يعــود  الــذي  األدب  يف 

التاســع  القــرن  الواقعــي االـشـرتايك – أواخــر 

وينتشــر   ،- العشــرين  القــرن  وبدايــة  عشــر 

بمعنــاه االصطالحــي الحديــث عــى يــد املفكــر 

يعنــي  الــذي  ســارتر،  ـبـول  جــان  الوجــودي 

التــزام األديــب بقضايــا مجتمعــه يف صراعاتــه 

يمكــن  مــا  ليظهــر  والخارجيــة.  الداخليــة 

تسميته باألدب املجند أو األدب امللتزم الذي 

يؤكد عى ارتباط األدب ببنى املجتمع، وعى 

كــون األدب رســالة اجتماعيــة وليــس تعـبـريا 

جماليا فقط، وهو ما صاحب النتاج األدبي 

العــري يف املرحلــة الفلســطينية وحتــى بدايــة 

إقامــة الدولــة عــام 1948، لتتبلــور الواقعيــة 

شوا
 ال

امر
ع
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الثانيــة  العامليــة  الـحـرب  بعــد  النقديــة 

ومنتصف الخمسينات من القرن العشرين.

لينتقــل مفهــوم النظريــة مــن اإلطــار املذهبــي 

مهــد  الــذي  اللســاين  اإلطــار  إىل  والفلســفي 

الوعــي  ثــم  ومــن  الشــكالنية  ظهــور  إىل 

وقــاوم  األدبيــة،  الدراســات  يف  البنيــوي 

الوعــي البنيــوي النــزوع األيديولوجــي لــأدب 

وركــز عــى دراســة الشــكل األدبــي واهتــم بمــا 

يعــرف بأدبيــة األدب، ورغــم دعــوة البنيويــة 

بتعطيــل محــور البحــث التاريخــي يف األدب 

وتفعيــل محــور البحــث يف األدب بحــد ذاتــه، 

الدعــوة  لهــذه  العــري  األدب  يســتجب  لــم 

ـضـرب  يف  محاولتــه  اســتمرار  يف  لرغبتــه 

التاريخيــة وتشــكيل ذاـكـرة جمعيــة  الجــذور 

فلســطني. يف  اليهوديــة  للجماعــات 

االســتمرار  لهــا  يكتــب  لــم  البنيويــة  أن  إال 

النشــغالها بالنــص يف بنيتــه املغلقــة، ليتجــه 

أغلب البنيويني إىل السيمائيات والدراسات 

إىل  والدعــوة  التلقــي،  ونظريــات  النصيــة 

الثقــايف  ـشـرطها  ضمــن  النصــوص  دراســة 

ســياقية  معرفيــة  ســياقات  مــع  لتداخلهــا 

مختلفــة. وإبســتمولوجية  وتداوليــة 

ومــن هــذا املنطلــق شــكلت الدراســات األدبيــة 

والنقدية مهادا النبثاق الدراسات الثقافية، 

يف  مســتقال  علمــا  بوصفهــا  ـجـاءت  التــي 

ســتينات القــرن العشــرين لينتقــل النقــد مــن 

أحاديــة النســق وذاتيتــه إىل تعدديــة األنســاق 

اإلنســانية  الدراســات  وترتحــل  وغرييّتهــا، 

الدراســات  مجــال  إىل  القاريــة  الفلســفة  يف 

ثقافيــة  ممارســة  النــص  ليصبــح  األدبيــة 

ملرجعيات متداخلة وأنساق متعددة تشكل 

داخلهــا.

بعــد  مــا  االتجــاه  مــع  الطــرح  هــذا  وتزامــن 

التشــكيك  عصــر  بدايــة  يعــد  الــذي  الحــدايث 

واملســّلمات  املنطقيــة  التعاريــف  ومــوت 

ثــم  املطلقــة ونهايــة لأفــكار الشــاملة، ومــن 

والتعدديــة  التفكيكيــة  إىل  الحاجــة  كانــت 

إىل  النـظـرة  ضعــف  بعــد  خاصــة  واالختــالف 

إىل  والدعــوة  الرومانســية  التاريــخ وانحســار 

كتابــة  أو إعــادة  الجديــد  بالتاريــخ  يعــرف  مــا 

تفكيكــه. بعــد  التاريــخ 

وقــد ارتبــط النقــد الثقــايف – يف املرحلــة التــي 

بالدراســات   – الحداثــة  بعــد  مــا  أعقبــت 

التــي  املرجعيــات  لتصبــح  الثقافيــة؛ 

اـسـرتاتيجيات  الثقافيــة  الدراســات  تتخذهــا 

أساســية لهــا ورافــدا ومرجعــا مهمــا للــدرس 

التحليليــة؛  وإجراءاتــه  الثقــايف  النقــدي 

عملهــم  يخــرج  لــم  الثقافيــني  وأن  خاصــة 

والنظريــة  النفــيس  التحليــل  نظريــات  عــن 

والجرامشــية  واإليجلتونيــة  املاركســية 

والتناصيــة  الســيميائية  العالمــات  ونظريــة 

واملجــاالت  األدبيــة  والنظريــة  والراجماتيــة 

بهــا. املرتبطــة 

وكان للمهتمني بالفعل االنعتاقي للشعوب 

املســتعمرة – خاصة بعد الحربني العامليتني 

اـسـرتاتيجيات  عــن  البحــث  يف  دورهــم   –

املقاومــة الرمزيــة لزعزعــة الخطابــات املركزيــة 

وتفكيكها وإعادة قراءتها للتشكك يف نزاهة 

أيديولوجيتهــا ونقــض ثوابتهــا، خاصــة بعــد 

تـسـرتجع  املســتعمرة  الشــعوب  بــدأت  أن 

عــن  بالتعبــري  الخاصــة  الفـضـاءات  بعــض 

املطالبــة بحقوقهــا؛ مــن هنــا ظهــرت نظريــات 

هدفهــا  كان  التــي  الكولونياليــة  بعــد  مــا 

يف   – ثقافيــة  كممارســة   – بالنــص  االهتمــام 

إطــاره املتـحـرك الــذي يلغــي أفــكار الشــمولية 

اهتمــت  ثــم  ومــن  والفوقيــة،  والرتاتبيــة 

املغايــر. وخطابــه  بالهامــش 

يتزامــن ذلــك أيضــا مــع اتســاع رقعــة النظريــة 

النســوية ودراســات الجنوســة التــي وّســعت 

الـنـوع  ليشــمل  الهامــش  مفهــوم  مــن 

والتــي  فقــط،  العرقــي  وليــس  االجتماعــي 

االجتماعيــة  األدوار  دراســة  مــن  تنطلــق 

ومنــذ  الجنــس،  اختــالف  وفــق  واختالفاتهــا 

تســعينات القرن العشــرين اهتمت دراســات 

لتظهــر  الالنمطيــة  الهويــات  الجنــدر بقضايــا 

أو  الجنــس  أـحـرار  نظريــات  الســاحة  عــى 

الكويــر.

ولالنفتاح عى التجارب اإلنسانية واإلبداعية 

انتقلــت تلــك األفــكار إىل آداب العالــم، وفــق 

أدبــي  نـتـاج  لــكل  الثقــايف  النســق  اســتعداد 

ومتطلباتــه الثقافيــة وتحديداتــه املجتمعيــة. 

فالظاـهـرة األدبيــة واملمارســة النقديــة تنشــط 

مــع توافــر مســّببات هــذا النشــاط؛ لذلــك مــن 

مجتمــع  يف  أدبيــة  ظاـهـرة  تنشــأ  أن  املمكــن 

مجتمــع  يف  نفســها  الظاـهـرة  وتخبــو  معــني 

آخــر؛ لتوافــر أســباب هــذه النشــأة –سياســية 

مجتمــع  يف   – اقتصاديــة  أو  اجتماعيــة  أو 

يبتعــد  لــم  هنــا  ومــن  آخــر،  عــن  غيابهــا  أو 

األدب العــري الحديــث بعــد انتقــال مرـكـزه 

المتالكــه  التأـثـريات  تلــك  عــن  أوروبــا  مــن 

النســق املهيــأ لهــا والخلفيــة املعرفيــة املؤهلــه 

الســتقبالها.

يمكن القول بأن االتجاهات البحثية ارتبطت 

وتحّوالتهــا  األدبيــة  بالنظريــة  كبــري  بشــكل 

التــي شــهدت عــدة مراحــل أساســية، األوىل 

عندمــا كانــت الفلســفة هــي القــوام األســايس 

عندمــا  والثانيــة  األرســطية،  األدب  لنظريــة 

كان التاريــخ هــو مركــز الثقــل لتنشــأ منظومــة 

املناهــج التاريخيــة، ثــم الثالثــة حيــث االنتقــال 

النمــوذج املســيطر وتنشــأ  اللغــة لتصبــح  إىل 

يف  ممثلــة  الحداثيــة  املناهــج  منظومــة 

البنيويــة،  وميــالد  والشــكالنية  اللســانيات 

وأخــريا العــودة مــرة أخــرى للفلســفة القاريــة 

بعــد”  “املــا  ونظريــات  الثقافيــة  والدراســات 

البنيويــة  بعــد  مــا  مـقـوالت  عــن  أثـمـرت  التــي 

الكولونياليــة. بعــد  ومــا  النســوية  بعــد  ومــا 

ومثلمــا ارتبــط األدب العــري وحركــة النقــد 

بالتبعيــة بالظــرف الســيايس واالجتماعــي يف 

أوروبــا مــن حــروب عامليــة وثــورات اجتماعيــة 

وأفكار فلسفية، فتبنى الرومانسية للعودة 

إىل التاريخ مرة، واعتمد خطاب االستشراق 

تمهيــدا لتنفيــذ املخططــات االســتعمارية عــى 

فلســطني مرة أخرى، ارتبط كذلك بتغريات 

الظــرف الســيايس واالجتماعــي الجديــد بعــد 

الشــرق  داخــل  العــري  األدب  مركــز  انتقــال 

مــع   1948 عــام  الدولــة  وإقامــة  األوســط 

احتفاظ املؤسسني بالشعور بالتفوق املعريف 

املســتمد مــن املركزيــة األوروبيــة.

يف  أـثـره  الجديــد  الجـغـرايف  للـشـرط  فــكان 

التموضــع  ناحيــة  مــن  األدبيــة،  االنتاجــات 

التعــدد  ناحيــة  ومــن  األوســط  الشــرق  يف 

بفشــل  أنبــأ  الــذي  األمــر  وهــو  الهويــايت، 

الدعــاوى الصهيونيــة الخاصــة بإقامــة “وطــن 

قومي” يســتوعب الثقافات املختلفة؛ إال أن 

خطــاب الصهيونيــة لــم يختلــف عــن خطــاب 

االســتعمار االســتعاليئ عنــد تنــاول الشــرق؛ 

الغربــي  لتفــوق  الصهـيـوين  الخطــاب  فرســخ 

ودونيــة الشــرقي. ســبب إضــايف لهــذا الفشــل 

منــذ  إـسـرائيل  خاضتهــا  التــي  الحــروب  هــو 

مــن  بــه  وعــدت  كانــت  مــا  مهــددة  إقامتهــا، 

اليهوديــة. الجماعــات  اســتقرار 

تلــك  مــع  العــري  األدب  تعاطــى  وقــد 

خطابــه  يف  ليفــكك  الخاصــة  املعطيــات 

واملحــددات  الصهيونيــة  مســلمات  الرمــزي 

األنســاق  لراهــن  اســتجاب  كمــا  املجتمعيــة؛ 
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انتقــل  وبالتــايل  العامــة؛  واألدبيــة  الثقافيــة 

التــي  النقديــة  البحثيــة  الدراســات  إىل  األمــر 

الذاتيــة  حالــة  مــن  االنتقــال  مراحــل  مثلــت 

إطــار  إىل  والرتاتبيــة  والشــمولية  املعرفيــة 

واالختــالف؛  والتعدديــة  الثقافيــة  الغرييــة 

عــدد  يف  ملموســا  تنوعــا  الســاحة  لتشــهد 

بهــا  تنهــض  التــي  األدبيــة  الدراســات  مــن 

املؤسســات التعليميــة أو املجــالت األدبيــة أو 

البحثيــة. املراكــز 

فصولهــا  عــر  الحاليــة  الدراســة  وتحــاول 

الوقــوف عــى أهــم القضايــا الفكريــة وآليــات 

الكتابــة الفنيــة يف األدب العــري يف املرحلــة 

تحــددت  التــي  املرحلــة  تلــك  اإلـسـرائيلية؛ 

دولــة  وقيــام  الفلســطينية  بالنكبــة  تاريخيــا 

وعاـصـرت   ،1948 عــام  اإلـسـرائيي  الكيــان 

مرحلــة مــا بعــد الحداثــة وتفكيكهــا ملـقـوالت 

التــي  بعــد”  “املــا  خطابــات  ونشــأة  الحداثــة 

والتشــكك  الهويــايت  التعــدد  عــى  قامــت 

النصيــة.  والالمركزيــة  الثقــايف  واالختــالف 

الذيــن اهتمــوا  مــن األدـبـاء  نشــأ جيــل  حيــث 

أعمالهــم  وارتـكـزت  اإلـسـرائيلية،  بالتجربــة 

االســتيطان  بدايــات  عــى  أســايس  بشــكل 

اليهــودي يف فلســطني، وحاولــوا يف البدايــة 

اإلـسـرائيي،  املجتمــع  أخـطـاء  تصحيــح 

والعمــل مــن أجــل إرـسـاء القيــم التــي يؤمــن 

بها األدباء وبقدرتها عى جعل املجتمع أكر 

وأخالقيــة. وديمقراطيــة  ومســاواة  إنســانية 

ثم اتجه أغلبهم للخطاب ما بعد الصهيوين 

الــذي ارتكــز عــى مـقـوالت املؤخريــن الجــدد، 

بطــرد  األســاس  يف  الخطــاب  هــذا  واهتــم 

اإلنســاين  التاريــخ  مــن  الصهـيـوين  الخطــاب 

اإلمرياليــة  بســياقات  الواضــح  الرتباطــه 

والكولونياليــة والعرقيــة، ومــن املمكــن تنــاول 

خطــاب مــا بعــد الصهيونيــة أو تعريفــه نظريــا 

وفــق أربعــة مداخــل قرائيــة مختلفــة تتحــدد 

يف مقاربــات مــا بعــد اإليديولوجيــة، ومــا بعــد 

مــا  الكولونياليــة وأـخـريا  بعــد  ومــا  الحداثــة، 

بعــد املاركســية .

فــإن  بعــد األيديولوجيــة؛  مــا  فوفــق املقاربــة 

الطبيعــي  الخطــاب  هــو  الصهيونيــة  بعــد  مــا 

واملتســق مــع املرحلــة الجديــدة بعــد أن قامــت 

الصهيونيــة بدورهــا يف إقامــة الدولــة؛ ومــن 

باعتبارهــا  الصهيونيــة   إىل  ينظــر  أصبــح  ثــم 

“عائقــا” يف ســبيل ذلــك.

رأت  التــي  الحداثــة   بعــد  مــا  مقاربــات  أمــا 

عــى  وعملــت  قمــع  وســيلة  القوميــات  يف 

املــد  يدعــم  الــذي  الحداثــة  خطــاب  تفكيــك 

واحــدة  هويــة  يف  الهويــات  ودمــج  القومــي 

لهــا  وفقــا  الصهيونيــة  بعــد  فمــا  مركزيــة؛ 

هــي االـعـرتاف الــذي يفــكك الســردية الكــرى 

التعدديــة  للتاريــخ وللهويــة وتتبنــى خطــاب 

الهويــايت. والالتجانــس 

 – الكولونياليــة  بعــد  مــا  املقاربــة  وتســتوعب 

بطبيعــة الحــال – الطرحــني الســابقني؛ فمــا 

الــذي  املعــريف  الخطــاب  هــو  الحداثــة  بعــد 

كانــت  وإذا  الكولونياليــة،  بعــد  مــا  تتبنــاه 

الحــدايث  للمشــروع  ـقـراءة  الحداثــة  بعــد  مــا 

الغربــي، فيمكــن اعتبــار مــا بعــد الكولونياليــة 

تســعى  التــي  األقليــات”  حداثــة  بعــد  “مــا 

املســلوبة. املهمشــني  مكانــة  الســتعادة 

بعــد  مــا  تكــون  املقاربــة،  هــذه  ووفــق 

الصهيونية قوة “اآلخر” املجابه للصهيونية، 

واملقصــود هنــا العناصــر الشــرقية املقموعــة. 

بعــد  مــا  اعتبــار  يمكــن  املنطلــق  هــذا  ومــن 

الجديــدة”  “الشــرقية  خطــاب  الصهيونيــة 

مشــروعا  القومــي  املشــروع  يف  تــرى  التــي 

لتفــكك  عنصريــا؛  استـشـراقيا  اســتعماريا 

كولونياليــة  بعــد  املــا  الصهيونيــة  بعــد  مــا 

ومــا  الصهـيـوين  والخطــاب  القومــي  النســيج 

يفرضــه مــن مركزيــة غربيــة ومنظــور تراتبــي 

يف التعامل مع الفلسطينيني من جهة ومع 

أخــرى. جهــة  مــن  الشــرق  يهــود 

لتشــرح  املاركســية   بعــد  مــا  املقاربــة  وتــأيت 

الظــروف التاريخيــة واالجتماعيــة لخطــاب مــا 

بعــد الصهيونيــة، مثلهــا مثــل الطــرح مــا بعــد 

األيديولوجــي، لُتعايــن خطابــه الثقــايف مثــل 

الفجــوة  الحــدايث، ولتحــدد  بعــد  مــا  الطــرح 

بعــد  مــا  الطــرح  مثــل  واآلخــر  الـغـرب  بــني 

الكولونيايل، لكنها ال تتناول ذلك من خالل 

نـظـرة محليــة لكــن مــن خــالل نـظـرة شــاملة 

وصراعاتهــا. العامليــة  للتوـتـرات 

االتجاهــات  تلــك  إن  الـقـول  يمكــن  أنــه  إال 

عملــت  والتــي  الحداثيــة،  بعــد  مــا  البحثيــة 

لأدبيــات  التفكيــي  املنظــور  اتـسـاع  عــى 

العريــة وللمحــددات االجتماعيــة والثقافيــة 

عى حد ســواء، لم تلغ من الســاحة األدبية 

تعنــى  التــي  الحداثيــة  االتجاهــات  والنقديــة 

بتاريــخ الجماعــات اليهوديــة، أو االتجاهــات 

النقدية االجتماعية لأدب التي تهتم برصد 

األدب،  يف  وأثرهــا  االجتماعيــة  الظواهــر 

االجتماعيــة  األبنيــة  بــني  العالقــة  وبتتبــع 

يعــرف  بمــا  واإلبداعيــة  الثقافيــة  واألبنيــة 

بسوسيولوجيا األدب أو علم اجتماع األدب.

بعــد  وجودهــا  الصهيونيــة  تفقــد  فلــم 

التــي  الصهيوينــة  بعــد  مــا  خطابــات  توســع 

وجــدت الســياق الثقــايف الراهــن مالئمــا لهــا، 

يتنبــى  التــي  الســرود  مــن  العديــد  فهنــاك 

لــه،  ويدعــون  الصهـيـوين  الفكــر  أصحابهــا 

تاريــخ  الواضحــة ألحــداث  اســتدعاءاتها  عــر 

عــى  وإســقاطها  املختلفــة  بســياقاته  اليهــود 

واقع املجتمع اإلسرائيي؛ إما إلعادة تفسري 

تلك األحداث من جديد يف نسق حدايث، أو 

لفهــم هــذا الواقــع العصــري كامتــداد حتمــي 

لأحداث الفائتة، وقد وجدت تلك السرود 

نصهــا الشــارح الــذي يعــزز مــن أفكارهــا. 

أكاديمية وباحثة من مصر

ملف/ مقال
شوا

 ال
امر

ع



113 العدد 78 - يوليو/ تّموز 1122021 aljadeedmagazine.com

تدحرجــت حبــات التفــاح بــني أقــدام املــاّرة؛ فقــام أحدهــم بالتقاطهــا 

قبــل انضمامــه اىل كتلــة املحتشــدين ـحـول ذلــك املســكني املمــدد عــى 

توازنــه  يفقــد  أن  قبــل  يف رأســه  بدوخــة  يشــعر  هاشــم  كان  األرض. 

وينفلــت كيــس التفــاح مــن يــده، ويف الوقــت املنتظــر لوـصـول ســيارة 

عــدة  الشــارع  زاويــة  عنــد  الـشـرطة املتوقفــة  دوريــة  تلقــت  اإلســعاف 

عليــه،  املغمــى  رأس  فــوق  املجتمعــني  األشــخاص  مــن  مالحظــات 

فمنهــم مــن أكــد تعرضــه لنوبــة قلبيــة ومنهــم مــن ظــن بموتــه، أمــا 

الشــكوك األكــر غرابــة فكانــت ـحـول تعاطيــه املخــدرات؛ حيــث ذكــر 

أحدهــم بــأن الصريــع شــوهد مــن قبــل وهــو يرتنــح وســط الشــارع يف 

مــكان قريــب مــن ســوق الخضــار.

يف ذلــك اليــوم املشــمس مــن شــهر شــباط – فرايــر، قــام أحــد أطـبـاء 

املشــفى بفحــص املريــض الــذي أفــاق مــن غيبوبتــه حيــث طــرح عليــه 

هاشــم  أن  اتضــح  وقــد  لريتــاح،  تركــه  ثــم  الروتينيــة  األســئلة  بعــض 

كان يعــاين مــن نوبــات عصبيــة تجــاوزت حــدود قدرتــه عــى التحمــل 

وعنــد  طبيعــي،  بشــكل  التصــرف  أو  الــكالم  عــى  قدرتــه  وأضعفــت 

حـلـول املـسـاء وبعــد التأكــد مــن اســتعماله املـفـرط للعقاقــري املهدئــة 

قرر الطبيب املشرف تحويله إىل قسم األمراض النفسية والعصبية.

إىل  إرســاله  تــم  أوليــة  مراقبــة  ـفـرتة  وبعــد  هنــاك؛  إىل  وصولــه  عنــد 

عــى  يســيطر  الهــدوء  كان  أـسـّرة.  بأربعــة  غرفــة مجـهـزة  اإلقامــة يف 

أروقــة القســم وقــد أضفــى الســكون املحيــط ارتياحــا يف نفــس الشــاب 

ذي األربعــة والثالثــني عامــا، لكــن وبعــد مــرور بضعــة أيــام تحولــت 

تلــك الســكينة يف داخلــه إىل حالــة مــن الخــواء املفــزع، فقــد تبــني لــه 

أن مــكان إقامتــه لــم يكــن ســوى ســجن ُصنعــت جدرانــه مــن أدويــة 

ُتعطــى كل صبــاح ومـسـاء إلبـقـاء امـلـرىض شــبه مخدريــن أو مــن دون 

تقريبــا. ـحـراك 

كانــت الغرفــة التــي اســتقبلت هاشــم تضــم شــخصني آخريــن، األول 

رجــل عجــوز اعتــاد التحــدث مــع نفســه ليــال بعــد أن ينــام الجميــع؛ 

ويف النهــار كان يدفــن كامــل جســده تحــت غـطـاء الســرير يك يتــوارى 

عــن األنظــار، أمــا الســرير املقابــل فــكان يشــغله شــاب شــديد النـحـول 

يف  وقتــه  يقــي  حيــث  النهــار،  يف  الليــل وال  يف  ال  أبــدا؛  يتكلــم  ال 

الغرفة محدقا عر شباكها املطل عى أشجار الكينا، وعندما حاول 

هاشــم التحــدث اليهمــا اكتشــف أن العجــوز ال يريــد التكلــم مــع أحــد 

يف املشــفى، وقــد فهــم أيضــا أن الشــاب النحيــل الــذي يبــدو كالشــبح 

ال يســتجيب عمومــا اىل حديــث البشــر؛ لكنــه يفضــل التواصــل مــع 

الطيور والحشرات أثناء خروجه إىل الحديقة الخارجية حيث ينفق 

املحيطــة  األشــجار  بــني  النمــل  أـسـراب  حركــة  رصــد  يف  طويــال  وقتــا 

باملــكان.

شــعر  حــني  ســريره  يف  يغفــو  هاشــم  كان  األيــام  أحــد  ظـهـرية  عنــد 

الغرفــة، وعندمــا فتــح عينيــه وجــد رجــال أصلــع مــع  بحركــة داخــل 

لحية خفيفة بدا يف الخمسني من عمره، كان الرجل يتحرك ببطء 

يف املســاحة الخاليــة بــني األـسـّرة وقــد ظهــر بأنــه عــى درايــة مســبقة 

بــادره  لوجــوده  منتبهــا  أصبــح  الشــاب  أن  وعندمــا الحــظ  باملــكان، 

قائــال: بالحديــث 

– انظر كيف وصل الحال بنا!

عندها تأمله هاشم لعدة ثوان ثم رد عليه قائال: أي حال تقصد؟

– ـهـؤالء املتواجــدون هنــا، يف الحقيقــة ال أســتطيع الكــف عــن النفــور 

منهــم كل صبــاح؛ لكنــي أعــود ألتعاطــف معهــم يف املـسـاء، وليــس 

ثمــة فرصــة للتأكــد فيمــا إذا كانــوا ظاملــني ألنفســهم أم مظلومــني!

فقــال هاشــم بـنـرة ال تخلــو مــن الســخرية: ولكــن أليــس الحــال هــو 

ذاتــه يف الخــارج أيضــا..

أجابــه الخمســيني: نعــم صحيــح، للجنــون أشــكال متعــددة، ولكــن 

ملــاذا أحضــروك إىل هــذا القســم؟

 – ربما لنفس السبب الذي قادك إليه…!

الخــارج،  يف  النــاس  عــن  بالوكالــة  مجنــون  فأنــا  ذلــك،  أظــن  ال   –

تســتطيع الـقـول إننــي مجنــون عاقــل، بــكل األحــوال ال بــد مــن ســبب 

إلرســالك! دفعهــم  معـقـول 
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رد هاشم قائال: هل هذا معقول!

– ماذا تقصد؟

– قولك بأنه “ال بد من سبب معقول دفعهم إلرسايل”!

– لست متأكدا.

– إذن ملاذا قلت بأنه “ال بد من سبب معقول”؟

– ربما السبب غري معقول بالنسبة إلينا، لكنه معقول بالنسبة إىل 

الناس يف الخارج!

فقــال هاشــم بعــد أن اســتوى يف جلســته: ولكــن هــل الــيء املعقــول 

يوجــد يف ذهننــا أم أذهــان النــاس؟

أجابه الخمسيني: ال أعلم، يف الحقيقة لست متأكدا من يشء. ثم 

هّم بالخروج من غري وداع.. أو كلمة إضافية.

بعــد انقـضـاء أأســبوعني عــى تواجــده يف ذلــك القســم، قــرر الطبيــب 

املشــرف إنهــاء إقامتــه نظــرا لتحســن حالتــه امللحــوظ تزامنــا مــع تنــاول 

األدويــة – التــي كان هاشــم يتخلــص منهــا ـسـرا – منــذ اليــوم التــايل 

بشــكل  الخمســيني  مــع  يلتقــي  كان  الـفـرتة  تلــك  يف  الســتضافته. 

متكــرر، لكنــه لــم يبــادر يف ســؤاله عــن اســمه؛ ربمــا لكونــه الشــخص 

الوحيــد الــذي ينخــرط معــه يف حديــث حقيقــي داخــل أســوار املشــفى، 

يظهــر  الــذي  رفيقــه  مــع  هاشــم  التقــى  ملغادرتــه  الســابق  اليــوم  ويف 

دوما بشخصية مهذبة وقميص أزرق مكوي بعناية. كان مقعدهم 

ذلــك  مراقبــة  لهــم  يتيــح  الخارجيــة  الحديقــة  يف  املفضــل  الخشــبي 

الشــاب )الشــبح( وهــو يقــوم بإطعــام أـسـراب النمــل، وبعــد انقـضـاء 

نصف ساعة عى جلستهم ورد نبأ وفاة العجوز الذي يشارك هاشم 

غرفته والذي كان يغطي وجهه سلفا يف سريره، وقد أخرهم أحد 

العاملــني يف القســم بأنهــم نقلــوا الجثمــان اىل املشــفى العــام، فقــال 
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هاشــم بعــد دقيقــة صمــت عفويــة:

– عى األقل.. انتهى من حدة نقاشه الليي.

– أجل، رد رفيقه.

– لم أستطع اكتشاف الطرف اآلخر الذي كان يحادثه!

أجابه الخمسيني: ليس من السهل معرفة ذلك.

– هــل تظــن بأنــه كان يســتطيع التوقــف أو تجنــب ذلــك الـصـراع قبــل 

موتــه؟

بالطبــع  مــع عقلــه وليــس شــيئا آخــر.  ـصـراع  الحقيقــة كان يف  – يف 

فاتتــه. أنهــا  يبــدو..  لكــن  مــا؛  فرصــة  دومــا  تتواجــد 

يف تلــك األثـنـاء كان الشــبح الــذي يراقبــان تصرفاتــه خــالل جلســتهم 

يتقلــب بخفــة فــوق العشــب وهــو يتأمــل وســع الســماء وربمــا بعــض 

الغيوم التي تعر من فوقه، وقد بدا الجو مياال لالصفرار بالتزامن 

مــاذا  الخمســيني بســؤال هاشــم:  ريــاح معتدلــة، فقــام  مــع هبــوب 

ســتفعل بعــد خروجــك مــن هنــا؟

– ال أدري…!

– هل تشعر بتحسن؟

– نعم وال.

– يف الحقيقة كنت أقصد بسؤايل “ماذا تريد من هذه الحياة”؟

أجابه هاشم: أريد أن أكون حياً.

فقال الخمسيني: وهل العقاقري التي كنت تتناولها.. تفيد ذلك؟

– كال، إنها مجرد ارتياح زائف

– إذن ستتخى عنها؟

– ال أعلــم، لكنــي ال أفضــل الحلــول املؤقتــة، ربمــا الشــفاء يحتــاج إىل 

نوايــا حقيقيــة.

فتساءل الخمسيني: وهل تحتفظ بيء من تلك النوايا؟

عندهــا ســكت هاشــم لرهــة ثــم رد قائــال: أعتقــد أننــا نحتــاج إىل الّهمــة 

مــن  بالتخلــص  أرغــب  األحــوال  وبــكل  مقاصدنــا،  بـلـوغ  أجــل  مــن 

ضجيــج األفــكار يف عقــي، هــذا كل يشء.

يف تلــك األثـنـاء شــعر كالهمــا بــأن الوقــت الــذي جمعهــم قــد انتهــى 

وأن حوارهــم األخــري كان بمثابــة كلمــات وداع أـخـرية، فنهضــا معــا 

ثــم تـحـركا بخطــوات بطيئــة ومتوازيــة باتجــاه مــكان اســتلقاء الشــبح 

الــذي كان يجذبهــم طيلــة الوقــت بطريقــة غامضــة. وعنــد اقرتابهــم 

منه المس امتداد ظليهما جسده املسرتخي فوق العشب، وقد بدا 

أنــه مســتغرق يف تأملــه، وغــري آبــه لوجودهمــا، أو لــيء آخــر.

كاتب من سوريا
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أحّبِك يا ميدوسا
مسرحية تؤديها ممثلة واحدة

عواد علي

مسرح

نورا: يف بداية األربعني

املشهد األول

تحتــوي  متواضــع  بيــت  يف  ضيــوف   )صالــة 

عــى بضــع أرائــك ومكتبــة وتلفزيــون وحامــل 

أخــرى  وأشــياء  )ســتاند(،  الرســم  لوحــات 

ُيــرتك اختيارهــا للمخــرج. ال أحــد يف الصالــة. 

يــرن ـجـرس البــاب، فُيســمع صــوت الســيدة 

نــورا تنــادي عــى ابنتهــا مــن املطبــخ(

اذهبــي  صوفيــا؟  يــا  أنــت  أيــن  صوفيــا؟  نــورا: 

البــاب. وافتحــي 

)ال تسمع رداً(

أين أنت يا صوفيا؟ أين ذهبت البنت؟

)صمت(

ياه. ظننت أن اليوم جمعة.

)تدخل وتنظر إىل ساعة الحائط(

ال تزال أمامها ثالث ســاعات حتى تعود من 

املدرسة.

مــن  تســتلم  وتفتحــه،  البــاب  إىل  )تتجــه 

املغلفــات  تلــك  مــن  صـغـرياً  مغلفــاً  أحدهــم 

لحضــور  دعــوة  بطاقــات  فيهــا  توضــع  التــي 

البــاب وتســند ظهرهــا  تغلــق  ثــم  الحفــالت، 

املغلــف( وتتفحــص  إليــه 

بطاقــة دعــوة مــن غــري اســم. أخــى أن تكــون 

تكــون  ربمــا  الخطــأ.  طريــق  عــن  وصلتنــي 

لجرياننــا. مرســلة 

)تفتح الباب وتتطلع إىل الخارج(

ربمــا  أفتحهــا،  لــن  مـسـرعاً.  الصبــي  غــادر 

ســيعود ألخذها. من يدعونا نحن املنســيني؟ 

منذ وفاة زوجي قبل ثالث سنوات لم يْدعنا 

أحــد لحضــور حفلــة زواج أو تخــرج.

 )تتفحص املغلف مرة أخرى(

ألفتحه وليكن ما يكون.

)تفتح املغلف بقلق فتجد يف داخله رسالة، 

وتقرأها بصوت مسموع مسّجل(

لو وهبني الله حياًة أطول لكان من املحتمل 

أـقـول كل مــا أفكــر فيــه، لكننــي بالقطــع  أالّ 

كنــت ســأفكر يف كل مــا أقولــه.

كنت سأنام أقّل، وأحلم أكر،

كنت سأسري بينما يتوقف اآلخرون.

)تسري نورا باتجاه املرآة(

أظل يقظاً بينما يخلد آخرون للنوم،

الوقــت ألعيشــه  بعــض  أهــداين  اللــه  أن  لــو 

الثيــاب، مــن  البســيط  ســأرتدي  كنــت 

جســدي  تــاركاً  الشــمس  يف  ســأتمدد  كنــت 

أيضــاً. وروحــي  بــل  مكشــوفاً، 

لو أن يل قليالً من الوقت لكنت كتبت بعضاً 

مّني عى الجليد وانتظرت شروق الشمس.

لــو كان مقــّدراً يل أن أعيــش وقتــاً أـطـول، ملــا 

تركــت يومــاً واحــداً يمــر دون أن أقــول للنــاس 

إننــي أحبهــم، أحبهــم جميعــاً،

تقــدم  أن  يدركــون  املســنني  ســأجعل  كنــت 

بــل  نمــوت  يجعلنــا  الــذي  هــو  ليــس  العمــر 

النســيان. هــو  الحقيقــي  املــوت 

لقد تعلمت منكم الكثري أيها البشر.

قمــة  يف  العيــش  يريــد  الجميــع  أن  تعلمــت 

الجبــل غــري مدركــني أن ســّر الســعادة يكمــن 

تســلقه. يف 

لــو كنــت أعــرف أن هــذه هــي آخــر ـمـرة أســمع 

مــن  لكنــت ســجلت كل كلمــة  فيهــا صوتــك 

كلماتــك لــي أعيــد ســماعها إىل األبــد.

وتحــدث  مشــدوهًة  الـقـراءة  عــن  )تتوقــف 

) نفســها

ُتــرى مــن كتــب هــذه الكلمــات الرائعــة؟ هــل 

هــو الشــخص الــذي أرســلها يل دون أن يضــع 

أو  شــاعر  آخــر،  شــخص  أم  عليهــا  اســمه 

كاتــب؟ مــن الواضــح أنهــا كلمــات صــادرة عــن 

كبــري. قلــب 

)صمت(

لكــن هــل يوجــد اليــوم مــن يحمــل قلبــاً كبــرياً؟ 

كل مــا حولنــا بغــض وكراهيــة، قلــوب زائفــة 

بالعنــف  وهوســها  أنانيتهــا  عــى  مقفلــة 

والدمــار.

)تسري محدقًة إىل الرسالة محاولًة الحصول 

عــى إجابــة عــن تســاؤالتها، وفجــأًة يخطــر يف 

بالها أمر ما، فتتجه إىل منضدة الكومبيوتر 

وتفتحــه. ُتســمع موســيقى خــالل االنتظــار، 

اإلنرتنــت،  يف  وتبحــث  مــا  شــيئاً  تكتــب  ثــم 
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وحــني تظهــر النتيجــة تتغــري قســمات وجههــا 

إىل الحبــور(

لقــد كان يف داخــي هاجــس يـقـول إنــه هــو، 

ومــن غــريه صاحــب القلــب الكبــري يكتــب مثــل 

الفيــض  هــذا  الــكالم؟ ال أصــّدق أن كل  هــذا 

كيــف  مخــّرف.  إنســان  عــن  يصــدر  الوجــداين 

واتتك الجرأة يا خايمي* فأعلنت أنه مصاب 

بالخرف؟ سامحك الله لعلك تسّرعت. آه يا 

ماركيــز مــا أجملــك، حتــى وأنــت عــى حافــة 

فيهــا  تلّخــص  للنــاس  وداعيــًة  تكتــب  املــوت 

حبــك لهــم وللحيــاة؟ لكــن مــن أرســلها إيّل، 

ال بــّد أنــه أحــد أصدـقـاء ســلمان، ال ال، َمــن 

ِمن أصدقائه يتذكرين بعد ربع قرن، وكيف 

يعــرف عنــوان البيــت؟ أكيــد أنــه أحــد أقربائنــا. 

يف املكتبــة  ماركيــز  كتــب  رأوا  منهــم  كثــريون 

وعرفــوا مــدى تعلقــي بــه.

إحــدى  منهــا  وتســحب  املكتبــة  إىل  )تذهــب 

ماركيــز( روايــات 

كان هذا الكتاب آخر ما قرأنا له أنا وصوفيا، 

نبــش املســتور  عــى  ـبـوح مذهــل وـجـرأة  فيــه 

صوفيــا  ســألتني  نفســه.  طيــات  أعمــق  مــن 

أول مــرة عّمــن أرشــدين إىل ماركيــز، فــرتددت 

برهــًة وقلــت: أحــد معــاريف. كان يحبــه كثــرياً، 

ويحلــم بــأن يكتــب روايــًة عــى ـغـرار رواياتــه، 

طويــل،  زمــن  منــذ  هــذا  كان  قائلــًة:  فــرّدت 

بـنـرة  أجبتهــا  بعــد.  فيمــا  كتبهــا  أنــه  بــّد  وال 

تخفــي حـسـرًة دفينــًة: ليتــه يــا صوفيــا كتبهــا. 

ـمـرة  أول  بــه  تســمع  بأنهــا  تظاـهـرت  لكنهــا 

اســمه؟  أعــرف  أن  أســتطيع  هــل  وســألتني: 

اضطــررت  أننــي  بدايــة األمــر، إالّ  تــرّددُت يف 

إىل ذكــر اســمه، ســلمان البــدر، ثــم أطرقــت 

رأيس وأســبلت عينــي، وحــني فتحتهمــا كانتــا 

بالدـمـوع. مخضلتــني 

)صمت(

حــب  يف  تنافســني  ذلــك  بعــد  ابنتــي  غــدت 

ماركيــز، وال تفــّوت كتابــاً مــن كتبــه، وتركتهــا 

أنــا تكتشــف بنفســها أن اســمها مأخــوذ مــن 

مــن  عــام  “مائــة  روايتــه  يف  “صوفيــا”  اســم 

“بوينديــا”،  تزوجهــا  التــي  العزلــة”، صوفيــا 

وأنجــب منهــا “ريميديــوس” الجميلــة، وكان 

أكــر،  بــه  تتعلــق  يك  لهــا  آخــر  حاـفـزاً  ذلــك 

لكــن  رواياتــه،  بـقـراءة  فــادي  وتقنــع حبيبهــا 

شــغفها  ســبب  عــن  أحدهــم  ســألها  كلمــا 

املــوت  يرفــض  القلــب  رقيــق  ألنــه  قالــت  بــه 

فإنــه  أحدهــم  لقتــل  اضطــّر  وإذا  ألبطالــه، 

أصدـقـاًء. كانــوا  لــو  كمــا  يبكيهــم 

إىل املكتبــة،  الكتــاب  نــورا  تعيــد  )موســيقى، 

وتســحب منهــا صــورًة فوتوغرافيــًة لســلمان 

شــاب( وهــو 

مضت خمس وعشرون سنة عى أول غياب 

السادســة  الســنة  يف  ذلــك  حــدث  لســلمان. 

للحــرب، لكنــي اعتــدت عــى رؤيتــه يف الحلــم 

نحــو  عــى  بماركيــز  شــغوفاً  كان  باســتمرار. 

جـنـوين، يحمــل كتبــه بلغتهــا األصليــة حتــى 

يف الخــط األمامــي للجبهــة، ويســميه أحيانــاً 

بلقبــه الشــعبي “غابــو”، وكأن أمــه ولدتــه يف 

بوغوتــا.

فتضــع  الخــارج،  يف  انفجــار  صــوت  )يســمع 

إىل  وتهــرع  األريكــة،  عــى  الصــورة  نــورا 

تعــود( ثــم  الشــارع،  إىل  وتتطلــع  الشــباك 

كالعادة موسيقى املوت البغيضة

)تستدرك أنها أخطأت يف التعبري(

لكــن ال ال، مــن الخطــأ أن أشــّبه هــذا الــدوي 

أســمى  املوســيقى  باملوســيقى،  الشــيطاين 

بعيــد،  انفجــار  إنــه  الكــون،  يف  األصــوات 

لكــن  الرئيســة،  الشــوارع  أحــد  يف  كان  ربمــا 

كل  يف  كمــا  األشــجار  مــن  ـفـّرت  العصافــري 

ـمـرة، لــم تعــد تشــعر باألمــان حتــى مــع هّبــة 

ريــح خفيفــة. ال بــّد أن تكــون ســيارًة مفخخــًة 

مؤسســة  أمــام  أو  مزدحــم،  ســوق  يف 

حكوميــة أو أحــد املـقـرات الحزبيــة، ويف كل 

األحــوال القتــى والجرحــى أنــاس أبرـيـاء. إىل 

متى يا إلهي تستمر هذه الكارثة؟ ألم يكتفوا 

من القتل وسفك الدماء؟ أنا وحدي فقدت 

وزوجــي. وحبيبــي  أخــي  ثالثــة، 

)تبي، ويعقب بكاءها صمت(

الــذي  الوحيــد  الحيــوان  هــو  القــط  إن  ُيقــال 

يقتل من أجل القتل لذاته، وليس من أجل 

إشــباع غرـيـزة الـجـوع، لكــن بعــض النــاس يف 

بالدنــا صــار ينافــس هــذا الحيــوان.

)تسمع مواء قط(

لصوفيــا  ســمحت  ملــا  أملــاس  خالتــي  ـلـوال 

القطــط،  مــن  أتـشـاءم  أنــا  بــه.  باالحتفــاظ 

الكلــب أكــر وـفـاًء منهــا. يمــوء حتــى لــو كان 

فــادي.  لهــا  أيــن جلبــه  مــن  أدري  متخمــاً. ال 

لكنــي  أرســتقراطي،  ـشـريازي  قــط  إنــه  يـقـول 

ال أحبــه كـثـرياً رغــم جمــال عينيــه الزرقاويــن. 

متقلــب الطـبـاع وال يحــب املداعبــة. تمّشــطه 

يزيــل  حتــى  ناعــم  بمشــط  يوميــاً  صوفيــا 

الشــعر املتســاقط ويعطيــه مظـهـره الجــذاب. 

آه يا فادي! لكم أتمنى أن يزول حاجز الدين 

بينكمــا وتتزوجــان، وتســعد ابنتــي الوحيــدة، 

ســلمان. مــع  مأســايت  القــدر  ويجنبكمــا 

)موسيقى(

حبيبــي  عــاد  املعـجـزة،  حدثــت  ســنتني  قبــل 

سلمان من األسر بعد ثالثة وعشرين عاماً، 

الوقــت.  طــوال ذلــك  وكنــت أحســبه شــهيداً 

دفــن  بعــد  بذلــك  ســّلم  مــن  وحــدي  ليــس 

جثته، بل أهله وكل أصدقائه ومعارفه. عاد 

مثــل َمــن ُبعــث حيــاً مــن املــوت. يومهــا اتصــل 

فاضطربــُت  البيــت،  يف  هنــا  وأنــا  هاتفيــاً  بــي 

بشــدة حــني ســمعت صوتــه. كان يمكــن أن 

رنــني  لكــن  يقظــًة،  لســت  أننــي  إيّل  يتبــادر 

الهاتف جاء يف لحظة يستحيل أن تكون غري 

واقعيــة. يف البــدء ســألني الصــوت: هــل أكّلــم 

الســيدة نــورا؟ أحدثــت نرتــه ـهـزًة يف داخــي، 

فقلــت متلعثمــًة: نعــم، نعــم، أنــا هــي، مــن 

يعــد  لــم  كـثـرياً.  صوتــِك  تغــري  قــال:  معــي؟ 
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تســارعت  بعيــدة.  ســنوات  قبــل  كان  مثلمــا 

نبضــات قلبــي وقلــت لــه: مــن أنــت؟ صوتــك 

إن  ســتعرفينني  أجــاب:  عنــي،  غريبــاً  ليــس 

وضعِت الهاتف عى قلبك، شعرُت برعشة 

تســري يف جســدي، وقلــت: مســتحيل! أنــت 

تتكلــم بصــوت ليــس صوتــك. انتبهــت صوفيــا 

إىل الذـهـول الــذي اـعـرتاين، فأخفضــت عــى 

الفــور صــوت التلفزيــون. قــال الصــوت: هــل 

أنــِت وحــدك يف البيــت؟

إىل  إضافــًة  ســلمان  صــوت  نــورا  تــؤدي  )هنــا 

صوتهــا(

– ال ال، معي ابنتي.

– صوفيا؟

– تعرف اسمها أيضاً؟

– كيف ال أعرف، ألم يكن هذا اتفاقاً بيننا؟

– مستحيل! أنت لست هو.

– حاويل أن تحدثيني عى انفراد.

البــاب.  وأغلقــت  النــوم  غرفــة  إىل  هرعــُت 

ثــم أعدتــه إىل  الهاتــف عــى قلبــي،  وضعــت 

وقلــت: برهــة،  بعــد  أذين 

– ال تخدعنــي، الصــوت صوتــه. نعــم. لكنــك 

لســت هــو بالتأكيــد.

– صدقيني أنا هو.

– يا إلهي، كيف يمكن أن تكون هو وقد..؟

زلــت  مــا  هــل  نلتقــي.  حينمــا  ســتعرفني   –

؟ ســمني تر

عــى  أيــن حصلــت  مــن  لكــن  –  أجــل أجــل، 

رقمــي؟

– من أحدهم. هل ما زلت تحبني مودلياين؟

تكــون  ربمــا  ســلمان،  لســت  أنــت  ال،  ال،   –

شــخصيته. تلبســَت  جنيــاً 

 – ال أصــدق أنــك تؤمنــني بهــذه الخزعبــالت، 

هــل مــا زال ماركيــز كاتبــك املفّضــل؟

لــو أعطيتنــي تفـسـرياً  إلهــي أكاد أُجــن.  يــا   – 

فقــط. صـغـرياً 

 – أنتظرك بعد ساعة يف املكتبة العامة.

لــم تســتغرق املكاملــة بينــي وبينــه ســوى بضــع 

دقائق، أغلق هاتفه وتركني غارقًة يف ذهول 

شديد. تهاويت عى سريري وغطيت وجهي 

أعماقــي،  يف  ذـكـراه  نــار  فاشــتعلت  بكفــّي، 

أول  رأيتــه،  مــذ  لهيبهــا  أســتعيد  وأخــذت 

قبــل  اللــوز  شــهر  مــن  ربيعــي  يــوم  يف  ـمـرة، 

خامــدًة  وكانــت  ســنة،  وعشــرين  خمــس 

عشــتهما  اللذيــن  املاضيــني  العقديــن  طــوال 

زوجــًة لرجــل حــاول أن يســعدين ويعّوضنــي 

فقدتــه. عمــا 

لوحــات  حامــل  إىل  نــورا  تتجــه  )موســيقى. 

اللوحــة( وتخاطــب  الرســم 

البعيــد؟  اليــوم  ذلــك  ســلمان  يــا  تذكــر  هــل 

كنُت خارجًة، رفقة خالتي أملاس، من بوابة 

أيــام  النـسـاء،  اـلـويل، حيــث اعتــادت  ضريــح 

بــه  للـتـّرك  باحتــه  يف  التجّمــع  عــى  العيــد، 

وطلب املراد منه. كانت خالتي آنذاك تقرتب 

مــن العنوســة، فأقنعتهــا بــأن تعقــد قطعــة 

قمــاش، دونمــا إحــكام، وترميهــا مــن ســطح 

األخريــات،  تفعــل  مثلمــا  الضريــح،  مبنــى 

لعــل العقــدة تنحــل عندمــا تالمــس األرض، 

كنــت  التــي  أنــا  الحقيقــة  يف  مرادهــا.  فتنــال 

ممارســة  يف  مراهقتــي،  بدايــة  منــذ  أرغــب، 

رمــي  يف  خالتــي  فشــاركت  الطقــس،  ذلــك 

بالحلــوى. مملــوء  كيــس 

)تتحدث للمتلقني(

كان سلمان يقف يف املمى الخارجي املؤدي 

مــن  طويــل  صــف  يف  الضريــح،  بوابــة  إىل 

أمــام  أنفســهم  ليســتعرضوا  اآلتــني  الشــبان 

الفتيات الزائرات، أمالً يف أن يجدن مرادهّن 

فيهم. وحني أقبلُت صوبه، مختالًة بنفيس 

بنـظـرة عميقــة  أمــام خالتــي، رمقنــي  أمــي 

طويــل،  زمــن  منــذ  يعرفنــي  كأنــه  متلهفــة، 

يتشــهى  بأنــه  أشــعرتني  بابتســامة  وأردفهــا 

معانقتــي، فرفعــت يــدي، ال إراديــاً، ومــررت 

بأصابعــي عــى خصــالت مــن شــعري حركتهــا 

الريــح، وبادلتــه ابتســامًة خاطفــًة.

)موسيقى(

ـمـرًة  ســلمان  ســألتقي  أننــي  يل  يخطــر  لــم 

أخــرى، لكــن الحــب كان أقــوى ممــا تصــوره 

عشــر.  الثامنــة  ســن  يف  وأنــا  الصغــري  عقــي 

اليــوم  يف  خالتــي  بيــت  إىل  ســلمان  اهتــدى 

التايل، وأقسم لها بأنه أحبني بصدق ويريد 

عندهــا. موعــداً  لنــا  فرتبــت  بــي،  يرتبــط  أن 

)موسيقى(

يف  حامــالً  طفــل،  مثــل  فرحــاً  ســلمان  ـجـاء 

يــده علبــة حلويــات. اســتغربت مــن الصــورة 

الرهيبــة املطبوعــة عــى العلبــة، كانــت المــرأة 

شــعرها مــن ثعابــني، ســألته عنهــا فقــال إنهــا 

رأس امليدوســا، وروى يل أن حكايتهــا وردت 

يف أســاطري اليونــان، وأن نـظـرًة منهــا إىل أي 

حجــر،  إىل  لتحويلــه  كافيــًة  كانــت  مخلــوق 

إالّ أنهــا يف األصــل كانــت إلهــًة وعشــيقًة إللــه 

البحر، فغضب عليها كبري اآللهة ومسخها 

هــي وأختيهــا إىل كائنــات بشــعة.

)موسيقى(

األدب،  يهــوى  ســلمان  أن  عرفــت  يومهــا 

الجامعــة،  يف  اإلســبانية  اللغــة  ويــدرس 

ويتمنــى أن يوظــف حكايــة امليدوســا يف روايــة 

الواقعــي  فيهــا  يشــتبك  بكتابتهــا،  يحلــم 

يــا ميدوســا”.  بالغرائبــي، ويســميها “أحبــك 

املخلوقــة  هــذه  أتحــب  مســتغربًة:  لــه  قلــت 

يف  بشــعًة  تكــن  لــم  هــي  قــال:  البشــعة؟ 

ســلطان  تمّثــل  جميلــًة  اـمـرأًة  بــل  األصــل، 
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إلــه  بهــا  غــدر  وقــد  الشــر،  مــن  بــدالً  األنثــى 

صورهــا. أبشــع  يف  الذكــورة  يجّســد  مســتبد 

)موسيقى. تخاطب اللوحة(

ما أكر األحاســيس التي انتابتني ذلك اليوم 

أظافــري  طليــت  نفــيس.  لتزيــني  أتهيــأ  وأنــا 

بعنايــة،  شــعري  وـسـّرحت  زهــري،  بلــون 

كتفــّي. عــى  ينســدل  وجعلتــه 

نــورا ذكــرى ذلــك اليــوم بإيـمـاءات  )تســتعيد 

جســدية( وـحـركات 

طويــالً،  مالبــيس  خزانــة  أمــام  وقفــت  ثــم 

وتمنيــت  ـحـرية،  يف  محتوياتهــا  أســتعرض 

بــك  االتصــال  أســتطيع  لــو  لحظــات  خــالل 

ألســألك مــاذا تحــب أن ألبــس، لكنــي وجــدت 

مــن  إليــك  منقــادًة  أبــدو  يجعلنــي  ذلــك  أن 

البدايــة، فعزمــت عــى مفاجأتــك بارتــداء مــا 

ومناســباً. جميــالً  أراه 

)موسيقى(

أبيــض  فســتان  عــى  أـخـرياً  اختيــاري  وقــع 

بدانتيــال مذهبــة، وأخذتــه معــي إىل  مــوىش 

ورششــت  هنــاك،  وارتديتــه  خالتــي  منــزل 

بالعطــر. أذيّن  وأســفل  رقبتــي 

إىل  أـقـرب  يبــدو  شــكي  إن  خالتــي  يل  قالــت 

ثــم  غبطــًة.  كالمهــا  فمــأين  عــروس،  شــكل 

حينمــا  عندهــا  الفســتان  أودع  أن  نصحتنــي 

منزلنــا. إىل  أعــود 

)تخاطب املتلقني(

يف البــدء مكثــْت معنــا، بّخــرت الصالــة جيــداً 

مــا  إىل  تصغــي  الرجــس، وجلســت  ببخــور 

يــدور بيننــا، ثــم نهضــت وفتحــت التلفزيــون، 

ومضــت إىل املطبــخ.

عنــي،  مبعــدة  عــى  يجلــس  ســلمان  كان 

عــى  لشــخصني  تكفــي  مســافة  تفصلنــا 

األريكــة، وحــني غــادرت خالتــي اقــرتب منــي، 

فتحهــا  صـغـريًة،  علبــًة  جيبــه  مــن  وأخــرج 

برقــة  يــدي  وســحب  ســاعًة،  منهــا  والتقــط 

عينــاه  كانــت  فيمــا  معصمــي،  يف  ووضعهــا 

عينــّي. إىل  ســهامهما  توجهــان 

كان  أتأملهــا،  وأخــذت  الهديــة  عــى  شــكرته 

بلــون  فســتاين وعقاربهــا  بلــون  قرصهــا  لــون 

شــعري. وبعــد هنيهــة أمــال رأســه إيّل وشــرع 

يغازلني بأسلوبه الشاعري، ويدّلعني باسم 

“نوريــن”، فبعــث كالمــه يف نفــيس إحساســاً 

مــن  خرجــت  كأننــي  والخــدر،  باالـسـرتخاء 

مغطــس، وراح خيــايل يســرح بعيــداً.

)موسيقى(

تحدثنا ساعتني تقريباً عى انفراد، تخللتهما 

مالمســات باألصابــع عــى اســتحياء، جعلــت 

كأس  أفلــت  وكــدت  يضـطـرب،  كلــه  كيــاين 

العصــري مــن يــدي.

فجــأًة،  الغراميــة  خلوتنــا  التلفزيــون  قطــع 

وراح يبــث ـخـراً حربيــاً مزعجــاً. يــا إلهــي! إنــه 

أخــي  فيهــا  التــي  الجبهــة  عــى  بــرّي  هجــوم 

الكبــري.

)مارش عسكري يليه صمت(

شــعر ســلمان باالنقبــاض، ودهمنــي أنــا قلــق 

ينتهــي  كافيــاً ألن  ســبباً  ذلــك  شــديد، وكان 

األول. لقاؤنــا 

)صمت(

كان ذلــك اليــوم اســتثنائياً يف حيــايت، عشــت 

بلـقـاء  ســعاديت  جــداً،  متناقضــًة  مشــاعر 

ســلمان وخــويف عــى أخــي، ورحــت أتـسـاءل 

مع نفيس: ملاذا نفقد إحساسنا بالزمن حني 

ثقيــالً،  يغــدو  بينمــا  الفــرح،  علينــا  يطغــى 

القلــق؟ حــني يغشــانا  كئيبــاً 

)موسيقى حزينة(

نـظـرُت إىل “رأس امليــدوزا” فانتابتنــي مشــاعر 

مجلجلــًة  أفعــى  الـحـرب  تخّيلــت  ســوداوية. 

عمالقــًة تلتــف عــى أجســاد الجنــود، وتقطــع 

جريــان الدـمـاء يف ـشـرايينهم.

)صمت(

صــورة  املخلوقــة  لتلــك  أســتحضر  أن  أردُت 

األنثــى الجميلــة املغــدورة، بــدالً مــن صورتهــا 

أفرغــت  أســتطع.  لــم  لكنــي  البشــعة، 

يف  العلبــة  ورميــت  صحــن  يف  الحلويــات 

القمامــة. برميــل 

)موسيقى(

مـسـاء ذلــك اليــوم كلمتنــي صديقتــي بولينــا 

متأملــًة، وكأن أحدهــم قــذف رأســها بحجــر، 

أخرتني أن فرقة أخيها العسكرية تعرضت 

إنهــا  قائلــًة  وودعتنــي  هجــوم،  إىل  أيضــاً 

الكنيســة  إىل  األحــد  غــد  صبــاح  ســتذهب 

الـحـرب. تقــف  أن  أجــل  مــن  لتصــي 

)تشم رائحة احرتاق الطعام يف املطبخ(

اللعنة. احرتق الطعام يف القدر وأنا أثرثر.

مــع  اإلـضـاءة  وتخفــت  املطبــخ،  إىل  )تهــرع 

ملوســيقى( ا

املشهد الثاين

تقــف  نــورا  مـسـاء،  الوقــت  نفســه،  )املــكان 

بيدهــا  تمســك  الرســم  لوحــات  حامــل  أمــام 

خشــب  قطعــة  وباألخــرى  فرشــاة،  اليمنــى 

لتعايــن  الخلــف  إىل  ترتاجــع  األلــوان.  خلــط 

إليهــا، وتكــرر  تتقــدم  ثــم  بعــد،  عــن  اللوحــة 

التيــار  ينقطــع  وفجــأًة  ـمـرات،  عــدة  الحركــة 

الكهربــايئ(

منذ سنني ونحن عى هذه الحال.

قابــل  طــوارئ  مصبــاح  أو  شــمعة،  )تشــعل 

) للشــحن

مــن  ُتســتورد  الكهرـبـاء  محطــات  كانــت  لــو 

مــن  لكــن  ســنني.  عــدة  قبــل  لوصلــت  املريــخ 

يحفــل بنــا وهــم غارقــون يف صراعهــم اليومــي 

عــى  الــدينء  وتنافســهم  الـكـرايس،  عــى 

ســرقة أمــوال البلــد. تفــو عليهــم جميعــاً، ال 

ُجبلــوا. خسيســة  طينــة  أّي  مــن  أدري 

النقــال  هاتفهــا  مــن  رســالة  نغمــة  )تســمع 

) فتفتحــه

رسالة من رقم مخفي. ماذا تقول؟

)تقرأ الرسالة(

أن  أحببــت  ماركيــز.  وداعيــة  أعجبتــك  هــل 

تقرئيهــا لعــل قلبــك يــرّق وتســتجيبني لنــداء 

قلبي. أمس حلمت بسلمان فطلب مني أن 

أوصيك عى لسانه بأن تخّففي من حزنك، 

فالحيــاة  آخــر،  لحبيــب  قلبــك  وتفتحــي 

مســتمرة يف تدفقهــا، وال يضريهــا إن ذبلــت 

نبتــة أو جــّف جــدول صغــري فيهــا. ميــم.

)تغلق الهاتف(

يحلــم  أحــد  ال  كــذاب،  ميــم؟  يكــون  مــن 

ميــم؟  ميــم؟  ميــم؟  أنــا.  غــريي  بســلمان 

أجــل،  منــاف؟  مهنــد؟  مجــدي؟  محمــود؟ 

أيــام  ســلمان  صديــق  منــاف  عرفتــه،  أجــل 

انتـهـاء  بعــد  الــزواج  عــّي  ـعـرض  العســكرية. 

ربمــا  بــي؟  الــذي ذّكــره  مــا  الـحـرب فرفضــت. 

انفصــل عــن زوجتــه أو أصبــح أرمــل. ـجـاء إىل 

زوجــي. ـعـزاء  يف  واحــدًة  ـمـرًة  بيتنــا 

)تشعل شمعة ثانيًة(

كنــت أود أن أنتهــي الليلــة مــن رســم اللوحــة. 

لقد أّرقتني كثرياً. منذ شهر وأنا أعمل فيها. 

ال الفرشاة وال األلوان تطاوعني عى تجسيد 

مــا أريــد، مــا أتمنــى. ربمــا ألننــي لســت رســامًة 

محرتفًة.

)تخاطب اللوحة(

ثــالث  بعــد  وجهــك  فيهــا  أتخّيــل  أن   أريــد 

كان  مــاذا  الغيــاب.  مــن  ســنًة  وعشــرين 

للحظــات.  حيــاً  رأيتــك  أننــي  لــو  ســيحدث 

مــن  ملــاذا ســرقك املــوت منــي وأنــا مصدومــة 

معـجـزة عودتــك املفاجئــة؟ آه يــا حبــة قلبــي! 

هــل توجــد امــرأة يف الكــون تحــب رجــالً مثلمــا 

أحبــك؟

)تشعل شمعًة ثالثة وتخاطب املتلقني(

صرنــا نلتقــي أنــا وإيــاه كلمــا عــاد مــن الجامعــة 

يف نهايــة األســبوع، ونتهاتــف يوميــاً. يف البــدء 

كنــت أخــرج، مضـطـّرًة، مــع خالتــي ألجتمــع 

بــه يف مــكان عــام، ويف داخــل كل منــا رغبــة 

جامحــة يف معانقــة اآلخــر، ثــم أخذنــا نلتقــي 

يف بيــت أختــه بعــد أن رأينــا أن دور خالتــي قــد 

انتهــى، وآن األوان أن ترتكنــا لحالنــا.

)موسيقى(

حتــى  هــذه  الســريّة  حياتنــا  نمــارس  بقينــا 

يف  الجيــش  إىل  وســاقوه  الجامعــة  أكمــل 

السنة الخامسة من الحرب. لم يمكث أكر 

إىل  نقلــوه  ثــم  للتدريــب  مركــز  شــهر يف  مــن 

الجبهــة.

الكومبيوتــر  منضــدة  يف  درجــاً  نــورا  )تفتــح 

رســائل  مجموعــة  منهــا  وتســتخرج 

وتتصفحهــا، ومــن بعيــد نســمع مــواالً حزينــاً 

الرســائل( إحــدى  تختــار  الــوداع.  عــن 

بعد أسبوع كتب يل سلمان هذه الرسالة:

)تقرأها بصوت مسموع(

بــني  جحــر  مــن  لــك  أكتــب  نــورا،   حبيبتــي 

جبــل  ســفح  عــى  ملجــأً  يســّمونه  الصخــور 

رأس  مســقط  تشــبه  بلــدة  وتحتــي  شــاهق، 

ماركيــز. الشــمس تتهيــأ اآلن للهبــوط خلــف 

غيــوم  بــدأت  الشــرق  جهــة  ومــن  الجبــل، 

الجبهــة شــبه  ببــطء صوبنــا.  تزحــف  ســوداء 

اـسـرتجاعنا  عــى  مــدة  مــرور  بعــد  هادئــة، 

وبضعــة  أنــا  اطمئنــي،  املحتلــة.  املنطقــة 

نهاراتنــا  نقــي  إليهــم  تعّرفــت  أصدـقـاء 

والـقـراءة. االـسـرتخاء  مــن  بقليــل  وليالينــا 

أحبك إىل األبد.

)يرن جرس هاتفها النقال(

ألــو… ال ال… عفــوا أخــي الرقــم خطــأ )ترفــع 

يــا  هــي  ليســت  أنــا  لــك  أـقـول  أكــر(  صوتهــا 

خطــأ  الرقــم  لــك  قلــت  )بغضــب(  مـحـرتم… 

حمــار. يــا  لســانك  واحفــظ 

 )تغلق الهاتف(

كم أكره هؤالء السفلة. أقول له الرقم خطأ 

يـقـول يل متــى أراك يــا داريــن. مــن أيــن يأتــون 

بهذه األســماء؟

)صمت(

أظنه اسم جزيرة أو مطربة.

)يسمع مواء القط(

أشعر باالختناق، الحرارة صارت ال ُتطاق.

)تخلــع قميصهــا وتفتــح الشــباك، ثــم تنــادي 

عــى ابنتهــا صوفيــا(

صوفيــا افتحــي شــباك غرفتــك وضعــي القــط 

يف قفصــه قبــل أن تنامــي.

)تعود إىل الشباك وتخرج رأسها منه(

البيــوت  وـلـوال  الخــارج،  يف  منعــش  الهــواء 

كنــا  كمــا  الســطح  عــى  لنمنــا  جْنَبنــا  العاليــة 

يدويــًة  مروحــًة  )تأخــذ  الســابق.  يف  نفعــل 

الشــباك  تحــت  األريكــة  عــى  وتســتلقي 

ثــم  الوقــت،  بعــض  أمــام وجههــا  وتحركهــا 

غفــت.  أنهــا  لــو  كمــا  الحركــة  عــن  تتوقــف 

مــرور  عــى  اإلـضـاءة داللــًة  تتغــري  موســيقى. 

الوقــت. يعــود التيــار الكهربــايئ فتصحــو نــورا 

وجههــا( عضــالت  وتـحـرك 

يبدو أنني غفوت

)تنظر إىل الساعة(

مــا  الوقــت  لكــن  )تتـثـاءب(  ســاعة  ربــع  ربمــا 

هــل  ابنتهــا( صوفيــا  عــى  )تنــادي  مبـكـراً  زال 

كان  متعبــة،  إنهــا  رداً(  تســمع  )ال  نمــِت؟ 

املدرســة  مــن  رجوعهــا  منــذ  عونهــا.  يف  اللــه 

التدريــس  االمتحــان.  أوراق  تصحــح  وهــي 

قلــت  اللــه،  ســامحها  ومزعــج.  شــاق  عمــل 

لهــا اختــاري كليــة الفنــون فليــس أســهل مــن 

قواعــد  امتحــان  ال  فــن،  مدّرســة  تـكـوين  أن 

وال إنـشـاء وال إمــالء وال وجــع رأس، لكنهــا 

اإلنكليزيــة. اللغــة  اختــارت 

)تغلق الشباك(

اللــه أعلــم، لــوال اختيارهــا هــذا ملــا تعرفــت إىل 

فــادي. أخفــت عنــي عالقتهــا بــه مــدًة طويلــًة، 

خافــت أن أعــرتض عليــه ألنــه مســيحي. لكنــي 

اكتشفت األمر صدفًة. وصلتني منها رسالة 

إىل هاتفــي املحـمـول بالخطــأ. كانــت تريــد أن 

ترســلها إىل صديقتهــا يف الســويد.

مسرح
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)ُتسمع الرسالة بصوت مسّجل(

فــادي  اســمه  حبيبــي  العزـيـزة.  “صديقتــي 

ميخائيل. كالنا اآلن يف املرحلة الثانية. شاب 

الهنــدي،  التمــر  ـشـراب  بلــون  طويــل، عينــاه 

ووجهــه القمحــي مشــرق عــى الــدوام، يحلــو 

يل أحيانــاً تشــبيهه بـ”موريشــيو” الــذي أحبتــه 

“ميم” يف “مائة عام من العزلة”، فيضحك 

قائالً لكنني لست ميكانيكياً مثله يا صوفيا”.

)صمت(

ماذا كانت ستفعل غريي من األمهات؟ هل 

ترغــم ابنتهــا عــى تركــه؟ هــل توافــق شــريطة 

أن يغــري ديانتــه أم تستســلم لأمــر الواقــع؟

)موسيقى(

لقد استسلمت بعد امتناع أهله عن القبول 

عــن  عاجزيــن  ظــال  لكنهمــا  الثــاين.  بالحــل 

الــزواج. ال أحــد مــن أهــي وأهــل أبيهــا يوافــق 

عليــه. لعــن اللــه املتعصبــني. ليــس يف كتابــه 

بــني املختلفــني يف  الـتـزاوج  يـحـّرم  مــا  الكريــم 

هواهــم. عــى  ويحللــون  يحّرمــون  العقيــدة. 

)تعود إىل لوحة الرسم(

ـحـرام.  عرفهــم  يف  واملوســيقى  الرســم  حتــى 

النــاس  أضــرُّ  بمــاذا  الجحيــم،  إىل  فليذهبــوا 

حينمــا أرســم وجهــك؟ أليــس ذلــك أقــرب إىل 

ويحــب  جميــل  إنــه  الشــر؟  أفعــال  مــن  اللــه 

جداريــة  واألنبــل،  األســمى  َمــن  الجمــال. 

الــرؤوس؟  قطــع  مشــهد  أم  ســليم  جــواد 

إرهابــّي؟ تكـشـرية  أم  املونالـيـزا  ابتســامة 

)تحمل اللوحة وتنظر إليها(

خلجاتــك، زوايــا الضــوء، مســاحات األلــوان 

يف وجهك أم أصبع قاتلك وهو يضغط عى 

الزناد؟ كيف واتته نفسه أن يطلق النار عى 

كائــن جريــح مثلــك؟ هــل ُيعقــل أن يكــون مــن 

الشــاعر  ذلــك  مســتحيل.  وايتمــان؟  ســاللة 

متنفســاً  تجــد  الحريــة ال  بــأن  آمــن  اإلنســاين 

ملعالجــة  الحــب، وتـطـّوع ممرضــاً  لهــا إال يف 

الجنــود الجرحــى. ال، ال، إن قاتلــك أـمـرييك 

القراصنــة،  املســتوطنني  ســاللة  مــن  بشــع 

عــى  للحـصـول  إىل املارينــز  انضــم  مرتــزق  أو 

الجنســية.

)موسيقى حزينة، تخاطب اللوحة(

نبــأ  ســماعي  لحظــة  أنــى  أن  يصعــب 

بصدمــة  أصابنــي  ـمـرة،  أول  استشــهادك 

بــي أـخـوك هاشــم ليبلغنــي  شــديدة، اتصــل 

بالفاجعــة. كان قــد مــىض عــى دفنــك يومــان. 

فمــي  بقــي  أســتطع،  فلــم  أصــرخ  أن  أردت 

مفتوحــاً، وشــعرت بتجمــد عضــالت وجهــي 

بكيــت  الصدمــة  أثــر  خــّف  وحــني  وأـطـرايف. 

ـمـراً. بــكاًء 

)صمت(

أهلــك.  إىل  جثمانــك  نقــل  منــاف  صديقــك 

نعــش  يف  متفحمــة  عظــام  كومــة  أوصلــه 

ملفــوف بعلــم، وطلــب منهــم أال يلقــوا نظــرًة 

عليــه.

)صمت(

دفنــوك دون أن يتأكــدوا إن كان جثمانــك أم 

جثمــان شــخص آخــر.

)موسيقى(

أبقــي  أن  حاولــت  طويلــة  ســنني  مــدى  عــى 

تبــزغ  كانــت  لكنهــا  النســيان،  طــي  صورتــك 

وتؤرقنــي  شــاردة،  نجمــة  مثــل  عنــي،  رغمــاً 

عنــه.  مقالــًة  أو  ملاركيــز،  كتابــاً  ـقـرأت  كلمــا 

وحني أصبحت عندي، بعد زواجي، مكتبة 

تضــم كل مــا تُرجــم لــه، لــم يعــد بوســعي أن 

أفصل بني صورتيكما، أقف أمامها بخشوع 

أيقونــة  أمــام  بولينــا  صديقتــي  تقــف  مثلمــا 

إحــدى  أضــع  كنــت  كـثـرية  ـمـرات  يف  يـسـوع. 

ينــام  حتــى  وأنتظــر  وســاديت،  تحــت  رواياتــه 

زوجــي ألقــرأ فصــالً منهــا، وكان يتهيــأ يل أنــك 

منــك  تـضـوع  الســرير،  يف  جنبــي  مضطجــع 

زكيــة. رائحــة 

)تعيد اللوحة إىل الحامل(

بعــد ثالثــة وعشــرين عامــاً ظـهـرت الحقيقــة. 

لــم يكــن ذلــك الجثمــان إالّ لجنــدي مجهــول، 

أمــا ســلمان فقــد كان أـسـرياً يف مــكان بعيــد، 

وغــري  ســري،  قفــص  يف  عليــه  مغضوبــاً 

ل لدى الصليب األحمر، وال مسموحا  مسجَّ

لــه بكتابــة رســالة واحــدة ألهلــه.

)صمت(

وال  مرتزقــاً  ســلمان  يكــن  لــم  لخســتهم.  يــا 

جاسوســاً حتى يذلوه ويتحفظوا عليه، وأال 

عــى  عامــاً  عشــر  اثنــي  بعــد  إال  عنــه  يفرجــوا 

الـحـرب. انتـهـاء 

 )تسمع أبواق سيارة يف الخارج(

كرهــي  بســبب  الصــوت  هــذا  أمقــت  ـصـرت 

صوفيــا  ينتظــر  فــادي  كان  حــني  للســيارات. 

أمام الباب ليأخذها إىل الكلية ال يتجرأ عى 

اســتعمال بــوق ســيارته. منــذ مــدة وأنــا أذهــب 

إىل الســوق مشــياً عــى قدمــّي. أقطــع املســافة 

ذهابــاً وإيابــاً يف نصــف ســاعة. أغلــب العبــوات 

الجنــدي  الســيارات. نعــش  الناســفة تصيــب 

ســيارة  ســقف  عــى  محـمـوالً  ـجـاء  املجـهـول 

منــه  مقربــة  عــى  انفـجـرت  وزوجــي  أـجـرة! 

ســيارة مفخخــة، وخالتــي دعســتها ســيارة، 

وسلمان ُقتل يف سيارة أخيه وهو يف طريقه 

مالقــايت. إىل 

)صمت. تتجه اىل اللوحة مرة أخرى(

انتظرتــك عنــد ســور املكتبــة. ارتديــت مالبــس 

ملونًة، األلوان التي تحبها: األزرق واألبيض 

والفــريوزي. أبقيــُت هاتفــي يف يــدي، ورحــت 

عامــاً  وعشــرين  ثالثــة  بعــد  شــكلك  أتخّيــل 

عــى غيابــك، وأســأل نفــيس “كيــف ســتكون 

مشاعري حني تتالقى نظراتنا؟ هل سيخفق 

قلبــي بشــدة وأتســّمر يف مــكاين؟ هــل أعانقــك 

يف  رأيس  أدفــن  هــل  النــاس؟  أمــام  وأقّبلــك 

بعــد  ومــاذا  البــكاء؟  يف  وأنـخـرط  صــدرك 

لقــايئ بــك؟ إىل أيــن نذهــب؟ هــل آخــذك إىل 

معــي  لســت وحــدي،  ربــي  يــا  لكننــي  بيتــي؟ 

ابنتــي، مــاذا أـقـول لهــا، وكيــف ســتكون ردة 

مسرح

فعلها؟. ال، ال، من األفضل أن أمكث معك 

مطعــم  إىل  نذهــب  أو  املكتبــة،  حديقــة  يف 

عائليــًة  مطاعــم  أن  تــدري  ال  ربمــا  قريــب. 

الـخـراب.  رغــم  املدينــة  يف  افتتحــت  كـثـريًة 

النــاس ألفــوا املفخخــات واألحزمــة الناســفة. 

القــدر. ذمــة  أصبحــت حياتهــم يف 

)صمت(

لكنك تأخرت، وبدأ القلق يساورين. اتصلت 

يــرن  فظــل  منــه  كلمتنــي  الــذي  الرقــم  عــى 

دون  لكــن  عديــدًة  ـمـراٍت  حاولــت  رد،  دون 

جــدوى. بعدئــذ أُغلــق الخــط نهائيــاً ليرتكنــي 

نهبــاً للحــزن والخيبــة، وأخــذت أناجــي ربــي: 

يــا إلهــي، أّي يــوم عصيــب هــذا؟ ملــاذا تفتــح يل 

باب األمل ثم تغلقه يف وجهي؟ ماذا فعلت 

أجرمــت  هــل  الطريقــة؟  بهــذه  تعاقبنــي  يك 

ألنني أحببت؟ أليس الحب أجمل إحساس 

أعــاده  مــن  ألســَت  البشــر؟  قلــوب  يف  زرعتــه 

فلمــاذا  الســنني،  هــذه  كل  بعــد  الحيــاة  إىل 

ال تكمــل فضلــك وتجمعنــي بــه ثانيــًة؟ لكــّن 

ربــي لــم يســتجب ملناجــايت، تركنــي مهّشــمًة 

عنــك  أبحــث  أن  فقــررت  لألــم،  وفريســًة 

بنفــيس.

)موسيقى. تخاطب الجمهور(

وطلبــت  متهالكــًة،  أـجـرة  ســيارة  أوقفــت 

الــذي  الجســر  إىل  يوصلنــي  أن  الســائق  مــن 

سيجتازه سلمان، ماذا يفعل الغريق إالّ أن 

يتمســك بقشــة؟ ربمــا حــدث لــه أمــر طــارئ. 

لكن الســائق رفض أن يســلك الشــارع املؤدي 

ســألته  مغلــق،  بأنــه  متحججــاً  الجســر  إىل 

مرتابــًة: مــن أغلقــه؟ قــال: َمــن غريهــم، لعنــة 

اللــه عليهــم يف الدنيــا واآلـخـرة.

إىل  إضافــًة  الســائق  صــوت  نــورا  تــؤدي  )هنــا 

صوتهــا(

– عفواً، هل تعرف ملاذا أغلقوه؟

– قبــل وصولهــم إىل الجســر تـعـرض رتلهــم 

صــاروخ. إىل 

– وكيف كانت ردة فعلهم؟

النــار  فأطلقــوا  جنونهــم،  ُجــّن  كالعــادة،   –

ثــم  والســيارات،  عــى املــارة  بشــكل عشــوايئ 

األبرـيـاء. عــى  وقبضــوا  الشــارع  أغلقــوا 

– هل قتلوا أحداً؟

– اللــه وحــده يعــرف عددهــم، لكنــي أخّمــن 

أنهــم ليســوا أقــل مــن عشــرين.

– يا ويي! أرجوك خذين إىل املستشفى.

)صمت(

كان  إذا  عمــا  االســتعالمات  موظــف  ســألُت 

بــني املصابــني شــخص اســمه ســلمان البــدر، 

فتصفح ســجالً بني يديه وقال: إنه يف صالة 

الكــرى. العمليــات 

شــهقت: هــل حالتــه خـطـرة؟ قــال: ال أدري، 

لكنــِك لــن تســتطيعي رؤيتــه اليــوم.

شعرُت بيء ما تحطم يف داخي، وارتميت 

عى الكريس ودفنت رأيس بني يدي.

)موسيقى(

جنبــي،  أحدهــم  جلــس  ســاعة  نصــف  بعــد 

التفــت إليــه فــإذا بــه هاشــم. ســألني إن كنــت 

قــد رأيــت ســلمان، فتمالكــت نفــيس وقلــت: 

معالجتــه.  عــن  األطـبـاء  يعجــز  لــن  اطمــن 

لكنــه عــاد فســألني كيــف كانــت لحظــة لقــايئ 

به؟ وهل أخرين عن الرواية التي كان يحلم 

أن  يســمحوا يل  لــم  قلــت:  هنــاك؟  بكتابتهــا 

قــال:  ثــم  قليــالً  طويــالً. صمــت  معــه  أمكــث 

أدوات  مــن  لكــن ســّجانيه يف األســر حرمــوه 

عــى  أســقط  وكــدت  فمــي  فـغـرت  الكتابــة. 

هــل  األســر؟  يف  املفاجــأة:  ـهـول  مــن  وجهــي 

بــأن  شــعرُت  لحظتهــا  أـسـرياً؟!  ســلمان  كان 

األرض تميــد بــي، فأمســكت بطــريَف الـكـريس 

هاشــم  أمــا  بصعوبــة،  عليــه  وثبــّت جســدي 

بعودتــه.  أيضــاً  عــن صدمتــه  يتحــدث  فأخــذ 

صالــة  باتجــاه  وـسـرت  يتحــدث  تركتــه  لكنــي 

ســلمان  كالم  يــرن  رأيس  ويف  العمليــات 

إيــاه يف الهاتــف “ـلـوال حبــِك  الــذي أســمعني 

التــي  الرهيبــة  األمكنــة  تحّمــل  اســتطعت  ملــا 

الــذي  البلســم  كنــِت وحــدك  إليهــا.  ســاقوين 

يمنحنــي قــوًة غاـمـرًة، تحملــني يل الســكينة 

فتــزداد مقاومتــي لهــم. إين أديــن لــك بالبقــاء 

مــن  انبعثــت  بأننــي  اآلن  وأشــعر  نــورا،  يــا 

أجلــك”.

)موسيقى(

وجــدت صالــة العمليــات مغلقــًة، نظــرت إىل 

داخلهــا مــن نافــذة البــاب الزجاجيــة فــإذا بهــا 

تغرق يف العتمة، وال يشء يوحي إىل وجود 

حيــاة فيهــا. أخــذت أصــرخ كاملعتوهــة وأطــرق 

البــاب بعنــف، لــم يفتحــه يل أحــد، فعزمــت 

انبعــث  الــذي  الغضــب  بــكل  اقتحامهــا  عــى 

مــن أعماقــي، لكــن اثنــني مــن املمرضــني هرعــا 

إيّل وأمسكا بي من ذراعّي. سَحباين إىل غرفة 

مجــاورة وأقعــداين عــى ـكـريس خشــبي. ظــّل 

انفعــايل  يمتــص  وراح  أمامــي  واقفــاً  الرجــل 

وتوتري، بينما فتحت املرأة خزانًة وأخرجت 

منها كأساً مملوءًة بسائل شفاف، وصبتها 

مــن  وأمســكتني  واحــدًة،  دفعــًة  جــويف  يف 

رأيس، فغبــت عــن الوعــي.

)تخفــت اإلضــاءة تدريجيــاً مــع املــوال الحزيــن 

عــن الــوداع(

النهاية

 

* الشقيق األصغر للروائي ماركيز.
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يف اليوم األول وقف حامالً الفتتُه البيضاء مبتسماً، يتصبب العرق 

عــن جبينــه، يرســم خطوطــاً متعرجــة بكتفيــه وبقعــاً كثيفــة خلــف 

َل عطشه وجفاف َحلِقه، َتحّمل شمس آب/أغسطس  ظهره، تحمَّ

الحارقــة، تبــدو مــن مالبســه النظيفــة مســحة مــن انتمــاء إىل الطبقــة 

بخرتــه  يشــيان  النضــر  بعنايــة وجلــده  املصفــف  شــعره  املتوســطة، 

املعدومــة بالوقــوف يف الشــارع، فذلــك البائــع – جــاره عــى الرصيــف 

املقابــل – تنبــت شــعريات ذقنــه تمامــاً بشــكل أشــعث، أشــبه بحبــات 

التــني الشــويك التــي يلتقطهــا بخفــة بــني ســبابته وإبهامــه، يغــرُز فيهــا 

ســكيناً مدببــاً ليفصــل القشــرة الشــوكية عــن اللحــم املحمــل بالرائحــة 

العذبة الشهية، شتان ما بينهما؛ وهو يشبه يف وقفته تلك اللحم 

الطــري لثمــار التــني، بينمــا جــاره خشــن ذو أشــواك حــادة.

املتشــحات  النســوة  ونـظـرات  والصبيــان،  الشــيوخ  ــر  تنمُّ َتحّمــَل 

بالســواد، تحمــل تســاؤالت الباعــة الجوالــني بامليــدان، تحمــل كذلــك 

حــرارة األرض املنبعثــة يف باطــن قدميــه تحيلهمــا حريقــا داخــل حذائــه 

الريــايض املصنــوع مــن مــادة بالســتيكية تكتــم الحــرارة والعــرق وتمنــع 

ضواحــي  شــوارع  يف  املــي  رياضــة  ليمــارس  ابتاعــه  حــذاٌء  الهــواء، 

العاصمــة. بقلــب  للوقــوف  يســتخدمه  اليــوم  لكنــه  العاصمــة، 

الالفتــُة لــم تحمــل أّي كلمــاِت أو حــروِف أو حتــى إشــارات رمزيــة، لــم 

ُيكتب عليها شعار أو ُتطبع بها داللة ُيستدل منها عى هوية حاملها 

عــى حامــل  ترتكــز  الناظريــن،  َتســرُّ  بيـضـاُء  فقــط صفحــٌة  املُبتســم، 

خشــبي ذي أطر داكنة اللون، الخشــب نفســه رخيص الثمن، رقيق 

السمك، سهٌل تكسريه إذا ما ارتطم بأّي جدار، ولكن تناسق اإلطار 

الســائرين،  انتبــاه  يـسـرتعى  البيـضـاء  اللوحــة  مــع  الداكــن  الخشــبي 

“التضــاد  عليــه  يغلــُب  تناســٌق  بامليــدان،  املقيمــني  املحــال  وأصحــاب 

اللــوين، وتوافــق عنصــر البســاطة مــع األصالــة” كمــا فّســره فيمــا بعــد 

األســتاذ عبدالحليــم، معلــم أول الفنــون بــاإلدارة التعليميــة املحــال 

حــني  عــى امليــدان  للمقهــى املطــل  الدائمــني  الــرواد  للتقاعــد، وأحــد 

تساءل العديد من الجالسني عن هوية ذلك الشاب، ولكن لم يدم 

تســاؤلهم كثــرياً حــني وقــف الصبيــة يتضاحكــون أمــام الفتــى الناصعــُة 

تكــون وقفتــه مثــار ضحكهــم وهزلهــم  بياضــاً، ولــم يشــأ أن  أســناُنه 

هجومهــم  شراســة  فــازدادت  األمــر،  أول  تجاهلهــم  وســخريتهم، 

عليــه، وتــكأكأوا عليــه مــن كل بقعــة يتحرشــون بمظـهـره وســلوكه 

اـلـرأس إىل الحديقــة  ورســالته املبهمــة، فنــأى بنفســه وســار مطأطــأ 

الخلفيــة للميــدان واختفــى بــني األغصــان، تعالــت الضحــكات قليــالً 

وانشــغل النــاس بجدهــم وهزلهــم ومرقــت الســيارات بينهــم وطفــق 

الســؤال يلتمــع يف أذهانهــم حــني باتــت رؤوســهم عــى األـسـّرة قبيــل 

نومهــم ليــالً يف ذلــك اليــوم، مــا املقصــود بالالفتــة البيـضـاء حقــا؟

يف اليــوم الثــاين، تــزود بحقيبــة ظهــر زرـقـاء اللــون مــأ بهــا زجاجتــي 

الحــذاء  غــري  قماشــياً  حــذاء  وانتعــل  رياضيــة  قبعــًة  وارتــدى  ميــاه، 

الكاوتشويك السابق يحتمل به وهج األرض، توقف الجو وامتنعت 

نســمات الهــواء عــن الحركــة، فصــار القيــُظ يدمــُر مقاومــة الســائرين 

والنـسـاء  والرجــال  والشــيوخ  الالعبــني  والصبيــة  الجائلــني  والباعــة 

الطريــق يف املياديــن، فاحتمــى كل ذي كبــٍد رطبــٍة بظــل  ومجاذيــب 

الفتَتــه  رفــَع  امليــدان،  بوســِط  وقــَف  وحــده  الشــمس،  ـحـرارة  يقيــه 

بيـضـاُء اللــون كمــا يف اليــوم الســابق.. وابتســم.

ظلــت ابتســامته مســتمرة طيلــة أســبوعني ومــع انكســار موجــة الحــر 

بمطلــع أيلول/ســبتمر لــم تنكســر الالفتــة البيضــاء ولــم يــردع وقوفــه 

وال صمتــه وال تبســمه يشء. اختلــف القــوم حولــه، فمنهــم مــن هــو 

قائل بأن ذلك الفتى ذو توجهات يسارية، ومنهم من أقسم بأغلظ 

األيمان بأنه يميني ُمتطرف، ومنهم من نادى باعتقاله ألنه يحّرض 

عى قلب نظام الحكم، ومنهم من قال بأن الفتى تخريبي فاقتلوه، 

لســقوط  يدعــو  ســري  لتنظيــم  انتـمـاءه  يحســب  مــن  النــاس  ومــن 

الدولــة، ولكــن كل هــذا االختــالف جعــل وجــود يشء ملمــوس يؤخــذ 

عليه مستحيالً، فالفتى دون كلمة ودون شعار.. دون دعوة، دون 

عنــوان.. دون ســالٍح ُيِخيــَف بــه اآلمنــني، فلــو حســبت فقــط ابتســامته 

وصمته وبياض أسنانه والفتته امللفتني لأنظار، لن تضعه يف قوائم 

قص

دون سالح
إسالم محمد زيدان

الو
 ح

هيا

املُرعبــني وال اإلرهابيــني ولــن تحســبه أبــدا مــن األشــرار، طــاف الســؤال 

مــراراً بــني النــاس، فمــن هــو إذاً؟

اختفــى عــدة أيــاٍم وظــل مكانــه فارغــاً، قالــوا إنــه لــم يســتطع عــى األمــر 

ـصـراً، نفضــوا أيديهــم والتفتــوا إىل بضاعتهــم ونداءاتهــم يطلقونهــا 

عاليــة، فمــا بــني منــاٍد عــى أحــى فاكهــة، ومــا بــني ُمطــٍر عــى أجــود 

خـضـراوات، ومــن ذهــب إىل النــداِء عــى مــكاٍن شــاغٍر بســيارة الســفر 

انتمائهــم  ـحـول  بــني أصــوات املتقاتلــني  إىل محافظــة مجــاورة، ومــا 

دخــل  وـهـؤالء  ـهـؤالء  بــني  ومــا  يشــجعونه،  ـكـرة  لفريــق  املتعصــب 

امليدان يجر ساقه الجريحة، يربط رأسه بشريط طبي أبيض، عيناه 

ينظــرون  الخلــق  وقــف  الشــديدة.  الكدمــات  تحوطهمــا  جاحظتــان 

ُل وضع أركانها،  جميعاً كيف يأخذ من حقيبة ظهره الالفتة، ويُعدَّ

ِذراعــه املكســورة، فيحملهــا بيــد واحــدة، مشــهده  يرفعهــا فتخذلــه 

أجرى الدموع يف أعني املتابعني، واأللم بلغ منه مبلغاً عظيماً.. نظر 

للجمــع املحــدق وقــال ألول ـمـرة منــذ أســابيع عديــدة “شــكراً”.

كاتب من مصر
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جدل الشاي والقهوة
الفلسفة تجلس على الكافي شوب

ماهر عبدالمحسن

املشــروبات الســاخنة تلعــب دوراً مهمــاً يف حيــاة اإلنـسـان، خاصــة يف فصــل الشــتاء ولياليــه البــاردة. كمــا ال يمكــن ألحــد أن ينكــر 

الفائــدة الصحيــة للمشــروبات الســاخنة مثــل الينســون والحلبــة والـشـاي األخضــر. لكــن تظــل للـشـاي والقهــوة مكانــة خاصــة يف 

قـلـوب النــاس، ألنهمــا املشــروبان األكــرث طلبــاً عــى مــدار اليــوم الواحــد، وإن ارتبــط الـشـاي بــاألكل، واألعمــال اليدويــة، وارتبطــت 

القهــوة بالتدخــن واألعمــال الذهنيــة.

مقال

بــني  املـشـرتك  العنصــر  هــو  امـلـاء  وألن 
أن  فينبغــي  والقهــوة،  الشــاي 

نتساءل عن مدى أهمية املاء الساخن. وفى 

أهميــة  الســاخن  للـمـاء  نجــد  الســياق،  هــذا 

تجــد  مــا  فنــادراً  الصينيــة.  الثقافــة  كـبـرية يف 

املــاء البــارد يف املطاعــم، كمــا أنــه مــن الصعــب 

أن تعر عى مواطن صيني ال يحمل ترمسا 

الســاخن  امـلـاء  ـشـرب  أصبــح  وقــد  يديــه.  يف 

عــى  الصينيــني  بــني  النطــاق  واســع  تفضيــالً 

رّوج  فقــد  الحزبيــة،  انتماءاتهــم  اختــالف 

عــام  اإلرشــادي  كتابهــم  يف  لهــا  القوميــون 

1934 “أساســيات حركــة الحيــاة الجديــدة”، 

وأطلقــت الحكومــة الشــيوعية حملتهــا عــام 

1952 للصحة الوطنية، من خالل ملصقات 

معلقــة يف املــدارس تعلــن أن “األطفــال يجــب 

أن يزرعوا عادة شرب املاء املغي ثالث مرات 

يف اليوم”.

غري أن املسألة األكر أهمية هي أن وراء عادة 

شــرب املاء الســاخن لدى الصينيني، فلســفة 

التقليــدي.  الصينــي  للطــب  تنتمــى  كــرى 

ووفقاً لهذه الفلسفة يتكون جسم اإلنسان 

مــن عناصــر “يــني” وعناصــر “يانــج”، ويبقــى 

الشخص سليماً طاملا هناك توازن بني اليني 

ارتفعــت  قويــاً  اليانــج  أصبــح  فــإذا  واليانــج. 

هــذا  ويصبــح  الداخليــة،  الـحـرارة  درجــة 

يتحقــق  ولــى  لأـمـراض،  عرضــة  الشــخص 

بتنــاول  فعليــه  صحتــه،  ويســتعيد  التــوازن 

اليــني،  عناصــر  مــن  واملشــروبات  األطعمــة 

الســاخن. وعــى رأســها امـلـاء 

مســتوى  عــى  الشــاي،  إىل  انتقلنــا  وإذا 

ـتـوين  التنظــري، فربمــا كان كتــاب اإلنجليــزى 

جيبيــي “فلســفة الشــاي” هــو األكــر ذيوعــاً، 

لكنــه يف الحقيقــة لــم يكــن كتابــاً يف الفلســفة 

بقدر ما كان كتاباً يف تاريخ الشــاي، وأنواعه 

الفـقـرة  مــن  ذلــك  يتضــح  تحـضـريه.  وطــرق 

التعريفية بالكتاب التي تشري إىل أنه مقدمة 

مضيئة لتاريخ الشاي وثقافته، من أصولها 

األصنــاف  نكهــات  إىل  األقــى  الشــرق  يف 

تحضــري  وطقــوس  وخصائصهــا،  املختلفــة 

الشــاي وشــربه حــول العالــم. فهــذا املشــروب 

فنيــة  بإيـحـاءات  مــيء  البســيط  الســاخن 

ودينيــة. وقــد أعطــى Ch‘a Ching الصينــي 

الشــاي  إلعــداد  للغايــة  دقيقــة  إرشــادات 

واحتســائه، وحــّول حفــل الشــاي اليابــاين إىل 

فنــي. شــكل 

فتـقـرأ  اليابــان،  يف  بالتفكــري  الشــاي  ويرتبــط 

عــى موقــع kintea فـقـرة مـعـّرة مــن قبيــل 

أن  والتفكــري  التفكــري  هــو  الشــاي  ـشـرب  “إن 

تكــون ـسـاكًنا وأن تســتمتع باللحظة. الشــاي 

مجــرد  مــن  أكــر  وهــو  اليابــان،  جوهــر  هــو 

مشــروب”.

وبنفــس املعنــى، يمكنــك أن تقــرأ عــى إحــدى 

اللوحات الصينية فقرة من قبيل “إذا شربت 

فســوف  الصينــي،  الشــاي  مــن  واحــًدا  كوًبــا 

تشــعر بالراحــة واالـسـرتخاء. بعد أن تـشـرب 

الكوب الثاين، ستشعر بالسعادة وسيشعر 

كوبــك  تـشـرب  يطري. وعندمــا  وكأنــه  عقلــك 

الثالث، ستختفي كل مشاكلك وهمومك”.

يف  والشــاي  امـلـاء  بــني  مقارنــة  عقدنــا  وإذا 

مجتمعاتنــا العربيــة، فســنجد أن كــوب امـلـاء 

ال يتمتــع بنفــس شــعبية كــوب الشــاي رغــم 

كــوب  أهميــة  تفــوق  التــي  الشــديدة  اهميتــه 

أكــر  بيولوجيــة  حاجــة  يلبــى  ألنــه  الشــاي، 

ممــا يلبــى حاجــة إنســانية. فــال توجــد ـخـرات 

وال  امـلـاء،  بـشـرب  ترتبــط  خاصــة  إنســانية 

ذكريــات يمكــن أن نســتعيدها مثلمــا يحــدث 

الشــاي. ـشـرب  حالــة  يف 

فــال أذكــر مــن وقائــع شــرب املــاء ســوى خــريت 

اإلفطــار والســحور يف شــهر رمضــان الكريــم، 

ومــا كتبــه مصطفــى أمــني يف مذكراتــه “ســنة 

ومــا  املعتقــل،  يف  كتبهــا  التــي  ســجن”  أوىل 

شــرحه لنــا أســتاذ االقتصــاد يف كليــة الحقــوق 

من أن كوب املاء قد ال يساوى شيئاً بالنسبة 

إىل الذيــن يعيشــون يف املــدن، لكنــه يســاوى 

يف  التائــه  إىل  بالنســبة  الجنيهــات  ماليــني 

الصـحـراء.

لكــوب  أن  نجــد  ذلــك،  مــن  العكــس  وعــى 

عديــدة  فينومينولوجيــة  ـخـرات  الشــاي 

يمكــن اســتعادتها ووصفهــا بدقــة. فالشــاي 

الــذي  املفضــل  املشــروب  هــو  املصريــني  عنــد 

“نحبــس” بــه بعــد األكل، وليــس القهــوة أو 

العصري أو املياه الغازية. وهو املشروب األكر 

“املقهــى”  أن  مــن  بالرغــم  املقاهــي  يف  رواجــاً 

القهــوة  مــن  اســمه  يســتمد  “الكافيــه”  أو 

الــذي  املشــروب  وهــو  الشــاي.  مــن  وليــس 

يعشقه  العمال و”الصنايعية”، ويتناولونه 

دوراً  يلعــب  ألنــه  عملهــم  أثـنـاء  باســتمرار 

نفســياً كبــرياً يف دفــع املشــقة عنهــم ومنحهــم 

القــدرة عــى مواصلــة العمــل البــدين املرهــق، 

فهو وسيلة للراحة وللتسرية. وكوب الشاي 

ألوالدهــا  األم  تقدمــه  الــذي  املشــروب  هــو 

أثـنـاء املذاـكـرة، ولزوجهــا املتعــب القــادم مــن 

العمــل، ولضيوفهــا املقربــني الذيــن يزورونهــا 
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يف األعيــاد واملناســبات. وهــو مــادة للضحــك 

لجــورج  “املتزوجــون”  يف  كمــا  املســرح  يف 

الســينما  إيـمـاءة جنســية يف  وهــو  ســيدهم، 

كمــا يف “غــاوى مـشـاكل” لعــادل إمــام. وهــو 

املشروب االقتصادي الذي يمكنك أن تطلبه 

يف أي مــكان وتـعـزم عليــه أي أحــد، دون أن 

الحــرج. يف  الوـقـوع  تخــى 

وبرغــم ذلــك، يمكــن لإلنســان أن يحيــا دون 

كمــا  ـمـاء.  دون  يحيــا  أن  يمكنــه  وال  شــاي 

غيــاب  يف  يتوفــر  أن  يمكــن  امـلـاء  كــوب  أن 

الشــاي، بينمــا ال يمكــن إعــداد كــوب الشــاي 

يرتبــط  الشــاي  غــري وجــود امـلـاء! وإذا كان  يف 

بالطقوس االجتماعية واملهنية، فإن القهوة 

واألعمــال  الفرديــة  بالـخـرات  أكــر  ترتبــط 

الذهنية، ملا تحتوى عليه من مادة الكافيني 

املنّبه. وبالرغم من أن نسبة الكافيني يف حبة 

القهــوة ال تجــاوز 0.5 يف املئــة، إال أنهــا تســهم 

يف إضـفـاء نكهــة خاصــة عــى املــذاق. كمــا أن 

رائحة النب املميزة تعزى إليها تلك الجاذبية 

التي ال ُتقاوم من قبل عشاق القهوة. وبهذا 

حاســة  مــع  الشــم  حاســة  تـشـرتك  املعنــى 

التــذوق يف ـخـرة الـشـرب، خالفــاً للكثــري مــن 

دافيــد  ويــرى  األخــرى.  الســاخنة  املشــروبات 

بريمان مؤلف كتاب “فلسفة تذوق القهوة” 

أن هنــاك فلســفتني مختلفتــني تقفــان وراء 

والقهــوة.  الشــاي  مــن  لــكّل  املمـيـزة  النكهــة 

ملجموعــة  كمحصلــة  تــأىت  الشــاي  فنكهــة 

مــن النكهــات املختلفــة الداخلــة يف تكوينــه، 

مــا يتســق مــع الفلســفة الشــرقية التــي تــرى 

جميــع الكائنــات مرتابطــة، يف حــني أن نكهــة 

القهــوة تــأىت مــن عنصــر واحــد هــو الكافيــني، 

القهــوة  شــارب  عــى  تأـثـريه  يمــارس  الــذي 

بمعزل عن النكهات األخرى، وهو ما يتسق 

مع الفلسفة الغربية التي تفصل بني الروح 

والجســد.

ال  الشــاي  أن  بريمــان  يــرى  وبنفــس املعنــى، 

مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  لــه، ألنــه  جوهــر 

ضــروري  واحــد  عنصــر  يوجــد  املركبــات، وال 

يمكــن أن يمثــل الشــاي. وعــى العكــس مــن 

العنصــر  هــي  الكافيــني  مــادة  تعتــر  ذلــك، 

دونــه. قهــوة  القهــوة  تصبــح  ال  الــذي 

الشــاي  بــني  التفرقــة  هــذه  أن  والحقيقــة 

للشــاي  أن  شــك  فــال  دقيقــة،  غــري  والقهــوة 

تمامــاً.  القهــوة  مثــل  املمـيـزة  وهويتــه  نكهتــه 

فالهويــة الحقيقيــة، يف املشــروبات، ال تــأيت 

الـخـرة  مــن  لكــن  ذاتــه،  يف  املشــروب  مــن 

اإلنسانية للشرب، التي تضفي عي التذوق 

النباتيــة  املكونــات  تجــاوز  أخــرى  أبعــاداً 

للمشــروب. ومــع ذلــك ال ننكــر أن يف ثقافتنــا 

املحلية الشعبية ما يشبه أفكار بريمان حول 

عمليــة تركيــب العناصــر يف تحضــري الشــاي، 

بـ”الشــاي  ُيعــرف  فيمــا  للقهــوة،  خالفــاً 

مكوناتــه. تعــدد  إىل  إشــارة  يف  الكشــري”، 

كمــا ُيالحــظ، عــى مســتوى التــذوق، خالفــاً 

ملســتوى التكويــن، أن درجــات تحليــة الشــاي 

محــدودة، ال تجــاوز الثــالث، فهــو إمــا ســادة 

القهــوة  يف  لكنــك  زيــادة.  أو  “مظبــوط”  أو 

بــني  تجــد درجــات متعــددة وفروقــا طفيفــة 

الســادة،  أشــهرها،  لعــل  وآخــر،  ـنـوع  كل 

واملانــو،  و”املظبوطــة”،  الريحــة،  وعــى 

والزيــادة. وهــذه الفــروق الدقيقــة يف تحليــة 

إىل  باإلضافــة  القهــوة،  يميــز  مــا  هــي  الــنب 

الكافيني، باعتبارها مشروباً مزاجياً، يرتبط 

لــكل  الخاصــة  الطبيعــة  ذات  بالتفضيــالت 

شــارب.

عــن  الناتجــة  القهــوة  أنــواع  ذلــك  إىل  أضــف 

مســحوق  إىل  والشــكوالتة  الحليــب  إضافــة 

أبرزهــا  و  جــداً،  عديــدة  وهــي  الــنب، 

واألمريكانــو،  والكابتشــينو،  اإلسريســو، 

القهــوة  وتكتســب  والفرنســاوي.  واـلـرتيك، 

مــن رائحــة  األنــواع،  لهــذه  وفقــاً  جاذبيتهــا، 

املضافــة.  الشــكوالتة  أو  اللــنب  ورغــوة  الــنب 

اجتماعيــة  طقــوس  هنــاك  تكــن  لــم  وإذا 

بــارزة لـشـرب القهــوة، إال أن هنــاك طقوســاً 

كـثـرية تــأىت يف ســياق تحضريهــا، وربمــا كان 

“بالكنكــة”  ارتبــط  الــذي  التقليــدي،  الشــكل 

و”الســرتاية”، هــو األكــر جاذبيــة وحميميــة 

القهــوة  تقــدم  التــي  الحديثــة  املاكينــات  عــن 

الصناعــة  كانــت  فكلمــا  التحضــري.  ســريعة 

يدوية أكر تجى البعد اإلنساين بنحو أكر.

وإذا رجعنا إىل خرة الشرب، كفعل إنساين 

متعــدد األبعــاد، فســنجد أن للشــاي أبعــاداً 

اجتماعيــة، وللقهــوة أبعــاداً ذهنيــة تأمليــة، 

شــاي”،  “حفلــة  عبــارة  تســمع  أن  فيمكنــك 

نفســها  العبــارة  تســمع  أن  يمكــن  ال  لكــن 

حــول شــرب القهــوة التــي يغلــب عليهــا البعــد 

ارتبــاط  ولعــل  والتــذوق.  األداء  يف  الفــردي 

القهوة باملزاج، ما يؤكد هذه الفردية. وربما 

ـسـرادقات  يف  الســادة  القهــوة  تقديــم  كان 

البعــد  ذات  الوحيــدة  الحالــة  هــو  الـعـزاء، 

االجتماعــي للقهــوة، ولعــل يف لونهــا األســود 

ومذاقهــا املــر، مــا يــرر تقديمهــا يف مناســبات 

الحــزن. يكللهــا 

وامليتافيزيقــا،  بالخرافــة  القهــوة  وترتبــط 

ألنهــا تعــد واحــدة مــن وســائل ـقـراءة الطالــع 

ومعرفــة الغيــب، ال لكونهــا تنطــوي عــى ســر 

وإنمــا  املســتقبل،  صــورة  جــالء  مــن  يمّكنهــا 

التــي  الســميك، و طبيعتهــا  بســبب قوامهــا 

تشــبه الرمــال، مــا يجعلهــا صالحــة للنقــش 

العشوايئ املفتوح عى كل االحتماالت. وهو 

الســبب نفســه الــذي جعــل بعــض املصوريــن 

بقايــا  أو  الــنب  بحبيبــات  لوحاتهــم  يرســمون 

الــنب، يف ـنـوع مــن التماهــي الفريــد بــني الفــن 

والواقــع.

وغالبــاً مــا تظهــر القهــوة يف اللوحــات الفنيــة، 

مفـتـوح  كتــاب  بجــواره  فنجــان  صــورة  يف 

الثقافيــة  الرمزيــة  إىل  إشــارة  يف  ونظــارة، 

الذهنيــة  األعمــال  يف  ودورهــا  للقهــوة، 

واإلبداعيــة. كمــا يظهــر كــوب الشــاي خارجــاً 

منــه بخــار ـمـاء كثيــف وبجــواره وردة، كنايــة 

باألمــل،  املوحــى  الباكــر،  الصبــاح  جــو  عــن 

جديــد. يــوم  وبدايــة 

ويعتز شاربو القهوة بأنفسهم، كونهم من 

أصحــاب هــذا امـلـزاج ذي الطبيعــة الخاصــة، 

الطقــوس  مــن  يجعلــون  املثابــة  وبهــذه 

ســبباً  القهــوة،  بصنــع  املحيطــة  الكـثـرية 

لخلــق أســاطريهم الخاصــة التــي تضفــي عــى 

شــخصياتهم شــيئاً مــن األهميــة والغمــوض 

معرفتهــم  ذلــك  عــى  يســاعد  املصطنــع. 

خالفــاً  واملتشــعبة،  املعقــدة  القهــوة  بثقافــة 
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ويعتــر  بســاطة،  أكــر  يبــدو  الــذي  للشــاي 

بــاب  مــن  ليــس  كذلــك،  أنفســهم  شــاربوه 

بالعالــم  معرفتهــم  لعــدم  لكــن  التواضــع، 

للقهــوة! الغامــض  الســحري 

ويعتــر ارتبــاط القهــوة بالتدخــني، خاصــة يف 

الداللــة  العــادات ذات  مــن  الصبــاح، واحــداً 

التــي يمارســها شــاربو القهــوة مــن املدخنــني، 

الكافيــني  بــني  الجمــع  أن  منهــم  اعتقــاداً 

أن  شــأنه  مــن  اليــوم  بدايــة  يف  والنيكوتــني 

يــؤدى إىل درجــة عاليــة مــن اإلفاقــة والرتكيــز 

تســتمر عــى مــدار اليــوم، وهــو اعتقــاد ثبــت 

خطــؤه علميــاً. غــري أن املســألة لهــا بعــد آخــر 

فمشــهد  االجتماعيــة،  بالوجاهــة  يرتبــط 

املدخــن الــذي يضــع الســيجارة بــني إصبعيــه 

أو يف فمــه، وفنجــان القهــوة أمامــه، يوحــى 

بالرزانة والتفكري العميق. والدليل عى ذلك 

أن الكثــري مــن املثقفــني يحــرص عــى أن يظهــر 

يف الصــور عــى هــذه الهيئــة.

والحقيقة أن عالقة القهوة بالثقافة والفكر 

الســري  فكاتبــوا  ببعيــدة،  ليســت  واألدب 

يف  يـشـرب  كان  فولتــري  أن  يذكــرون  الذاتيــة 

اليــوم الواحــد مــا بــني 40 و50 فنجــان قهــوة 

ارتبــط  كانــط  إيمانويــل  وأن  بالشــكوالته، 

بالقهــوة يف أيامــه األـخـرية، وكانــت مشــروبه 

املفضــل الــذي ال يمكــن أن يســتغنى عنــه كل 

مـسـاء، كمــا أن ســورين كريكجــارد كانــت لــه 

تعتمــد  القهــوة  تحضــري  يف  خاصــة  طقــوس 

فيمــا  الســكر  مــن  كبــري  بـهـرم  مزجهــا  عــى 

األطفــال. لعــب  يشــبه 

وفــى كل األحــوال، قــد يكــون للقهــوة دور يف 

اعتــدال املــزاج، لكــن مــن املؤكــد أن هــذا الــدور 

ليــس باألهميــة أو الخطــورة الكـبـرية، بحيــث 

تجعلنا نعزي إليه إبداعات هؤالء العباقرة.

نشــري  أن  يفوتنــا  ال  الســياق،  هــذا  وفــى 

املثقفــون  فيــه  يجتمــع  كمــكان  القهــوة  إىل 

وكملتقــي  بالقاـهـرة،  ريــش”  “قهــوة  مثــل 

للفعاليــات الثقافيــة، مثــل “املقهــى الثقــايف” 

“َمقهــي  للكتــاب،  الــدويل  القاـهـرة  بمـعـرض 

الفلســفة” يف الجزائــر. واملكتبــات التــي تحمــل 

الكتــب  تـعـرض  وهــى  ـبـوك”،  “كايف  اســم 

الظاـهـرة  هــذه  وداللــة  املشــروبات.  وتقــدم 

القهــوة  بــني  الوثيقــة  الصلــة  تلــك  يف  تكمــن 

والثقافة، حقيقة ورمزاً. فالقهوة كمشروب 

والقهــوة  وإبداعاتــه،  الكاتــب  بـخـرة  ترتبــط 

واملناقشــات  بالجمهــور  ترتبــط  كمــكان 

الثقافيــة، ألن املقهــى، عــى الحقيقــة، تتميــز 

اإلنســاين. والــدفء  والســمر،  باالجتـمـاع 

وكأن  الظاـهـرة  هــذه  تجــاه  تشــعر  ولعلــك 

مــن  تكافــح  بطبيعتهــا،  النخبويــة  القهــوة، 

محاولــة  يف  اجتماعيــة،  تكــون  أن  أجــل 

الشــريف  تنافســها  لكســب أرض جديــدة يف 

مــع الشــاي. يف حــني أن هــذا األخــري ال يشــغل 

نفســه كـثـرياً بعــد أن تربــع عــى ـعـرش قلــوب 

يشــاركهم  أن  لنفســه  وارتــي  البســطاء، 

همومهــم وأفراحهــم، وأن يكــون واحــداً مــن 

بطاقاتهــم  يف  املدعومــة  األساســية  الســلع 

التموينيــة.

املتعــددة  االختالفــات  هــذه  مــن  وبالرغــم 

بــني  ورواجــاً  شــعبية  األكــر  املشــروبني  بــني 

النــاس، يظــل الســر الــذي يجمعهمــا كونهمــا 

التــي  الســاخنة،  املشــروبات  إىل  ينتميــان 

الســحرية  الصــورة  بتلــك  الوعــى  يف  ترتبــط 

الجاذبة، حول األبخرة املتصاعدة من كوب 

ســاخن موضــوع يف طقــس شــتوي بــارد.. إنهــا 

الرغبة العارمة يف استعادة يشء من الدفء 

أغنيــة  ســماع  خــالل  مــن  املفتقــد،  اإلنســاين 

ـحـول األـسـرة،  أو االلتفــاف  كتــاب  ـقـراءة  أو 

نرتشــف  بينمــا  منســية  ذكريــات  الســتدعاء 

مــن القهــوة. مــن الشــاي أو فنجانــاً  كوبــاً 

كاتب من مصر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

في رواية »الصمت« يتخيل األمريكي دوْن دوليّلو نهاية العالم نتيجة عطب تكنولوجي ضخم، وهو كعادته ينطلق من 

الراهن ليستشرف المستقبل استشرافا يكاد يكون كاشفا للغيب، ويعتقد جازما أن اإلنسان يسير إلى الكارثة. وبعد 

أن حّذر من كل المخاطر التي تتهدد اإلنسان األمريكي واإلنسان المعاصر بصفة عامة، مثل الهيمنة الجشعة لإلشهار 

التلفزيوني في رواية »أمريكانا« والنفايات النووية في »ما وراء العالم« والعنف في الواليات المتحدة والهذر اإلعامي 

في »ضجيج عميق« وحفظ األثرياء بالتبريد في رواية »زيرو كا«، يحذر قارئه هذه المرة من الفايروس، فايروس ال 

يعطل كل شيء شأن كورونا، بل يقضي على الوجود اإلنساني برمته، وقد بدأ منذ أعوام يتسرب إليه، عبر اإلفراط في 

اإلقبال على الشاشات والهواتف الجوالة، وقطع الصلة الملموسة بالواقع، لينتهي إلى عزلة ال تعادلها سوى عزلة 

موازية في كل بيت، وسائر أرجاء المعمورة 
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مــا يجــري نشــر أعمــال مماثلــة، تجمــع أدبــا  نادًرا 
مــن العالــم العربــي ومالطــا، عــى أســاس 

محور موحد. “كشري” كتاب سيصدر باإليطالية قريبا 

يجمــع ســبع عـشـرة قصــة عربيــة )مرتجمــة للـمـرة األوىل 

إىل لغة أجنبية، باستثناء واحدة( وأربع مالطية. ثالث 

منها سبق لها أن صدرت بعدة لغات أوروبية.

يف  العربيــة  القـصـرية  القصــص  جميــع  ترجمــة  تمــت 

األنطولوجيــا، باســتثناء قصتــني، مــن األصــل مباـشـرة، 

يف  املنخرطــني  الســابقني  طالبــي  مــن  ثمانيــة  قبــل  مــن 

قســم دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامعتــي بــاري 

وكاتانيا يف إيطاليا. شكلت الغالبية العظمى منها جزًءا 

شــهادة  الدرجــة األوىل يف  لنيــل  الرســائل  مــن  يتـجـزأ  ال 

اللغة العربية وآدابها. اقرتح محرر األنطولوجيا، الذي 

كان مدرًســا مشــرفاً عــى أعمــال الطــالب املرتجمــني، أن 

تضاف قصص قصرية أخرى، شريطة أن تكون مناسبة 

ملحوري األنطولوجيا. لسوء الحظ، تبني أن هذا البحث 

لــم يكــن ســهالً، لذا ففــي آخــر لحظــة التجأنــا إىل روايــة 

ســورية بــدال مــن قصــة. تمــت ترجمــة الفصــل األول منهــا 

مــن قبــل املحــرر الــذي رأى فيــه الخصائــص البنائيــة التــي 

قــد تجعلــه قائمــا بذاتــه.

كان أحــد الشــروط األساســية الختيــار القصــص، إضافــة 

قبــل  مــن  مرتجمــة  غــري  كونهــا  الرئيســية،  الثيمــة  اىل 

غــري  للقــارئ  عــى اإلطــالق  يعنــي جديــدة  لغــة،  أّي  إىل 

القصــة  أن  وهــو  مــرره  لــه  الوحيــد  العربي. االســتثناء 

حيــث  مــن  لالهتمــام  مـثـرية  نظــر املحــرر  تبــدو يف  كانــت 

نوعيــة العالقــة بــني الجــدة والحفيــدة، عــالوة عــى أنهــا 

تســاهم يف ســد الفجوة الكمية بني املســاهمات القادمة 

مــن املغــرب العربــي وتلــك مــن املشــرق فهــي قصــة كتبتهــا 

الفرنســية(. باللغــة  )ُنـشـرت  قاصــة مغربيــة 

طــالب  طــرف  مــن  مرتجمــة  قصــص  أنطولوجيــا  ملــاذا 

ســابقني؟ جامعيــني 

الهدف من ذلك هو إبراز الجهود املبذولة إلعداد الرسالة 

القـصـرية  القصــص  اختيــار  بعــد  الجامعيــة.  النهائيــة 

وطرح االقرتاح للنشر للخريجني الجدد، دعاهم املحرر 

األحيــان  بعــض  للرتجمــة. يف  إضافيــة  مراجعــة  إلـجـراء 

عــى  الرتجمية. عــالوة  الخيــارات  بعــض  مناقشــة  تمــت 

كشري
قصص عربية ومالطية باإليطالية

ألدو نيكوسيا

هذه أنطولوجيا فريدة ستصدر قريبًا باإليطالية وتحتوي عى قصص 

تحيك عن العاقات بن الوالدين واألبناء أو بن األجداد واألحفاد. 

وقد زودنا املشرف عى األنطولوجيا وهو مستعرب وأكاديمي إيطايل 

ضليع باألدب العربي باملقدمة التي وضعها لها، وتكشف عن عمل 

جمع بن نصوص سردية عربية ونصوص مماثلة كتبت باملالطية.

كتب

سيا
كو

 ني
دو

أل
األنطولوجيــا،  مســودة  تلقــي  بعــد  ذلــك، 

ساهم جميع املرتجمني، بدرجات متفاوتة، 

تحســني  يف  ومالحظاتهــم،  بتعليقاتهــم 

يبقــى  منهــم  واحــد  النصــوص. كل  أســلوب 

عــن عملــه. الوحيــد  املســؤول 

موضوع األجيال

ملــاذا تــم اختيــار موضــوع العالقــات بــني اآلبــاء 

بــني  أو  األطفــال(  أو  و/  )املراهقــني  واألبـنـاء 

واألحفــاد؟ األجــداد 

السبب الرئييس هو صدفة بحتة. عند إعادة 

قــراءة الرســائل النهائيــة املكدســة عــى رفــوف 

مكتبنا الجامعي، الحظ منسق األنطولوجيا 

أن العديــد منهــا متعلــق بقصــص وتحليلهــا 

النــيص حــول ثيماتنــا.

إىل  املالطيــة  القصــص  إضافــة  تمــت  ملــاذا 

؟ بيــة لعر ا

اللغــة املالطيــة، لديهــا نقــاط اتصــال متعــددة 

نظــر  وجهــة  مــن  خاصــة  اإليطاليــة،  مــع 

معجميــة وبدرجــة أكــر مــع اللغــة العربيــة، 

والســيما مــع الدارجــة التونســية. عى الرغــم 

مــن كميــة املــواد اإلبداعيــة املالطيــة وجودتهــا 

قـصـرية،  قصــص  قصائــد،  مــن  الفائقــة، 

ـتـزال مهمشــة  روايــات ومـسـرحيات فهــي ال 

اإليطــايل. النشــر  ســوق  يف 

اختيــار إدراج هــذه القصــص األربــع يفيدنــا يف 

يف  الكتــاب  موـضـوع  معالجــة  كيفيــة  إظهــار 

مجتمــع قريــب ثقافًيــا وتاريخًيــا مــن املجتمــع 

يف  وبعيــدة  قريبــة  لغــة  يف  أيضــا  اإليطــايل، 

الوقــت. باإلضافــة إىل محــاور األبــوة/ نفــس 

معايــري  هنــاك  والجــدات،  األمومة/األجــداد 

يف  اسرتشــدنا بها  موضوعيــة  أكــر  أخــرى 

العربيــة. القصــص  عمليــة اختيــار 

نفــس  مــن  لكتــاب  أعمــال   أوالً: تقديــم 

القــرن  مــن  الســبعينات  وهــو جيــل  الجيــل، 

مــن  )واحــد  فقــط  اثنــني  باســتثناء  املــايض 

وهــو  الخمســينات  مــن  واآلخــر  الســتينات 

الكاتب الراحل محمد عبدالرحمن املر الذي 

.)2017 عــام  تــويف 
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)املـغـرب،  األدـبـاء  أـصـول  تعــدد  ثانًيــا: 

تونــس، مصــر، الســودان، ســوريا، العــراق، 

يف  مقيمــني  األردن،  فلســطني،  اإلمــارات، 

الخليــج(، إال أن جنســياتهم يجــب أن تعتــر 

نفســه  يمثــل  كاتــب  كل  جانبيــا ألن  عنـصـرا 

أوال وليــس البلــد الــذي ينتمــي إليــه، ويمكــن 

أو  اســتخدام إطار الزمكان الغامض  أحياًنــا 

املحــدد بوـضـوح، لرســم أو تحديــد الخطــوط 

العريضة لعالم حميمي أو مجتمع معني، 

الخاصــة  والتوجهــات  بالقيــم  للتعريــف 

بالضــرورة  تمثــل  ال  والتــي  مــا،  بشــخصية 

فيــه. يعيــش  الــذي  املجتمــع 

أن  ومــع ذلــك، هنــاك عنصــر مـشـرتك وهــو 

معظــم القصــص العربيــة نـشـرت يف العقــد 

الثــاين مــن هــذا القــرن )وأحياًنــا األول( فذلــك 

متطابقــة،  مقارنــات  بإـجـراء  لنــا  يســمح 

ولكنها عامة. يمكن أن تكون للقصص أيًضا 

قيمــة وثائقيــة اجتماعيــة، فضــالً عــن كونهــا 

أعمــاال فنيــة يف حــد ذاتهــا: يف “كشــري” هذا 

ثــورة  يف  تونــس  عــى  خــاص  بشــكل  ينطبــق 

بعدهــا،  األصوليــة  والتوجهــات   2011

الســودان وعراق صدام حســني. وقــد تأـثـرت 

والسياســية  االجتماعيــة  الخلفيــة  معالجــة 

باملواقــف  القـصـرية  القصــص  لبعــض 

أنفســهم. املؤلفــني  وآراء  الشــخصية 

االســتثناء الوحيــد يتمثــل يف قصتــني ملحمــد 

عبدالرحمن املــر، املذكــور فهمــا تعــودان اىل 

تكريًمــا  اعتبارهمــا  ويجــب  املــايض،  القــرن 

الــذي  الشــجاع  املصــري  املثقــف  لهــذا  خاًصــا 

أنــور  الســيايس يف عصــر  تـعـرض لالضطهــاد 

الســادات.

فــإن قصــة  بالنســبة إىل األدب املالطــي،  أمــا 

واحــدة فقــط تعــود إىل نهايــة القــرن املــايض، 

لروايــة ألعظــم  األول  الفصــل  أنهــا  والواقــع 

فريجــريي  أوليفــر  املالطيــة،  الجــزر  يف  روايئ 

املنيــة  وافتــه  الــذي   ،)2020  –  1947(

مؤخًرا. تــم نشــر القصــص الثــالث األخــرى يف 

القــرن. هــذا  مــن  األول  العقــد  نهايــة 

يف  املندرجــني  الـعـرب  املؤلفــني  بعــض 

لهــم  أخــرى  أعمــال  تمتعــت  األنطولوجيــا 

وهــم  اإليطاليــة،  الرتجمــات  ببعــض 

معروفــون يف بلدانهــم األصليــة ويف الخــارج 

آخــرون  ـيـزال  ال  بينمــا  ســواء،  حــد  عــى 

األدب. ومــع  عالــم  إىل  طريقهــم  يشــقون 

املعايــري  جميــع  عــن  النظــر  وبغــض  ذلــك، 

النهــايئ  الـقـرار  فــإن  أعــاله،  املذكــورة 

أيًضــا  بإدراج قصة أو عدم تضمينها تأثــر 

للمحــرر. الشــخيص  بالــذوق 

كعنــوان  كشــري”   ” تعبــري  اخرتنــا 

تــدل  كشــري  كلمــة  أوال ألن  لأنطولوجيــا؟ 

عــى عنــوان إلحــدى قصصهــا “كشــري مصــر” 

بــدوره عنــوان ملجموعــة  لحســن كمــال وهــو 

ننفــي  ال  املصــري.  الكاتــب  لنفــس  قصصيــة 

املجموعــة  هــذه  أن  حيــث  العنــوان  مجازيــة 

تضــم 15 كاتًبــا وكاتبــة مــن مختلــف البلــدان 

خلــق  إىل  ونطمــح  مالطــا  ومــن  العربيــة 

مــن  القادمــة  والروائــح  األذواق  ســمفونية 

وأيًضــا  املتوســط  للبحــر  الجنوبــي  الشــاطئ 

محاولــة لتعريــف العالــم العربــي واألرخبيــل 

فــن  خــالل  مــن  االيطــايل  للقــارئ  املالطــي 

لحــي. ا

ماحظات نقدية

الروايــات  مــن  املقاطــع  أو  القصــص  تقــدم 

املوجــودة يف “كشــري” رؤى مـثـرية لالهتمــام 

بعــض  تشــكل  التــي  الديناميكيــات  ـحـول 

العالــم  يف  الحميمــة،  األســرية  العالقــات 

مــن  األجيــال،  بــني  مالطــا:  ويف  العربــي 

أكانــوا  ســواء  واألبـنـاء  اآلـبـاء  بــني  ناحيــة، 

والوضعيــات  ويف  مراهقــني،  أم  أطفــاال 

املمكنــة )األب مــع االبــن أو البنــت، واألم مــع 

االبن أو البنت(، ومن ناحية ثانية العالقات 

بــني األحفــاد واألجداد. التسلســل الــذي يتــم 

ليــس عشــوائًيا  الكتــاب  تقديــم قصــص  فيــه 

ســنحاول  موضوعــي  ملعيــار  يســتجيب  بــل 

الحقــا. كشــفه 

تختلــف مــن قصــة إىل أخــرى أصــوات اـلـراوي 

يف قصــص األنطولوجيــا إال أن يف معظمهــا 

عــى  األبـنـاء  نظــر  وجهــة  تفضيــل  نالحــظ 

الســياق  هــذا  ويف  واألجــداد.  اآلـبـاء  حســاب 

كـبـريا  دورا  يلعــب  موضوعــي  عنصــر  هنــاك 

األبـنـاء  مــن  والبطــالت  األبطــال  عمــر  وهــو 

واألحفــاد. يف بعــض األحيــان القصــص تقــدم 

أبطااًل مراهقني يبحثون عن نماذج يحتذون 

بهــا لتكويــن هوياتهــم، وأحياًنــا اخــرى هنــاك 

أطفــال لــم يطــوروا وعًيــا بأنفســهم وبالعالــم 

املحيــط بهم. غالًبــا مــا تبــدو وجهــات نظرهــم 

تلقائيــة، وقــادرة عــى إثــارة تعاطــف القــارئ، 

باإلضافة إىل إعفاء الكاتب من نرة تقريرية 

قــد تثقــل النــص.

اآلباء واألبناء

مــن أهــم  بــني األب واالبــن  العالقــات  كانــت 

العربــي  األدب  يتناولهــا  التــي  املواضيــع 

املعاصــر، وتتأرجــح عــادًة بــني قطبــي الحــب 

الصداقــة  والبعــد،  الـقـرب  والكراهيــة، 

إلــخ. والـصـراع..  الوئــام  والعــداء، 

تعقيد هذا النوع من العالقات بكل ما فيها 

مــن إشــكاليات وتطــورات، ال يتناســب وقصــر 

القصص، باملقارنة مع طول الرواية، عالوة 

عــى ذلــك، يجــب الـقـول إن العالــم العربــي 

العكــس،  عــى  بــل  واحــدة،  كتلــة  ليــس 

متميــز،  عالــم  خلــق  عــى  تقــدر  قصــة  كل 

املحــي. بالواقــع  وديناميكياتها الخاصــة 

مختلــف  يف  التأمــل  عــى  تســاعد  أنهــا  كمــا 

قطــب  مــن  العربيــة،  األســرية  العالقــات 

التقليديــة  األـسـرة  مــن  انطالقــا  قطــب،  إىل 

التــي تقــدم نموذجــا لعالقــات رأســية )يطيــع 

مفاوضــات(،  دون  أوامر والــده،  الطفــل 

تربويــة  بقيــم  تتميــز  مجتمعــات  إىل  وـصـوال 

تمامــا. مختلفــة 

يف  أنــه  االعتبــار  بعــني  نأخــذ  أن  يجــب  لكــن 

القصص املختارة هنا، غالًبا ما يتمكن االبن 

دوافــع  وبالتــايل  األب،  صــوت  إســكات  مــن 

ســلوكياته.

العراقيــة  للمؤلفــة  “أديــب”  القصــة  يف 

عــى  صباح حنــوش،  ياســمني  املهجــر  يف 

 1980( وإـيـران  الـعـراق  بــني  خلفية الـحـرب 

عـمـره،  مــن  الخامســة  يف  صبــي   ،)1988  –

األوديبية، يشــعر  العقــدة  مــن  ـنـوع  بســبب 

يقــوم  الــذي  الجنــدي،  األب  تجــاه  بالـغـرية 

من وقت إىل آخر بزيارات قصرية إىل املنزل، 

فبمجــرد مقارنــة حجــم عضــوه الجنــيس مــع 

عضــو والــده، يــدرك أنــه ال يســتطيع التغلــب 

عليــه. يف روضــة األطفــال يخضــع لشــعارات 

الـحـرب.  يف  واالستشــهاد  الباطلــة  القوميــة 

الذيــن  الصغــار  أصحابــه  نحــو  غريتــه  بحكــم 

آبائهــم  استشــهاد  بفضــل  مكافأتهــم  تتــم 

عــى جبهــة القتــال، يعــر عــن رغبــة مماثلــة، 

واحــد. بحجــر  عصفوريــن  لـضـرب 

هنــا تنصهــر صــورة األب كقائــد األمــة، صــدام 

حسني، وصورة األب املنافس عى حب األم 

والقومــي  الخصــويص  املســتويني  فانصهــار 

يتوظــف الســتنكار النمــوذج الســلطوي الــذي 

ال ـيـزال قائمــا يف العالــم العربــي.

تربــوي  نظــام  يســود  التقليديــة  األـسـرة  يف 

بــني  املباـشـرة  املشــاعر  تعبــري  لقمــع  يســعى 

للكاتــب  “وفــاة”  القصــة  يف  واالبــن.  األب 

الخليــج عمــر خليفــة  الفلســطيني املقيــم يف 

عــى  مبنيــة  ووالــده  اـلـراوي  بــني  العالقــة 

الحــوار املفتوح. الخــوف  مــن  بــدالً  الصمــت، 

حيــث أن  غيابــه،  يف  من مــوت األب 

يتـحـول  نيويــورك،  يف  يــدرس  الراوي الــذي 

تفكريه بوالده إىل هوس وعذاب مستمرين، 

لدرجــة أن تصــوره ملــوت األب، خــالل زيارتــه 

متوقــع. غــري  حــل  إىل  يــؤدي  قــد  أهلــه  إىل 

ال شــك أن العالقــة بــني األب وابنــه محوريــة 

يف تكوين الشخصية األساسية للمراهق. يف 

الجبــل”،  قدمــي  عنــد  “النــوم  القصــة 

هــذه  تقليــب  يتــم  زيــادة،  حمــور  للســوداين 

القاعــدة فالقــارئ يتبــع حيــاة شــاب ســيموت 

نبــوءة  حســب  العشــرين  عامــه  يكمــل  يــوم 

يصدقهــا الجميــع بمــن فيهــم الشــاب نفســه.

حتــى  فشــيئا،  شــيئا  األب  دور  يتقلــص  هنــا 

أن شــخصية أخــرى تســتبدله فيصــري معلًمــا 

يف  يرســم  ويجعلــه  الدنيــا،  ملتــع  حقيقًيــا 

عالــم  مــن  وإثــارة  جمــااًل  أكــر  عاملــا  مخيلتــه 

ضيق اآلفاق )البيت واملسجد ودورات حفظ 

القرآن( لعالم دنيوي مختلف اختالف الليل 

طويلــة. ليســت  والنهــار. املســافة 

 تعتر هذه القصة انتقادا الذعا ضد مجتمع 

محبوس بقيود التقاليد والخرافات. اقتبس 

الجمهــور  إعجــاب  نــال  فيلــم  القصــة  مــن 

العشــرين”،  والنقد بعنوان “ســتموت يف 

2019( للمخــرج الســوداين أمجــد أبوالعــالء.

أوســاط  يف  ســيما  ال  األـخـرية،  العقــود  يف 

مدينية، عجز األب عن تقديم قدوة للجيل 

الجديــد داخــل نظــام أســري لــم يعــد أبويًــا، 

ثــورة  بعــد  جديــدة.  لنمــاذج  املجــال  يفســح 

يف  جذريــة  تـغـريات  تونــس  شــهدت   2011

نسيجها االجتماعي، صاحبتها موجات من 

التطــرف اإلســالمي وتدخــل مــن قبــل وســائل 

يف  وتقلبــات  )اإلنرتنــت(،  الجديــدة  اإلعــالم 

األســرية. والعالقــات  واألدوار  القيــم 

تسلط قصة شــكري املبخــوت “النهضــة أشــد 

مخاوف مراهــق  عــى  الضــوء  القتــل”  مــن 

التعبــري  الوســطى ينوي  الطبقــة  إىل  ينتمــي 

عن شــخصيته، كمــا يف القصــة الســودانية، 

والــده.  غــري  أخــرى  شــخصية  عــى  باالتــكال 

فيقــرر التخــي عــن دراســته لاللتحــاق بحركــة 

إسالمية متطرفة، وبالتايل ينشأ صراع حاد 

مــع عائلتــه التــي ربتــه عــى القيــم العلمانيــة 

الحديثــة.

ال  هنــا  القــارئ  القصــص  ملعظــم  خالفــا 

وجهــة  بــل  الشــاب  فكــر  خلفيــات  يعــرف 

نظــر الوالديــن، ويقتصــر الكاتــب عــى وضــع 

تربــوي مدهــون  نمــوذج  نحــو  إصبــع االتهــام 

فهــم  عــن  البيــت  رب  وعجــز  بالحداثــة، 

زوجتــه. تطلعــات 

العجيبة” للمذكــور  ورحلتــه  يف “ماجــد 

جوـهـرة  لنــا  يقــدم  محمد عبدالرحمن املــر 

املدرســة  يف  مجتهــد  تلميــذ  لأطفــال،  أدب 

يصــاب بخيبــة أمــل مــن والــد ال يوفــر لــه أي 

عالــم  إىل  فينطلــق  لنجاحــه،  تكريمــا  هديــة 

ســحري للبحــث عــن والــد جديــد، ليــدرك يف 

النهايــة قيمــة املــودة األبويــة، مقارنــة باملــال.

يف هذه املجموعة تتوفر حكايات الصغريات 

فقصــة  آباءهن مثاليــني.  يعتــرن  الــاليئ 

“جنيــه بابا” ملحمــد عبدالرحمن املــر نفســه، 

ملشــوار  ودقيــق  موجــز  شــاعري  وصــف  هــي 

مــن  جــو  خلفيــة  عــى  للمدرســة  تلميــذة 

غــري  مــكان وزمــان  الســيايس، يف  االضطهــاد 

محدديــن. يف الفـقـرات التــي يســتعمل فيهــا 

أن  القــارئ  يشــعر  قــد  جــدا  بســيط  أســلوب 

ذاتهــا  الصـغـرية  الطفلــة  تأليــف  مــن  القصــة 

خصوًصــا حينمــا تشــهد مشــهد اعتقــال أبيهــا 

اليء الــذي  الســبب.  تفهــم  أن  دون  مــن 

يمثــل تبــادل املــودة بــني األب وابنتــه هــو ورقــة 

أبيهــا.  مــن  اســتلمتها  قــد  كانــت  التــي  جنيــه 

وأخــرًيا تقــرر ادخارهــا مــن أجلــه لعلهــا تفيــده 

يف ـفـرتات الســفر إثــر زيــارة الجنــود إىل بيتهــا 

الســجن. يف  وبقائــه 

مصــر”  “كشــري  لنــا  تقــدم  أيضــا،  مصــر  يف 

لحسن كمال قصة بسيطة ومؤثرة، يرويها 

راو داخي يراقب باهتمام وحذر مشهًدا قد 

وابنــة صـغـرية وكأس  أبــاً  يمثــل  عاديــا  يبــدو 
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وـصـوالً  ميكروبــاص  خــالل مشــوار  كشــري، 

اىل آخــر محطــة.

يف جو يسوده الحنان العارم املمزوج بهموم 

االقتصادية اليوميــة،  والصعوبــات  الفقــر 

بــال  هادئــة  تبــدو  قــد  حكايــة  القــارئ  يتابــع 

مفاجــآت إىل أن تصــل ذروة أزمتهــا. فعندئــذ 

األب  لينجــو  املشــهد  مســرح  يدخــل  اـلـراوي 

للغايــة. مــن موقــف محــرج 

األمهات واألبناء

بالجفــاف  تتميــز  التــي  األب  مــع  العالقــات 

مــع  بالعالقــات  تعويضهــا  يتــم  العاطفــي 

والوئــام.  الهــدوء  مــن  واحــة  وتعتــر  األم 

عنــد  “النــوم  قبــل  مــن  إليهــا  املشــار  القصــة 

قدمي الجبل” تثري اهتمامنا هنا أيًضا لفهم 

تأـثـريات الروابــط بــني عالقــات الحصريــة مــع 

األم كأن الحبــل الســري مــع االبــن لــم يقطــع 

بعــد.

املشــؤومة عن املوت  النبــوءة  تلقــى  أن  منــذ 

عنــد بلوغــه عامــه العشــرين، تخامــر أبطــال 

عــام  القلــق، فيســود جــو  مــن  القصــة حالــة 

مــن الحــزن شــيئا فشــيئا فيرتجــم إىل ســيطرة 

يشــل  ممــا  حياتــه  عــى  والدتــه  شــخصية 

حركاته وشبابه حتى لحظة التمرد النهايئ.

يف قصــة أخــرى، “النهضــة أشــد مــن القتــل ” 

لشكري املبخوت يعامل البطل املراهق الذي 

والدتــه  دينيــا  متطرفــة  جماعــة  فكــر  اعتنــق 

بطريقــة فظــة فيدعوهــا إىل لبــس الحجــاب.

العالقة بني األم وابنتها هي العالقة األنثوية 

بوـضـوح  يتبــني  وذلــك  حميميــة،  األكــر 

العبارة” لياســمني  “بنــت  القصــة  من خــالل 

صبــاح حّنوش ســالفة الذكر. تــدور أحداثهــا 

مــن  الـعـراق  بعــد تحريــر شــمال  مــا  ـفـرتة  يف 

مــن  مســتوحاة  وهــي   ،2017 عــام  داعــش 

غــرق   :2019 آذار/مــارس  يف  وقــع  حــادث 

املوصــل. مــن  نهر دجلة بالـقـرب  يف  عبــارة 

الخــط  يتشــابك  بــاك،  الفــالش  بواســطة 

الرئيــيس بحدثــني آخريــن تأـثـرت بهمــا البنــت 

البطلة عى نفس الدرجة من الدراماتيكية: 

داعــش،  منظمــة  قبــل  مــن  املرتــب  زواجهــا 

والتـعـرض النفجــار عنيــف داخــل مســجد يف 

املوصــل.

 2011 بعــد  مــا  خلفيــة  عــى  تونــس،  يف 

وتداعيــات تصاعــد األصوليــة الدينيــة، تــدور 

لشــكري   ” الفرقــان  “نــور  القصــة  أحــداث 

املبخــوت. فجــأة طفلــة لــم تعــد تميــز مالمــح 

وجه األشــخاص ليــس بســبب ـمـرض بصــري 

بــل بتأثــري النظــام التعليمــي املتبــع يف روضــة 

أطفــال تحمــل اســما ســاخرا يف نظــر الكاتــب.

يف “اســمي أفروديــت”، وهــي أصــال الفصــل 

الكاتبــة  الكلمــات”  “بائعــة  روايــة  مــن  األول 

الســورية ريمــا راعــي، بأســلوب مفعــم بــروح 

الريفيــة  الحيــاة  مــن  تقــدم شــريحة  الدعابــة 

يف ـفـرتة غــري محــددة بعــد اســتقالل البــالد، 

إىل  تعــود  التــي  األحــداث  ذكريــات  تتخللهــا 

الفرنيس. تروي أفروديــت،  االنتــداب  زمــن 

بطلة الرواية، التقلبات التي دفعت والدتها 

هــذا  لهــا، وتداعيــات  هــذا االســم  إىل اختيــار 

االســم اللعــني عــى حياتهــا اليوميــة. القصــة 

مــن  أجيــال  لثالثــة  واقعيــة  لوحــة  تقــدم 

النســاء يوحدهــن خضوعهــن للنظــام األبــوي 

مــن ناحيــة واالســتعمار الفرنــيس مــن ناحيــة 

األمــل  أن  يتضــح  املطــاف  نهايــة  يف  أخــرى. 

مــن  شــكل  أي  مــن  الخــالص  يف  الوحيــد 

أشــكال االســتعباد، ومــن الواجبــات املنزليــة، 

التعليــم. هــو 

 

األب واألبناء يف األدب املالطي

نســيج  األســرية  الحيــاة  أن  الطبيعــي   مــن 

اىل  إضافــة  مســتويات:  عــدة  عــى  لعالقــات 

هنــاك،  واألبـنـاء  الوالديــن  بــني  العالقــات 

بــني  والعالقــات  الزوجــني،  بــني  العالقــات 

األدب  مــن  تمــت  التــي  املختــارات  األشــقاء. 

الديناميكيــات  هــذه  كل  تصــور  املالطــي 

يف  جــوا  “رايس  قصــة  يف  املعقــدة.  األســرية 

املاء” تقــدم كلــري أتزوبــاردي، عــن طريــق راو 

عليــم بــكل يشء، شــابا صــرف مــن الخدمــة 

تلــك  مهــب  يف  نفســه  يجــد  الجيــش،  يف 

والــداه  أعاله. انفصــل  املوصوفــة  العواصــف 

أختــه  عنيــف،  مخــدرات  تاجــر  والــده  ألن 

فيشــعر  نفســها،  عــى  منطويــة  الصغــرى 

ضــد  والدتــه  وعــن  عنهــا  الدـفـاع  بواجــب 

املفرتيــة. والدهــا  اتهامــات 

ألنهــا  القصــة  هــذه  مــن  مقطعــني  اخرتنــا 

عميــق.  بشــكل  الرئيــيس  املوـضـوع  تتنــاول 

صــورة  رســم  يف  يفيدنــا  األول  املقطــع 

بينما الثــاين  وانتهازيتــه،  األب  شــخصية 

الخاتــم للقصــة يحــدث يف غرفــة مستشــفى، 

مــن  يعــاين  الــذي  والــده  البطــل  يــزور  حيــث 

إىل  حوارهمــا  يتـحـول  الـسـرطان.  ـمـرض 

مــدى  عــن  يكشــف  اتهامات متبادلــة  إطــالق 

ضعف التواصل بني الوالد وابنه يف مجتمع 

العائــي. بالتفــكك  يتميــز  معاصــر 

التفــكك نفســه يذكرنــا بمــا نشــهده يف قصــة 

“مركــز الشــرطة” ألدريــان غريمــا، وممــا يزيــد 

الطــني بلــة تغافــل املســؤولني عــن الدفــاع عــن 

الـشـرطة.  هنــا يف مؤسســة  األـسـرة، املتمثــل 

للمــرة األلــف يطــرد أب عنيــف زوجتــه وابنتيــه 

اللــوايت يتقدمــن بشــكاوى متكــررة ضــده إىل 

مركــز الـشـرطة. األم تــكاد تعجــز عــن الــكالم 

الرجــل  شــبح  والعــار.  الخــوف  شــدة  مــن 

يحــوم ـحـول منزلهــن والحي. الكاتــب يصــف 

هــذا الجــو الكابــويس عــى خلفيــة مبــاراة ـكـرة 

القــدم يتحمــس لهــا ضبــاط مركــز للـشـرطة. 

شــاعرية  أو  مجاملــة  بــال  وصــف  أمــام  نحــن 

مزيفة ملجتمع ال يزال يتأثر بنموذج الرجولة 

أفعــال املجتمــع  ردود  واســتقطاب  املهيمنــة 

مــن ناحيــة، هناك الالمبــاالة بســبب الخــوف 

التطفــل  ومن ناحية أخــرى  اآلخــر،  مــن 

الـجـريان. مــن طــرف  املهــووس 

األجداد واألحفاد يف األدبني العربي واملالطي

 القصص التي تعالج العالقات بني األجداد 

الكبــري  العــدد  مــع  باملقارنــة  نــادرة  واألحفــاد 

بــني  العالقــات  تتنــاول  التــي  املؤلفــات  مــن 

األبويــن واألبناء. عــالوة عــى ذلــك، يف تلــك 

بينهــم،  الحــاد  الـصـراع  مــن  بــدال  القصــص، 

طفولــة  تســتحضر  بنضــارة  تتســم  مــا  غالًبــا 

األجيــال. دائمة وتبادل مرح بــني 

يف وسط ” ضفدعة الحمام”، لحسن كمال 

ينبثــق عالــم أبــراج حمــام القاهــرة، والتفاعــل 

بني الناس والطيور يتخذ دالالت عميقة. هنا 

يعد حضور األجداد أمًرا مهًما للغاية: بطل 

ضحــى  والده الــذي  فقــد  طفــل  هــو  الروايــة 

محاولــة  خــالل  جــاره،  عــن  دفاًعــا  بنفســه 

جــده  أن  يكتشــف  عندمــا  لصيدليــة.  ســرقة 

هــو الــذي يقطــع ريــش أجنحــة الطيــور يصــاب 

الحفيــد بخيبــة أمــل، ولكــن عــى الرغــم مــن 

يؤكــد  واملشــروعة،  العفويــة  الغضــب  فــورة 

“لــم أـكـره جــدي أبــًدا… لقــد أحببتــه ألنــه هــو 

جــد وأب يف نفــس الوقــت”.

جو متشابه من الحنني إىل املايض، ولكن من 

دون خالفــات حــادة، يغمــر قصــة “فســتان 

الســاعدي.  ملريــم  جــديت”  جنــازة  يف  وردي 

باألحــرى  أو  طويــل  منوـلـوج  عــن  عبــارة  هــي 

عــن حــوار متخيــل بــني الراويــة وجدتهــا التــي 

الذكريــات  للتــو يف ســرير املستشــفى.  ماتــت 

حول جدتها، والتأمالت يف حسها الفكاهي 

والساخر، تجعلها شخصية أسطورية تؤثر 

بشــكل إيجابــي عــى الراويــة، لدرجــة تدفعهــا 

إىل اتخــاذ ـقـرار غــري متوقــع يف النهايــة.

يف  لأجــداد  املحتمــل  الــدور  ـحـول 

املجتمع الذي يتفاعل فيه األجداد واألجيال 

يف  الــذي  “جــدي  قصــة  تــدور  الجديــدة، 

بالجــد  نفســها: االعتناء  للمؤلفــة  الزاويــة” 

يعتر جسًرا إىل الجنة، بالنسبة إىل األقارب 

يســمحون  وال  إليــه  يســتمعون  ال  الذيــن 

التمــرد  يقــرر  فهــو  دور،  بــأي  يقــوم  بــأن  لــه 

البـقـاء  ضــد هــذه االعتـنـاء الشــكي، مفضــالً 

بمفــرده بــدالً مــن أن يكــون يف صحبــة عائلتــه 

التــي ال تعطيــه أي فرصــة لتعبــري عــن نفســه.

كناقــي  من وظيفة األجــداد  الحرمــان 

الذكريــات واملــوروث الثقايف التــي مــن شــأنها 

الوعــي بهويــة، يمكــن  أن تســاهم يف تعزيــز 
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الجديــدة  لأجيــال  انتقــاداً ضمنيــاً  يكــون  أن 

مــن ـهـؤالء الخليجيــني، الذيــن ينفــرون مــن 

جذورهــم. يف  التفكــري 

لكــن عندمــا يحافــظ الجــد عــى هــذه الوظيفــة 

الحاسمة أحياًنا تنشأ خالفات مع األحفاد: 

يف “بـطـرس، وجه مظلم وبعيــد” للمصريــة 

قصــة  تحــي  الراويــة  عزالديــن،  منصــورة 

يف  شــبحه  ويصبــح  النهــر،  يف  غــرق  شــاب 

بواســطة  األطفــال  لتخويــف  مــادة  القريــة 

تغضــب  عنه،. الراويــة  املتنوعــة  الحكايــات 

وتلــوم جــده عــى أنــه يســتبعدها مــن كونهــا 

قصصــه. بطلــة 

عزالديــن  ملنصــورة  الحمــام “،  يف “بــرج 

لأطفــال  تــروي  جــدة  بــإزاء  نحــن  نفســها، 

قصصا عن أساطري معروفة وكما يف القصة 

صولجــان  تأخــذ  أن  تريــد  الراويــة  الســابقة، 

شهرزاد يف يديها، ولكن الخرتاع قصص عن 

نفســها. هنــا، بمالمــح تشــبه الحلــم وأحياًنــا 

يف  يكــون  أن  اســتحالة  تظهــر  الســريالية، 

وســع األجــداد مــلء الفــراغ العاطفــي ألحفــاد 

يتامــى.

للفلســطينية  ســتي”  يــا  يف “ســتي 

حمــود،  إبراهيــم  ريمــة  بالكويــت  مقيمــة 

مــن  بعيديــن،  جيلــني  بــني  يتمثل التفــاوت 

وجهــة نظــر الحفيــدة الراويــة. شــعور الجــدة 

إىل  يرجــع  تجاه بناتها وحفيداتهــا  بالضيــق 

عقليــة تقليديــة مفادهــا أن اإلنــاث ثقــل عــى 

كاهــل األســرة. لكــن عــى فــراش املــوت يحــدث 

غريــب. أمــر 

للمغربيــة  جــديت”  عــادت  قصة “حــني  يف 

لطيفــة لبصــري، النـظـرة الســلبية لإلنــاث هنــا 

تأخــذ مالمــح الكابــوس. البطلــة هــي حفيــدة 

تالحقها ذكرى الجدة التي تحتقرها لدرجة 

يف  لكــن  بالنفــس  الثقــة  تفقــد  تجعلهــا  أن 

معـجـزة. تحــدث  النهايــة 

كل  مقطعــني،  يتضمــن  املالطــي  القســم 

منهما فعال فصل من رواية، هناك اختالف 

كبــري بينهمــا مــن ناحيــة األســلوب وفلســفة 

الحياة التي تعر عنها الشخصيات، القاسم 

التــي  الزمنيــة  الـفـرتة  تقريًبــا  هــو  املـشـرتك 

فأحــداث  مقطــع:  كل  أحــداث  فيهــا  تجــري 

ألوليفــر  ال تتفتح أبــًدا  التــي  “الياســمني 

القــرن  مــن  الخمســينات  يف  تقــع  فريجــريي 

ببعــض  ترجــع  ـبـاكات  بفــالش  العشــرين، 

عقــود،  بضعــة  املــايض  إىل  الشــخصيات 

بينمــا هنــاك فــرتة زمنيــة أوســع تميــز “الحيــاة 

لرتيفــور زـهـرا،   ” للجــدة جينوفيفــا  الســرية 

فتمتد من العقد األول من القرن العشرين 

الروايــة  تهــدف  الســتينات.  منتصــف  حتــى 

العواصــف  بعــض  ـقـراءة  إعــادة  إىل  األوىل 

العائلية التي تخص ثالثة أجيال، لكل منها 

الخاصــة. مـشـاكله 

التــي  لـ”الياســمني  املرتجــم  الفصــل  يبــدأ 

انتهــى  الــذي  الجــد  بمشــهد  ال تتفتح أبــًدا” 

املمتعــة  قصصــه  بإحــدى  اإلخبــار  مــن  لتــوه 

كذلــك”.  تكــون  وربمــا  حقيقيــة  تبــدو  “التــي 

فعــال بالنســبة إىل الجــد تتـحـول القصــة إىل 

لــن  مؤملــة  صدمــة  معالجــة  مصفــاة إلعــادة 

القــارئ والحفيــد أيضــا إال يف نهايــة  يعرفهــا 

الروايــة. وهكــذا تتجــى وظيفتــه كحــام لقيــم 

االنتماء الحضاري، مساعداً الجيل الجديد 

هويتــه. تكويــن  عــى 

قيــم  يجســدون  األجــداد  كان  املــايض،  يف 

الحكمة والسلطة عى حد سواء، والكشف 

عــن نقــاط ضعفهــم كان يبــدو أـمـرا نــادرا يف 

الحيــاة  محرمــات  يف  الغــوص  كان  األدب. 

املذـكـرات  صفحــات  عــى  يقتصــر  األســرية 

الســري ذاتيــة. هنــا ذكريــات الجــدة جينوفيفــا 

املرحــة واملفعــم بــروح فكاهيــة وكاريكاتوريــة 

ضــوًءا  تســلط  أحياًنــا،  وواقعيــة  أحياًنــا، 

جديــًدا عــى مــاض مكــّون مــن قوالــب نمطيــة 

عن حالة املرأة يف دولة صغرية كانت مثقلة 

كمــا  املجنــدرة،  واألدوار  التقاليــد  بعــبء 

هــي حــال البلــدان الواقعــة يف جنــوب البحــر 

وأفريقيــا. أوروبــا  بــني  املتوســط  األبيــض 

كتبتهــا  مخطوطــة  عــى  العثــور  حيلــة  إن 

جدتها تجعلها تروي نفسها بضمري املتكلم.

يف  هنــا  املختــار  املقطــع  صفحــات   تعــد 

فيهــا  يكشــف  مقدمــة  األنطولوجيــا 

عــى  حصولــه  حيثيــات  جنوفيفــا  حفيــد 

يحــدث أّي  لــم  أنــه  الواضــح  املخطوطة. مــن 

والحفيــد. الجــدة  بــني  لـقـاء 

 يتصــور هــذه األخــري عالقــة التواطــؤ الضمنــي 

التــي أقامهــا هــو مــع جدتــه، فهــو مقتنــع بــأن 

مــن يكتــب مذكــرات يفعــل ذلــك لــي يكشــف 

النقــاب عنهــا يف يــوم مــن األيــام.

عــى  الحفــاظ  مــن  املذـكـرات  هــذه  تمكنــت 

كان  وإن  مختلفــة،  أجيــال  ثالثــة  ترابــط 

للمقدمــة  اـلـراوي  الحفيــد  افرتاضًيــا:  ذلــك 

القويــة  جدتــه  بشــخصية  يفتخــر  الــذي 

التواصــل  يســتطع  لــم  الــذي  اإلرادة؛ والــده 

بجلطــة؛  إصابتــه  شــخص بعد  أي  مــع 

وجينوفيفــا، الجــدة التــي لــن تلعــن حفيدهــا 

أـسـرارها.  عــن  الكشــف  بســبب  قرهــا،  مــن 

فهــو متأكــد مــن أن جدتــه “ستبتســم اآلن”.

لهــذه  النموذجــي  الجــد  مثــل  كل كاتــب 

األنطولوجيــا، بواســطة قصصــه التــي يمتــزج 

قــوة هائلــة  لديــه  الحقيقــي والخيــايل،  فيهــا 

إلعــادة إنشــاء واقــع معــني، مؤطــر يف زمــكان 

ممــا  أحياًنــا(  غامــض  )أو  ودقيــق  مفصــل 

يعطيها معنى أكر شمولية وكونية. القارئ 

يمكــن أن يفســر املشــاهد والرمــوز والنمــاذج 

الالشــعوري  التواصــل  أشــكال  مــن  وغريهــا 

الرســالة  يتجــاوز  املوجــودة يف القصــص وأن 

الظاهرية واملباشرة لكل نص، ليحصد عددا 

التــي  املســتجدة  النصــوص  مــن  يحــى  ال 

تفـسـرياته. منــه  القــارئ وتنتظــر  تســتجوب 

كاتب وأكاديمي إيطالي
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هــذه  أن  الشــأن  بهــذا  املهتمــون  أدرك  وقد 
النـظـرة  بتغيــري  إال  تتحّقــق  لــن  الغايــة 

الكثــري مــن  للـمـرأة والســعي إىل إعطائهــا  الجندريّــة 

واالقتصادّيــة  والسياســّية  االجتماعّيــة  حقوقهــا 

املغتصبة من قبل الذكوريّة يف مرحلة، ثّم تواصلت 

حريّــة  بــإدراج  التاليــة  املوجــات  مــع  الطموحــات 

الرِّجال ضمن أهدافها؛ ألّنهم يعتقدون أّن الرجال 

التقليدّيــة،  الجندريــة  مــن األدوار  متضــررون  أيًضــا 

وحــق  العرقيــة  النســويّة  عــن  الدـفـاع  إىل  وـصـوالً 

اإلجهاض وغريهما.

كالتعليــم  االجتماعيــة  الحقــوق  ُعــّدت  املقابــل  يف 

عــى  القياديــة  واملناصــب  العمــل  يف  التمييــز  وعــدم 

إليهــا  التــي دعــا  أســاس جنــدري، مــن أهــم املطالــب 

العربّيــة،  املجتمعــات  يف  النِّســويّة  الـحـركات  رّواد 

ومع انتشار مّد هذه الحركات يف بقاع مختلفة من 

بإعــالء  العربــّي، وتنامــي األصــوات املطالبــة  العالــم 

صــوت امـلـرأة بالحـصـول عــى حقوقهــا، إالّ أّنــه غــاب 

عنهم أن كثرًيا من النســاء يف مناطق عربّية حظيت 

منهــن  البعــض  حظــي  بــل  الرجــل،  مثــل  بحقوقهــا 

بفــرص أكــر مــن الرجــال يف التعليــم والثقافــة، وهــو 

مــا تكشــف عنــه املدونــة التاريخّيــة، والنتاجــات األوىل 

العربّيــة. للروايــة 

إىل  ســعت  بالكتابــة  بوعيهــا  امـلـرأة  أن  الحقيقــة 

عــن  معــزل  يف  أو  بعيــد  ثقــايف  خطــاب  تأســيس 

الهيمنــة الذكوريّــة وتنميطاتهــا اإلقصائّيــة؛ خطــاب 

تختلــف  كاـمـرأة  بذاتهــا  امـلـرأة  وعــي  مــن  ــس  يتأسَّ

ــا وفكريًّــا عــن الرجــل نقيضهــا، وإذا  ــا وثقافيًّ بيولوجيًّ

كانــت صــورة املــرأة تــرّددت يف كتابــات الرجــل كتابعــة 

وعاشقة وغانية، وغريها من تمثيالت نمطية تحطُّ 

املجتمعــّي  املســتوى  عــى  ومكانتهــا  امـلـرأة  قــدر  مــن 

والقيمــّي والثقــايّف، وإن كانــت – يف املقابــل – أعلــت 

مــن صــورة الرجــل، وجعلتــه يف مركــز الداـئـرة التــي 

يف   – امـلـرأة  كتابــات  فــإن  إليهــا،  النِّـسـاء  تســتقطب 

معظمهــا – قدمــت صــورة للرجــل مماثلــة لصورتــه 

يف الواقــع عــى عكــس مــا يدعــي؛ صــورة أـقـرب إىل 

الرجــل االنتهــازي املســتبّد القاهــر الخائــن، الضعيــف 

إناث تقود الغزالن 
في الصحراء

نساء “أنطاكية” للينا هويان الحسن
محركات العرائس على مسرح الحياة

ممدوح فّراج الّنابي

اتخذت الحركات النِّسوية يف العالم منذ نشأتها من قضايا املرأة 

شاغلها األسايس، فانربى جهدها للدفاع عن قضاياها األساسية 

التي تهمُّ املرأة يف املجال السيايس واالقتصادي والجنيس، كنوٍع 

من رّد االعتبار لوضعية املرأة بالحصول عى بعض املكتسبات التي 

فقدتها بسبب البطرياركّية، وثانًيا كنوٍع من االنتصاف من الذكوريّة 

التي تعاملت مع نقيضها عى مستوى الجندر باستعاء واضطهاد 

وإقصاء.

كتب

الشــخصية، الرجــل غــري الداعــم للمــرأة، بــل 

لهــا واملثّبــط للهمــم. هــو املُْحِبــط 

مجــال  دخلــت  امرأة/كاتبــة  أن  أظــن  ال 

االنتقــام  جرثومــة  تحمــل  وهــي  الكتابــة، 

وممارســاتها  البطرياركّية/الذكوريــة،  مــن 

اإلقصائيــة، أو حتــى كانــت مشــغولة بالرجــل 

بوصفه النقيض البيولوجي لها، بقدر ما هي 

مشــغولة بذاتها/هويتهــا الخاصــة، وتحّررهــا 

مــن قيــود الذكوريــة أيًّــا كانــت صفتهــا عليهــا 

وتحقيــق  إلــخ(،  )أب/أخ/زوج/حبيب/ابــن/.. 

دة،  مكاســب – عــى األقــل معنويــة – متعــدِّ

ال تقــف عنــد اســتقاللها وتحّررهــا مــن العــوز 

بــه  يضغــط  الــذي  القيــد  يمّثــل  الــذي  املــادي 

الحيــاة  لشــروط  تخضــع  ويجعلهــا  عليهــا، 

أو  خاضعــة  أو  تابعــة  تظــل  بــأن  املجحفــة، 

حتــى – يف أقــل الدرجــات – مهادنة/مســاملة، 

مــروًرا بتحســني وضعيتهــا يف املجتمــع )الــذي 

ورة املنّمطة التي  هي جزء منه( غري تلك الصُّ

حصرتهــا يف إطارهــا الجنــدري أو البيولوحــي 

جديــدة،  وضعيــة  يف  وإنمــا  )أّم/زوجــة( 

والتعليــم،  الثقافــة  تأـثـريات  مــع  تتــواءم 

وفاعــل  كمكــّون  تغيــري،  أدوات  باعتبارهمــا 

وإحــدى  ونهضتــه،  املجتمــع  حركيــة  داخــل 

أدوات إنتاجه التي تتشاطر مع الرجل ثمرة 

مــن  إىل تحّررهــا  نجاحــه ونهضتهــا، وـصـوالً 

ذاتهــا. واســرتداد  االســتالب، 

والســبب األســايس الــذي يجعــل مــن االنتقــام 

يعــود  املرأة/الكاتبــة،  مخيلــة  يف  وارد  غــري 

التــي  بــأن مشــكلة امـلـرأة  يقينهــا  إىل   – – أوالً 

تخــصُّ  ال  بهــا،  وســاوم  الرجــل،  صنعهــا 

ســيمون  تـقـول  كمــا   – وإنمــا  وحدهــا  امـلـرأة 

الرجــل”،  مشــكلة  كانــت  “دائمــا  بفــوار  دي 

يف   – زيــادة  مــي  توضحــه  الــذي  األمــر  وهــو 

كتاب كلمات وإشــارات – يف نداء اســتجدايئ 

للرجــل، بغيــة تحــّرر الطرفــني بقولهــا “أيهــا 

حــرّرين  ـ  ذليــالً  فكنــت  أذللتنــي  لقــد  الرجــل 

ا”، وهــو مــا أعلنتــه صراحــة الكاتبــة  لتكــن حــرًّ

أشــبه  وجعلتــه  بــل  البحــريي،  نعمــات 

بصيحة هكذا “أكتُب من أجل تحرير الرجل 
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كتب

أيًضــا”، وثانيــا، أن غايــة الكتابــة النســائية – 

كمــا تصــرح إيلــني شــوالرت هــو “إـبـراز األنوثــة 

بشــقيها الخفّي والصارخ أو املعلن”، وإرادة 

بشــكل  يكشــف  ذاتهــا  عــن  التعبــري  يف  امـلـرأة 

التــي عرقلــت هــذه  الإرادي كافــة املمارســات 

الّذات يف سبيل تحّررها واستقاللها الفردي. 

بصفة عامة املرأة ال تكتب عن ضّدها بمقدار 

ما تكتب عن الهيمنة الّسائدة التي جّسدت 

ر  والتطــوُّ والجمــود  والتجديــد  التقليــد 

والحرمــان واالكتـفـاء؛ ألجــل تفكيــك ســلطة 

الســائد يف املجتمــع باعتبــاره مجموعــة قيــم 

ثوراتهــا  عــى  عــالوة  وثابتــة،  ســائدة  ثقافيــة 

يف  وحّقهــا  إلنســانيتها،  تدمــري  كل  ضــّد 

والحيــاة. الحريــة 

أطماع آل منجوك وأطماع السياسة

روايتهــا  يف  الحســن  هويــان  لينــا  تتخــذ 

التنويــر،  )دار  الخـفـاء”  ومـلـوك  “أنطاكيــة: 

املتعلقــة  األطروحــات  هــذه  مــن   ،)2021

بحريــة امـلـرأة واســتالبها مــن قبــل الذكوريــة؛ 

نموذًجــا كاشــًفا ملاهيــة الصــراع ]القــدري[ بــني 

امـلـرأة  مواجهــة  املقابــل  ويف  وامـلـرأة،  الرجــل 

لكافــة التحديــات التــي خضعــت لهــا كابـتـزاز 

من عالم الذكورة، كما تعكس قدرة هؤالء 

هــذه  ملثــل  ي  والتصــدِّ التمــرُّد  عــى  النـسـاء 

للرجــل. امـلـرأة  ترويــض  اإلكراهــات، وكيفيــة 

تــدور أحــداث الروايــة يف شــمال ســوريا؛ يف 

ل عصيان نهر العايص  تلك املنطقة التي شكَّ

نحــو  عــى   – أســاطريها وحكاياتهــا، وتحــي 

مــا ـجـاء يف كلمــة الغــالف الخلفــي – “ـسـرية 

مرحلــة  يف  عشــَن  النـسـاء  مــن  مجموعــة 

مــن  االنتقــال  فيهــا  جــرى  كــرى  تـحـوالت 

اإلقطاعيــة إىل بدايــات الدولــة الحديثــة، ومــا 

تركــه ذلــك مــن تأثــري عــى حيواتهــن”. الالفــت 

أن عالــم النســاء ال يــأيت منفصــالً عّمــا حولــه، 

العالقــات  لطبيعــة  وعاكًســا  متداخــالً  بــل 

املتشابكة التي رسمت مصائر الشخصيات، 

بحكــم قربهــا مــن اآلخــر وبعدهــا عنــه.

تبدأ الرواية بتوأم آل منجوك؛ صادق باشا، 

االختــالف  مــن  الرغــم  عــى  بيــك،  وممتــاز 

قدريًّــا  مرتبطــان  أنهمــا  إال  بينهمــا  الظاهــر 

باشــا  فصــادق  واملــوت؛  الــزواج  يف  ببعــض 

الذي لم ُيكمل تعليمه، اهتم برعاية شؤون 

أرض والده، يعشق النساء والخمر والقمار 

أتــّم دراســة  الــذي  بيــك  والصيــد، أمــا ممتــاز 

الطــب، ثــّم التحــق بالكليــة العســكرية، فهــو 

بالفضيلــة.  متمســك  زاهــد  ومتديــن  جــّدي 

مجيــدة  توأمــني؛  أختــني  مــن  تزوجــا  وقــد 

تزوجهــا  وفريــدة  باشــا،  صــادق  تزوجهــا 

ممتــاز بيــك، وقــد أنجبــت ذكريــن تــوأم همــا: 

كيــوان وـعـوين، وأنجبــت فريــدة خانــم ملمتــاز 

فهريــة  همــا:  اإلنــاث  مــن  تــوأم  بنتــني  بيــك 

األبـنـاء  مــن  الثــاين  الجيــل  ومــع  ومجيــدة. 

تأخــذ الروايــة شــكالً آخــر إذ تنفتــح عــى شــكل 

ــراع املعلــن تــارة واملســترت تــارة  مــن أشــكال الصِّ

ثانيــة داخــل أروقــة القصــر، كاشــفة عــن تأثــري 

القصــر،  ســكان  عــى  ـجـرت  التــي  التـحـوالت 

حدثــت  التــي  السياســّية  التـحـوالت  بســبب 

يف اإلقليــم، وـصـوالً إىل قــدوم دادا )عدويــة( 

“إن  الهدهديــة  وصفــه  عليهــا  ينطبــق  التــي 

بخطواتهــن”  الريــح  يحّركــن  نـسـاًء  هنالــك 

تأـثـريات  وُتحــدث  القصــر،  ســكونية  فتهــدم 

عديدة سواء عى شخصيات القصر )فريدة 

شــخصيات  عــى  أو  خانم/وفهرية/وـعـوين( 

مــن خارجــه، عــى نحــو مــا يحــدث مــع فجــر 

التي تدين لها بما حدث لها فيما بعد، وقد 

صــارت نجمــة مــن نجــوم املجتمــع عــى نحــو 

تـقـرأ الكتــب يف عتمــة  مــا كانــت تحلــم وهــي 

أرشــدان  مــدام  لقــب  فحملــت  الكنيســة، 

منجــوك، وُمحــي املــايض بعــد أن صــار اســمها 

فاـيـزة. الجديــدة 

يســعى الخطــاب الــروايئ – يف أحــد جوانبــه – 

إىل إعــادة كتابــة التاريــخ القديــم، ومقاومــة 

ضــد  مورســت  التــي  اإلمرياليــة  الهيمنــة 

وقائــع  الروايــة  فتســرد  الســورية،  األرايض 

حكومــة  مارســتهما  اللذيــن  والفصــل  املحــو 

أنقــرة يف توّســعاتها بضــم الكثــري مــن األرايض 

لــواءي  مــع  حــدث  مــا  نحــو  عــى  الســورية، 

يف  يحــدث  مــا  ثــم  عينتــاب،  وغــازي  أورفــة 

اإلســكندرون. كمــا تتطــرق إىل مــا تتعــّرض لــه 

األرايض العربّيــة مــن اســتالب واحتــالل عــى 

نحــو مــا يحــدث مــن احتــالل إيطــايل لليبيــا، 

ودور املقاومة يف دحر االحتالل، ويف املقابل 

تمارســه  الــذي  الظلــم  أشــكال  كافــة  ترصــد 

الخاضعــة  األرايض  عــى  اإلمرياليــة  هــذه 

لســيادتها.

بطات من التاريخ

لينــا  الســورية  الكاتبــة  كتابــات  يف  املتأّمــل 

هويــان الحســن، ُيــدرك مــدى ولعهــا الشــديد 

ويتــأىت  للـمـرأة،  باالنحيــاز  الولــه  ّحــد  إىل 

هــذا االنحيــاز أّول مــا يتــأىت باختيــار بطالتهــا 

الرغــم  عــى  النـسـاء،  مــن   – الغالــب  يف   –

تــدور يف عالــم  قــد  الروايــات  مــن أن أحــداث 

الذكــور، إال أن للمــرأة دوًرا محوريًّــا ال يمكــن 

التغايض عنه؛ فهؤالء النساء/البطالت – يف 

أعمالهــا الروائّيــة – يتمتعــن بالقــوة واملبــادرة 

واالســتقالل، والشــغف بالحــب والتحريــض 

للروايــة  الهدهديــة  فمفتتــح  أيًضــا،  عليــه 

القائــل “إمــا حيــاة يلهمهــا الشــغف ويضيُئهــا 

العشــق، وإمــا حيــاة مظلمــة كئيبــٌة مهــدورة؟ 

هما خياران للعيش”، يبدو كشعار تحرص 

عّرضهــن  مهمــا  وتنشــده،  عليــه  النـسـاء 

للنســق. لتبعــات خرقهــن  لــه  االمتثــال 

ومن ثّم تستخرج النساء من نسغ التاريخ، 

الذي يكشف عن قيمة هذه املرأة ومعدنها، 

وأيًضــا صالبتهــا يف تحــدي كافــة الصعوبــات 

التــي تواجههــا؛ لــذا نراهــا تعمــد إىل املواجهــة 

فتضــع امـلـرأة أمــام نقيضهــا الرجــل، كنــّد لــه 

تعــود  وإليهــا  وتمــرده  عنــاده،  يف  تنافســه 

ُســْلطة الحــي، كمــا أن إدارة أحــداث الروايــة 

وحركتهــا ومصائــر الشــخصيات ُمعّلقــة بيــد 

النِّـسـاء، وكأنَّ الشــخصيات الذكوريّــة أشــبه 

حكمــة  حســب  فامـلـرأة  املاريونــت،  بعرائــس 

عــى  العرائــس  “مـحـرك  هــي  البنتهــا  الزنبــق 

الحيــاة”. مســرح 

مقابــل  الرجــل  ــش  ُتهمِّ أنهــا  يعنــي  ال  وهــذا 

االنتصــار للـمـرأة، فهــي غــري معنّيــة – بامـلـرة – 

بتبّني ما تطرحه النِّْسوية يف صورتها الغربية 

أو نسختها العربّية من آراء ومواقف تدافع 

بهــا عــن املــرأة ضــّد اســتالب الرجــل لهــا. وإنمــا 

بهــذه  للـمـرأة  تمثيــالت  حضــور  اّطــراد  يــأيت 

الكثافة يف أعمالها، كتأكيد لحقيقة شاهدة 

مفادهــا  ومدوناتــه؛  التاريــخ  وقائــع  عليهــا 

أن امـلـرأة العربيــة بقــدر مــا نالهــا مــن إجحــاف 

يف تصــورات الذكوريّــة الذهنّيــة وكتاباتهــم، 

لكــن كواقــع معيــش وتاريخــي وســياق ثقــايف 

مكاســب  متمّيــزة وحّققــت  بمكانــة  حظيــت 

املــادي،  واالســتقالل  التعليــم  مســتوى  عــى 

هــذا  يف  الـغـرب  يف  قريناتهــا  بــه  تحــظ  لــم 

مــا  الجانــب هــو  التوقيــت املبّكــر، وإـبـراز هــذا 

تســعى الروايــة يف أحــد أهدافهــا إىل تأكيــده 

عــر اســتحضار تمثيــالت ملرويـّـات عــن النســاء 

وحكايتهــن التــي ال تنضــب، وتــري العوالــم 

ــا وشــبًقا وانتقاًمــا. حبًّ

هويــان  مهــا  ُتقدِّ التــي  امـلـرأة  عامــة  بصفــة 

يف  بهــا  املشــغولة  أدق  وبمعنــى  الحســن، 

كتاباتها )األدبّية والتاريخّية(؛ هي امرأة من 

)روالن  مــن ورق  كائًنــا  لحــم ودم، وليســت 

بــارت(، حتــى ولــو كان لهــا امتــداد يف أفعالهــا 

مــن حكايــات األســاطري والخرافــات، إال أنهــا 

اـمـرأة تنبــض بحــب الحيــاة واالنغمــاس فيهــا 

حــّد الثمالــة، تهــوى املغاـمـرة واملجازفــة ضــد 

أو  قانــون  يردعهــا  أو  يحّدهــا  أن  دون  التيــار 

والصيــاد  الطريــدة  فتصبــح  ديــن؛  أو  عــرف 

التمــرد  بشــغف  تحيــا  اـمـرأة  واحــد،  آٍن  يف 

واالستقالل، تجنح إىل النهل واالغرتاف من 

لــو كان فيهــا هالكهــا. الّلــذة حتــى  كــؤوس 

يتعامــل الخطــاب الــروايئ مــع املــرأة عــى أنهــا 

ليســت عبًئــا عــى الرجــل أو مجــرد تابــع لــه، 

تحتمــي بظلــه مــن أجــل اكتســاب املزيــد مــن 

تقديــر الــذات وتحســني أوضاعهــا املعيشــّية، 

نـسـاء  عقليــة  عــى  وارد  غــري  املفهــوم  فهــذا 

هويــان الحســن البتــة، فامـلـرأة عندهــا – عــى 

اختالف وضعيتها االجتماعية )فقرية/غنية( 

)مسلمة/مســيحية/يهودية/ والهوياتيــة 

ومتحققــة،  متحــّررة  مســتقلة   – صابئــة…( 

لهــا هويتهــا الخاّصــة، وثقافتهــا التــي تحتمــي 

بهــا، وتجعــل منهــا نموذجــا يســعى الرجــل 

يصنــع  بــل  إليهــا،  ويتــوّدد  الســتقطابها، 

نحــو  عــى  بهــا،  الظفــر  مــن أجــل  املســتحيل 

مــا فعــل الضابــط مظفــر مهتيــار مــع عدويــة/

األـمـرياالي،  خالــه  زوجــة  كانــت  التــي  دادا، 

فوقــع يف غرامهــا، وعــى الرغــم مــن إبعــاده 

البارجــة  ملــدة خمــس ســنوات؛ ليخــدم عــى 

يــاووز ســليم التــي تجــوب البحــر، إال أنــه عــاد 

إليهــا بعــد طالقهــا مــن عــوين باشــا، وعاشــت 

والــد  جرجــس  فعلــه  مــا  نفــس  وهــو  معــه. 

سيزار الذي تخّى عن الرهبنة يك يتزوج من 

التــي أحبهــا. مقبولــة أفنــدي 

متعلقــة  ملفاهيــم  الــروايئ  الخطــاب  يؤّســس 

بامـلـرأة وعالقتهــا بذاتهــا وجســدها مــن ناحيــة 

اـحـرتام ذات  تؤكــد أوالً  نـظـرة  وهــي  أخــرى، 

بيولوجــي،  أســاس  عــى  لطبيعتهــا  امـلـرأة 

لآلخر/الرجــل  نـظـرة االـحـرتام  تصديــر  وثانيــا 

ومــن   – الجســد  معطيــات  مــع  تعاملــه  يف 

ثــم – فــال يــأيت تعامــل املــرأة مــع جســدها عــى 

أنــه خطيئــة تســتحق التكفــري، وإنمــا تتعامــل 

عــر  الــروح  دواء  ]هــي[  “اللــذة  أن  باعتبــار 

الجســد، ]فـــ[ حــني يلتحــم الجســدان تتوهــج 

ودادا،  كيــوان  بــني  حــدث  مــا  هــذا  الــروح”، 

وســيزار وفهريــة، وفجــر وكيــوان، ودادا مــع 

الضابط مهتيار. ومن قبل توّحد جسد امللك 

شــام مــع جســد امللكــة عشــرية، فانبثقــت مــن 

أوج العشــق بينهمــا، التّلــة التــي ُبنــي عليهــا 

قصــر منجــوك، ودارت أحــداث الروايــة حــول 

محيطــه. ويف  شــخصياته، 

الوعي النسايئ

عــى  ســواء  الــروايئ  الخطــاب  أن  يبــدو 

والتمثيــل  الســردي  الصــوت  مســتوى 

والحكايــة، ينحــاز للمــرأة، وهــو مــا يظهــر عــر 

التمثيالت التي قدمتها املؤلفة للشخصيات 

للـمـرأة؛  ناصعــة  صــورة  فتقــدم  النســائّية، 

)عليــا  طبقتهــا  اختــالف  عــى  امـلـرأة  فنمــاذج 

ودنيا( وعرقها )عرب/تركمان/يهود/يونانية( 

)مسلمة/مســيحية/يهودية/صابئة(  ودينهــا 

– وكأنهــا تنتصــر ملقولــة ابــن عربــي “ال يـعـّول 

عــى يشء ال يؤنــث”- اـمـرأة مثقفــة خريجــة 

مدارس ُعليا، وتجيد اللغات املتعّددة، كما 

مســايرة  يف  الغربيــة  للمدنّيــة  مواكبــة  أنهــا 

املوضــة وارتيــاد الســينما، وقيــادة الســيارات. 

فنحــن مــع نمــاذج لنســاء مدنّيــات مفخــرة يف 

ظــل ســياق تاريخــي موغــل يف القــدم، كانــت 

تعيــش يف  مــا زالــت  بعــض املناطــق  امـلـرأة يف 

الخـبـاء، واألمثلــة عــى وعــي امـلـرأة وثقافتهــا 

ممتــاز  ابنتــا  وفريــدة  مجيــدة  فمثــالً  كـثـرية، 

الراهبــات  مدرســة  مــن  متخرجتــان  بيــك 

الفرنسيسكانيات يف حلب، وتقرآن باللغات 

والفرنســية. والرتكيــة  العربيــة 

والزنبق التي اشتهرت كراقصة تخرجت من 

األليانــس، واشــتهرت بالعــزف عــى القانــون 

وحفظها املعلقات السبع، وأشعار المارتني 

ورابليــه، عاشــت أجــواء صالــون مريانــا بــكل 

ولـقـاءات  وثقافــة  وفــن  ذائقــة  مــن  فيــه  مــا 

تخللهــا لعــب الشــطرنج والــورق واملســابقات 
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كتب

الشعرية والغناء والعزف ورقص السماح، 

أديــب  خالــدة  الرتكيــة  الكاتبــة  الزمــت  كمــا 

لوكالــة  وكاتبــة  مراســلة  تعمــل  كانــت  التــي 

األناضــول، وعدويــة ابنتهــا ســجلتها لتــدرس 

وروزا  إســطنبول،  يف  الفرنســية  املــدارس  يف 

أنطاكيــة  مــدارس  يف  متعّلمــة  املختــار  ابنــة 

وتتكّلــم وتكتــب الرتكيــة والفرنســية. وكذلــك 

فجر ابنة يرق والراعي كانت تقرأ بالفرنسية 

كمــا  النــاس  عــادة  بحكــم  والرتكيــة  جيــًدا 

تعلمــت الـقـراءة والكتابــة بالعربيــة، وأـخـرًيا 

الطــب يف فرنســا  ابنــة فجــر درســت  مجيــدة 

طبيبــة. وتخرجــت 

كمــا ال تكتفــي املــرأة بمــا تكتســبه مــن معرفــة 

مــن  تنهــل  أيًضــا  وإنمــا  عــن طريــق املدرســة، 

أعــدت  الزنبــق  مثــال  فنجــد  الحيــاة  مدرســة 

“أن  حكمتهــا  مــع  متســقة  تكــون  يك  ابنتهــا 

مــن  فحرّرتهــا  العرائــس”،  محركــة  تكــون 

ب ألّي يشء، عّودتها أن تكون حرة،  التعصُّ

بالحيــاة،  حقيقيــة  معرفــة  ثـمـرة  وحريتهــا 

ســيًدا  أحــد  يكــون  وأال  ألحــد  تنتمــي  وأال 

عليهــا، وعندمــا حّرضــت الزنبــق ابنتهــا عــى 

الــزواج مــن رجــل ســتيني كان بغــرض حمايــة 

تمّنعــت  فجــر  وباملثــل  ينتهــك.  بــأال  جســدها 

التــي  اإلـغـراءات  كافــة  رغــم  الراهــب،  عــن 

لكيــوان  تستســلم  لــم  كمــا  عليهــا،  مارســها 

فيمــا بعــد، وقاومتــه، ولــم تمنحــه جســدها 

لــه. بهــا كاـمـرأة  أن اعــرتف  بعــد  إال 

يســاوي الخطــاب الــروايئ بــني الرجــل وامـلـرأة 

يف تعاملهمــا مــع الخرافــة والشــعوذة، عــى 

الرغــم مــا يتمتعــان بــه مــن ثقافــة وعلــم، كانــا 

تحــت  الوـقـوع  مــن  والحصــن  املــالذ  بمثابــة 

الظــروف  أن  إال  والنبــوءة،  الخرافــة  ســلطة 

ــلطة  السُّ لهــذه  اضطرتهمــا أحياًنــا لالنصـيـاع 

الغيبّيــة؛ فاألختــان مجيــدة وفريــدة خريجتــا 

مــدارس الراهبــات، ال تقيمــان وزًنــا لحكايــات 

أن  إال  الهدهديــة،  ودايتهــا  املنطقــة  افــة  عرَّ

مجيدة هرولت إليها، يف محاولة ملساعدتها 

بــأن  تنصحهــا  وبالفعــل  اللــنب،  إدرار  عــى 

تســاعد  ميــاه  فيهــا  تنبــع  مغــارة  إىل  تذهــب 

الحليــب،  مــن  املزيــد  إدرار  عــى  املرضعــات 

مــا  للخرافــة وخالفــت  انصاعــت  إن  مــا  لكــن 

نهايتهــا،  كانــت  حتــى  ثقافتهــا  عليهــا  ُتمليــه 

ُقّطــاع  هاجمهــا  النبــع  إىل  ذهابهــا  فأثـنـاء 

وســلبها  بهــا  يفتكــوا  أن  واســتطاعوا  طــرق، 

وأمــوال.  ذهــب  مــن  تحملــه  كانــت  مــا  كل 

وباملثــل تذهــب بدريــة إىل الهدهديــة يك ترّقــق 

قلب كيوان لها، وإن كانت تعلم الهدهدية 

أن مثــل هــذه األعمــال ال ُتجــدي يف العشــق. 

جالــس  وهــو  ينـصـاع  باشــا  صــادق  وباملثــل 

رومانّيــة،  لغجريــة  حلــب،  مالهــي  أحــد  يف 

هربــت مــن الـحـرب وكانــت تعمــل راقصــة يف 

امللهــى، بــأن تـقـرأ لــه ورق التــاروت، فســمح 

لهــا بــأن تـقـرأ حظــه، وإن كانــت حذرتــه عّمــا 

ينتظــر أخــاه مــن خطــر، وهــو مــا تحّقــق فيمــا 

بعــد.

استاب األنوثة

خطابيــة  بــدون   – الــروايئ  الخطــاب  يديــن 

زاعقة – ممارسات الذكورية ضّد املرأة، وما 

الطبقــات  نـسـاء  )خاصــة  امـلـرأة  لــه  تعرضــت 

اجتماعّيــا  انتهاكّيــة  ممارســات  مــن  الدنيــا( 

مــا  أن  إىل  إشــارة  يف  وجســديًّا،  ونفســيًّا 

تتعرض له املرأة من انتهاكات وعنف، ليس 

جديــًدا، بــل هــو ممارســات قديمــة ومرتبطــة 

املتســّيد/الرجل،  اآلخــر  الطــرف  بوجــود 

ونظرتــه للـمـرأة كجســد أو ســلعة ُيشــبع بــه 

رغباته الجنســّية الشــبقّية تارة، واحتياجاته 

تــارة  املادّيــة بتقديمهــا لآلخريــن مقابــل أجــر 

أخــرى.

تمثيــالت  الّســردي  الخطــاب  داخــل  فتطــرد 

دة لكافة أشكال الُعنف التي مورست  متعدِّ

اللفظّيــة  باملضايقــات  ســواء  امـلـرأة  ضــدَّ 

واملعايرة )دادا وزميالتها يف املدرسة ووصفها 

بابنــة راقصــة، وأن املــال الــذي تصرفــه عليهــا 

الزانيــة  بابنــة  وفجــر وصفــت  شــريًفا،  ليــس 

واملجنونة(، أو عر أشــكال العنف الجســدي 

املفرط عى نحو ما فعل بكري ابن القصاب 

مــع فجــر، وكاد يقتلهــا إال أنــه أخطأهــا وقتــل 

صديقتهــا روزا، ومنهــا قتــل كيــوان لفهريــة 

مــع  الهــروب  ومحاولتهــا  عليــه،  لتمردهــا 

ســيزار. عــالوة عــى مــا مارســته الذكوريــة مــن 

العــوز جنســيًّا  محــاوالت اســتغالل حاجــات 

كما فعل القصاب مع يرق، ومن قبل ابن 

عم يرق الذي كان متزوًجا من ثالث نساء، 

عــى  زوجاتــه  مــن  اـمـرأة  يجــر  يــوم  كان كل 

مرافقته ليقدمها لعابري السبيل لقاء أجر. 

نوفــل  الخــوري  مــع  حــدث  الــيء  ونفــس 

الشــعريات مــع فجــر التــي ســعى الســتغالل 

عطشــها للمعرفــة فســاومها عــى جســدها.

هذا االطراد يشري إىل ضعف حيلة الرجل يف 

ترويــض امـلـرأة، ومــن ثــم ال يلجــأ إال لخطــاب 

وهــو  وســلطته،  لذكوريتــه  كتأكيــد  العنــف 

ضربوهــا  الذيــن  يــرق  عــم  أبـنـاء  مارســه  مــا 

ثــم  بينهــم  فيمــا  اغتصابهــا  عــى  وتناوبــوا 

تعكــس  آخــر  جانــب  ومــن  للذئــاب،  ألقوهــا 

واقــع الرجــل املنصــرف كلّيــة إلشــباع غريزتــه، 

امـلـرأة  واقــع  مقابــل  يف  ســلطويته،  وإثبــات 

واملدنيــة. واملعرفــة  العلــم  إىل  املنصــرف 

مــن  يســتلمحه  مــا  القــارئ  عــى  يخفــى  ال 

بــني  تواطــؤ  شــكل  يف  يتــأىت  للـمـرأة  انحيــاز 

بــاب  يف  يدخــل  التواطــؤ  وهــذا  النـسـاء، 

فريــدة  فــاألم  امـلـرأة؛  ســر  فامـلـرأة  الحمايــة؛ 

خانــو تعلــم أن فهريــة شــريكة ألختهــا بدريــة 

يف كيــوان، وال تتحــدث وتصمــت دون عتــاب 

أو لــوم، ويــرق عندمــا شــعرت بــأن الخــوري 

يســتغل جســد ابنتهــا، قالــت “ال بــأس يبيــح 

الخــوري  هــذا  اســتغّي  يشء،  كل  الفقــر 

النن، إنه عنني لن يؤذيك، اطلبي منه لرية 

ذهًبا”، والهدهدية تتواطؤ مع فهرية عندما 

تحمــل للمــرة الثانيــة مــن كيــوان، وتســاعدها 

للتخّلــص مــن جنينهــا، ومــن قبــل ســاعدت 

يرق بتزويجها من إسطفان، وباملثل تتواطؤ 

سعد يكن
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فجــر مــع أمهــا عندمــا تراهــا تحــت القصــاب، 

وال تصارحهــا بمــا رأت. كمــا توطــأت دادا مــع 

فجــر، وكان مــن نتائــج هــذا التواطــؤ هــو زواج 

ل حياتها تماًما، من فجر  كيوان منها، وتبدُّ

ابنــة الراعــي إىل فاـيـزة ـحـرم كيــوان باشــا.

تتســم كتابــات هويــان الحســن بصفــة عاّمــة 

بــأن التاريــخ وعوالــم الباديــة وامـلـرأة يشــكلِّون 

تجربتهــا  يف  الّســرد  ومــدارات  الرؤيــة  َحجــر 

الروائّيــة، فــال تخلــو روايــة مــن رواياتهــا مــن 

هذه التيمات وقد تحضر التيمات مجتمعة 

يف بعــض أعمالهــا كمــا هــو ظاهــر يف روايتــي 

“بنــات نعــش” و”ســلطانات الرمــل”، وهــذه 

املراوحة بني هذه التيمات يف عواملها، جعلت 

روايــة األجيــال،  إىل  تميــل  الروايــة  بنيــة  مــن 

فخيــط الحكايــة ممتــد ال يتوقــف عنــد الجيــل 

األول ممــن وقعــت عليــه الحكايــة، أو أســهم 

األحــداث  ســري  يتواصــل  وإنمــا  بصناعتهــا، 

هــو  كمــا  املتعاقبــة  األجيــال  عــى  وتأثرياتهــا 

وروايتهــا  ونـسـاء”،  “أملــاس  روايــة  يف  ظاهــر 

الخـفـاء”  ومـلـوك  “أنطاكيــة  الجديــدة 

مــن  تبــدأ  التــي  األماكــن  تـنـّوع  إىل  باإلضافــة 

موطنهــا األصــي ســوريا، ثــم ُتـغـرِّب وُتشــرِّق 

تحــي  فالروايــة  جديــد.  مــن  إليــه  وتعــود 

هــذه  وتقاطعــات  أجيــال،  ثالثــة  مـسـرية 

وعالقتهــا  البعــض،  بعضهــا  مــع  األجيــال 

لة للمــكان، وهــو مــا يشــبه  باألســطورة املشــكِّ

الداـئـرة.

كمــا تتســم الّروايــة عــى الجانــب الفنــي بأنهــا 

رواية تكراريّة حيث الشخصيات ُتكرِّر مسار 

الشخصيات السابقة يف أخطائها ومصائرها 

أيًضــا، فعــوين يكــرِّر ســرية والــده صــادق باشــا 

يف حــّب النســاء والقــوة والســيطرة، وحكايــة 

العشــق  بســبب  وصراعهمــا  وعـشـرية  شــما 

والَغــرية تتكــرر مــع فهريــة وبدريــة، فبدريــة 

أختهــا،  عــى  التآّمــر  إىل  الحقــد  بهــا  يصــل 

ومــوت  وقتلهــا،  عليهــا  ـعـوين  وتحريــض 

التــوأم يتكــّرر مثلمــا مــات صــادق باشــا بعــد 

مــوت ممتــاز بيــك، تمــوت بدريــة بعــد شــهر 

من وفاة فهرية. التكرار يشمل إخفاء املايض 

ففجر تخفي ماضيها عن ابنتها مجيدة، وال 

تتعــرف األـخـرية عليــه إال يف مذكراتهــا، ومــن 

)عدويــة(  دادا  البنتهــا  الزنبــق  تعــرتف  قبــل 

بقليــل. وكلتاهمــا  قبــل وفاتهــا  عــن ماضيهــا 

)مجيدة ودادا( تفتخر بهذا املايض. ويف حالة 

كــم  تدركــني  “لــو  لهــا  تـقـول  نراهــا  مجيــدة 

أفتخــر بــك، انشــريها إنهــا ســرية مدهشــة، ال 

تتصوري كم تغريت أنا”، وباملثل تكرر بدرية 

حكايــة مريــم الهدهديــة يف تعلُّقهــا بقلــب ال 

ُيحّبهــا.

أيًضــا   – تتكــّرر  الشــخصيات  تكــررت  ومثلمــا 

الدكتاتوريــة  يواجــه  فكيــوان  الحــوادث   –

القوانــني  مــن  فــّر  أنطاكيــة  ثانيــة، ففــي  ـمـرة 

الرتكّية املجحفة التي أقرتها الكمالّية، وباع 

األمــر  ويتكــّرر  حلــب،  إىل  وفــّر  أمالكــه  كل 

مــرة ثانيــة يف ظــل دكتاتوريــة جديــدة، تتمّثــل 

دولــة  بعــد  حلــب  زار  الــذي  عبدالناصــر  يف 

الوحــدة العربيــة، وأذهلــه ثراؤهــا الفاحــش 

ومعاملهــا.

لعبة السرد

يلعب الخطاب الروايئ بالقارئ، فيأخذه يف 

متاهات سردية، عن ماهية مؤلف الراوية؛ 

هل هو الذي اسمه/ها عى الغالف األمامي 

عنــه  ُيفصــح  الــذي  ذلــك  هــو  أم  للروايــة، 

يكــون املؤلــف  ثــم  اـلـراوي داخــل املــن، ومــن 

مــن  مكتوبــة  روايــة  راوي  بمثابــة  الخارجــي 

أن  أم  نشــرها،  إعــادة  لــه إال  دور  قبــل، وال 

الراويــة هــي الهدهديــة، ولكــن كيــف وصلــت 

الحكايــة إىل املؤلــف؟! هكــذا تتــم اللعبــة التــي 

أحــد أهدافهــا التشــويق واإلثــارة، خاصــة مــع 

حدوث جريمة مقتل فهرية التي ال ينكشف 

فاعلهــا إال مــع نهايــة الروايــة.

بــأن مــا ســنقرأه  فمــع الوحــدة األوىل يخرنــا 

الســتينات  يف  ُكتبــت  روايــة  األصــل  يف  هــو 

بعنوان “صياد أنطاكية” صدرت يف باريس، 

ـجـرت أحداثهــا يف شــمال ســوريا، ملّخصهــا 

ومــع  عائلــة وجريمــة،  وحكايــة  حــب  قصــة 

التوغــل يف الروايــة، نكتشــف أن ـعـوين كتــب 

روايــة ســعى مــن خاللهــا إىل إخفــاء الوقائــع، 

أزدمــري  “ـمـراد  مســتعار  باســم  وقعهــا 

التــي  ـعـوين  أوغلــو”، لكــن يف مقابــل حكايــة 

سعى إىل اإليهام ألن تكون رواية “ال أساس 

لها من الواقع”، كانت هناك مذكرات فجر 

التــي أوصــت بنتهــا مجيــدة بنشــرها، تفصــح 

عــن كل مــا أراد إخـفـاءه، وتصّحــح مــا عبثــت 

بــه حكايــة ـعـوين.

كمــا  متعارضتــنْي  مــع حكايتــنْي  نحــن  هكــذا 

تحكيهــا  التــي  الروايــة  عــى  عــالوة  يبــدو، 

الهدهديــة عــن املــكان الــذي ولــدت تضاريســه 

فالجماعتــان؛  عنيــف،  حــب  حكايــة  مــن 

“هــذه  بــأن  يعتقــدون  والقمريــة  الشمســية 

يف  تكّونــت  والغابــات  والوهــاد  الجبــال 

حيــث   ،)11 )ص  عنيفــة”  نشــوة  لحظــات 

لعائلــة  قصــر  القريتــني  بــني  تلــة  عــى  بنــي 

الباشــوات الذيــن تحكمــوا يف القريتــني. هــذا 

الصــراع املحتــدم داخــل أروقــة القصــر، حيــث 

الصــراع بــني عشــرية العاشــقة وتيخــا الكارهــة 

للعاشــقني، ســببه الحكاية األســطورية التي 

شكّلت املكان الذي نشأ فوقه القصر، ومنه 

عــى  تحــل  التــي  التــوأم  لعنــة  حكايــة  تبــدأ 

كل التوائــم يف عائلــة منـجـوك باشــا، والتــي 

بيــك،  وممتــاز  باشــا  صــادق  مــع والدة  تبــدأ 

ولــم تقــف األســطورة عنــد تشــكيل املــكان بــل 

آمنــوا  الذيــن  الســكان،  تغلغلــت يف وجــدان 

بســطوة األســطورة وتعاملــوا معهــا عــى أنهــا 

لحياتهــم. املوجهــة  هــي  بــل  حقائــق، 

فتســتهل املؤلفــة عــى لســان اـلـراوي الغائــب 

حكايتها، باستهالل معنون بملوك الخفاء 

عــى  فيــه  تعــّرج  ســوريا”  شــمال  “أنطاكيــة 

الهدهديــة”  “مريــم  وراويهــا  الحكايــة  أصــل 

مــن  ـهـؤالء  يلعبهــا  التــي  الخفيــة  واألدوار 

ال  “ألننــا  الخـفـاء  مـلـوك  عليهــم  أطلقــت 

نســتطيع أن نراهــم فهــم كائنــات ال تمــوت” 

لهــم  تقــدم  “لــذا  بأيديهــم،  مصائرهــم 

غضبهــم،  خشــية  رضاهــم،  رـجـاء  القرابــني 

يثــري  مــا  وأشــد  يســتطيع خداعهــم،  ال أحــد 

تيخــا  النســيان”. فتوجــد امللكــة  هــو  غضبهــم 

عنــق  عــى  دعســت  قاســية  عــذراء  وهــي 

امللــك  وهنــاك  مســاره،  فتغــرّي  العــايص  نهــر 

عاشــق  ماجــن  ذكــر  الخمــر  إلــه  باخــوس 

مغــو موجــود يف كل األمكنــة، ال يســتقر يف 

الســرور وبهجــة  ربــة  مــكان، وامللكــة عـشـرية 

الحــب، هــي عفريتــة الحــب والقبــل والنشــوة 

وحافظــة أســرار األنوثــة املغويــة، وأيًضــا امللــك 

شــام الغامــض الخفــي الــذي يطيــل الغيــاب 

املســارات. يبــّدل  يحضــر  وعندمــا 

الخـفـاء”  ومـلـوك  “أنطاكيــة  مرويــة  تخالــف 

يجــد  فــال  العــادي،  القــارئ  توقعــات 

األحــداث  متسلســلة  واحــدة  حكايــة  فيهــا 

زمانيــة  تقاطعــات  فثمــة  الزمــان  ومتعاقبــة 

حتــى  أو  للــروي،  ســابقة  أزمنــة  إىل  تعــود 

مــن  الرغــم  عــى  أحداثهــا؛  تلخيــص  يمكــن 

تعــّدد أحداثهــا وصراعاتهــا، وإنمــا نحــن مــع 

تتداخــل  متعــّددة،  بحكايــات  أشــبه  مرويــة 

فيمــا بينهــا وتكــون شــبكة مــن العالقــات التــي 

تــرتاوح مــا بــني الحــّب والكــره عــى نحــو عالقــة 

مــن جانــب، وـعـوين وفهريــة  بدريــة وكيــوان 

مــن جانــب آخــر، وبــني عالقــة شــبقّية قائمــة 

كيــوان  كمــا يف عالقــة  واملـحـّرم  عــى املدنَّــس 

وفهرية وبدرية مًعا، وهي العالقة الشــائنة 

التــي ترقبهــا األم بصمــت، وثالثــة تقــوم عــى 

الصدود واالنتقام عى نحو عالقة بكري ابن 

القّصاب بفجر ابنة يرق والراعي إسطفان، 

فهريــة،  بســبب  ســيزار  مــع  كيــوان  وباملثــل 

فبّلغ عنه وقىض يف االعتقال خمس سنوات 

عـمـره. مــن 

جراح الحب

ينهــض البـنـاء الــروايئ وهــو ينظــم األحــداث، 

والتقاطــع؛  والتــوازي  التعاقــب  تقنيــة  عــى 

مــع  حكايــة  إىل  حكايــة  مــن  الّســرد  فينتقــل 

الحكايــات  بــني  بالتقاطعــات  االحتفــاظ 

منفصلــة  الحكايــات  تبــدو  ال  حتــى  ككل، 

والشخصيات متباعدة، فال املكان هو املوّحد 

الرتباطهــم  وإنمــا  وفقــط،  للشــخصيات 

تأخــذ مناحــي وأشــكال متعــّددة،  بعالقــات 

منـجـوك  عائلــة  مــن  القصــر  أهــل  فريتبــط 

بدريــة  وابنتاهــا  هانــم،  )فريــدة  بالخــارج، 

وفهريــة( وكيــوان وـعـوين، تربطهــم عالقــات 

ددة مع أفراد من خارج القصر، ترتاوح  متعِّ

الحــب والـكـرة واملصلحــة،  بــني  هــي األخــرى 

وفهريــة  ودادا،  ـعـوين  األول:  الـنـوع  ومــن 

كيــوان  عالقــة  الثــاين:  الـنـوع  ومــن  وســيزار، 

بــروزا التــي ُتــدرِّس ألبنائــه اللغــة الفرنســّية، 

كيــوان  ثــم  بالهدهديــة.  وبدريــة  وفريــدة 

بفهريــة.

مــن  جانًبــا  تســرد  الروايــة  كانــت  لــن          

وآهــات  ولوعــات  املجهــض  الحــب  عالقــات 

والعاشــقات  )ســيزار/مهتيار(  العاشــقني 

)مريم الهدهدية/وبدرية/ فهرية/وروزا( فإن 

آلهــة العشــق لــم تســاو بــني العاشــقني عــى 

مســتوى الذكــور واإلنــاث، فحســب نصيحــة 

للقديســني  مــكان  “ال  مجيــدة  البنتهــا  فجــر 

مخــاض وشــهوات  فهــو  الحــب،  يف قصــص 

)ص  الحــب”  ُفقــد  ُفقــدت  إن  ورغبــات… 

كفهريــة،  الحــب  قتلهــا  َمــن  فهنــاك   ،)252

فنجــت  الهــالك  إىل  أوصلهــا  مــن  وهنــاك 

التــي  يــرق  مــع  مــا حــدث  نحــو  عــى  بالحــب 

ولهــت بالطبيــب اإلفرنجــي الــذي كان يرافــق 

ــب عــن اآلثــار، ومــا إن ألقــى  بعثــة أجنبيــة تنقُّ

نصيــب  مــن  فكانــت  حتــى وىّل،  فيهــا  ثمرتــه 

غرامهــا.  يف  وقــع  الــذي  إســطفان  الراعــي 

كان  قبــل  ومــن  بــروزا،  أودى  أيًضــا  والحــب 

سبًبا يف معاناة الهدهدية التي كانت مغرمة 

بصادق باشا، دون أن يلتفت إليها، وهو ما 

تكــّرر مــع بدريــة وكيــوان فقهرهــا هــذا الحــب 

قلبــه كان  لكــن  تقبــل بجســده  أن  فارتضــت 

مــع فهريــة، وهــو مــا أوغــر صدرهــا وحرضهــا 

عــى التآمــر عليهــا مــع كيــوان، والحــب أحــزن 

دادا،  أســعد  املقابــل  ويف  وفجعــه  ســيزار 

الراعــي إســطفان. وهــو مــا  بنــت  وأنقــذ فجــر 

يعنــي بقــدر مــا يجــرح الحــب البعــض، فإنــه 

اآلخريــن. ـجـراح  يضمــد 

التمثيل الجمايل للحياة

الجمــايل  التمثيــل  عــن  الروايــة  وتكشــف 

بــه  تتمتــع  ومــا  العربّيــة  البيئــة  يف  للحيــاة 

حيــث  متقدمــة؛  ومدنّيــة  معــريّف  ـثـراٍء  مــن 

النـسـاء يرتــدن املــدارس والنــدوات، ويعزفــن 

املوضــة،  خيــوط  ويواكــنب  املوســيقى، 

ومتابعة الفنانات وموضات الشعر واللبس 

عاـمـرة  الحاضنــة  البيئــة  أن  كمــا  وغريهــا. 

والنــوادي  واملالهــي  كالســينما  بالرفاهيــات 

الثقافيــة والليليــة. كمــا تعنــى الروايــة برصــد 

التحوالت السياسية وما تبعها من تحوالت 

املجتمــع،  بنيــة  عــى  واجتماعيــة  اقتصاديــة 

وتأثــري اإليديولوجيــة السياســية الرتكيــة عــى 

املنطقــة، بمــا فرضتــه مــن قوانــني وضرائــب، 

مــن  الكثــري  يف  الكبــري  تأثريهمــا  لهمــا  كان 

الهجــرات وحــاالت النــزوح إىل أماكــن أخــرى، 

بســبب االضطهــاد الدينــي والقومــي أحياًنــا، 

بعــد  الفايــز  لســيزار  حــدث  مــا  هــذا  ومــن 

قانوًنــا   1944 عــام  اـلـرتيك  الرملــان  أصــدر  أن 

أبـنـاء  عــى  الجاـئـرة  الضريبــة  بموجــه  ترفــع 

لهــذه  االنصـيـاع  ســيزار  فرفــض  األقليــات، 

العقوبــات الجاـئـرة، فأُلقــي بــه يف معتقــالت 



153 العدد 78 - يوليو/ تّموز 1522021 aljadeedmagazine.com

كتب

أسكيشــهر. مدينــة  محاجــر  يف  التعذيــب 

يف  حدثــت  التــي  التطــورات  الروايــة  وترصــد 

ومــا  الكماليــة،  الحركــة  قــدوم  مــع  املنطقــة 

أحدثته الحركة من تغريب وطمس للهوية 

الهويــة  تغيــري  إىل  ومســاعيها  اإلســالمية، 

فرضتهــا،  التــي  الترتيــك  بسياســة  الرتكيــة، 

وما أتبعها من سياسات اغتيال للمعارضني 

وإبادة للمخالفني. فعملت عى فرض قانون 

للرجعّيــة  الطربــوش رـمـًزا  القبعــات واعتبــار 

والتخلُّــف، ويف نفــس الوقــت ترصــد املطامــع 

باحتــالل  الرتكيــة  الدولــة  نفــوذ  بتوّســعة 

هــذه  وتبعــات  العربّيــة،  األرايض  مــن  املزيــد 

السياسة بما أحدثته من تشجيع للهجرات 

إىل شــمال ســوريا خاصــة مــن املتدينــني رفًضــا 

ًكا بالطربوش رمًزا لهويتهم  للقبعات وتمسُّ

مــورس  مــا  وعاداتهــم وتقاليدهــم، وكذلــك 

كاألرمــن  لأقليــات  التهجــري  سياســات  مــن 

بعــد سياســة اإلبــادة التــي مورســت ضدهــم، 

مــا نتجــت عنــه مغــادرة  وللمســيحيني وهــو 

أكــر مــن ملـيـوين مســيحي إىل اليونــان.

لوحة فنية

تتجــاوُز الِرّوايــة عالقــات الحــِبّ واالنتقــام بــني 

شخصيات الرواية إىل تقديم لوحة فنّية يرز 

للمجتمــع  الــّر  الثقــايف  الســياق  مــن خاللهــا 

العربــي حيــث تــرتدد أغــاين منــرية املهديــة وأم 

كلثــوم، وروزا أشــكنازي وماريــكا نينــو، وهــي 

األغاين التي منع أتاتورك إنشادها، وشاركه 

ترصــد  كمــا  متاكيــس،  اليونــاين  الدكتاتــور 

اإلرهاصــات األوىل والدعــوات إىل تحــرر امـلـرأة 

عــى  تــرتدد  وهــي  فجــر  عنهــا  ســمعت  التــي 

االـقـرتاع  يف  امـلـرأة  وحــّق  حلــب،  يف  النــوادي 

تكــون  وبذلــك  بالرجــل.  واملســاواة  والتعليــم 

إثنوغرافيــة  لوحــة  جوانبهــا  أحــد  يف  الروايــة 

أديانهــا  بســماحة  العربيــة  املجتمعــات  عــن 

وعــادات  أســاطريها،  وقدســية  وطقوســها 

شــعوبها.

املوروثــات  مــن  جملــة  عــى  الروايــة  تنهــض 

األســطورة  مــن  تمتــح  التــي  الشــعبية 

وحوادثــه  التاريــخ  إىل  إضافــة  والخرافــة، 

للمــكان  لة  املشــكِّ هــي  فاألســاطري  القديمــة، 

أنطاكيــة  يف  فالقصــص  وللشــخصيات، 

تنتمــي إىل امليــاه، أي إىل أســاطري ذلــك النهــر 

صانًعــا  األرض  وجــه  يشــق  الــذي  العــايص 

رســم  معيــًدا  والتاريــخ،  والضـيـاع  املــدن 

التضاريــس والعالــم مــع كل فيضــان. فاملــكان 

يتشــكل مــن فعــل هــذه األســاطري، فصخــور 

املــكان – كمــا تـقـول األســطورة – “هــي نـسـاء 

العــذراء  تيخــا  رمتهــن  ببطونهــن  متباهيــات 

القاســية التــي لــم تحبــل قــط بســهام قاتلــة، 

ورأفــة بهــن حولتهــن إىل صخــور” )ص 219(.

وتأثــري ســطوة األســطورة كبــري، انعكــس عــى 

الشــخصيات بصــورة الفتــة، فصــارت تمتثــل 

األســطورة؛  بــروح  ل  املتشــكِّ املــكان  ألنســاق 

فســيزار مثــالً كان قمريًّــا “ال يفطــم ِعْجلــًة إال 

بــدًرا لتكــون بـقـرة حلوًبــا،  يــوم يكــون القمــر 

وال يــزرع خـضـراوات إال موســم الربيــع وقــت 

مــع  األزهــار  بــذور  ويـغـرس  القمــر،  نقصــان 

والدة كل قمــر جديــد. كان عــى قناعــة بــأن 

القمــر يغــرّي ألــوان الزهــور” )ص 39(، وباملثــل 

فتجمــع  األســطورة  لســطوة  فهريــة  تمتثــل 

الــذي  الوقــت  “هــو  الفجــر ألنــه  وقــت  الزهــر 

رأى فيــه امللــك شــام امللكــة عشــرية” )ص 46(. 

كمــا أن اللعنــة التــي طــاردت التــوأم، وكانــت 

مــن شــقيقتها  تيخــا وغريتهــا  بســبب غضــب 

التلــة  عــى  شــام  ضاجعــت  التــي  عـشـرية 

عــى  تحــل  بنــي عليهــا قصــر منـجـوك،  التــي 

الشــخصيات  مصــري  فريتبــط  الشــخصيات. 

ببعض، فتحب األختان فهرية وبدرية رجالً 

واحــًدا، بــل وتــرىض فهريــة بــأن تشــارك أختهــا 

مرتــني.  منــه  وتجهــض  الســرير،  يف  الرجــل 

ويمتــد تأثــري اللعنــة يف تقاســم التــوأم املصــري 

وفــاة  بعــد  يمــوت  باشــا  فصــادق  نفســه؛ 

نفــس  وعــى  الطريقــة  وبنفــس  بيــك  ممتــاز 

األعــداء، وتمــوت بدريــة بعــد شــهر واحــد مــن 

مــوت أختهــا فهريــة وإن صــح قتلهــا.

كتابــات  كعــادة   – النــص  ـجـاء  األخــري،  يف 

مرتعــة  شــاعرية  بلغــة   – الحســن  هويــان 

ومــوىش  مطــرًزا  املتكلِّــف،  غــري  باملجــاز 

بمـقـوالت واقتباســات مــن كتــاب مختلفــني، 

تنتصــر  أو  مــا  لفـكـرة  كتأكيــد وتعضيــد  تــأيت 

لوجهــة نظــر اـلـراوي الضمنــي املنحــاز للـمـرأة. 

النــص  مــن  عديــدة  أـجـزاء  يف  اعتمــدت  كمــا 

مهمتهــا  فقـصـرت  اإلخباريــة،  اللغــة  عــى 

يف  ظاـهـًرا  كان  مــا  وهــو  التبليــغ،  عــى 

يف  وأيًضــا  للنــص،  املبدئيــة  االســتهالالت 

فاللغــة  ومصائرهــا،  الشــخصيات،  تقديــم 

خالية من أّي بالغية، وتعتمد عى اإليجاز، 

مالــت  كمــا  وفقــط.  اإلـبـالغ  تســتهدف  فهــي 

املناـصـرة  األحــكام  بعــض  تقديــم  إىل  اللُّغــة 

ألســنة  عــى  تــرددت  مـقـوالت  عــر  للـمـرأة، 

ذكرتــه  مــا  املثــال  ســبيل  عــى  الشــخصيات 

النـسـاء  “نحــن  كقولهــا  النـسـاء  عــن  غلوريــا 

قطــع مــن الجنــان إذا أردنــا” أو “نحــن النســاء 

قالتــه  مــا  وباملثــل  األرض”،  هــذه  فــردوس 

الريــح  نـسـاء يحّركــن  الهدهدّيــة “إن هنالــك 

بخطواتهــن”.

مكامــن  إـبـراز  إىل  النــص  ســعى  املجمــل  ويف 

اســتالب  أن  عــى  وشــّدد  امـلـرأة،  عنــد  القــوة 

وإنمــا  مســؤوليتها  ليــس  حريتهــا وجســدها 

فامـلـرأة  البطرياركيــة،  ســطوة  بفعــل  هــو 

قــادرة عــى »أْن ُتخــرج القــط الــذي يســكنها« 

كمــا حــدث يف “نــازك خانــم”، وأيًضــا قــادرة 

الصـحـراء  دروب  يف  الـغـزالن  تقــود  أن  عــى 

املوحشــة.
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يف  براتســالفيا  بــني  املجّنــح  كهفــه  بسيســو  أنجز 
ســلوفاكيا وبــني نيقوســيا يف ـقـرص يف مــّدة 

عقد ونيٍف. ُمخضعاً إّياه لكتاباٍت أضافت إليه وأنَطقت 

قصيدتــه. يف هــذا الكهــف لــم يــرتك الشــاعر تفكــريه الحــّي 

حريــة  منحــه  إّنمــا  وحداثتــه،  وِقدمــه  مكانــه  حبيــس 

التحليق يف سماواٍت إلكرتونية وورقية.

إّنــه شــاعر ال يرضيــه يشٌء، فهــو مأخــوذ بإنســانيته. هــو 

بثقــل  تنــوء  التــي  للحيــوات  التصــّوري  اإلدراك  صاحــب 

الجــذور، ذات  لشــجرة عميقــة  اـلـزارع  االحتجــاز، وهــو 

وأوراق،  وأغصــان،  فــروع،  وفــروع  وفــروع،  ـجـذع، 

وثمــار. وبراعــم،  وأزاهــري، 

تخرج كلمات عبدالرحمن بسيسو من منظومة فكرية 

الــروُح الشــعَر، يكــون فيهــا التعبــري قائمــا  ُتشــّكل فيهــا 

عــى يقــني ثقــايف، يعنــى باإلنســان ووجــوده ومـصـريه.

يحتفي كتاب “كهف مجّنح” باألفكار الشاعرة، بالصور 

املرئية والخيالية، باللحظات الخاطفة والالّبثة، وتخرج 

منه الّرؤى عميقة، مجّسدة للجمال يف تجّليها.

الكهــف  يف  للمرجعيــات  الثالثــة  كتابتــه  غمــار  يف 

التحّديــات  أشــكال  بشــّتى  “إيّل  لبسيســو  نـقـرأ  املجّنــح، 

واالســتجابات؛ واألفعــال، ورّدات األفعــال، ومجريــات 

ببشــائر  وإيّل  والوقائــع!  املنـكـرة،  والحــوادث  األحــداث، 

والفواجــع!”. والباليــا،  الّرزايــا،  ونبــوءات  االنهيــارات، 

قلقــه  الشــاعر  هــذا  يشــّكل  كيــف  متســائٍل:  قــارئ  ورّب 

هــل  دمــاره؟  تجــارب  يف  الكــون  يــرى  وكيــف  املُشــرق؟ 

مــن وحــي توّغــل فلســفي أم مــن تحــرّره التــام مــن كل 

املُمّجــدة؟ املســميات 

يبــدو الكهــف يف وعــي قارئــه مفتــوح الســقف، ألّن اللغــة 

جّدية وملّحة، وألّن مسعى القصيدة ينصرف للغايات 

الظاهــرة والغائــرة، وألّن الكلمــات توّفــر املعنــى، وُتصــاغ 

ببالغة وجزالة، مضيئة ومشّعة، أفكارها ذات أجنحة 

ضاربة.

محيطــات  يف  ُمبـحـراً  الشــعرية  بسيســو وجهتــه  يّتخــذ 

عــن  باحثــاً  املمكــن،  اإلنســاين  الكمــال  إلدراك  الســعي 

ومــض العـقـول ويقظــة الضمائــر وـبـوح األرواح، ُمَحلقــاً 

يف األعــايل حيــُث الحقائــق تقيــُم وتتجــّى يف الســماوات 

ظــالل  يف  يقــف  أحيانــا  ولكّنــه  والنفــوس.  واألُروض 

شاعُر الكهف المجّنح
عبدالرحمن بسيسو 

وقصيدة األلق الروحي

غادة الصنهاجي

يدخل الشاعر عبدالرحمن بسيسو بخطى فكرية وفلسفية إىل 

“كهف مجّنح”، الكتاب الشعرّي املفّكر الصادر له حديثا عن دار 

خطوط وظال، يف قصيدة عميقة صداها كياٌن جسدّي وروحّي، 

منصرف إىل التأّمل، متطّلع إىل العاطفة، ماهر يف الّلغة وعاٍل يف 

الباغة.
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حاجتــك  “مــا  يـقـوُل  ومتســائالً  العــدم، 

الكائــن؟!”. أّيهــا  لأجنحــة 

راضيــاً  ليــس  بسيســو  عبدالرحمــن  الشــاعر 

عــن كّل مــا يمــّس عاملــه الوجــودي وصّناعــه 

ســؤال  وراء  نستشــّفه  مــا  وهــو  ونقائضــه، 

مــن  مأســور  لعبــد  هــل  “ثــّم  آخــر  معــريف 

هؤالء، إن أخذته صحوة إباق، أو تمّرد، أو 

يقظة ضمري، أن يحّرر نفسه من نفسه، أو 

أن يرتفــع، أو يعلــو، أو أن يغــادر حضيــض 

بشــريا  كائنــا  ليصــري  البهيــم  اآلســن  وعيــه 

وتأّهــل  أراد  إن  يكــون،  أن  بوعــد  مســكونا 

إنســانا؟”. وســعى، 

يجــرتح بسيســو مــن خــالل أســئلته إجابــات 

وحــدس  العقــل،  أنــوار  عــى  مفتوحــة 

العقــالء، وومــض الخيــال، قائــال يف دخيلــة 

بــي حاجــة،  ومــا  شــأين،  هــذا  “ليــس  نفســه 

بعــد، إلنهــاض وعــي تغيــريي يخرجنــي، مــع 

وظلمــات  الدياميــس،  حلكــة  مــن  النــاس، 

األقبيــة”.

هكــذا يبعــث بسيســو الرســائل مــن الوجــود، 

مودعة يف اإلنسان ومحمولة عى صوته. يف 

إشــارة تقــول إن أنــوار الشــك يجــب أالّ تطفــأ، 

وال لُسبل السؤال أن تسّد، مشرتطا التبّصر 

إلدراك صــريورة الحيــاة وإنهاضهــا.

ـكـّرس بسيســو ركنــا مــن كهفــه لفلســطني، 

النبيلــة املقاومــة،  الّشــافة،  الّشــفيفة  الــّدّرة 

بكينونتهــا  لتســمو  بثقــة  تخطــو  التــي 

اإلنســانية، وعــى أجنحــة بــراق األمــل تصعــد 

صــوب فـضـاءات الحريّــة ومنــارات املســتقبل.

حضــوره  يتجــّى  فلســطني  بحــب  ُمشــبعاً 

يف  والعقــّي  الروحــّي  اإلنســايّن  الشــاعرّي 

بالــدالالت  املحّفــزة  املتحّركــة  قصيدتهــا 

يف  القائــل  والعميقــة،  املؤـثـرة  الرمزيــة 

مقاطــع مــن نشــيدها: هــا هــي ذي تخطــر يف 

والـعـّزة/ بــرداء األنفــة  الكــون مجّللــة  أرـجـاء 

ُســرط األمــل، وأمــواج  عــى  الَخطــو  راســخة 

كــّف مــن كّفيهــا تُرب/بــذرة  الّريــح/يف قبضــة 

خصب/وُعصارة َديمة/فيما يف الكّف الثانية 

املســكونة  كنعــان  الّشــعلة/والجمرة/وآلئل 

اإلنســان. ببـهـاء 

الخالــدة  أنــاي  أنا/واســُم  “فلســطنُب” 

لــبُّ  أنا/وأنــا  األرض  ـتـاج  “فلســطني”/دّرة 

عيــون  الّريح/نبــع  وأـشـرعة  الشــمس،  ُلبــاب 

الخصب أنا/وأنا همسة أقمار الفرح الوّهاج 

الحــّر  اإلنســان  …/وطــُن  الخصــب/  لديمــات 

الّســلم  اإلنسان/ِمرســاة  الحــّر  أنا/والوطــُن 

الـكـويّن الــكّي أنا/وأنــا َمســرى أشــواق الّزمــن 

َــّوار. امل الحيــوّي 

دون  الكهــف  إىل  بسيســو  الشــاعر  ينــزل 

يضــّل  أن  ودون  العتمــة،  رهــني  يكــون  أن 

الظــالل،  صلــب  مــن  يصبــح  أو  الضــالل  يف 

دياميســها  مــن  تخــرج  مجّنحــة،  فكهوفــه 

بالحيــاة،  قصباتهــا  وتتوّلــه  النــوارس، 

كان  وإذا  طليــق.  هيامهــا  الحاملــة  وأذرعهــا 

الشاعر جالل الدين الرومي يرى بأن املولود 

طــوال  الّزحــف  يفّضــل  أاّل  يجــب  بجناحــني 

بسيســو  عبدالرحمــن  الشــاعر  فــإّن  حياتــه، 

يف عمق تساؤله عن حاجة الكائن لأجنحة 

تطــري. الكهــوف  حّتــى  يجعــُل 

كاتبة من المغرب
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هدفهــا  العابثــة  املحــاوالت  هــذه  أن  يؤكد املؤلــف 
التــي  اإلبداعيــة  لحظتــه  مــن  الشــعر  تجريــد 

تعتمد عى الذاكرة الشعرية الرؤيوية املطلقة، واملؤلف 

وـمـرىض  بالجهلــة  الدعــوات  هــذه  مطلقــي  َيِصــُف 

بشــعر  حقائبهــم  يملــؤون  الذيــن  الثقــايف  االستســهال 

االنحطــاط  زمــن  عــى  فاضــح  تأكيــد  يف  األيديولوجيــا، 

الشــعري، وتشــويه لتكامــل اللحظــة اإلبداعيــة، ويــؤدي 

أحالمهــا  مــن  حياتنــا  تفريــغ  إىل  النهايــة  يف  هــذا 

يف  خــرداوات  تاجــر  إىل  الشــاعر  وتحويــل  وشــاعريتها، 

سوق السقوط الثقايف والحضاري العربي.

زمن الشعر اإلبداعي ليس كأّي زمن، وذلك أن العمل 

ســبب  ألّي  واإلنســان  الحيــاة  يف  تأـثـريه  تهميــش  عــى 

مــن األســباب، يعنــي ســرقة ـتـراث شــعر الرؤيــا املرتاكــم 

روح  خــواء  فمصــدره  خــواء  مــن  نلمســه  ومــا  تاريخًيــا، 

اإلنســان وبالــذات الشــاعر اـلـرايئ، هــذا الشــاعر الــذي إن 

تخّى عن مهمته األساسية التي تمكن يف تدمري القبيح 

السائد، وخلق بصريات جمالية وتذوق جديد للحياة، 

ذلــك  يف  املحّتــم  الغيــاب  لحظــة  ننــى  يجعلنــا  بشــكل 

املرتبــص بنــا بــني تالفيــف وجودنــا، أال وهــو املــوت.

ويوضــح لنــا املؤلــف أن شــعر الرؤيــا املتبّصــرة هــو لحظــة 

مــن املــوت والتفكــري  بالخــوف  الشــعور  لتجــاوز  إبداعيــة 

ـهـزة  يخلــق  الرؤيــوي  الجمــايل  التوتــر  ألن  وهــذا  فيــه، 

فهــذا  الحيــاة وتذوقهــا،  لفهــم  شــعريًا  روحيــة وتبـصـًرا 

ُع  الـنـوع مــن الشــعر هــو حلــم اليقظــة الواعــي الــذي ُيَنــوِّ

الحيــاة ويُْغنيهــا ويمنحهــا موســيقاها الخاصــة، ويمنــح 

اإلنسان واألشياء ذاكرتهما الشعرية البصرية املطلقة، 

وماديتــه  املعاصــر  عاملنــا  عقالنيــة  أن  مــن  الرغــم  فعــى 

تنفيان النزعة الخيالية األسطورية وديناميكية التخيل، 

مما يصنع َشَرًكا من االلتباس عند أصحاب الشعر غري 

الرؤيــوي، فيــؤدي بهــم إمــا إىل التفســري اآليل للواقــع أو 

ترميــم مرآتــه املشــوهة، عــى الرغــم مــن ذلــك كلــه فــإن 

الشــعر الرؤيــوي ينطلــق مــن ميتافيزيقــا الوجــود، حتــى 

مــا  وهــذا  بوـضـوح،  اإلنســاين  جوهرنــا  رؤيــة  نســتطيع 

يتيحــه لنــا شــعر الرؤيــا الــذي هــو النقيــض مــن )قصيــدة 

مــرآة ترميــم الواقــع( التــي تشــّوه وجوهنــا فــال نســتطيع 

رؤيتها، وال نستطيع أن نلمس تلك القسوة التي تغلف 

شعر الرؤيا المفترى عليه
واستنطاق ما ال ينطق في قصيدة 

تسمو على الواقع لتصل إلى اإلنسان

حاتم السروي

صدر حديًثا عن الهيئة املصرية العامة للكتاب وضمن إصداراتها 

النقدية يف السرد والقصيد، كتاب “استنطاق الصمت يف الشعر 

والرؤيا” للدكتور فاضل السوداين وفيه يدافع عن شعر الرؤيا يف 

مواجهة الشعر املباشر الذي هو تعبر فج عن السطحية املنتشرة، 

وتحويل للقصيدة إىل فوتوغرافيا غثة من وجهة نظر املؤلف، فالشعر 

ُوِجَد للرؤية، والرؤية مكانها الشعر، وإن هذا الشعر الحقيقي 

الجدير بفخر االنتساب إىل الفن واإلبداع يصارع ضد أبوية شعرية 

مزيفة، هدفها عقلنة الشعر! وهذا بدوره ينتزع الشعر من كينونته 

اإلبداعية، ومن ذاكرته الرؤيوية الكامنة يف الحلم والازمان واالتحاد 

باملطلق وميتافيزيقا الخيال.

كتب

ي
اع

رف
و 

رد
ك

األوـضـاع  لــكل  متقبلــني  فنعيــش  حياتنــا، 

وحقيقتنــا،  ذواتنــا  عــن  ونـغـرتب  املنتكســة 

وتنطمــس هويتنــا اإلنســانية فنصبــح أشــياًء 

تســعى إىل امتالك أشــياء الســتهالك أشــياء، 

ويحكــم التشــيؤ مصيدتــه علينــا فنهلــك.

حتــى  ملنطلقاتــه  ـشـرحه  يف  املؤلــف  ويفيــض 

هــو  الرؤيــوي  بنــا إىل غايتــه، فالشــعر  يصــل 

ذلــك الـنـوع اإلبداعــي الــذي يخلــق أســطورته 

يعتمــد  الــذي  الرؤيــوي  وطقســه  الخاصــة 

عــى أـسـرار زمــن البعــد الرابــع، ذلــك الزمــن 

الثالثــة  األزمنــة  مالمســة  عــن  ينتــج  الــذي 

يف  وتداخلهــا  املســتقبل(  الحاضــر-  )املــايض- 

لحظــة الرؤيــا، ينتــج زمًنــا جديــًدا هــو الزمــن 

اإلبداعــي، وإن هــذا الشــعر هــو القــادر عــى 

عنًفــا  وأقــل  إنســانية  أكــر  حياتنــا  جعــل 

املتناغــم  اإليـقـاع  إىل  يعيدنــا  فهــو  وتشــيًؤا؛ 

األســطورية  الشــعرية  النقــي، ألن  للوجــود 

ــا  إبداعيًّ وتغتنــي  تتعمــق  للميتافيزيقــا 

بالذاـكـرة الشــعرية البصريــة املطلقــة، وتلــك 

الشــعري  والتبصــر  اإلبــداع  لحظــة  هــي 

بــه. نحــن  ونؤثــر  فينــا  يؤثــر  الــذي  الرؤيويــة 

هــي  الرؤيــة  شــعرية  أن  إىل  املؤلــف  ويشــري 

الطقــس املقــدس الخالــص الــذي يجــب علينــا 

متعــدد  شــعًرا  كونــه  إطــار  يف  إال  نفهمــه  أال 

األول  املقــام  يف  وهــو  والتأويــل،  املســتويات 

خمــرة صوفيــة ونشــوة ذاتيــة ثــم مجتمعيــة، 

نشــوة تســري وتؤّثــر ليــس فقــط يف وجودنــا 

إن  املتعــني،  املــادي  ذلــك  يف  بــل  امليتافيزيقــا 

شــعر الرؤيــا هــو اللوجــوس الشــعري، كلمــة 

الحيــاة.

يقــول املؤلــف مــا مــؤداه “يف مثــل هــذا الشــعر 

فالشــاعر  املعنــى،  عــن  الســؤال  عــدم  يجــب 

شــعرية  ينتــج  وإنمــا  ينتــج معنــى،  ال  اـلـرايئ 

أو  النبــوءة  حــد  تصــل  التــي  املطلقــة  الرؤيــا 

املســام  يف  يتغلغــل  الــذي  الشــعري  الوحــي 

ويصــل  والعقــل،  باألحاســيس  ويســمو 

عــى  يقــدر  حتــى  والديناميكيــة  الصـفـاء  إىل 

وهــذا  بالطبــع،  اإلبداعــي  الخلــق  الخلــق”، 

الخلق اإلبداعي يجعل من النشوة التخيلية 
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كتب

لــذة  نلمســها  التــي  والجماليــة  واملعرفيــة 

للرؤيــة البصريــة، فالشــاعر يشــدو بقيثارتــه 

فتخــرج أنغامــه بقــوة الخلــق مشــاهد نراهــا 

بآذاننــا. نســمعها  وأصواًتــا  بأبصارنــا 

الخلــق  عــن  الناتجــة  البصريــة  اللــذة  وهــذه 

عليهــا  يدنــا  املؤلــف  يضــع  والتــي  اإلبداعــي 

ملستها بنفيس يف كثري من القصائد الرؤيوية 

بل والقصص الســردية، لدرجة أنني ملســتها 

يف مجموعــة قصصيــة لأطفــال كتبهــا املبــدع 

“ســهى  وعنوانهــا  الصيــاد  جــالل  املصــري 

وزهــرة عبــاد الشــمس” وكنــت قــد تكلمــت يف 

مقالتــي عــن هــذه املجموعــة عــن املشــهدية يف 

كتابة جالل الصياد للطفل، وهذه املشهدية 

كمــا يوضــح د. فاضــل الســوداين تجعــل مــن 

اليســري عــى املـبـدع أن يتواصــل مــع القــارئ، 

القــارئ  وإنمــا  بالطبــع،  قــارئ  أّي  وليــس 

التواصــل  هــذا  ويتــم  املتفاعــل،  النموذجــي 

دون أن يفســر لــه املـبـدع الظواهــر والحيــاة، 

ليــس  التفســري  ألن  تفســري؛  هنــاك  فليــس 

من مهمة الشعر، وإنما مهمته تقديم لغة 

متكاملــة للرؤيــا األســطورية الشــعرية الحيــة 

اإلنســانية. لتالمــس املشــاعر 

بأســطورته  مســكون  الشــاعر  أن  وحيــث 

الذاتيــة – كمــا يـقـول املؤلــف – والتــي خلقهــا 

تبقــى  وســوف  وحاـضـره  ماضيــه  يف  لنفســه 

ذات  قصيدتــه  فلهــذا  مســتقبله؛  إىل  معــه 

تتكامــل  أن  يمكــن  ورمــوز  ودالالت  نســق 

يــؤول  والناقــد  يــؤول،  فهــو  تأويلــه،  بتأويــل 

تأويله، غري أن الناقد الذي يمكنه أن يفعل 

قــدر  عــى  يكــون  أن  شــك  دون  يجــب  ذلــك 

مــن البصــرية والذاكــرة النقديــة النموذجيــة، 

فالقصيدة الرؤيوية ليست عالمات مقننة؛ 

بــل هــي رمــوز وإشــارات رؤيــة، وال يفهمهــا ثــم 

بتأويــل األحــالم عاملــون. هــم  مــن  يؤّولهــا إال 
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المختصر
سليم بستاين

فرنسا نحو الفاشية
الحقوق،  في  المساواة  ضّد  رجعية  جماهيرية  حركة 

طرف  من  الموت  حتى  ويعّنفون  ُيختطفون  مهاجرون 

ميليشيات في شمال فرنسا، سعة انتشار التميات الرجعية 

العقابي  التمشيط  تكثيف  واإلسالم،  األجانب  ومعاداة 

دون محاسبة،  البوليسي  العنف  الشعبية وتصاعد  لأحياء 

نتائج غير  المتزايد ألي احتجاج،  المظاهرات والتجريم  منع 

 ،2012 منذ  االنتخابات  كل  في  الشعبية  للجبهة  مسبوقة 

ذلك هو المشهد الطاغي اليوم في فرنسا. في كتاب »إمكانية 

باليتا  أوغو  الباحث  يبين  الكارثة«  ومسار  فرنسا  الفاشية، 

السياسي،  المشهد  لتحتل  رويدا  رويدا  تزحف  الفاشية  أن 

بلد حقوق اإلنسان،  الفرنسية،  للجمهورية  ويتساءل كيف 

أن تنجب الوحش الفاشي، ال سيما أن اليمين المتطرف لم 

يتخل عن مشروعه العرقي والشمولي. يحلل الكاتب الهجوم 

الثالثي )النيوليبرالي الشمولي العنصري( الذي يريد العودة 

القوميات،  التي شهدت صعود  الحربين،  بين  ما  فترة  إلى 

أن  ويعتقد  ودينيا،  وثقافيا  إثنيا  المختلف  اآلخر  ومعاداة 

مواجهة هذا التيار ال تزال ممكنة.  

عزلة اإلنسان القادمة
نهاية  دوليّلو  دوْن  األمريكي  يتخيل  »الصمت«  رواية  في 

العالم نتيجة عطب تكنولوجي ضخم، وهو كعادته ينطلق 

من الراهن ليستشرف المستقبل استشرافا يكاد يكون كاشفا 

للغيب، ويعتقد جازما أن اإلنسان يسير إلى الكارثة. وبعد أن 

حّذر من كل المخاطر التي تتهدد اإلنسان األمريكي واإلنسان 

لإلشهار  الجشعة  الهيمنة  مثل  عامة،  بصفة  المعاصر 

التلفزيوني في رواية »أمريكانا« والنفايات النووية في »ما وراء 

المتحدة والهذر اإلعالمي في  الواليات  العالم« والعنف في 

»ضجيج عميق« وحفظ األثرياء بالتبريد في رواية »زيرو كا«، 

يحذر قارئه هذه المرة من الفايروس، فايروس ال يعطل كل 

شيء شأن كورونا، بل يقضي على الوجود اإلنساني برمته، 

اإلقبال  في  اإلفراط  عبر  إليه،  يتسرب  أعوام  منذ  بدأ  وقد 

الملموسة  الصلة  الجوالة، وقطع  الشاشات والهواتف  على 

بالواقع، لينتهي إلى عزلة ال تعادلها سوى عزلة موازية في 

كل بيت، وسائر أرجاء المعمورة.

فيلسوف إفريقي
المفكر  يستعيد  ذاكرتي«  »َوبيلة  في 

المحطات  ديان،  بشير  سليمان  السنغالي 

التي جللت مسيرته، منذ نشأته األولى في 

ومتعلمة،  متصوفة  مسلمة  تقليدية  بيئة 

وتنقله من سان لوي بالسنغال إلى جامعة 

بزيغنشور  مرورا  يدّرس،  حيث  كولمبيا 

ونيويورك،  وشيكاغو  وباريس  وداكار 

غدا  حتى  تكوينه،  في  ساهمت  كأماكن 

األوساط  في  بارز  حضور  له  فيلسوفا 

نهل  أنه  أي  عموما،  والثقافية  األكاديمية 

من ثقافة قارات ثالث ساهمت بقدر كبير في 

مجاالت  في  متخصصا  صار  حتى  تكوينه، 

واإلفريقية،  اإلسالمية  كالفلسفة  عديدة 

الكتاب  هذا  في  الجبري.  المنطق  وتاريخ 

يستحضر لقاءاته مع لويس ألتوستر وجاك 

الفيلسوف  وكذلك  دّرساه،  اللذين  دريدا، 

ديزانتي،  توّسان  جان  الماركسي  الفرنسي 

هونتونجي،  بوالن  البيني  والفيلسوف 

والكاتب الكيني نغوجي وا تيونغو والرئيس 

مسيرته،  أثروا  من  كأبرز  سنغور  الشاعر 

وفي  كثيرة.  عوالم  على  بصيرته  وفتحوا 

الكتاب تأمل فكري حول إمكانية مد الجسور 

بين مختلف الثقافات ودعوة إلى ما يسميه 

إسالم األنوار، أي إسالم متفتح غير منغلق 

على رؤية مخصوصة للعالم.

المرَهقون في األرض
جديد رومان هويت، األستاذ المحاضر في 

العنف  في  والمتخصص  االتصال،  علوم 

بعنوان  كتاب  وللعالم،  للذات  الموجه 

لصورة  خصصه  العنف«  بالغة  »متاعب 

المرهقة،  الذات  أو  المعاصر،  المرهق 

والنساء  الرجال  أولئك  بمعنى  البائسة، 

مواجهة  في  صعوبات  يعانون  الذين 

إثنوغرافيا  من  انطالقا  اليومي.  المعيش 

من  الوقاية  جمعيات  داخل إحدى  أنِجزت 

المهزومة  الحيوات  في  غاص  االنتحار، 

إنكارهم  البشر عن  يعّبر آالف  ليعرف كيف 

العمل  هذا  معاناتهم.  وأسباب  للحياة 

التوصيفي يفضي إلى أفق ثان أكثر طموحا: 

دام  ما  للمعاناة؟  السياسي  المصير  هو  ما 

حولهم،  يجري  بما  يهتمون  ال  األشقياء 

فإن فهَم انتظاراتهم وغضبهم واستنكارهم 

أفكارهم  وأحيانا  المعنوي  وإرهاقهم 

لمساعدة  مصادر  كلها  هي  االنتحارية، 

الكامن  عنفه  في  التفكير  على  المجتمع 

واآلثار التي يخلفها.

الفينومينولوجيا لتأّمل الوجود
هام  كتاب  الفينومينولوجية«  »اليومّيات 

أسسها  التي  الفينومينولوجيا،  لفهم 

ثّم  العشرين،  القرن  بداية  في  هوسرل 

طورها في فرنسا بعد 1945 موريس ميرلو 

بونتي وبول ريكور، مثلما طورها في إيطاليا 

المفكر إنزو باشي )1911-1976(، مؤلف هذا 

الكتاب الذي صدرت ترجمته إلى الفرنسية 

خطاب  شكل  في  يقدمها  ال  فهو  مؤخرا، 

تجريدي، بل يشفعها بمالحظات وتأمالت 

كسائر  فرد  يوميات  هو  والكتاب  فلسفية. 

وجوده،  يسّير  معنى  عن  يبحث  األفراد 

إلى نسق األيام إلدراك ذلك  ويُسِلم نفسه 

عليه  أن  ذاته  الوقت  في  ويعي  المعنى، 

اقتحام  على  قادرة  مغايرة،  كتابة  توّخي 

المعيش اليومي بقوة الوصف والشرح التي 

ورثها عن فلسفة هوسرل كي يسمو بنفسه 

إلى مستوى الحياة. وجّدة المشروع تتمثل 

الفينومينولوجيا  دروس  استحضار  في 

الملموس  اآلني  المثال  في  العسيرة 

لهذه  مدخال  يتخذها  كي  معيشة،  لحياة 

المدرسة، ولكنه قبل كل شيء نص تقاس 

ين إلى االلتقاء،  فيه خصوبة تقليَدين مدعوَّ

وجود  يوميات  واليوميات،  الفينومينوجيا 

يتأسس ويتأمل مروره ذاَته.  

6 – في الكون ما يفوق فلسفتنا

وهل  باألرض،  شبيهة  كواكب  توجد  هل 

يفتن  العوالم  تعدد  إن  حياة؟  فيها  توجد 

العلماء منذ آالف السنين، من ديمقريطس 

برونو  بجوردانو  مرورا  ساغان،  كارل  إلى 

مرة  وألول  واليوم،  فالماريون.  وكميل 

يملك اإلنسان  البشري،  الجنس  تاريخ  في 

إلضاءة  المطلوبة  والتكنولوجيا  العلم 

اكتشاف  بعد  سيما  وال  المسألة،  هذه 

»األراضي«،  ووفرة  البعيدة  المجرات  آالف 

الكون  في  كان  إذا  ما  لمعرفة  والسعي 

للتواصل  السبيل  وكيف  أخرى،  ذكاءات 

معها، وحتى االلتحاق بها. في هذا الكتاب 

»عوالم من أماكن أخرى« بحث أجراه ترينه 

شوان توان عالم الفيزياء الفلكية واألستاذ 

يكسر  كي  األمريكية،  فرجينيا  بجامعة 

مناهج  يقّدم  حيث  الكوسموس،  صمت 

تأمل  مع  ونتائجها،  بحوزتنا  التي  البحث 

ظهور  تنظم  التي  المتضاربة  القوى  حول 

الثورة  يتمنى  الحياة واإلدراك، ويتصّور بل 

العارمة التي ستحدث حين ال نكون وحدنا 

هاملت  قاله  ما  ويستحضر  الكون،  أسياد 

واألرض  السماء  في   « هوراسيا:  لصديقه 

أشياء تفوق ما تحلم به فلسفتنا.«  

 الوعي واليقظة والحّس
والحس«  »المعرفة  الجديد  الكتاب  يقترح 

األمراض  في  المتخصصين  مشاهير  ألحد 

العصبية البرتغالي أنطونيو داماسيو تحليال 

الكائن  في  ودورها  الوعي  لظاهرة  جديدا 

الحّي. وخالفا لما سبق أن أكده عدة علماء 

لها،  حل  ال  مشكلة  الوعي  بأن  وفالسفة 

باستعمال  أن ذلك ممكن  داماسيو  يعتقد 

والذكاء  األعصاب  وعلم  النفس  علم 

كتب
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كتب

على  الضوء  يسلط  هنا  وهو  االصطناعي. 

آفاقا  يستكشف  ثم  الوعي،  أوجه  كل 

التجارب  على  ليطبقها  وآلياتها  جديدة 

الوعي  بين  العالقات  فيشرح  الحميمة، 

والذهن، والفرق بين حال الوعي واليقظة 

للمشاعر  األساس  والدور  والحس، 

نمّو  المخ  بها  يحدد  التي  والكيفية 

بين  مسعاه  في  يوّفق  والكاتب  الوعي. 

االكتشافات العلمية األخيرة وعناصر من 

فلسفة الوعي، ويطرح بحوثه التي غيرت 

فهمنا للمخ والسلوك اإلنساني.

مصادر فوكو في الجنون
السويسري  لفكر  فوكو  اكتشاف  مّثل 

 )1966-1881( بينسفانغر  لودفيغ 

النفسي  التحليل  بين  يقع  الذي 

في  هامة  مرحلة  والفينومينولوجيا 

لأمراض  مقاربته  في  وتحوال  مسيرته 

العقلية، تجلى في كتابه »تاريخ الجنون 

عام  الصادر  الكالسيكي«  العصر  في 

مخطوط  في  وجد  بأنه  واعترف   ،1961

عن  يختلف  شيئا  السويسري  المفكر 

بكونه  وصفه  التقليدية،  القراءة  شبكات 

ثورة مذهلة، ألنه استعان بتحليل الدزاين 

مقاربة  في  جوهري  تجاوز  إلحداث 

التحليل النفسي بتأثير من هايدغر، يقوم 

على استعادة الوحدة التي يتحدث داخلها 

وعي  إلى  فرويد  فصلها  والتي  المريض، 

تؤسس  التي  هي  الوحدة  تلك  والوعي. 

كيانه،  العالم وجذر  في  اإلنسان  حضور 

التجربة  إلى  ننظر  أال  ضوئها  على  بّد  وال 

بل  موجود،  لعالم  كفقدان  الباتولوجية 

قد  كان  وفوكو  مستقل.  وجود  كنمط 

يظهر إال  لم  المخطوط ولكنه  بنشر  وعد 

مؤخرا تحت عنوان »بينسفانغر والتحليل 

الوجودي«.

اإلنسان كائن مدمن
في كتاب »دوخة اإلدمان« تالحظ المفكرة 

أننا ولدنا  سارتو الجوس  نتالي  الفرنسية 

في حالة إدمان، وقد نجد إدمانا آخر في 

نهاية حياتنا، وأن اإلدمان عالمة وضعنا 

البشري، ومع ذلك يخيفنا. وفي رأيها أن 

اإلدمان تزايد في المجتمعات المعاصرة، 

دوار  فهل يعكس ذلك هشاشة ما؟ وأي 

جهنمي ينتج عنه؟ وكيف يمكن أن يكون 

لألم؟  تلطيف  عامل  المسموم  الشيء 

اإلدمان  عن  فلسفية  رؤية  الكاتبة  تقدم 

والمرض، وتتأمل وضع التداين الجوهري 

أليس من  لإلدمان، ولكن  يستسلم  لمن 

وضعيات  كل  في  نميز  أن  أيضا  المفيد 

بين ما هو ساّم وما هو خصب،  اإلدمان 

بين ما يسجننا وبين ما يحررنا ويفتح لنا 

الباب نحو اآلخر؟ إذ يوجد في رأيها إدمان 

بعضنا  يربطنا  الذي  ذلك  وهو  سعيد، 

تستعيده  أن  يمكن  الذي  ذلك  ببعض، 

بالرعاية  عالقته  في  سيما  ال  مرحلتنا 

نضع  أن  إال  أمامنا  وليس  والعناية، 

شروطه.  

 

دوافع الشباب في حالي الحرب 
والسلم

ما هي المنطلقات النفسية لالنخراط في 

القرار؟  الذي يحرك مثل هذا  الجهاد؟ ما 

أم  المضطربة،  الحياة  مسارات  هي  هل 

اختالل  أم  البائسة،  االجتماعية  الظروف 

األيديولوجيا  أم  العقلية،  المدارك 

األصولية؟ ال أحد من تلك العناصر يمكن 

بها  أخذنا  ولو  محّددا،  عامال  يشكل  أن 

أن  ينبغي  البشر  ماليين  إن  القول  لجاز 

الجديد  كتابه  في  الجهاد.  في  ينخرطوا 

»القفزة الملحمية« ينفي فتحي بنسالمة، 

في  المتخصص  النفسي  التحليل  عالم 

كل  وانحرافاتها،  اإلسالمية  التيارات 

على وجود  ويؤكد  المبسطة،  المقاربات 

مثل  يخوضون  من  لدى  مشترك  تشابك 

يكون  االنقالب  من  نمط  الصراع،  هذا 

القفزة  عليه  يطلق  ذاتي  دفع  كجهاز 

نفسه  الوقت  في  ويبين  الملحمية، 

تفي  ال  الفعل«  إلى  »المرور  مفهوم  أن 

التي  السببية  العالقات  وأن  بالغرض، 

القاتل لدى  الهياج  تُذكر لوصف  غالبا ما 

القفزة  أن  الشباب غير مالئمة. وفي رأيه 

في  أيضا  نجدها  أن  يمكن  الملحمية 

معارك من نوع آخر، غايتها نضال ألجل 

التحرر واالنفتاح.

في انتظار الروبوت الفاضل
اصطناعي  ذكاء  يقودها  سيارة  أن  لنفرض 

كي  تراجيدي:  خيار  أمام  نفسها  وجدت 

عليها  ينبغي  الطريق،  يعبر  طفال  تتجنب 

أن تدعس عجوزا على الرصيف. ما العمل؟ 

هذه قرينة ذو حّدين تذكر بفرضية التراموي 

األخالقية  الرهانات  وتوضح  الشهيرة، 

يتحلى  أن  يمكن  فهل  االصطناعي.  للذكاء 

طيبا  فيكون  البشر،  بأخالق  الروبوت 

الروبوتات  »تعليم  كتاب  في  شريرا؟  أو 

جيلبر  مارتن  البلجيكي  يعالج  األخالق« 

الذكاء االصطناعي، هذه  إيتيقا  الباحث في 

تحركها  ال  الروبوتات  أن  ويبين  المسألة، 

رجال  يضعها  لوغاريتمات  بل  العواطف، 

بيض ويبرمجونها على صورتهم، التخاذ ما 

يعتبرونه القرارات الصائبة. ولذلك فهو يدعو 

في  فيضع  الفاضل،  للروبوت  االنتصار  إلى 

المعاصرة مبدأ  التساؤالت اإليتيقية  صميم 

العملية(  )الحكمة  األرسطي  الفرونيزيس 

ويقّدم اقتراحا طموحا: »ما يلزمنا هو اختيار 

أمثلة جيدة لصنع روبوتات جيدة.«

سيرة األخطبوط الذاتية
المتذبذب؟  العناكب  بشعر  سمعتم  هل 

الومبت؟  لحيوان  المقدس  والمعمار 

عناصر  هي  لأخطبوط؟  العابرة  والِحكم 

العلمية  المادة  الحيوانية«  »األلسنية  من 

الحديثة التي تهتم بدراسة تاريخ ما انفكت 

الحيوانات ترويه وتدونه، ولكنها في الواقع 

التي  الكاتبة فنسيان ديبري  من وحي خيال 

تخوض  أن  جميل  سردي  بأسلوب  أرادت 

في  تنّزلها  متحمسة  علمية  جداالت  في 

حكايات  فقدمت  محدد،  غير  مستقبل 

نوعا من  لتخلق  والخيال  العلم  بين  تجمع 

اإلرباك المذهل: افرض أن العناكب تخاطب 

بآالته،  إزعاجها  عن  يكف  كي  اإلنسان 

عن  تشهد  األسترالية  الومبت  بناءات  وأن 

في  رائعا  درسا  تقدم  ضيافٍة  كوسمولوجيِة 

التي  التقارب االجتماعي، وأن األخطبوطات 

التقمص تعبر عن يأسها من إمكانية  تهوى 

والمحيطات.  البحار  تلويث  يسبب  التناسخ 

استباقية  وحكايات  ذاتية ألخطبوط  »سيرة 

أخرى« كتاب طريف يدعو إلى أنماط جديدة 

من إقامة اإلنسان على األرض.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

شوا
 ال

امر
ع
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عالمة  تناولته  الموضوع  هذا 
االجتماع رشيدة إبراهيم في كتاب 

صدر مؤخرا بعنوان “العرق يقتل مرتين”، 

مجال بحوثها منذ أعوام في نطاق المختبر 

التابع لجامعة  المتوسطي لعلم االجتماع 

دراستها سبعمئة  إيكس مرسيليا. شملت 

بين  ما  عنصرية  جريمة  وثالثين  وإحدى 

كيفية  خاللها  من  عالجت  و2000،   1970

تعامل المؤسسة الرسمية وتوابعها لمثل 

هذه األعمال اإلجرامية التي شهدت ذروتها 

شن  حين   1973 أغسطس  نهاية  في 

العنصريون حملة على المهاجرين العرب 

بيد  باص  سائق  مقتل  عقب  مرسيليا  في 

عشر  ستة  ضحّيتها  راح  ممسوس،  عربي 

في  جزائرية  أصول  من  عربيا  مهاجرا 

معظمهم.

الدوافع  عند  تتوقف  ال  والباحثة 

الجرائم  تلك  لمرتكبي  األيديولوجية 

فحسب، بل تتجاوزها إلى تحليل المعالجة 

العنف  ألعمال  والقضائية  التشريعية 

للعنصرية،  البنيوي  البعد  لتبين  تلك، 

ُيحّل  إذ  العرق،  أن  هي  الكتاب  فثيمة 

عالقة  لفرض  عرقي  صنف  في  أشخاصا 

هيمنة، يقتل مرتين. مرة، حين يوّلد عنفا 

جسدّيا يتمثل في تسليط أعمال عنف على 

أجساد موصومة بكونها “خطيرة” أو “غير 

مرغوب فيها”، ومّرة أخرى حين يفرز عنفا 

الرسمي،  الصعيد  على  يتجسد  نفسانّيا 

المعالجة  عن  وينجم  المؤسساتي، 

العنصرية  الطبيعة  تنكر  التي  القضائية 

من  وتقلل  فيها،  تنظر  التي  للجرائم 

الكتاب  هذا  في  تسعى  والباحثة  أهميتها. 

الَبْيذاتي  البعد  بين  الروابط  إظهار  إلى 

الذي  المؤسساتي  والبعد  للعنصرية، 

العنف  على  الشرعية  إضفاء  في  يساهم 

المترّتب عنها أو غض الطرف عنها. ولذلك 

فهي تستعمل مفهوم “العرق” للداللة على 

عرقية بنيوية، ما يعني أن نظام المجتمع 

كثر الحديث في األعوام األخيرة عن جرائم المتشددين اإلساميين المرتكبة في 

فرنسا، ولكن ال حديث عن الجرائم العنصرية التي ترتكب ضد المهاجرين وأبنائهم 

وحتى  اإلعامي  الصعيد  على  أما  واألكاديمية،  الحقوقية  الدوائر  بعض  في  إال 

القضائي، فهي مجرد جنح أو جنايات ليس وراءها ما يدل على طابعها العنصري، 

وبالتالي فمقترفوها يحاَسبون كما يحاَسب الناس في قضايا الحق العاّم. ذلك أن 

القانون الفرنسي ال ينظر إلى العنصرية من خال الجرائم المرتكبة، بل من خال 

الخطاب الذي يعترف فيه صاحبه قوال أو كتابة بأنه اقترف جريمته بدافع عنصري. 

ما يعني أن القانون ال يحاسب إال من يتبنى عنصريته بصريح العبارة، وأن العنف 

الجسدي يعززه عنف نفساني حين تنكر المنظومة التشريعية والقضائية الطبيعة 

العنصرية لبعض األعمال أو تقلل من شأنها.

العنف العنصري في فرنسا 
أمام القانون

أبوبكر العيادي

متكاملة  منظومة  تخلق  التي  هي  وقواعده 

الميز  على  الشرعية  إضفاء  في  بالمساهمة 

العرقي والعنف الناجم عنها، برغم التنديد 

الذي يصدر هنا وهناك. فممارسات العنف 

العرقي تستمد أصولها من تصنيف، داخل 

والتشريعية،  القضائية  والدوائر  المجتمع 

التوقي  ينبغي  خطرا  بكونها  توصم  لفئة 

للعنف، ألّن  عرضة  فتجعلها  وصّده،  منه 

إنها  يقال  مجموعة  ضد  الشكوك  توجيه 

ومبررا  يخلق عالقة هيمنة،  تمثل مشكال، 

وتلك  العنف.  لتسليط  ودافعا  للتمييز، 

األطراف، إذ تضع حدوًدا إثنية، ترسم داخل 

ممكنة،  ألهداف  رماًة  المجتمعي  الجسد 

فيغدو الوصم أساسيا في مسار الَعنَصرة، 

الجسدية  الخصائص  على  يضفي  ألنه 

فيخلق  سلبية،  قيمة  والدينية  والثقافية 

دون،  نظرة  أفرادها  إلى  ينظر  مجموعة 

وُتنزَّل منزلة دون.

مسرية الشبان العرب ألجل املساواة، ومناهضة العنرصية
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والصحف  الجمعيات  أرشيف  من  انطالقا 

قائمة  الباحثة  كّونت  الداخلية،  ووزارة 

كان  عنصرية،  اعُتبرت  التي  الجرائم 

نصفها تقريبا )353( قاتال، وميزت في تلك 

العنف  العنف:  من  أصناف  ثالثة  الجرائم 

الظرفي، والعنف التأديبي، وخاصة العنف 

حماية  رغبة  تحركه  الذي  األيديولوجي 

أرض من حضور يعتبر مضّرا أو مفرًطا أو 

الجرائم  الصنف  هذا  يضّم  مًعا.  كليهما 

المتطرف،  اليمين  مناضلو  تبّناها  التي 

أو  يديرها  محالت  جعلوا وجهتهم  الذين 

يشنون  ما  غالبا  المغاربيون، حيث  يؤمها 

الثأر من  بدعوى  ترويع و”تأديب”  حمالت 

نفس  في  جريمة  أو  جنحة  اقترف  عربّي 

ضمن  فيندرج  األول  الصنف  أما  المدينة. 

على  ُيعتدى  حيث  اليومي  المعيش  راهن 

المغاربي بدعوى أنه يشّكل تهديدا لملكية 

مواطن فرنسي أو شرفه، أو يزعج راحته. 

وأّما الصنف الثاني من العنف، أي العنف 

التأديبي، فيرتكبه ممثلو الدولة من رجال 

الشرطة والدرك والجيش ضّد فئة توصم 

بكونها منحرفة وال بّد من تأديبها.

تندرج  الجرائم  تلك  أن  الباحثة  رأي  وفي 

ضمن منطق الَعنصرة الذي يوجه السياسة 

الفرنسية منذ نهاية حرب الجزائر. وتحليلها 

الهجرة  سياسة  تطور  رافق  الذي  للجدل 

مبادئ  بين  مركزيا  توترا  يبين  الفرنسية 

فبينما  العنصرة.  ومبادئ  الجمهورية 

في  تدعو  المتعاقبة  الحكومات  كانت 

يسع  الذي  الجمهوري  الكوني  إلى  العلن 

ترسم  الواقع  في  كانت  االختالفات،  كل 

سياسات تضع بعض الفئات المهاجرة في 

وضع خاص. فلئن كانت سياسات الهجرة 

بأن  توحي  والسكن  والعودة  واإلدماج 

المهاجرين ليسوا كلهم أصحاب مشاكل، 

شمال  من  األفارقة،  المهاجرون  وإنما 

الصحراء وجنوبها فحسب، حيث ُينعتون 

بالقذارة، واإلزعاج وشهوة الجريمة، وعدم 

المجتمعي  النسيج  في  االندماج  قابلية 

في  ولدوا  الذين  أبناءهم  فإن  الفرنسي، 

الوصمة،  تلك  آبائهم  عن  ورثوا  فرنسا 

ووسائل  السياسة  الطبقة  بمساعدة 

نابت  وبذلك  اليمينية.  السيما  اإلعالم، 

الستينات  في  العربي  العامل  صورة  عن 

منذ  الضواحي  شاب  صورة  والسبعينات 

الفئة  تلك  زالت  وما  الثمانينات،  مطلع 

والسياسية  اإلعالمية  المنابر  في  توصم 

في  للعيش  مؤهلة  وغير  منحرفة  بكونها 

فرنسا، ما يعرض تلك األجساد المعنَصرة 

إلى عنف مخصوص.

العنَف  يرافق  حين  سوءا  األمر  ويزداد 

العرق يقتل مرتنيجاك فريجيس – قتل العريب جنحة يف نظر املرشع الفرنيسرشيدة إبراهيم – العنف العنرصي صنفان جسدي ونفساين. ميشيل فوكو - املعارف الخاضعة تحتل مراتب دنيا يف سلم املعرفة

المرة،  هذه  نفسانّي  ثاٍن،  عنٌف  الجسدّي 

المنظومَة  الضحايا  مواجهة  عند  ويطرأ 

الطابع  تنكر  التي  والقضائية،  التشريعية 

أهميته  من  وتقلل  للجريمة،  العرقي 

المعتدى  فيصبح  مسؤوليته،  تقلب  أو 

والباحثة  ضحية.  والمعتدي  متهما  عليه 

تستعير مصطلح المظلومية الثانوية التي 

جاءت بها دراسات نسوية عن العنف بين 

العنف  ضحايا  يتعرض  حيث  الجنسين، 

على  المسلط  العنف  شأن  العنصري، 

اإلناث، إلى مظلومية ثانية خالل المواجهة 

مع المنظومة اإلعالمية أو القضائية، التي 

ضحايا  بكونهم  الضحايا  اتهام  إلى  تميل 

مظلوميتهم، أي أنهم يؤدون دور الضحية 

المظلومية  وهذه  ملموس.  دليل  دون 

الجزائية  المعالجة  في  تتبدى  الثانوية 

تبين  والباحثة  العنصرية،  العنف  ألعمال 

باستثناء وجهه األيديولوجي،  العنف،  أن 

كجريمة،  ال  كجنحة  يحاَكم  ما  غالبا 

وقف  مع  تكون  ما  عادة  خفيفة  بأحكام 

التبرئة،  أو  الدعوى،  أو بطالن  التنفيذ، 

وهو ما أطلق عليه المحامي الشهير جاك 

فيرجيس “جريمة قتل العربي” حيث بين 

أن المحاكم الفرنسية ال تصدر بشأنها في 

خمس  دون  أحكام  سوى  األوقات  أغلب 

شرعها  في  العرب  قتل  أن  أي  سنوات، 

جنحة، وليست جريمة. إضافة إلى تغييب 

القضاة البعد العنصري، حتى وإن اعترف 

المجرم بدوافعه العنصرية، كأن يقّر أمام 

الشرطة بأنه “ال يحّب العرب” أو أن غايته 

الطابع  أن  أي  والسود”،  العرب  “ترهيب 

العنصري ملغى في المحاكم.

العنصرية  الجريمة  أن  اإلنكار  هذا  وسبب 

بينت  وقد  تشريعيا،  لها  وجود  ال 

أن  السبعينات  منذ  البرلمان  مداوالت 

الكالم  تجريم  على  الفرنسي ركز  التشريع 

الكراهية  على  كالتحريض  العنصري 

تجريم  الهولوكوست، ولكنه رفض  وإنكار 

العالمي  الميثاق  أن  العرقي، رغم  العنف 

العنصري،  الميز  أشكال  كل  نبذ  حول 

 ،1971 عام  فرنسا  عليه  صادقت  الذي 

الكراهية  بتجريم  األعضاء  الدول  يطالب 

العنف  وكذلك  العرقي  والميز  العرقية 

نهاية  حتى  فرنسا  ظلت  وقد  العنصري، 

القرن العشرين ومطلع هذا القرن ترفض 

والضغوط  الدولية  لالتفاقات  االمتثال 

أن  بدعوى  والدبلوماسية،  الجمعياتية 

كافية،  الموجودة  العام  الحق  قوانين 

لفئة  مخصوص  قانون  لسّن  حاجة  وال 

للمبادئ  مناف  ذلك  أن  بدعوى  محددة، 

الجمهورية، ما يعني بالنسبة إلى الباحثة 
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أن المشّرع الفرنسي ال يرى في العنصرية 

عمل عنف جسدي، بل عنصر خطاب يقوم 

على الّثلب والقذف واالستفزاز والتحريض 

ولكن  العنصري.  الميز  أو  الكراهية  على 

الدافع  إضافة  تّمت   ،2003 عام  بداية من 

العنصري إلى القانون كظرف تشديد، بيد 

العنصرية  مكافحة  على  تأكيدا  كان  أّنه 

التي تغذي الحدود اإلثنية، ووسيلة للحد 

يتهم  التي  السامية  معاداة  تصاعد  من 

المغاربية،  األصول  ذوي  من  الشبان  بها 

 – الفلسطينية  المواجهات  عند  خصوصا 

البرلمان أوجدوا  نواب  أن  اإلسرائيلية، أي 

المسلط  العنف  بين  تراتبية،  للعنصرية 

على العرب والسود من جهة، وبين العنف 

المعادي للسامية، ففي اعتقادهم أنه أكثر 

عاتق  على  ُيلقى  أنه  السيما  للقلق،  إثارة 

بإدراج  أخيرا  قبلوا  ولئن  أساسا.  العرب 

التشديد،  ظروف  ضمن  العرقي  الدافع 

فقد جعلوه مرهونا باعتراف صاحبه كتابة 

أو مشافهة، ما يحّد من عدد األعمال التي 

يمكن أن تحاكم كجرائم عنصرية.

فعندما  ثانيا،  عنفا  القانون  يوّلد  وبذلك 

يشتكي أشخاص من التمييز الذي يعاملون 

)أي  الكونية  تنكر  عنصري،  بدافع  به 

التي  الخصوصية  القانون(  أمام  المساواة 

تخلق ذلك العنف. وهو ما اعتبرته رشيدة 

إبراهيم َعنصرة وخلع عنصرة، ألن سياسة 

للعرقية،  المناهض  والتشريع  الهجرة 

نفسه،  الوقت  في  العرق  وُتنكر  ُتعنصر 

وأقاربهم  الضحايا  لدى  انطباعا  يعطي  ما 

من  باإلفالت  للجناة  يسمح  القانون  بأن 

رجال  من  كانوا  إذا  السيما  العقاب، 

راح  التي  الجرائم  في  رأينا  كما  الشرطة، 

سود  شّبان  األخيرة  األعوام  في  ضحيتها 

وأداما  تراوري،  وبونا  بيّنا،  زياد  أشهرهم 

تاروري، لم تفلح حمالت التنديد والتظاهر 

في إقناع المحكمة بالبعد العنصري لتلك 

الجرائم، حيث أخلي سبيل رجال الشرطة 

المورطين، وكأن شيئا لم يكن.

واجهت  أنها  االجتماع  عالمة  وتعترف 

صعوبات جّمة في إعداد بحثها على الوجه 

المصادر.  إلى  الوصول  أهمها  المرضي، 

ولئن استفادت مّما وّفرته الجمعيات وما 

اإلعالم،  وسائل  أرشيف  في  عليه  عثرت 

مؤسسات  لدى  الرسمي  األرشيف  فإن 

المنال،  عسير  ظل  والقضاء  كاألمن 

خمس  بين  تتراوح  بآجال  مرهونا  لكونه 

وعشرين سنة وقرن من الزمان. أما اللجنة 

التي  اإلنسان  لحقوق  االستشارية  الوطنية 

الطابع  ذات  والتهديدات  األعمال  ترصد 

فقط  تعتمد  فهي   ،1990 منذ  العنصري 

على معطيات وزارة الداخلية، ما يعني أن 

كثيرا من الجرائم العنصرية ليست مدّونة 

أيضا  الصعوبات  من  أسلفنا.  كما  كذلك، 

اختيار المصطلح األصوب، ألن العنصرية 

مفهوم يدل على عاقبة، وظاهرة تتبدى في 

مجتمع ما، ولكنه ليس مصطلحا إجرائيا، 

فهو ال يكشف عن سلسلة السببية وتعقيد 

يحجب  بل  فيها،  يندرج  التي  التفاعالت 

البنية السياسية واالجتماعية التي تؤدي إلى 

العنف العنصري.

قرابة  منذ  الفرنسية  البحوث  تأثرت  لقد 

العالم  في  يجري  بما  عاما  عشرين 

اإلثنية  نظريات  حول  األنكلوسكسوني 

مقياس  ُتتخذ  التي  والطبقية  والجندر 

تصنيٍف داخل المجتمع، وتسمح بالتعامل 

تراتبية  وفق  المجتمعية  المجموعات  مع 

محددة، ولكنها ولّدت تفاوتا في التعامل 

من  االجتماعي،  العالم  دوائر  شتى  في 

جهة السكن والتعليم والصحة والشغل، 

إثنية  مقاييس  حسب  األفراد  تصنيف  ألن 

تتبّدى  أن  يمكن  التي  العنصرية،  يسبق 

على المستوى الفردي في شكل مشاعر أو 

العرقية.  العرق يسبق  بناء  أفعال، أي أن 

البحث  أوساط  في  جدل  نشأ  َثّم  ومن 

اإلثنية  األحق،  المصطلح  حول  الفرنسية 

أم العرق، بوصفهما مصطلحين إجرائيين 

من  يتجزأ  ال  وجزءا  العلمي،  الحقل  في 

“المعارف  فوكو  يسّميها  التي  المعارف 

الخاضعة” أي تلك التي تحتل مراتب دنيا 

تكتسي  قد  ولكنها  المعرفة،  سلم  في 

استعملت  ما  إذا  أخرى  ووظائف  معاني 

المجال  وخاصة  مغايرة،  مجاالت  في 

مصطلح  على  ينطبق  ما  وهو  السياسي، 

الدقيقة  المصطلحات  أنها من  العرق. أي 

التي تدفع الباحث في كل مرة إلى تحديد 

فكرته، والتأكيد على أنه يتحدث عن بناء 

ينبذه، ال عن خصائص يمنحها  مجتمعي 

الفرد جوهرا أو حقيقة بيولوجية.

 

كاتب من تونس مقيم في باريس

كلنا صيد للبوليس
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هيثم الزبيدي

 ها  هي موجة أخرى من الثقافة تمر على عالمنا العربي مرور الكرام. 
إنها موجة الثقافة الشعبوية. أدرك أن اإلشارة فيها الكثير من 

التناقض. الثقافة قائمة على حس الصفوة. الشعبوية صارت مرادفا 

في عالمنا لفوضى الرعاع. لكن هناك مسمى »الثقافة الشعوبية« في 

الغرب والشرق أيضا، وهو مسمى محترم له وزنه وقيمته مثلما كان 

الغرب  في  الستينيات  ثقافة  في  ملموس  حضور  الهيبيس  لثقافة 

)وصلنا منها فقط بناطيل الشارلستون والحشيش واللحى الكثة(.

مشهد  هو  اليوم  إلى  العربي  عالمنا  في  السائد  الثقافي  المشهد 

كولونيالي/ يساري. تركة االستعمار الغربي محسوسة رغم أنه ارتحل 

فإن  جدا،  محدودة  استثناءات  عدا  وفيما  للدقة،  بعيد.  زمن  منذ 

االستعمار الغربي لم يثبت أقدامه في منطقتنا. لكن تعلم المثقفون 

المتنورين.  المترجمين  اختيارات  أيدي  على  وخصوصا  الكثير،  منه 

الثقافة في الغرب كانت تكتب لناسها وكانت تكتب لنا من دون أن 

تعلم.

الروسي  األدب  كتب  التركة.  هذه  على  الرد  كانت  اليسارية  الثقافة 

المترجمة والمجانية قدمت البديل للمثقف في المنطقة. كتب الفكر 

الشيوعي كانت تنثر على رؤوس الشعوب العربية. اقرأ »رأس المال« 

لكارل ماركس وال تضيع وقتك في »ثراء الشعوب« آلدم سميث. فوق 

كل هذا، لديك تنظيمات شيوعية ويسار فكري يدعمانك. يمكن أن 

الرأسمالية  مواجهة  في  الشيوعية  أهمية  عن  سياسيا  جدال  تحضر 

وأنت جالس على حافة ترعة تغذيها مضخة خشبية تديرها جاموسة. 

اليسار يحب الخيال.

الحركات الشوفينية الوطنية ذهبت إلى السوبرماركت اإليديولوجي. 

يصعد  مثقف.  له  كتبه  المساواة  أهمية  عن  خطابا  يلقي  مسؤول 

على منصة أمام حشد من المعدمين. تنتهي الكلمة ويركب سيارته 

الغربية ويصر  الديمقراطية  الفاخرة. زعيم تصفح كتب  المرسيدس 

على أن يضيف كلمة ديمقراطية على اسم الدولة المستقلة حديثا. ما 

عيبها الديمقراطية إذا كانت تعيد انتخابي؟ عسكر يحاربون االستعمار 

بعد إتمام صفقة السالح الغربي. زيادة اإلحساس بالتأثير الشيوعي 

الزعيم خصوصا بعد صالة  الملحد وعمق العالقة مع موسكو عند 

الجمعة أو صالة العيد. 

كتلة التناقضات هذه كان يتم تغذيتها بدرجة كبيرة من الريع النفطي. 

المد الخميني  التناقضات وجاء  ثم بدأت الحروب تتغذى على هذه 

األخواني. المثقفون الكولونياليون/ اليسار صار أمامهم وحش من نوع 

آخر اآلن. استسلموا بسهولة. طوعوا أنفسهم أو هاجروا.

ثم ساد سكون ثقافي لحين جاءت ثورة الشبكات االجتماعية. الكل 

استفاد منها. من دكتاتور سخيف إلى رجل دين مضحك وصوالً إلى 

كثرت  لكن  مبشرة  البدايات  كانت  لمواقفه.  الصحف  تحاربه  كاتب 

الضوضاء وساد الذباب واختلطت الصورة.

من  الكثير  يبذل  لم  مثقفنا  لالنسحاب.  مبررا  ليس  الصورة  اختالط 

الجهد. تعّود على السهل. ال يزال ضمن القالب القديم: موقع وجريدة 

ومجلة وحضور الندوات ومعارض الكتب ثم فرصة على فضائية. منابر 

صحيحة وحقيقية ومهمة. ولكن شخصية انتهازية بذكاء الفت وثقافة 

محدودة مثل الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب انتبهت إلى أن 

هذه المنصات الثقافية واإلعالمية ليس فقط ال تكفي، بل يمكن أن 

تكون معادية. هرج ومرج غير مسبوقين في الواليات المتحدة والعالم. 

من حولها  والجدل  التغريدات  هذه  مع  تكفي.  تويتر  على  تغريدات 

كبر اإلحساس بالثقافة الشعبية، الساذجة منها والمتماسكة فكريا. 

هذه ساحة المعركة. الذباب يحارب الذباب، لكن المثقفين يقارعون 

المثقفين أيضا. الصورة هناك لجدل أوصلنا إلى مشهد سياسي غربي 

جديد، يسمى شعبوياً، لكنه مخاض للتغيير الذي نحسه اآلن. نحن 

الذباب  غّذى  من  أن  مسموع رغم  الطنين  الذباب.  بمعارك  اكتفينا 

بالعسل قد وضع ذبابه في قوارير زجاجية العتبارات سياسية.

صعود  نوع  من  إنه  آخر.  نوع  من  ثقافيا  حراكا  يشهد  اليوم  العالم 

وسقوط قوى عظمى. الغرب ال يغادر الشرق األوسط عسكريا اليوم 

وحسب، بل يهمله ثقافيا. ماذا تفعل مع أمة تنشر فيها وكالة أنباء 

رسمية خبرا عن صبي حفظ القرآن؟ ماذا تفعل لبالد تخرج بالماليين 

أو أي موضوع  يقوله،  ما  تفسير  الصعب  لسماع خطبة معمم من 

سيثير، من محاربة الواليات المتحدة إلى كرة القدم؟

الغرب يترك الشرق األوسط لحاله. المركز الصناعي/ السياسي الصاعد 

في الصين هو المهم. هناك ما يستحق االهتمام، ألن الصينيين قد ال 

يعلموننا أغانيهم ونصير نمشي ونطنطن بألحانهم، لكنهم يضعون 

لمسة على كل ما له بعد ثقافي/ سياسي/ صناعي. األدهى واألخطر أن 

تأتي مثل التحري تبحث عن البصمات، وال تجد بصمة صينية واحدة 

الخليج،  تغادر  أميركية  طائرات  حاملة  كل  »الحادث«.  مشهد  في 

واستراتيجي  سياسي  اآلن  التركيز  الصين.  بحر  في  تحوم  ستجدها 

الثقافي قادم. تخيلوا لو أن الصينيين  التأثير  بعد أن كان اقتصاديا. 

اقتنعوا بتأثير »الذباب اإللكتروني« العربي، وطبقوه علينا مع القليل 

من تقنيات االختراق تتجاوز الحجب على اإلنترنت وبعض من الذكاء 

االصطناعي الذي يطورونه في سباقهم مع الغرب! 

كاتب من العراق مقيم في لندن

شعبوية الذباب اإللكتروني


