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ُعــر عــن
املــواد املنشــورة يف املجلــة ت ِّ
ُعــر بالــرورة عــن رأي
آراء كتّابهــا وال ت ِّ
الــوزارة أو املجلــة .وال تلتــزم املجلــة بــردّ
أصــول مــا ال تنــره.

المتباعــدة أو المجتمــع
لطالمــا ش ـكَّل التمــا ُزج بيــن الثقافــات المختلفــة ذات المجتمعــات ُ
لعمليــة النهضــة ،ألنهــا تفتــح مجــا ً
ال أكبــر للمصالــح أو لألهــداف
الواحــد مفتاح ـ ًا أساسـ ّـي ًا
ّ
ـد فــي الثانــي مــن
التنمويــة .وقــد كان مؤتمــر الثقافــة «جســور الحــوار والتفاهــم» ،الــذي ُع ِقـ َ
ّ
ـي ،لتعزيــز فــرص التفاعل فــي المجتمع
ـ
الوطن
ـر
ـ
قط
ـف
ـ
متح
ـي
ـ
ف
2019
ـي
ـ
الماض
ـبتمبر/أيلول
سـ
ّ
اآلســيوي مــع بقيــة العالــم ،انطالق ـ ًا مــن رؤيــة الجميــع لتحقيــق الســام والعيــش الرغيــد؛
ـم مــن نوعهــا فــي الشــرق األوســط لصالــح دول آســيا بمــا
الثقافيــة
االحتفاليــة
ّ
والفكريــة األهـ ّ
ّ
العربيــة.
يعــود بالنفــع عليهــا ،ومــن ضمنهــا المنطقــة
ّ
ـس الحضــور مســتويات سياسـ ّـية
ـي فــي المجتمعــات اآلسـ ّ
انطالقـ ًا مــن التنـ ُّ
ـيويةَ ،عكَ ـ َ
ـوع الثقافـ ّ
دوليــة مختلفــة ،وقــد حضــرت قطــر التي رعــت المؤتمر
وعلميــة متفاوتــة ،بمشــاركة منظَّ مــات ّ
ّ
باعتبارهــا إحــدى دول االســتقطاب والعبــور للثقافــات ،حيــث افتتــح المؤتمــر ســعادة صــاح
بــن غانــم العلــي ،وزيــر الثقافــة والرياضــة ،بحضــور أميــن عــام حــوار التعاون اآلســيوي الســيد
«بورنشــاي دانفيفاثانا».
ـي واضحـ ًا مــن خــال ما عرضه المشــاركون
ـ
والثقاف
ـي
ـ
العلم
ـتباك
ـ
االش
وعلــى مــدار يوميــن كان
ّ
ّ
ـوع
فــي الجلســات
العلميــة التــي امتزجــت بتجــارب آسـ ّ
ـيوية مختلفــة ،وجــرى الحديــث عــن تنـ ُّ
ّ
التنوع ،خصوص ًا في آســيا،
ـي فــي الدولة الواحدة ،وانعكاســات هذا
ُّ
الشــعوب ،والتنـ ُّ
ـوع الثقافـ ّ
األول.
تحدثــون جولــةً
الم ِّ
علميــة مــن النقــاش أمــام النخبة الحاضــرة في اليــوم ّ
قبــل أن يفتتــح ُ
ّ
بتحدياتهــا وفُرصهــا ،خصوصـ ًا تلــك
ـك فيــه أن المنهــج المقــارن يصقــل التجــارب
وممــا ال شـ ّ
ِّ
ّ
ـي لــدى المجتمعــات ،لــذا ركَّ ــزت الجلســة الثانيــة مــن
ـ
الثقاف
ع
ـو
ـ
التن
ـرة
ـ
فك
ـن
ـ
م
ـق
ـ
تنطل
ـي
التـ
ُّ
ّ
متحدث ًا
المؤتمــر علــى تجــارب مــن مناطق مختلفة ابتدأها ســفير اليابان «سييتشــي أووتســوكا»
ِّ
الثقافيــة فــي
ـردت بهــا رئيــس الســنوات
طريــة تفـ َّ
عــن تجربــة بــاده الفريــدة ،ثــم التجربــة القَ ّ
ّ
التاريخيــة فــي
متاحــف قطــر «عائشــة العطيــة» ،صقلتهــا -كمــا ُصقــل اللؤلــؤ عبــر رحلتــه
ّ
طريــة مــن جامعيــه وبائعيــه ومقتنيــه ،-بكلّ ثقافاتهــم التي احتضنتها قطــر ،وانطلق
الميــاه القَ ّ
المؤتمــر للحديــث عــن تجربــة ســلطنة ُعمــان ،وبحضــور وزير خارجية ماليزيا األســبق ،وســفير
والثقافيــة فــي دول آســيا.
طاجيكســتان ،والعديــد مــن النخــب السياسـ ّـية
ّ
لقــد أتــاح الحــوار فرصــة لتوليــد أفــكار تســاهم فــي إدراك اإلشــكاليات التــي ُتعانــي منهــا
المعولــم ،لتحديــد قــدرة هــذه المجتمعــات
المجتمعــات اآلسـ ّ
ـيوية ،فــي ظــلِّ التنـ ُّ
ـي ُ
ـوع الثقافـ ّ
الثقافي
ـوع
علــى قبــول الفــوارق
الثقافيــة والترحيــب باالختــاف داخلهــا ،أو تحديــد مكانــة التنـ ُّ
ّ
ّ
ـداء مــن ِ
الحــرف والســياحة ،والتــي
فــي حقــوق اإلنســان ،وتعزيــز العالقــات
االقتصاديــة ابتـ ً
ّ
ً
ً
ـي واالنتشــار.
لعبــت الثقافــات فيهــا عام ـا بــارزا للجــذب الخارجـ ّ
العالم «قريةً صغيرة» ُتشــارك
التواصل
وســعي ًا نحو دور أكبر لوســائل
االجتماعي التي جعلت َ
ُ
ّ
فيهــا مختلــف الثقافــات لتضييــق الفجــوات بينهــا ،وذلــك باالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة
مميــز ًا
مــن الــدول األعضــاء فــي حــوار التعــاون اآلسـ ّ
ـيوي ،باســتضافة قطــر التــي تضـ ّ
ـم خليطـ ًا َّ
ـي وحقــوق اإلنســان ،والثقافــة كمــورد
مــن الثقافــات ،ركَّ ــز اليــوم الثانــي علــى التنـ ُّ
ـوع الثقافـ ّ
والعربيــة ،مــع دور
ـادي مح ِّفــز لإلبــداع ،والحــوار بيــن الحضــارات ،خصوص ـ ًا الصينيــة
اقتصـ ّ
ّ
التغيرات والوعي والدبلوماســية
الثقافي ،وشــمل اليوم الثانــي
ـوع
التكنولوجيــا فــي تعزيــز التنـ ُّ
ُّ
ّ
ـوع الثقافــي وتحديــث الطــرق التقليديــة بالتكنولوجيــا لتعزيــز الحــوار الثقافــي.
المرتبطــة بالتنـ ُّ
إذن ،وكحالــة فريــدة تبنــي عليهــا قَطــر رؤيــة تنمويــة ،أراد المؤتمــر فتــح األبــواب التــي تحتضن
ـيوية سيســاعد بــكلّ تأكيــد علــى محاربــة الفقــر
تنوع ـ ًا
ثقافي ـ ًا كبيــر ًا فــي القــارة اآلسـ ّ
خلفهــا ُّ
ّ
وتحســين مســتوى الحيــاة لشــعوب آســيا ،ومدخـ ً
ا لمؤتمــرات شــبيهة ُتبنــى عليهــا مشــاريع
ـانية جمعــاء.
قادمــة لمــا فيــه خيــر لإلنسـ ّ
رئيس التحرير
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إدارة اإلصدارات والرتجمة

الباحـث نصوصـ ًا قدميـة يف كتـاب جديـد ،هـو أن يريـد سـؤال
الزمـن ،وأن يلتمـس منـه إجابتـه عـن مقطوعـات آتيـة مـن

املـايض ،لكـن الزمـن مضاعف :زمـن الكتابـة ،وزمـن الذاكرة.
معنـى تالياً :الزمـن هو ذاته
وتدعـو هـذه االزدواجيـة ،بدورهـا،
ً

شكل...

األدب الهسباني المغاربي

الكلمة المشتعلة!

روالن بارت

لقاءات:

لو كليزيو _ ميشيل باستورو _ إدغار موران
جوناتان كو _ فيليب رام

رسائل إلى ساعي البريد
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تصدر عن:

يتكـون وحيـداً .فاملؤلِّـف ال ينشـئ ،أبـداًّ ،إال افرتاضات معنى،
َّ
أو اشـكاالً ،يعـود العـامل فيملؤهـا .إن النصوص ،هنا ،شـبيهة
بزريـدات يف حلقـة معـانٍ عامئة .ومـن ميكن لـه أن يثبت هذه
«الحلقـة» ،ويهبهـا مدلـو ً
لربـا الزمـن :أن يجمـع
ال أكيـداً؟ ّ

للحكاية

ترجمة :انطوان أبوزيد

السنة الثانية عرشة  -العـدد مئة وأربعة وأربعون
املحرم  - 1441أكتوبر 2019

إثيوبيا ..األرض التي تنبت أدبًا

نـص) ال ميكـن أن
والسـبب يف ذلـك ،أن معنـى عمـل أديب (أو ّ

@aldoha_magazine
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كامليـت» ،أن يصـر
الكاتـب «خافـت الصـوت
بطل الرواية األوروبية ..العجوز كأن
الشاب!
يزيح يكـون ّ
ِّ
لإلنسـان الـذي ُرفـض اإلجابـة األخـرة ،وأن يكتـب يعنـي أن
هل انتهت الرواية السياسيّة؟
يهـب ،منـذ اللحظـة األوىل ،اإلجابـة األخـرة لآلخـر.
َ

النقد البنيوي

النقد البنيوي للحكاية
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ملتقى اإلبداع العريب والثقافة اإلنسانية

توني موريسون ..انطفاء شمعة
يتـم دون أن يصمـت الكتّـاب .فعـل الكتابـة
إن فعـل الكتابـة ال ّ

روالن بارت

روالن بارت

العدد

روالن بارت

مجانًا مع العدد:
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النقد البنيوي للحكاية
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وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة  -قـــــطــــر

غالف الكتاب:

(بورتريه :روالن بارت)

صـــدر الــعــدد األول يف نــوفــمــر  ،1969ويف يــنــايــر  1976أخـــذت توجهها الــعــريب واســتــمــرت
يف الـــصـــدور حــتــي يــنــايــر عــــام  1986لــتــســتــأنــف الـــصـــدور مـــجـــدد ًا يف نــوفــمــر .2007
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االشتراكات السنوية
داخل دولة قطر
األفراد
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خارج دولة قطر
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 100دوالر
 150دوالر ًا

كــــنــــدا وأسرتالــــيا

التوزيع واالشتراكات
تليفون )+974( 44022295 :

 300ريــال

دول االتحــاد األورويب

الفرنسي 2019
األدبي
الدخول
ّ
ّ
تراجع ،ركود ومخاوف

 75يــورو

فاكس )+974( 44022690 :
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الربيد اإللكرتوين:

في عالم مختل
تبدد األحالم و ِإطباق الكوابيس علينا
ُّ

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية واإلدارية
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أوليفيا سودجيتش  -تـ  :عبدالله بن محمد

في واقع عالمي مش ّتت
هل انتهت الرواية السياسية؟

وكيل التوزيع يف دولة قطر:
دار الرشق للطباعة والنرش والتوزيع  -الدوحة  -ت 44557810 :فاكس44557819 :

وكالء التوزيع يف الخارج:

20

ســلطنة ُعامن  -مؤسســة ُعامن للصحافة واألنباء والنرش واإلعالن  -مســقط  -ت- 009682493356 :
فاكــس /0096824649379 :الجمهورية اللبنانية  -مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع  -بريوت  -ت:

ت - 002027704365 :فاكس  /002027703196اململكة املغربية  -الرشكة العربية اإلفريقية للتوزيع
والنرش والصحافة ،سربيس  -الدار البيضاء  -ت - 00212522249200 :فاكس00212522249214:

24

دولة قطر

 10رياالت

اململكة املغربية

 15دره ً
ام

سلطنة عامن

 800بيسة

الجمهورية اللبنانية

جمهورية مرص العربية

 10جنيهات

تـ :مونية فارس

َّ
المحط ُ
ات..
ُ
يقف ال َّزمن
حيث

األسعار

 3000لرية

دوريان لينسكي  -تـ :مروى بن مسعود

أدب الرعب..
عناية كبيرة من النقاد ودور النشر

 - 009611666668فاكــس /009611653260 :جمهورية مرص العربية  -مؤسســة األهرام  -القاهرة -
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هوبير برولونجو  -تـ :نبيل موميد

غضب وإحباط
كوميديا سوداء،
ٌ
ما الذي يصنع رواية األلف ّية؟
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صبري حافظ

بطل جديد في الرواية األوروبية
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تقارير وقضايا

الفرنيس 2019
األدبي
الدخول
ّ
ّ

تراجع ،ركود ومخاوف
بــن نهايــة شــهر أبريل/نيســان وبدايــة شــهر نوفمرب/ترشيــن الثــاين مــن ّ
ـي
كل ســنة ،يعيــش الحقــل
ّ
األديب الفرنـ ّ
ملن َتجة وا ُ
دينامية وانتعاشـ ًا حقيقي ًا ترتجمه أعداد األعامل ا ُ
ـابة والجديدة ونســب املبيعات
مل َ
رتجمة ،األقالم الشـ ّ
واالحتفائية
النقدية
األدبية املختلفة .وتبع ًا لذلك ،تتواىل املراجعات واملتابعات الصحافية والقراءات
والجوائز
ّ
ّ
ّ
باألعــال الجديــدة والثيــات الكالســيكية لـ ّ
وية،
ـكل دخــول
ّ
أديب خــال الســنوات األخرية (التاريخ ،االســتعامرُ ،
اله َّ
األدبيــة يف مجــالٍ تــداويل يســجل رقــم معامــات يقــارب  600مليــون يــورو،
الهجــرة )...بغيــة مهننــة حرفــة الكتابــة
ّ
()1
أديب ســنوي ًا (حــوايل ربــع عائــدات قطــاع النــر بفرنســا)  .بالنســبة لهــذه
وحجــم مبيعــات يتجــاوز  120مليــون عمــل
ّ
ألول مـ ّـرة منــذ عقديــن مــن
الســنة ،يتصــادف الدخــول
ّ
األديب مــع أزمــة النــر باملنطقــة :تراجــع عــدد اإلصــدارات ّ
الزمــن ( 524روايــة) ،ضعــف رقــم معامــات ســوق النــر خــال الســنوات الثــاث األخــرة ،فقــدان القــارئ شــغفه
باألعــال ا ُ
ـي وانتشــار النــر اإللكــروين .مــع ذلــك ،وبعيــداً عــن لغـ ِـة األرقــام،
قدمــة
ّ
مل َّ
وتحديــات العــر َّ
الرقمـ ّ
األدبيــة الفرنسـ ّـية ،يف ظـ ّ
مــن ا ُ
ـل رهــان العديــد مــن
ملتو َّقــع أن تؤ ِّثــر حالــة الركــود ها ِتــه عــى املنــاخ العــام للجوائــز
ّ
ال ُن َّقــاد وا ُ
والفرانكوفونيــة .فكيــف ميكــن
األدبيــة الفرنسـ ّـية
هتمــن عــى األســاء املخرضمــة إلنعــاش الحركيــة
مل ِّ
ّ
ّ
أي َحـ ٍّـد ميكــن الحديــث عــن دخــولٍ
أديب
تفســر هــذا الرتاجــع والركــود يف اإلصــدارات والقضايــا املعالجــة؟ وإىل ّ
ّ
ـم نســا ّ
ـي؟
ـي بطعـ ٍ
فرنـ ّ
يئ وأجنبـ ّ
محمد اإلدريسي
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ـي  2019هــو األكثــر ضعف ـ ًا
ـي الفرنسـ ّ
«الدخــول األدبـ ّ
ف ــي اإلص ــدارات من ــذ عش ــرين س ــنة» ،ش ــكَّ لت ه ــذه
بحـــق شـــعار ًا رئيســـ ًا لمختلـــف التغطيـــات
العبـــارة
ّ
األدبـــي
للدخـــول
ـــة
النقدي
والتحليـــات
الصحافيـــة
ّ
ّ
ـي لهــذه الســنة .فقــد كانــت مج ّلــة «Livres
الفرنسـ ّ
 ،»Hebdoف ــي عدده ــا لش ــهر يوليو/تم ــوز الماض ــي،
ســـباقة إلـــى الكشـــف عـــن كـــون تراجـــع أعـــداد
ّ
ـرده إل ــى تزاي ــد مخ ــاوف دور النش ــر م ــن
ـ
م
ـات
ـ
الرواي
َّ
ضع ـ ِ
ـف اإلقب ــال عل ــى الرواي ــات ومح ــاوالت تجوي ــد
العــرض وضمــان اســتقراره .وحتــى بالنســبة لل ُن َّقــاد،
هتمي ــن ،فق ــد انقس ــموا إل ــى فئتي ــن
كم ــا ُ
والم ِّ
ـراء ُ
الق ـ َّ
ً
اثنتي ــن ،واح ــدة تستبش ــر خي ــرا ف ــي ه ــذا التراج ــع
قدم ــة
الم َّ
ال ــذي يحي ــل إل ــى ج ــودة ومهني ــة األعم ــال ُ
األدبـــي أمـــام القـــارئ مـــن أجـــل
وتضييـــق العـــرض
ّ
ـم ،وأخ ــرى
التركي ــز عل ــى النوعي ــة عل ــى حس ــاب الكَ ـ ِّ
تـــرى أن هـــذا التراجـــع نتيجـــة طبيعيـــة لضعـــف
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المبيع ــات خ ــال الس ــنوات الماضي ــة وتراج ــع ثق ــة
ـوف دور النش ــر
الم َّ
قدم ــة وتخ ـ ُّ
الق ــارئ ف ــي األعم ــال ُ
كمــا الكُ َّتــاب مــن الكســاد الــذي ينخــر قطــاع النشــر
ـي .وف ــي كلت ــا الحالتي ــن ،يج ــب
ف ــي العص ــر َّ
الرقم ـ ّ
االعتــراف ببدايــات أزمة نشــر حقيقيــة مرتبطة بتراجع
إقب ــال الق ــارئ عل ــى جدي ــد اإلص ــدارات وإغ ــراءات
ٍ
ناحيـــة ،وضعـــف مسلســـل
قمـــي مـــن
الر
العصـــر َّ
ّ
ـد م ــن أع ــداد الكُ َّت ــاب
مهنن ــة الكتاب ــة
األدبي ــة م ــا يح ـ ُّ
ّ
خاص ــة) الهادفي ــن إل ــى العي ــش
(الش ــباب والنس ــاء
ّ
ٍ
بالقل ــم والح ــرف م ــن ناحي ــة أخ ــرى.
ـي له ــذه الس ــنة بم ــا
ـي الفرنس ـ ّ
ينطل ــق الدخ ــول األدب ـ ّ
مجموعــه  524روايــة (مقارنــة بـــ  567ســنة 581 ،2018
س ــنة  2017و 560س ــنة  ،)2016م ــن بينه ــا  336عم ــاً
فرنس ــي ًا و 188أجنبيــ ًا (مقارن ــةً بـــ  381عم ــاً فرنس ــي ًا
و 186عم ــاً أجنبيــ ًا س ــنة  390 ،2018عم ــاً فرنس ــي ًا
و 191عم ــاً أجنبيــ ًا س ــنة  2017و 363عم ــاً فرنس ــي ًا

و 197عمــاً أجنبي ـ ًا ســنة  )2016و 82عمــاً روائي ـ ًا
لكُ َّتـ ٍ
ـاب ُجــدد (مقارنــةً بـــ  94ســنة  81 ،2018ســنة
المتو َّق ــع بي ــع م ــا
 2017و  66س ــنة  .)2016وم ــن ُ
يق ــارب  4ماليي ــن رواي ــة برق ــم معام ــات يتج ــاوز
 50مليــون يــورو مــع نهايــة شــهر نوفمبر/تشــرين
ـي ُعش ــرها.
الثان ــي ،سيش ــكِّ ل ال ِكت ـ ُ
ـاب َّ
الرقم ـ ّ
ـي
ّ
تبي ــن األرق ــام ال ــواردة أع ــاه أن الدخ ــول األدب ـ ّ
لهــذه الســنة يعــرف تراجع ـ ًا بنســبة تتــراوح بيــن
 % 7و % 10مقارن ــةً بالس ــنوات األرب ــع الماضي ــة،
األمــر نفســه بالنســبة لنســب الروايــات الفرنسـ ّـية
ـد ه ــذا
والكُ َّت ــاب الج ــدد .بطبيع ــة الح ــال ،ال ُي َع ـ ُّ
َ
التراجـــع
ـــي كبيـــر ًا للغايـــة أو علـــى األقـــلّ
ِّ
الكم ّ
ال يعكـــس تراجعـــ ًا علـــى مســـتوى الكَ ْي ِ
ـــفّ ،إل
الحـــظ هـــو ضعـــف اســـتثمار دور النشـــر
الم َ
أن ُ
ف ــي الكُ َّت ــاب الج ــدد بالش ــكل المطل ــوب مقارن ــةً
بالمؤلِّفيـــن المخضرميـــن ،فضـــاً عـــن تراجـــع
ُ
إقبــال الروائييــن أنفســهم علــى الكتابــة فــي ظــلّ
عائــد مالــي ال يتجــاوز مئــات اليــوروات ســنوي ًا (11
 %م ــن نس ــب المبيع ــات ف ــي أفض ــل الح ــاالت).
ـد إصــدار
فــي موطــن األدب والروايــة بامتيــازُ ،ي َعـ ُّ

 254روايــة -خــال نصــف ســنة -مواجهــة إلــى مــا
يق ــرب م ــن  70ملي ــون نس ــمة (فرنس ــا وبلجي ــكا)
تأمــلٍ كبيــر!
أمــر ًا فــي غايــة الغرابــة ويحتــاج إلــى ُّ
ككلّ ســـنة ،تســـتطيع بـــكلّ ســـهولة تمييـــز
ٍ
عبارات
المؤلَّفــات والروايــات الجديــدة مــن خــال
ُ
واضحـــة علـــى الصفحـــة األولـــى ومكتوبـــة علـــى
ش ــريط أحم ــر خ ــاص« :جدي ــد» (،)nouveauté
األدبـــي» (،)La Rentrée Littéraire
«الدخـــول
ّ
أســـماء الكُ َّتـــاب والروائييـــن المخضرميـــن أو
الحاصليــن علــى جوائــز محلّيــة أو دوليــة ...ســعي ًا
ـــراء
إلـــى اســـتمالة أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن ال ُق َّ
هتميـــن؛ وكأن ضمـــان بيـــع الروايـــة يعتمـــد
والم ِّ
ُ
جدتهــا ،حجمهــا ،مكانــة صاحبهــا أكثــر مــن
ـى
علـ
ّ
ـد ذات ــه .وإن دلَّ
جوه ــر العم ــل اإلبداع ــي ف ــي َح ـ ِّ
ـر علــى شـ ٍ
ـيء فإنــه يــدلُّ علــى التراجــع الكبيــر
األمـ ُ
لثقافــة القــراءة ومهنــة الكتابــة ،والتــي تحتــاج إلى
تجديـ ٍ
ـد وإنعـ ٍ
ـوالت العصر
ـاش جـ ٍّ
ـذري لمواكبــة تحـ ُّ
ـي أكث ــر م ــن الره ــان عل ــى ه ــذه المدخ ــات
َّ
الرقم ـ ّ
اإلشــهارية التــي تســوقن العمل اإلبداعــي وتجعل
مـــن الكتابـــة الروائيـــة ســـلعةً زائفـــة ال يمكـــن
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استشـــراف أي مســـتقبل واضـــح لهـــا فـــي
ظ ــلّ قواني ــن الع ــرض والطل ــب.
مـــن أبـــرز الوجـــوه التـــي ُيســـلِّط الضـــوء
الفرنســـي
عليهـــا هـــذه الســـنة الروائـــي
ّ
الحاصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل ســـنة 2014
«باتري ــك موديان ــو ،»Patrick Modiano
الـــذي يصـــدر فـــي شـــهر أكتوبر/تشـــرين
األول روايتــه الجديــدة «حبــر ودي أو خفــي
  .»Encre sympathiqueرغــم التح ُّفــظالكبيـــر حـــول موضـــوع وثيمـــة الروايـــة،
واضـــح أن العمـــل الجديـــد لموديانـــو
سيســير فــي ا ِّتجــاه مؤ َّلــف ســردي يكشــف
عـــن الذكريـــات الدفينـــة ،بعبـــارة الناقـــد
«بيي ــر موري ــل  .»Pierre Morelباإلضاف ــة
أســـماء أضحـــى
إلـــى ذلـــك ،نصـــادف
ً
وجودهـــا لصيقـــ ًا بالدخـــول
األدبـــي لـــكلّ
ّ
ـدث هنــا عــن الروائــي الجزائــري
ســنة؛ نتحـ َّ
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ياســـمينة خضـــرا (محمـــد مولســـهول)،
الـــذي يطـــل علينـــا هـــذا الســـنة بروايـــة
بوليس ــية تح ــت عن ــوان «اعت ــداء ف ــي ح ــق
ســـارة إيكـــر L’Outrage fait à Sarah -
 »Ikkerذات طابـــع ســـينمائي تحكـــي
قصـــة المـــازم إدريـــس إيكـــر وزوجتـــه
ّ
بمدين ــة طنج ــة المغربي ــة .بع ــد حصول ــه
الســـنة الماضيـــة علـــى الجائـــزة الكبـــرى
لجمعيــ�ات األدب(  (�Grand Prix of Lit
 )erary Associationsبالكاميـــرون عـــن
محمــد مولســهول
ـول
ّ
روايتــه «خليــل» ،تحـ ّ
إلـــى أحـــد إيقونـــات األدب الفرانكفونـــي
يعـــول عليهـــا إلنعـــاش الدخـــول
التـــي
ّ
ـي الج ــاري ،والمنافس ــة كذل ــك عل ــى
األدب ـ ّ
األدبيــة ،فــي إطــار توســيع
إحــدى الجوائــز
ّ
األدبـــي لتشـــمل أكثـــر
ديناميـــة الدخـــول
ّ
واإلفريقـــي.
األجنبـــي
األدب
ّ
ّ

خص ــص للدخ ــول
الم َّ
ف ــي عدده ــا األخي ــر ُ
ـي الجــاري ،تقــف مج ّلــة «ليــر »Lire -
األدبـ ّ
الفرنســـية عـــن الضجـــة الكبيـــرة التـــي
ّ
أثارهــ�ا صــ�دور روايــ�ة «أورليانــ�ز  Orlé� -
 »ansللكاتـــب «يـــان مويكـــس» (Yann
 )Moixالت ــي ي ــروي فيه ــا س ــيرة طفولت ــه
تعـــرض لهـــا مـــن ِق َبـــل
واإلســـاءة التـــي
َّ
والديـــن والشـــروط التـــي تشـــهد علـــى
«والدة كاتـــب» .بيـــن هاجـــس الذاكـــرة،
و«رد االعتبـــار للطفولـــة»
العنـــف ،األلـــم
ّ
ِ
كم ــا يق ــول مويك ــس -يب ــدع الكَ ات ــب ف ــياحت ــرام واج ــب الذاك ــرة ،م ــن خ ــال لُغ ـ ٍ
ـة
سلســة وسـ ٍ
جيــد
ـرد ُمحكَ ــم ،وتقديــم عمــل ِّ
ســيكون لــه صــدى كبيــر فــي مســار الكَ ا ِتــب
كم ــا دينامي ــة الرواي ــة الفرنس ـ ّـية الحالي ــة.
والمالح ــظ ف ــي ه ــذا الص ــدد ه ــو محاول ــة
الكثيــر مــن المجـ ّـات والصحــف الفرنسـ ّـية

الكثير من المج ّلات
والصحف الفرنس ّية ركزت
على األعمال الفرنس ّية
حصرًا وسلطت الضوء
على كبار ُ
الكتَّاب واألقالم
الجديدة التي يراهن عليها
من أجل قول كلمتها
في المستقبلّ ،
كل ذلك
من أجل تفادي أن ينتقل
الفرنسي
األدبي
الدخول
ّ
ّ
ٍ
أدبي بال ُّلغة
دخول
إلى
ّ
الفرنس ّية يصب في
ِ
األجنبي
األدب
مصلحة
ّ
أكثر من المح ّلي

التركيــز علــى األعمــال الفرنسـ ّـية حصــر ًا وتســليط
الضـــوء علـــى كبـــار الكُ َّتـــاب واألقـــام الجديـــدة
الت ــي يراه ــن عليه ــا م ــن أج ــل ق ــول كلمته ــا ف ــي
المســتقبل ،كلّ ذلــك مــن أجــل تفــادي أن ينتقــل
الدخـــول األدبـــي الفرنســـي إلـــى دخـــولٍ
أدبـــي
ّ
ّ
ّ
ِ
األدب
الفرنســـية يصـــب فـــي مصلحـــة
باللُّغـــة
ّ
ـي أكث ــر م ــن المح ّل ــي.
األجنب ـ ّ
خصصـــت مجلّـــة «»liberation
جهتهـــا،
مـــن
ّ
خاصــة للدخــول األدبــي الفرنســي بألــوانٍ
تغطيــةً
ّ
ّ
ّ
ـائية ترص ــد فيه ــا الحض ــور ال ــوازن للم ــرأة ف ــي
نس ـ ّ
قدمــة مــن حيــث المواضيــع والقضايا
الم َّ
األعمــال ُ
المعالجـــة (شـــجاعة المـــرأة ،المـــرأة الالجئـــة،
النســـائية
الذكريـــات األســـرية) وبريـــق األقـــام
ّ
المخضرمـــة والجديـــدة .ســـواء تعلَّـــق األمـــر
ترجمــة ،األجنبيــة واألقــام الشــابة،
الم َ
باألعمــال ُ
ِ
ـوي م ــن ق َب ــل دور
هن ــاك إقب ــال عل ــى القل ــم النس ـ ّ
خاصــة وأن العديــد مــن األعمــال
ـراء،
النشــر ُ
ّ
والقـ َّ
المنش ــورة خ ــال ه ــذه الس ــنة يجع ــل م ــن عال ــم
النســاء وأســرارهن قاعــدة أســاس لبنيــات الحكــي
ـع ســلس ولُغـ ٍ
ـة بســيطة.
والســرد الروائــي فــي طابـ ٍ
ول ََعــلّ خيــر دليــل علــى ذلــك هــو تتويــج الروائيــة
ـابة «فيكتوريــا مــاس  »Victoria Mas -هــذه
الشـ ّ
الســنة بجائــزة القلــم األول «le prix Première
 »Plumeالتـــي تمنحهـــا (Furet du Nord et le
 ،)Crédit agricole Nordوتنخـــرط فـــي إطـــار
جهـــود دور النشـــر الحتضـــان األقـــام الجديـــدة
وتنش ــيط الحركي ــة التجاري ــة المحل ّّي ــة.
وككلّ ســنة ،يحتلُّ األدب اإلفريقي الصادر باللُّغة
ترج ــم أو المكت ــوب بلغ ــة
الم َ
الفرنس ـ ّـية -س ــواء ُ
األنــوار -مكانــةً رئيســة ضمــن إصــدارات الدخــول
ـي .يمكــن القــول بــأن الثيمــة األســاس التــي
األدبـ ّ
تنخــرط فيهــا العديــد مــن األعمــال الجديــدة هــي
قضاي ــا الم ــرأة واللج ــوء .وبم ــا أن اللج ــوء واح ــد
واالجتماعيــة التــي طفت
مــن القضايــا السياسـ ّـية
ّ
إل ــى الس ــطح ِ
ـدة خ ــال الس ــنوات األخي ــرة،
بح ـ َّ
ـاب إل ــى معالجته ــا ف ــي س ــياق
فق ــد س ــعى الكُ َّت ـ ُ
الملقــاة على
ـؤولية
ـانية ُ
االجتماعيــة واإلنسـ ّ
ّ
المسـ ّ
عاتقهـــم وعلـــى أدبهـــم ،كمـــا توضـــح الناقـــدة
«ناتالـــي كـــروم  .»Nathalie Crom -والواقـــع
ـولٍ
ـي بفرنســا دون إفريقيــا
أنــه ال وجــود لدخـ أدبـ ّ
أدبيــة مــن القــارة الســمراء ،وهــو األمــر
وأعمــال ّ
الـــذي ُيظهـــر اإلســـهام الكبيـــر للكُ َّتـــاب العـــرب
بالفرنســـية فـــي إنعـــاش
واألفارقـــة الناطقيـــن
ّ
ِ
المعاصـــرة كمـــا
ديناميـــة الروايـــة
الفرنســـية ُ
ّ
يفســر هــذا األمر
ُتعنــون مج ّلــة «ِّ .»RFI Afrique
وية
اله
ـوء،
ـ
اللج
لمــاذا تطغــى قضايا االســتعمار،
ُ َّ

ـي خــال
ـي الفرنسـ ّ
والتاريــخ علــى الدخــول األدبـ ّ
الس ــنوات الخم ــس األخي ــرة؟!
قدمـــة
اإلفريقيـــة
تمتـــاز العناويـــن
الم َّ
والعربيـــة ُ
ّ
ّ
بكونهـــا مـــن إبـــداع روائييـــن مخضرميـــن -فـــي
الغالــب -يســعون إلــى خــط مســارهم االحترافــي
نح ــو العالمي ــة أكث ــر م ــن التجدي ــد ف ــي األعم ــال
الفرنســـية ،حيـــث
قدمـــة؛ عكـــس األعمـــال
الم َّ
ُ
ّ
ِ
ـــدة شـــروط أســـاس
والج
والتشـــبيب
التجديـــد
ّ
لولــوج عالــم األدب ومناشــدة النجــاح والنجومية.
ه ــذا األم ــر يضعن ــا أم ــام أس ــماء م ــن قبي ــل عب ــد
الرحم ــان وهب ــي ،كوث ــر إديم ــي« ،ليون ــورا ميان ــو
« ،»LéonoraMianoفاتو ديوم ،»FatouDiome
تتوح ــد ف ــي جع ــل األس ــرار
ياس ــمينة خض ــرا...
َّ
والحر ّي ــة الش ــعار األس ــاس
ـرية ،الذاك ــرة،
األس ـ ّ
ّ
ـي لســنة  .2019وال ننســى
للدخــول
األدبي الفرنسـ ّ
ّ
أن اإلقبــال علــى أعمــال هــؤالء الكُ َّتــاب يكــون مــن
ِق َبــل الفرنسـ ّـيين كمــا المهاجريــن واألجانــب فــي
إش ــارة إل ــى مركزي ــة القضاي ــا المعالج ــة ضم ــن
نســـق معيـــش وتفكيـــر األفـــراد قبـــل األدبـــاء
أنفس ــهم .ه ــذا األم ــر ال ــذي تس ــعى دور النش ــر
إلــى ســلعنته فــي إطــار أرقــام ومبيعــات وجوائــز،
ـدد واالخت ــاف ويت ــم
يم ِّث ــل جوه ــر فرنس ــا التع ـ ُّ
الرهـــان عليـــه وتثمينـــه بـــاألدب قبـــل السياســـة
واالقتص ــاد.
ختامـــاً ،رغـــم التواضـــع الواضـــح فـــي األعمـــال
قدمـــة والمخـــاوف الكبيـــرة مـــن أفـــول بريـــق
الم َّ
ُ
ـي خــال الســنوات المقبلــة وتراجــع
ـ
األدب
ـول
ـ
الدخ
ّ
نس ــب المبيع ــات ورق ــم معام ــات األدب ضم ــن
بـــد مـــن التأكيـــد علـــى
حقـــل النشـــر عمومـــاً ،ال ّ
أن ج ــزء ًا كبي ــر ًا م ــن ش ــعبية الرواي ــة بفرنس ــا تت ــم
صناعت ــه م ــن ِق َب ــل كُ َّت ــاب ع ــرب ،أفارق ــة وأجان ــب
ـي
يضخــون دمـ ً
ـاء جديــدة في ســماء األدب الفرنسـ ّ
من ــذ الحقب ــة االس ــتعمارية إل ــى وقتن ــا الحال ــي.
ـي دون ه ــذه
وبالتال ــي ،ف ــا حي ــاة للدخ ــول األدب ـ ّ
األق ــام والقضاي ــا الت ــي يعالجونه ــا س ــعي ًا نح ــو
إيصـــال أصـــوات مجتمعـــات وشـــعوب األصـــل.
العملـــي دعـــم هـــذه األقـــام
وســـيكون مـــن
ّ
واالس ــتفادة م ــن مخرج ــات أعماله ــا ف ــي ص ــوغ
ـي
الشــروط الموضوعيــة لسياســات التعـ ُّ
ـدد الثقافـ ّ
واإلدمـــاج االجتماعـــي للمهاجريـــن والالجئيـــن
واألجانـــب فـــي مجتمـــع يحيـــا بدمـــاء وأقـــام
وأصـــوات األجانـــب.
الهامش:

1- Les chiffres de l’édition française en 2018-2019 : rapport
statistique(synthèse), Syndicat national de l’édition, SB
Graphic, Juin 2019, p: 7.

أكتوبر 144 2019

7

ُمراسلة

تبدُّد األحالم وإطباق الكوابيس علينا
ِ

عالم مختل

صبري حافظ

8

ـف عــن التذكيــر بهــا فــي كثيـ ٍر مــن
مــن األمــو ِر التــي ال أكـ ُّ
مقاالتــي ،والتــي أعتبــر أنهــا الفــرق الرئيســي بيننــا وبيــن
الغــرب ،هــي أن الغــرب شــديد الحــرص علــى ذاكرتــه
العربية مــن غيابها،
التاريخيــة ،بينمــا نعانــي فــي ثقافتنــا
ّ
ّ
األيــام الماضيــة
بــل فقدانهــا فــي ُجــلِّ األحيــان .وفــي َّ
لفــت ،تذاكــر ألمانيــا لمــرور ثالثيــن عام ـ ًا علــى ســقوط
جــدار برليــن ،انتباهــي لهذا الفــرق الكبير بيــن الثقافتين،
خاصــة وأننــا لــم نتذاكــر بالقــدر المطلوب مــرور قرن على
ّ
ـم بالتحديــث
ـورات
الثـ
العربيــة ومــا انطــوت عليــه مــن حلـ ٍ
ّ
(مــن ثــورة  1919فــي مصــر ،إلــى ثــورة العشــرين فــي
العــراق وفلســطين) ،أو نصــف قــرن علــى هزيمة مشــروع
ـرر الوطنــي فــي يونيــو /حزيــران ،1967
االســتقالل والتحـ ُّ
وال مــرور أربعيــن عامـ ًا علــى زيــارة الســادات المشــؤومة
لتــل أبيــب ،وخطــاب العار في كنيســت دولة االســتيطان:
ومــن خلفــه شــعار مــن النيل إلــى الفــرات ،والعلــم الذي
ـتمر فــي تعديد الكثير
ُي ِّ
جســد هــذا الشــعار .ويمكن أن اسـ ّ
ـر مــن
مــن المناســبات التــي تسـ ّ
ـتحق الــدرس ،ولكنهــا تمـ ّ
التاريخية المفقودة.
ثقوب النســيان ،أو باألحرى الذاكرة
ّ
ٍ
ـم فــي تاريخــه
أمــا الغــرب فإنــه ال يتــرك ذكــرى حــدث ُمهـ ّ
ّ
القريــب أو البعيــد دون أن يعرضهــا للــدرس والتمحيــص
كرر أخطاءه ،وكي يســتفيد من دروس
والتحليــل .كــي ال ُي ِّ
المفرغــة التــي ال
ماضيــه .وال يــدور فــي تلــك الحلقــات ُ
فعاليــات
تكـ ُّ
ـف ثقافتنــا عــن الــدوران فيهــا ،حيــث بــدأت ّ
هــذا التذاكــر في برليــن في  13أغســطس /آب  ،2019وهو
تاريــخ الشــروع فــي تشــييده عــام  ،1961وستســتمر حتى
نوفمبــر /تشــرين ثانــي القــادم ،وهــي الذكــرى الثالثــون
للتدميــر الشــعبي لــه فــي  9نوفمبــر عــام  .1989وأذكــر
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أننــي التقيــت الصديــق الكاتــب اللبنانــي المرمــوق رشــيد
ـرني
الضعيــف وقتهــا ،وتناقشــنا فــي هــذا األمــر وقــد سـ َّ
ـور أن ســقوط هــذا الجــدار
أن أجــده متفقـ ًا معــي فــي تصـ ُّ
ـي مــن آخــر مــا كان يحميــه ،وأننــا
ُيعـ ِّ
ـري واقعنــا العربـ ّ
ســنكون مــن ضحايــا هــذا الســقوط ،ألنــه يفتــح الطريــق
ـي والفتك
أمــام انتهــاك الغــرب الرأســمالي لعالمنا العربـ ّ
بــه بــكلّ وحشــية.
ـي
وكنــت ومازلــت أعتقــد أن هــذا الفتــك بعالمنــا العربـ ّ
قــد بــدأ قبــل انهيــار حائــط برليــن بأكثــر مــن عقـ ٍ
ـد مــن
الزمــان .ومــع زمــن أنــور الســادات الــرديء ،وزيــارة
نيكســون الشــهيرة التــي خلَّدهــا أحمد فؤاد نجم والشــيخ
إمــام بأغنيتــه« :شــرفت يــا نيكســون بابــا ،يــا بتــاع الوتــر
جيــت /عملو لك قيمة وســيما /ســاطين الفــول والزيت»،
والزيــت هنــا هــو النفــط أيضـاً .وقــد انتهــى هــذا التدهــور
بمنح الســادات مصر مجان ًا للواليات الم َّتحدة األميركية،
ـرط بذلــك فــي اســتقاللها الــذي
تعيــث فيهــا فســاداً ،وفـ َّ
حاربــت لنيلــه أجيال مــن المصريين منذ ثورة  1919وحتى
العربي ،الذي
هزيمــة  ،1967فضاعــت مكانتها في عالمها
ّ
وتقدمــه على
ـوره
ُّ
ضــاع هــو اآلخــر بعــد تســليم قاطــرة تطـ ُّ
ـر القــرن العشــرين للهيمنــة األميركيــة.
مـ ّ
وحتــى نربــط هــذا ك ّلــه بمــا يــدور فــي ألمانيــا اآلن مــن
أنشــطة ُمتعلِّقــة بذكــرى ســقوط جــدار برليــن وتوحيــد
ألمانيــا بعدهــا ،وإن كان مــا دار فــي مصــر كان تمهيــداً،
واختبــار ًا علــى نطــاقٍ تجريبي ضيق لمــا دار بعد ذلك على
ـمى بــدول المعســكر
نطــاقٍ أوســع فــي بلــدان مــا كان ُيسـ َّ
االشــتراكي فــي أوروبــا الشــرقية ،وحتــى فــي االتحــاد
الســوفياتي بعــد ســقوطه ،علينــا أن نطــل علــى عالمنــا

تخبــط ،جعلــه رجــل العالــم المريــض فــي
ـي ومــا يــدور فيــه مــن ُّ
العربـ ّ
تربــع
القــرن الحــادي والعشــرين ،وعلــى صــورة العالــم مــن ورائــه وقــد َّ
قمــة أكبــر بلدانــه اقتصــاد ًا وأعظمها تســليحاً ،غير
دونالــد ترامــب علــى ّ
ـرية مســيرتها الطويلة،
عابئ ٍّ
بأي من القيم اإلنســانية التي أمضت البشـ ّ
منــذ الثــورة الفرنســية وحتــى اآلن ،فــي تكريســها :أال وهــي قيــم الصدق
والحر ّيــة والعــدل االجتماعــي والكرامــة اإلنســانية.
واألمانــة
ّ

مرياث اإلنسانية األخالقي والعقالين
ُ

ألننــا نعيــش فــي عالــم يبــدو وكأنــه يتخلَّــى عــن ميــراث اإلنســانية
ـد مقلــق...
األخالقــي والعقالنــي الطويــل ،وبوتيــرة متســارعة إلــى َحـ ٍّ
تقدمة والتي أنجزت مشــروعاتها
فبعد أن كانت دول العالم
والم ِّ
ّ
القوية ُ
األول ،أي مــن هــي
التحديثيــة تتبــارى وفــق معاييــر قيميــة فــي المحــل ّ
والحر ّية ،بلغنا طريق ًا مســدود ًا
األكثــر تحقيقـ ًا لحلم البشــر في العــدل
ّ
يتهاوى فيه كلّ شــيء إلى حضيض غير مســبوق .ويصل هذا الحضيض
العربي ،الــذي أضحى رجــل العالم
إلــى أكثــر قيعانــه ظلمــةً في عالمنــا
ّ
نعــت
المريــض فــي بدايــات هــذا القــرن ،كمــا كانــت الدولــة العثمانيــة ُت َ
بأنهــا رجــل أوروبــا المريــض مطلــع القــرن الماضــي.
الصــراع طــوال عقــود الحــرب البــاردة ،التــي اســتمرت منــذ
فقــد كان ِّ
العالميــة الثانيــة ،وحتــى انهيــار الكتلة االشــتراكية ،صــراع قيم
الحــرب
ّ
األول ،يزعــم فيــه كلُّ طـ ٍ
ـرف أنــه يحتــلّ
أخالقيــة وإنســانية فــي المحــل ّ
المــكان األخالقــي األعلــى ،وأن رؤيتــه األيديولوجيــة والسياسـ ّـية هــي
النمــوذج الــذي يجــب أن ُيحتــذى ،حيث انطلقت ما كانــت تعرف بالكتلة
االشــتراكية مــن أن اإلنســان وليــس رأس المــال هــو مصــدر الثــروة ،وأن
العــدل االجتماعــي هــو منــاط توزيعهــا ،بحيث تحتــم تلك الرؤيــة توفير
ـق المواطــن فــي الســكن المعقــول ،والعمــل المضمــون ،والرعايــة
حـ ّ
الحر
بالعالم
ـها
ـ
نفس
دعت
التي
الكتلة
ـت
ـ
كان
ـا
ـ
بينم
ـم؛
ـ
والتعلي
ـة
ـ
ي
الصح
ّ ّ
ّ
وحر ّية المنافســة التجاريــة المفتوحة،
ـمالية،
ـ
الرأس
ـس
ـ
أس
ـن
ـ
م
ـق
تنطلـ
ّ

الحر ّيــة السياسـ ّـية
أي اســتغالل فيهــا ،بتبنــي مفاهيــم
وتتغاضــى عــن ّ
ّ
وحقــوق اإلنســان فــي التعبيــر عــن رأيــه والمعارضــة لــكلّ مــا يرفضــه،
ـم مــن هــذا ك ّلــه وهــم
مهمــا كانــت شــكليتها ،ومهمــا ضعــف تأثرهــا .وأهـ ّ
ـمى بالعالــم
إمكانيــات الثــراء المتاحــة للجميــع .لكــن كتلــة مــا كان ُيسـ َّ
ـر ،وجــدت أن عليهــا ،فــي مواجهــة مــا تو ِّفــره االشــتراكية مــن حقوق
الحـ ّ
والص ّحــة والتعليــم،
إنســانية أساســية لمواطنيهــا :فــي العمــل والســكن ّ
االجتماعيــة تلــك ،وتوفيــر بعــض
تبنــي شــيء مــن مزايــا دولــة الرفاهيــة
ّ
الحقــوق للعمــال ،وإعانــة العاطليــن عــن العمــل ،ومســاعدة غيــر
ـادي ،بــل وتوفيــر حقــوق
القادريــن مــن المواطنيــن فــي الســكن االقتصـ ّ
والصحــة مجانـ ًا للكثيريــن.
التعليــم
ّ

نهاية تاريخ رصاع القيم

لونــة
لكــن ســقوط االتحــاد الســوفياتي ،وقعقــة مــا أعقبــه مــن ثــورات ُم َّ
ـمي بـ«نهاية التاريخ» ،وانكشــف الوجه القبيح للرأسمالية
َّ
أدت إلى ما ُسـ ّ
الــذي أخفتــه وراء قنــاع دولة الرفاه االجتماعي ّإبــان الحرب الباردة .ولم
تحمــل تكاليف دولــة الرفــاه االجتماعي
تعــد الرأســمالية فــي حاجــة إلى ُّ
ـي علــى تب ِّنيها.
تلــك ،بعــد ســقوط العدو الذي أجبرها مشــروعه السياسـ ّ
هــذه هــي حقيقــة مــا ُدعي بالثاتشــرية البغيضة فــي بريطانيا ،وبسياســة
ريجــان فــي أميــركا .وهو مــا أعلنت عنه الرأســمالية األميركيــة في مؤتمر
شــهير ُع ِق َد بعد ســقوط االتحاد الســوفياتي .ولم يفهم الكثيرون «نهاية
التاريــخ» تلــك علــى وجههــا الصحيــح .فقــد كان مــن الضــروري أن ينظــر
المف ِّكــرون األميركيون بالمنطق البســيط ،أو باألحرى التبســيطي ،منطق
ُ
رعــاة البقــر الــذي ينهــض علــى أن مــن ليــس معنــا ،فهــو ضدنــا ،والــذي
يحتفــل دومـ ًا بفجاجــة انتصاراتــه ،مهمــا كانــت كاذبــة .ولذلــك ظهــرت
وروج لهــا الخطــاب
مقــوالت «نهايــة التاريــخ» و«صــراع الحضــارات» ّ
األميركــي الســائد .وكان مــن الضــروري أيضـ ًا أن تســود تلــك التنظيــرات
نوع أرقــى وأكثر حصافــة وتعقيداً.
التبســيطية علــى تنظيــرات أخــرى من ٍ
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وســوف نعــود فــي نهايــة هــذا المقــال إلــى أحد تلــك التنظيــرات األدق.
لكــن صــك تلك التبســيطات كان ضروري ًا للتعبير عــن التغيير الجذري،
الصراع
وتخفيــف وطأتــه .فقــد كانت «نهاية التاريخ» تعنــي نهاية تاريخ ِّ
بيــن القيــم ،وبدايــة التخ ّلــي الكلــي عــن كلّ مــا تعلّمنــاه مــن تاريــخ
اإلنســانية مــن أخــاقٍ نبيلــة وعقالنيــة مســتنيرة .وفتــح البــاب علــى
لتوحــش الرأســمالية (وخصوصـ ًا أبشــع أشــكالها اســتغالالً،
مصراعيــه ُّ
وهــي الرأســمالية الماليــة التــي كشــفت فــي دراســة ســابقة لــي عــن
العولمــة عــن أنهــا أعلــى مراحــل اإلمبرياليــة) والعصــف بالحــدود
الجغرافيــة وغيرهــا مــن الموانــع التــي كانت تحــول دون تنامــي األرباح
بــا كوابــح علــى حســاب كلّ شــيء آخــر؛ والتخ ّلــي عن كلّ مــا تحلَّت به
الحر ّيــة والديموقراطية
مــن معاييــر الرفاه االجتماعــي ،وحتى من قيم
ّ
نفســها ،والتــي طالمــا ســعت لتســويقها ،إذا لــم تكــن تلــك القيــم فــي
صالــح تحقيقهــا للمزيــد مــن األربــاح.
أمــا مــا كانت تعرف بالكتلة االشــتراكية فإن ســعار اللحاق بالرأســمالية
ّ
فيها ،بعد قعقعات ســقوط «االشــتراكية» ،لم يقل مكيافيلية وفســاد ًا
األم .فقــد انقلبــت فيهــا معاييــر العقالنيــة
عمــا نجــده فــي الرأســمالية ّ
ّ
«م ْن
ـهيرة:
ـ
ش
مقولة
بوتين
ـر
ـ
ولفالديمي
ـتراكية.
ـ
واالش
ـدل
ـ
الع
ـم
ـ
ومفاهي
َ
لــم يحــزن على ســقوط االتحــاد الســوفياتي والدولة االشــتراكية ال قلب
ـن يف ِّكــر فــي إعــادة االشــتراكية مــن جديــد فــا عقــل لــه».
لــه ،ولكــن َمـ ْ
هكــذا أصبحــت االشــتراكية منافيــةً للعقل في زمن ســعار الرأســمالية،
ـول العقــل مــن العقالنيــة والمنطــق إلــى المكيافيليــة .ولــم يعــد
وتحـ ّ
وإل
فالديميــر بوتيــن قــادر ًا ّإل علــى منافســة ترامــب فــي مكيافيليتــهّ ،
علــى أال يكــون أكثــر قبحـ ًا منــه فــي البحث عــن مصالح رأســمالية بالده
ـط الفقر
التــي تتعاظــم فيهــا الفجــوة بيــن األثريــاء والقابعيــن تحــت خـ ّ
باســتمرار .كمــا هــو الحــال فــي غيرهــا مــن بلــدان العالــم الرأســمالي،
وعلــى رأســها فــي ا ِّتســاع تلــك الفجــوة الواليــات الم َّتحــدة األميركيــة
ذاتهــا .بصــورة يــزداد فيهــا عمــق االســتقطاب االجتماعــي بيــن ِقلــة
ـراء باســتمرار ،وكثــرة كبيــرة مــن الفقــراء
قليلــة مــن األثريــاء تــزداد ثـ ً
ـدل دخلهــا باطــراد ،داخــل
تــزداد ا ِّتســاع ًا باســتمرار ،وينخفــض معـ َّ
دول المعســكرين الســابقين ،وبشــكلٍ أكثــر دراميــة وعنفـ ًا ومأســاوية
ـمى مــن قبــل بالعالــم الثالــث ،حيــث تقــع أغلبيــة ســكانه
فيمــا كان ُيسـ َّ
ـط الفقــر.
تحــت خـ ّ
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هوة االستقطاب االقتصاديّ

فقــد كشــف تقريــر منظَّ مــة أوكســفام الخيريــة ( )Oxfamالشــهير عام
 2016كيــف أن  % 1مــن س ـكّان العالــم يملكــون أكثــر مــن  % 50مــن
ثروتــه .وأن دخــل  62شــخصاً ،وهــم األفــراد األكثــر ثــراء فــي العالــم،
يعــادل دخــل  3.6مليــار نســمة يش ـكِّلون النصــف األفقــر مــن س ـكّان
الكــرة األرضيــة .وأنــه فــي الوقــت الــذي زادت فيــه ثــروة هــؤالء الـــ 62
شــخص ًا بنســبة  % 44منــذ  2015 - 2010فــإن دخــل النصــف األفقــر
مــن العالــم قــد انخفــض بنســبة  % 41فــي الفتــرة نفســها .وبالرغــم
ـادي فــي القــرن الحالــي ،فإنــه منــذ
مــن تســارع معـ َّ
ـدالت النمــو االقتصـ ّ
االقتصاديــة فيه لـ
بدايــة القــرن وحتــى اليــوم ،ذهــب نصف نمــو الثــروة
ّ
ـق النصــف األفقــر ،أي  % 50مــن سـكّان
 % 1مــن سـكّانه ،بينمــا لــم يتلـ َ
العالــم ،ســوى  % 1مــن الزيــادة فــي ثروتــه .بصــورة لــم يــزد فيهــا دخل
أفقــر  % 10مــن س ـكّان العالــم عــن ثالثــة دوالرات فــي الســنة ،وهــي
معدالت ارتفاع أســعار الســلع الضروريــة .وهذا
نســبة أدنــى بكثيــر مــن َّ
ـراء ،بينما يــزداد الفقــراء فقراً.
مــا تعنيــه جملــة أن األثريــاء يــزدادون ثـ ً
ــن
وقــد كان لــكلّ مــن النظاميــن الســابقين أدوات هيمنتــه علــى َم ْ
يحكمونهــم .وكانــت تلــك األدوات عاريــة فــي قمعهــا للــرأي اآلخــر
فــي المعســكر االشــتراكي ،وال تســمح بــأن يســود خطــاب مغايــر
لخطــاب الحــزب الحاكــم ،أو جماعــة مناوئــة لسياســاته .لكنهــا كانــت
ـر ،حيــث كانــت اســتراتيجيات تهميــش
أكثــر مراوغــة فــي العالــم الحـ ّ
الخطابــات المناقضــة أيديولوجيـ ًا تعمــل بمهــارة تخفــي كلّ قمع فيها.
ـول ال إلــى رأي ضمــن آراء أو
وكان ترويــج أيديولوجيتــه الرأســمالية يتحـ َّ
مذاهــب سياســية مختلفــة ،بل إلى الرأي الســديد والمنطــق الذي يزيح
كلّ منطــق آخــر إلــى الهوامــش .وهــا نحــن نشــاهد كيــف أن المنطقيــن
والخطابيــن /االشــتراكي منــه والرأســمالي يذويــان .وكيــف أن أدوات
أهم القيم اإلنســانية ،ويحتاج
هيمنــة الواقــع الجديد ،الــذي يفتقر إلى ّ
ـورت هــي األخــرى.
إلــى ترويــج الضحالــة والكــذب قــد تطـ َّ
فقــد ترافــق هــذا التغييــر فــي صــورة العالــم خــال العقديــن األوليــن
ـور غيــر المســبوقة فــي تكنولوجيا
مــن القــرن الحالــي ،مــع عمليــة التطـ ُّ
سمى بالعولمة ،وأدوات الهيمنة اإللكترونية
االستغالل الرأسمالي وما ُي َّ
مؤسســات الدولــة واســتخباراتها
الجديــدة التــي أتاحــت للقادريــن مــن َّ
المؤسســات الرأســمالية العمالقــة التجســس علــى أدق تفاصيــل
أو
َّ
حيــاة األفــراد والجماعــات .ونشــر الضحالــة والالعقالنيــة والتســطح

التذمــر ومحاصرتهــا وتهميشــها .وقــد
ـرف علــى أجنــة
ُّ
والكــذب ،والتعـ ُّ
ـورات اإللكترونيــة الجديــدة ،وأبــرز عالماتهــا هــي
ســاهمت تلــك التطـ ُّ
ـدالت أســرع،
ـ
بمع
ـاس
ـ
الن
ـن
ـ
بي
ـل
ـ
التواص
ـق
ـ
تحقي
ـي
الهواتــف الذَّكيــة ،فـ
َّ
وفــي تكريــس وحــدة األفــراد كــي تســهل الهيمنــة عليهــم فــي الوقــت
عمــا يحيــط بهــم من البشــر
نفســه بطريقــة غيــر مســبوقة .بــل عزلهــم ّ
بالصــورة التــي أضافــت أليقونــة القــرود الثالثــة :ال أســمع ،ال أرى ،ال
أتك َّلــم! أيقونــة رابعــة تجمــع ثالثتهــا فــي قــر ٍد غــارق فــي هاتفــه الذَّكــي
الــذي ال يســمع معــه وال يــرى وال يتك َّلــم مــع أقــرب النــاس إليــه.
وحتــى يكتســب هــذا التغيــر الكابوســي فــي صــورة العالــم ،ومــا نعانيه
ـي بعده الفكري المدروس ،بعيد ًا عن تبســيطات
منــه فــي عالمنا العربـ ّ
«نهايــة التاريــخ» لفوكويامــا و«صــراع الحضارات» لهنتنجتــون ،أو حتى
أود أن أتوقَّف
«غــرق الحضــارات» أو
«الهويات القاتلــة» ألمين معلوفّ ،
ّ
ٍ
ـم فــي هــذا المجــال ،صــدر عــام ،2000
ـ
ه
م
ـاب
ـراء عنــد كتـ
ُ ّ
مــع ال ُقـ َّ
ونجــح فــي استشــراف كلّ مــا نعيشــه اآلن؛ ال فــي الغــرب وحــده ،وهــو
ـي كذلــك .والكتــاب
موضــوع هــذا الكتــاب ،وإنمــا فــي عالمنــا العربـ ّ
الم ِ
عاصــر الســابقة فــي جامعــة كورنيــل،
ألســتاذة الفلســفة والفكــر ُ
«ســوزان َبك-مــورس  ،»Susan Buck-Morssوهــو بعنــوان «عالــم
الشــعبية فــي الشــرق والغــرب -
الحلــم والكارثــة :انتهــاء اليوتوبيــا
ّ
Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Uto.)pia in East and West
تخصصــة فــي والتــر بنياميــن
وبدايــةً تخبرنــا الكاتبــة (وهــي دارســة ُم ِّ
َ
حدهــم
( )1940 - 1892أحــد ألمــع ُمفكِّــري مدرســة فرانكفــورت وأ ّ
بصيــر ًة ووعي ـ ًا بالفكــر الجدلــي ،فلهــا كتــاب عــن مشــروع «البواكــي»
الكبيــر لــه ،ودراســة المعــة عــن فكــرة المتســكع ()The Flaneur
ويتأمــل مراياهــا عنــده) فــي تقديمهــا للكتــاب
الــذي يجــوب المدينــة
َّ
بأنهــا اســتعارت فكــرة /مفهــوم «عالــم الحلــم »Dreamworld -
مــن والتــر بنياميــن .فمفهــوم بنياميــن لعالــم الحلــم ال يصــف عنــده
عيــن والمــزاج الــذي يهيمــن
فحســب حالــة العقــل الجمعــي لشــعب ُم َّ
ـول إلــى أداة تحليليــة مركزيــة فــي
عينــة ،وإنمــا يتحـ َّ
عليــه فــي فتــرة ُم َّ
تمر بهــا المجتمعات)،
ّ
نظريتــه عــن الحداثــة (أي عمليــة التحديث التي ّ
باعتبارهــا إعــادة إضفــاء الســحر أو الفتنــة  Reenchantmentعلــى
العالــم .وذلــك بجعــل الحلــم بمســتقبل أفضــل جــزء ًا أساســي ًا مــن
ـور الفــرد عــن العالــم ورؤيتــه لــه .وهــو مصطلح يعــي عرضية
بنيــة تصـ ُّ

ـدد دوم ـ ًا
تغيــرة باســتمرار ،والتــي تهـ ِّ
الحيــاة الحديثــة وطبيعتهــا ُ
الم ِّ
ـتمر
الثقافــة التقليديــة بطريقــة إيجابيــة ،ألن
التغيــر والتحـ ُّ
ُّ
ـول المسـ ّ
يســمحان لألمــل بــأن يكــون المســتقبل أفضــل .وكمــا قامــت األســاطير
فــي ثقافــة مرحلــة مــا قبــل التحديــث بدعــم التقاليــد وتبريــر ضــرورة

االجتماعيــة والتقاليــد الصارمــة ،فــإن عالــم الحلــم فــي عملية
الكوابــح
ّ
واالقتصادية ما هــو ّإل تعبير عن الرغبة
الثقافية والسياسـ ّـية
التحديــث
ّ
ّ

االجتماعيــة التي تتجاوز الصيغ الراهنة وتتخطّ اها.
بالتغيرات
الحلميــة
ُّ
ّ
الســلطة
تعبــئ َّ
لكــن عوالــم الحلــم تلــك تصبــح خطــر ًا حينمــا ِّ
مؤسســة ُّ
الشــعبية الضخمــة التــي تنطــوي عليهــا وتســتخدمها كأداة
الطاقــة
ّ
ضــد الجماهيــر ،التــي تبلــور المفهــوم نفســه لخدمتهــا .وإذا مــا بقيــت

االجتماعية غائبة أو مســتحيلة
ـوالت
إمكانيــات الحلــم فــي تحقيق التحـ ُّ
ّ

التح ُّقــق ،فــإن األجيــال التاليــة ســوف تعــي بــأن التاريــخ قــد خذلهــا.
ـعبية الملهمــة ،والتــي ينطــوي عليهــا عالــم
والواقــع أن اليوتوبيــا الشـ ّ
ـعبية ،فــي
الحلــم ذاك ،قــد أســهمت فــي تخليــق شــرعية ُّ
الســلطة الشـ ّ

كلّ مــن العالميــن االشــتراكي والرأســمالي ،وفــي توســيع أطــر اإلنتــاج
الشــعبية التبســيطية ،وغيرهــا مــن
الضخــم ،وفــي هيمنــة الثقافــة
ّ
الصيــغ التــي خلفــت الكــوارث في مســاراتها .ذلــك أن الحلم بالشــرعية

ـعبية العريضــة /بغطــاء القوميــة قــد قــاد إلــى حــروب القوميــات
الشـ ّ

العالميــة ،كمــا أن الحلــم بالتغييــر الثــوري قــد أنجــب مختلــف أشــكال
ّ
الصناعيــة مــن خــال
أمــا الحلــم بــأن تتواصــل الثــورة
العنــف الثــوريّ .
ّ
أدى إلــى بــؤس العمالــة
المبتغــاة فقــد َّ
العولمــة كــي تح ّقــق الوفــرة ُ

أمــا الحلم بثقافة
الرخيصــة واســتنزاف الموارد
الطبيعية على الســواءّ .
ّ
شــعبية للجميــع فلــم يــؤ ِد ّإل إلــى تخليــق عوالــم خياليــة غريبــة ال
تــؤدي إلــى تخديرهــم.
تهتــم باالرتقــاء الجمالــي بالجماهيــر ،وإنمــا ِّ
بهــذه الرؤيــة الجدليــة التــي يصبــح فيهــا الكابــوس هــو الوجــه اآلخــر

للحلــم ولليوتوبيــا ،تتعامــل الكاتبــة مع ما جــرى في عالمنــا منذ عملية
التحديــث ،ومفاهيمهــا اإلنســانية ،وتكشــف لنــا عــن طبيعــة المســيرة
التــي أنتجــت تلــك الكوابيــس التــي نعيشــها اليــوم .وهــذا مــا ســوف

ـراء فــي العــدد القــادم.
ِّ
نقدمــه لل ُقـ َّ
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بطل جديد يف الرواية األوروبية

الشاب!
العجوز يزيح
ّ
ـؤرخ للحظــة ظهــور التحـ ُّـول يف طبيعــة البطــل الــروايئ
يحــاول الكاتــب هوبــر برولونجــو ،يف هــذا املقــال ،أن يـ ِّ
ّ
ـع الروايــة  -والــرد عمومـ ًا  -مــن تغـ ُّـرات ت َّتجــه
األورويب ،عــر اســتحضار
طبـ َ
محطاتــه األساســية والغــوص يف مــا َ
بها/بــه وجهــة جديــدة غــر مطروقــة مــن قبــل .فهــل ســنجد يف العــامل العريب،قريبـ ًا ،روايــات مــن هــذا القبيــل؟
تقديم وترجمة :نبيل موميد

ـوة
َمـ ْ
ـن م ّنــا ال يتذكَّ ــر أبطــال روايــات أوروبيــة مشــهورةُ ،عرفــوا بقـ ّ
وحيويتهــم وعنفوانهــم،
ـمانية،
ـ
الجس
ـم
ـ
بنياته
ـة
ـ
ومتان
ـادهم،
ـ
أجس
َّ
التحمــل ،بــل مواجهتهــم المــوت
وجلَدهــم الكبيــر ،وقدرتهــم علــى
َ
ُّ
بــأذرع مفتوحــة ،دون خــوف أو وجــل؟ معظمنــا نعــرف «جيمــس
بونــد» ،مثـاً ،العميل ( )007الذي ابتكــره البريطاني «أيان فليمينغ»
( ،)Ian Flemingومعظمنــا قرأنــا ،أو -علــى األقلّ  -شــاهدنا ما كان
ـرية ،واقتحــام المخاطــر بصــدر عــا ٍر ال
يقــوم بــه فــي ّ
مهماتــه السـ ِّ
أي شــيء .معظمنــا قرأنــا ،أو -علــى األقلّ  -شــاهدنا مغامرات
يهــاب ّ
اللص الظريف «أرسـ�ين لوبين» للفرنسـ�ي «موريس لوبالن»( (�Mau
ّ
بقوتــه وذكائــه وقدرتــه علــى المنــاورة
ـينا
ـ
وانتش
،
)rice
Leblanc
ّ
والخــداع ،بــل ِ
العــراك أيضـاً .وحتــى فــي العالــم العربــي ،كان جيل
الثمانينيــات والتســعينيات علــى موعــد مــع نــوع البطــل األوروبــي
الص ْلــد ،وذلك مع روايات من قبيل :سلســلة
ـوي َّ
ـاب القـ ّ
نفســه :الشـ ّ
«ملــف المســتقبل»
«رجــل المســتحيل» ( 160روايــة) ،وسلســلة
ّ
( 160روايــة) ،وسلســلة «فــارس األندلــس» ( 11روايــة) ،للمصــري
«نبيــل فــاروق» ،وغيرهــا كثيــر .بيــد أن التاريــخ األدبــي المعاصــر
ُيلمــع إلــى بعــض االســتثناءات التــي طبعــت نوعيــة البطــل فــي
وخاصــة علــى مســتوى فئتــه العمريــة ،وذلــك
الروايــات األوروبيــة،
ّ
األول مــن القــرن العشــرين؛ حيــث نجــد أن «أجاثــا
منــذ النصــف َّ
كريســتي» ( ،)Agatha Christieمثـاً ،قــد جعلــت «مــس ماربل»
بطلــة لعــدد مــن رواياتهــا البوليســية« .ومــس ماربــل» هــذه ،لمن ال
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ـن ،تقضــي حياتها فــي رتابة،
يعرفهــا ،هــي عانــس
ِّ
متقدمــة فــي السـ ّ
داخــل منزلهــا فــي الريــف البريطانــي ،غيــر أن لهــا قــدرات ذهنيــة
جبــارة تجعلهــا قــادرة علــى حــلّ أعقــد الجرائــم .كمــا أن الروائــي
ّ
البلجيكــي «جــورج ســيمنون» ( )Georges Simenonا َّتخــذ مــن
«المفتــش ميغريــه» بط ـ ً
ـم رواياتــه البوليســية ،وقــد تجــاوز
ا ألهـ ّ
منتصــف العمــر ،وهــو هــادئ ،غيــر رياضــي ،علــى اإلطــاق ،غيــر
ـن وطنــه فرنســا ،بــكلّ
أنــه يخــدم مــن موقعــه -بوصفــه مف ِّتشـاً -أمـ َ
جديــة ومســؤولية .كذلــك كان «رفعــت إســماعيل» ،أيض ـاً ،بطــل
ِّ
سلســلة مــا وراء الطبيعــة للمرحــوم «أحمــد خالــد توفيــق» ،فهــو
ـبعيني يعيــش علــى تذكُّ ــر مــا َخ ِبــره فــي حياتــه ...بطــل ال يحمــل
سـ
ّ
مــن صفــات البطولــة المعهــودة ســوى االســم.
ـوي،
ـاب القـ ّ
عامــة ،بيــن البطــل الشـ ّ
وهكــذا ،تــراوح البطــل ،بصفــة ّ
ـي أو -علــى األقــلّ  -المكافــح لهمــوم الحيــاة،
والبطــل العجــوز الذكـ ّ
والغيــور علــى مصالــح وطنــه .غيــر أن الروايــة األوروبيــة ســتعرف،
ـو ً
ال غريبـ ًا فــي طبيعة البطل ،ســيبدأ من
ابتـ ً
ـداء مــن ســنة  ،2011تحـ ُّ
الســويد فــي مجــال الروايــة ،وسينتشــر فــي العالــم الغربــي ك ّلــه،
ـيتحول
ـورة .)...سـ
َّ
فــي جميــع أنــواع الحكــي (ســينما ،حكايــات مصـ َّ
ـي إلــى عجــوز مريــض ،ووقــح فــي اآلن
ـاب قـ ّ
البطــل مــن شـ ّ
ـوي وذكـ ّ
نفســه ،وماجــن أحيان ـاً ،بشــكل يجعــل األحــداث تــدور فــي قالــب
يوضــح ذلــك
ـادة ،كمــا ِّ
كوميــدي ،ال يخلــو مــن بعــض اإلشــارات الجـ ّ
هــذا المقــال(.)1

هوبير برولونجو ▲

نص الرتجمة:
ّ

ّ
يظن أن أولئك
َم ْن كان
العجائز الذين يقضون
ما ّ
تبقى من حياتهم
مختصة،
سات
مؤس
في
َّ
ّ
أو يعانون من مرض
األلزهايمر ،أو ُي َح ِّ
ضرون
حلويات من أجل
ّ
يظن
أحفادهم ..من كان
سيتحولون ،في بلد
أنهم
َّ
الديموقراطية االجتماعية
السعيدة ،إلى مجرمين
يسطون على البنوك،
وينخرطون في أحداث
َّ
معقدة

الحــظ أن الروايــة الســويدية
منــذ بضــع ســنواتُ ،ي َ
بــدأت ت َّتجــه نحــو اختيــار أبطالهــا مــن فئــة العجزة
الذيــن ي َّتصفــون بصف َتــي االنكبــاب على االســتمتاع
التحرر من قيم النزاهة
بالحياة ،و-في اآلن نفسه-
ُّ
بخصوصيــات
واالســتقامة .ويبــدو أن األمــر يرتبــط
ّ
هذا العصر؛ ذلك أن الساكنة السويدية (األوروبية
كلّهــا ،والسـ ّـيما اإلســكندنافية) تشــيخ ،وأمــراض
الشــيخوخة تقلــق راحــة المصابيــن بهــا .غيــر أن
عتيــ ًا
الغريــب فــي األمــر أن البلــوغ مــن الكبــر ّ
أصبح مناســبة لالنســياق وراء الشهوات ،وللرفض
القاطــع واللذيــذ لالستســام.
ـن أن أولئــك العجائــز الذيــن يقضــون
ـن كان يظـ ّ
َمـ ْ
مختصــة،
مؤسســات
مــا تب ّقــى مــن حياتهــم فــي
ّ
َّ
ضــرون
أو يعانــون مــن مــرض األلزهايمــر ،أو ُي َح ِّ
ـن أنهم
حلويــات مــن أجــل أحفادهــم ..من كان يظـ ّ
ـيتحولون ،فــي بلــد الديموقراطيــة االجتماعيــة
سـ
َّ
الســعيدة ،إلــى مجرميــن يســطون علــى البنــوك،
وينخرطــون فــي أحــداث معقَّدة ،ويصنعــون أدوية
ومقويــات بشــكل تقليــدي ،بــل إنهــم ينســجون
ّ
عالقــات غراميــة ،أيض ـاً؟!.
كانــت ســنة ( )2011هــي الســنة التــي ابتــدأ فيهــا

التمرد [على أنموذج البطــل األوروبي] ،وذلك
هــذا
ُّ
مــع روايــة العجــوز الــذي ال يريــد االحتفــال بعيــد
ميــاده ،لـ«جونــاس جوناســون»( ،)2والتــي تــدور
حــول فــرار عجــوز فــي الســنة المئــة مــن عمــره،
ـم هــذا «البطــل»
مــن دار العجــزة .وبــدون أن يهتـ ّ
بمشــروعية مــا يقــوم بــه ،ســيصاحب شــخص ًا
محتــا ً
ال وفتــاة صهبــاء...
نجحــت هــذه الروايــة نجاحـ ًا عالميـ ًا ُم َد ِّويـاً ،لذلك
تتمة
صدرت ،في خريف الســنة الماضيــة [ّ ،]2018
مغامــرات هــذا البطــل :العجــوز الــذي يريــد إنقــاذ
سيشــد هــذا البطــل العجــوز
العالــم()3؛ حيــث
ّ
الرحــال صــوب كوريــا الشــمالية ،والتي لــن يتركها
ِّ
بــدون أن يعيــث فيهــا الفوضى .وبيــن تاريخ صدور
ِ
كتابــات
المكتبــات
هاتيــن الروايتيــن ،ستكتســح
ٌ
مشــابهة تحتفــي باألبطــال العجائــز والوقحيــن.
روايــة «كيــف يمكنــك قطــع المحيــط دون أن تفقــد
باروكتــك!» ،وهــي الجــزء الثالث من سلســلة تؤكِّ د
أن «عجــوز ًا تســتعين بعكّ ازيــن قــادرة علــى فعــل
ـدة ،ال يســمح آخــرون ألنفســهم بفعلها»
أشــياء عـ ّ
(كمــا تــدلّ علــى ذلــك -أيضـاً -روايــة «كيــف تســطو
علــى بنــك دون أن تفقــد طقم أســنانك( .»)4في هذه
الروايــة ،تقــوم مجموعــة مــن أربعــة متقاعديــن
ـات بيــع المجوهــرات( ،)5وذلــك
بالســطو علــى محـ ّ
ـو مــن الفكاهــة والضحــك علــى األبطــال،
فــي جـ ّ
بســبب األدوات التــي يســتعملونها للتغ ُّلــب علــى
شــيخوختهم( ،)6مــع التعبيــر عــن نوع مــن التقليل
المؤسســات التــي تصــادف هــذه
مــن احتــرام
َّ
المجموعــة فــي أثنــاء فرارهــا.
()7
أما في رواية «أفروديت ودانتيال عتيقة»  ،للروائية
ّ
الصيــت «كاريــن برونــك هولمكفيســت»،
ذائعــة ِّ
فتكتشــف أختــان ســبعينيتان وعانســتان (تيلــدا،
وإليــدا) الخصائــص الغريبــة لنبتــة مــن نباتــات
قررتــا
حديقتهمــا تثيــر شــهوة مــن يتناولهــا؛ حيــث َّ
منشــط ،لبيعها.
ـرية ،عقاقير ِّ
أن تصنعا بطريقة سـ ِّ
الكميــة مــن الكوميديــا والضحــك ،فــي
تثيــر هــذه
ِّ
هــذه الروايــات ،االســتغراب؛ وذلــك بالنظــر إلــى
عودتنــا علــى روايــات تحمــل شــيئ ًا مــن
أن الســويد َّ
الســوداوية والقتامــة والتعبيــر عــن همــوم الواقــع
االجتماعــي .وهكــذا ،كان بطــل روايــة «هنينــغ
مانــكل» «األحذيــة اإليطاليــة»( ،)8كان س ـ ِّتينياً ،إال
صورتــه وحيــداً ،منعــز ً
ال فــي كــوخ حيــث كان
أنهــا َّ
المفضــل هــو الغطــس فــي حفــرة مــن
نشــاطه
َّ
متذمــر
المتجمــدة .وفــي روايــة عجــوز،
الميــاه
ِّ
ِّ
()9
وانتحــاري .الحيــاة حســب أوف يركِّ ــز الروائــي
«فريدريــك باكمــان» علــى بطــل حديــث العهــد
بالترمــل ،مهــووس بأمــور األمــن ،مطــرود حديث ـ ًا
ُّ
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مــن عملــه ،ويفكِّ ــر فــي االنتحــار .بيــد
أنــه منــذ هــذه الفتــرة -تقريبــاً -بــدأ
اال ِّتجــاه نحــو جعــل األبطــال العجائــز
أبطــا ً
ال كوميدييــن ،بعيد ًا عن االهتمام
بســماتهم الســيكولوجية .لكــن ،يجب
ّأل ننســى أن روايــة العجــوز الذي يريد
إنقــاذ العالــم [مثـاً] هــي ،أيضـاً ،مرآة
لمــا يقــوم بــه الرجــال مــن أصحــاب
وغصــب .كمــا أن
النفــوذ مــن تحايــل
ْ
عصابــة أصحــاب أطقــم األســنان( )10ال
ـات بيــع المجوهرات
تســطو علــى محـ ّ
ّإل مــن أجــل وهبهــا لصناديــق دور
()11
أما بطلتــا رواية «أفروديت
العجــزة ّ .

المنشــطات
ودانتيــا عتيقــة» ،فلــم تنشــطا فــي تجــارة
ِّ
[المصنوعــة بشــكل تقليــدي] ّإل مــن أجــل أن تو ِّفــرا ،أخيــراً،
بالكــد والعمــل ،دورات ميــاه داخــل
وبعــد حيــاة مليئــة
ّ
منزلهمــا ،وليــس فــي الحديقــة.
ُيشــار إلــى أن هــذه الموضوعــة شــكَّ لت ،أيضـاً ،عنصــر إيحاء
بالنســبة إلــى الســينما األميركيــة ،حيــث إن أفــام األجــداد
اللصــوص أصبحــت نوعــ ًا شــبه قائــم بذاتــه ،منــذ فيلــم
«فيغــاس األخيــرة( »Last Vegas-إخــراج جــون تورتيلتــوب
  ،)Jon Turteltaub, 2013إلــى فيلــم «لصوص محترمون-( »Gentlemen cambrioleursإخــراج جيمــس مــارش -
 ،)James Marsh, 2019مرور ًا بفيلم «ســرقة على الطريقة
القديمــة[( »Braquage à l’ancienne-إخــراج زاك بــراف
 .)Zach Braff, 2017ـورة ( )La Bande Dessinéeعن
ولــم تشــذّ القصــص المصـ ّ
معالجــة هــذه الموضوعــة ،حيــث ســتصدر ،فــي فرنســا،
المصــورة «قســم
القصــة
ابتــداء مــن خريــف ســنة ،2019
ً
ّ
َّ
ثــانٍ مــن حيــاة مهنيــة (،Seconde Partie de carrière)12
تصور مجموعة من النســوة العجائز المصابات بمرض
وهــي
ِّ
ـتغ ِللن ال ّثقــة التــي يوحيــن بهــا
األلزهايمــر؛ بحيــث إنهــن يسـ ْ
ـات الراقيــة فــي أثنــاء خرجاتهــن فــي
مــن أجــل ســرقة المحـ ّ
الحافلــة .يــا لــه مــن مثــال (ال يحتــذى ،بالطبــع) ،بالنســبة
إلــى الشــباب!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش واإلحاالت:

 - 1هــذا تعريــب لمقــال ورد فــي «لومونــد دبلوماتيك» (العالم الدبلوماســي) الفرنســية
تحــت عنوان:

Joies imprévues de la vieillesse, Hubert Prolongeau, le Monde diplomatique, juillet, 2019, p: 26.

2 - Jonas Jonasson, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire,
Presses de la Cité, Paris, 2011.

3 - Jonas Jonasson, Le Vieux qui voulait sauver le monde, Presses de
la Cité, Paris, 2018.

4 - Catharina Ingelman-Sundberg, Comment braquer une banque sans
perdre son dentier, Pocket, 2015.

5 -Catharina Ingelman-Sundberg, Comment prendre le large sans
perdre sa perruque!, Pocket, 2017.

الش ْعر المستعار ،وأطقم األسنان ،والعكاكيز...
 - 6وذلك من قبيلَّ :
7 - Karin Brunk Holmqvist, Aphrodite et vieilles dentelles, J’ai lu,
Paris, 2017.

8 - Henning Mankell, Les Chaussures italiennes, Seuil, Paris, 2011.
9 - Fredrik Backman, Vieux, Râleur, et suicidaire. La vie selon
Ove, Presses de la Cité, Paris, 2014.

 - 10فــي إشــارة إلــى روايــة «كيــف تســطو علــى بنــك دون أن تفقــد طقم
أســنانك» ،لـ «كاتارينا إنجلمان-سوندبيرغ».

ـص الظريف،
 - 11أال يذكِّ رنــا هــذا بمــا كان يقــوم بــه أرســين لوبين ،اللـ ّ
مــن ســطو علــى أمــوال األغنياء؛ قصــد إعطائهــا الفقراء؟

12 - Second Partie de carrière, dessins de JeanPhilippe Peyraud, scénario de Philippe Périé, Fu-
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turopolis, Paris.
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لِ
نَّنِي إِ ْذ أَمْشِ ـي بِاتِّجَا ِه ِه
أَتَذكّ ُر أَ َّن مر
َ ْكَ َز ذَاتِـي ِفـي ِفلِسْ طِ نيْ.
َوإِذَا ق َ
َال لِـي أَ َ
ح ٌد لَي َ
ْس ث َـ َّم َة ِفلِسْ طِ نيْ،
حِي َنئِذٍ َمركَز
ْ ُ ذَاتِـي سَ يَسْ قِي ِه العَالَمُ،
حيْثُ لَي
ُه َو ُهنَال َِكَ ،
ْس
ث
َـ
َ
م
ة
َ
خ
ر
َّ
َ
ِي
َ
ط
ِ
ة
ٍ،
ف
ـي
ال ُ
حلْمِ سَ َيكُونُ.

خوان مانويل روكا

ُ
ني
أ ْغ ِن َّي ُة ِفلِ ْ
سطِ ْ
َرأَي ُ
ْت َز ْهر ًة
َ تُشْ ِب ُه ِم ْنقَا َر الطُّوقَانِ ،
َرأَي ُ طِ
ْت ْفالً يَ ْعز ُِف الك َ
َم َن ِفـي ال َ
حدِ ي َقةِ،
َرأَي ُ
ْت ال ِّريحَ تَع ُ
ْب ُمت َ ْ
َس ِبلَ ًة ِبأَشْ جَا ِر الج ْو ِز
لَ ِكنِّي اليوم
حدَّثَ
َ ْ َ الَ أسْ تَطِ ي ُع أَ ْن أَتَ َ
ش ٍء آ َ
عَنْ َ ْ
خر سِ و
َ َى َزهْر ِة دَمٍ ِفـي ب َْيُوتَ ،
ُم ْ
خ َتلِ َف ٍة عنْ طِ
جهٍ،
فْلِ ب َْيوتَ ب َِال َو ْ
ُم ْ
خ َتلِ َف ٍة عَنِ ال ِّري
حا
ُ
ِ
مل
ت
ِ
َس
ِ
ب
َ
ل
ة
ب
ِ
ِاال
ن
ت
ْ
ح
َا
ب
َاتْ .
ّ
كل
ٍ
ِفـي صَ مْت ث َـم َة
يني مُتخ ٍ
َّ َرج ٌُل ِفلِسْ طِ ٌّ
َف.
الطَّر ُ
ِيق إلَـى بَيتِي يَ ْغدُو طَوِيالً

يف ال ّر َواية ال َ
جديدة

ترجمة :فريد أنطونيوس

العـامل الـذي
نعيـش فيـه يتغـر ب
ِّ رسعـة كبـرة .والتقنيـات
التقليديـة ل
لـرسد ،مل تعد صالحة السـ
ال
تيعاب جميع العالقات
جديـدة التـي تنشـأ عـن
هـذا
ا
لوضـع
ال
جديـد .وإن التفتيـش
عـن األشـكال ال
جديـدة الخياليـة التـي
بقـوة اسـتيعاب
تتمتَّـع ّ
كـرى ،ي
لعـب،
ً
دور
ا
حاسـا يف
تحيـن مفهومنـا للواقـع
اآلين..
لكننـا
نعـرف
جيـداً أن هنالـك أ
وضاعـ ًا تتصـف بعـدم
القـدرة عـى
االنعـكاس ،وال تقـوم ّإال
بالوهـم الـذي تسـبغه
عـى موض
وعهـا ،وإليهـا تنتمـي تلـك ا
ألعـال األدبيـة التـي ال
ميكـن
أن تظهـر الوحـدة يف
دا
خلهـا،
وإليهـا
تنتمـي مواقـف
الروائيـن الذيـن ال
ِّ
يتس
ـاءلون
عـن
طبيعـة
صحة
عملهـم وعن ّ
األشـكال التـي
يسـتعملونها ،هـذه األ
تن
شـكال التـي ال ميكـن أن
عكـس
دون
أن
تك
شـف ،عـى الفـور،
عـن تقصرهـا وكذبهـا،
وهـذه
األ
شـكال
التـي تعطينـا صـورة
عـن الحقيقـة تناقـض كلّ
املناقضـة ال
حقيقـة التـي جعلتها تـرى
النور،
والتـي
تحاول
ت
أن
خفيهـا .هنـا خـداع ينبغي
للناقـد أن يكشـفه ،ألن أعا ً
ال أدبية
كهـذه ،مـع
كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن
روعـة ،تُبقـي عـى الظـالم،
وتزيـده حلكـة،
وتبقـي
ال
ضمـر
يف
متناقضاتـه ،ويف عـاه
الـذي
يخـى أن يقـوده إىل
أسـوأ حـاالت الفـوىض.

خْ و ْ
َان َمان ِْويلْ رُّوكَا

َصان ِ ُع الـ َم َرايَا

يونيو 2019

مختارات شعرية
تر
جمة :خالد الريسوني
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غضب وإحباط
كوميديا سوداء،
ٌ

ما الذي يصنع رواية األلف ّية؟
متحدث ـ ًا عــن جيــلِ
األلفيــة« .إنهــم ال
«ليــس لديهــم كتابــات» ،أبــرز مــا قالــه الكاتــب األمــريك «إيســتون إيليــس»
ِّ
ّ
يهتمــون بــاألدب .ال أحــد منهــم يقــرأ الكُ تــب» .وأكــد إيليــس ذلــك -وهــو أحــد ا ُ
ملؤ ِّلفــن الرئيســيني لحركــة الجيــل
ّ
ً
ُّ
ـي -خــال جولــة الدعايــة ل ِكتابــه الجديد «أبيــض ،»White -
ـ
االجتامع
ـب
ـ
ق
الرت
ـي
ـ
روائي
ـن
ـ
ب
ا
ـ
أحيان
ـف
ـ
ن
ص
وي
ـارش،
العـ
ُ َّ
ّ
ّ
مجموعــة مــن املقــاالت حــول الثقافــة ا ُ
ملعـ ِ
األلفيــة بســبب حالــة
ـاصة .فهــل أصبــح مــن الصعــب تعريــف جيــل
ّ
األلفيــة؟
التشـ ُّتت الكبــرة وطبيعــة روايــات
ّ
أوليفيا سودجيتش*

ادعــاء إيســتون إيليــس
إذا وضعنــا جانبــ ًا ّ
الروائيــة
بعــدم معرفتــه لســالي رونــي،
ّ
األيرلنديــة الشــابة (مــن مواليــد ، )1991
فمــن المتو َّقــع أن يكون األدب ســاحةً أخرى
لرفــض هذا الجيــل الجديد .إن اختيار كتاب
معيــن نموذجــا للثقافة ،أو تســمية شــخص
َّ
مــا بــأوراكل ،ومغالطــة الــرأي بجدارتــه
ـر ســخيف للغايــة .إلــى جانــب
الكامنــة ،أمـ ٌ
األلفية،
مقومات
كلّ األوصــاف التي تضرب ِّ
ّ
والتعميــم القائــل بعــدم قدرتنــا علــى إنتــاج

16
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باأللفيــة.
عمــل جديــر
ّ
ـي بخصــوص
كمــا ســيخبرك أي مسـ ِّ
ـوق رقمـ ّ
األلفية ،فإن أســلوبنا في «اســتهالك»
جيــل
ّ
ربما
الثقافــة قــد عــرف تفــكُّ كا غير مســبوقَّ .
الروائيــة الشــابة
لهــذا الســبب لــم تظهــر
ّ
ســالي رونــي علــى رادار إيســتون إيليــس.
بعبـ ٍ
ـارات أكثــر تفــاؤالً ،لدينــا اآلن مجموعــة
أكبــر مــن األصــوات التمثيليــة التــي يمكــن
االختيــار مــن بينهــا اليــوم أكثر من الســابق.
يجــب أن يكــون هــدف النشــر اليــوم هــو

توســيع هذا المجال قــدر اإلمكان .ال نحتاج
إلــى التوحيــد ،وعلــى عكــس مــا يفكِّ ــر بــه
يقدمه الكبــار للثقافة
إيليــس بخصــوص مــا ِّ
األدبيــة ،فإنــه كلمــا قلّصنــا مــن مســاحة
اإلشــادة بأحدهــم علــى اعتبــاره نموذجــ ًا
أدبيـاً ،نفســح المجــال أمــام عـ ٍ
ـدد أكبــر مــن
الكُ َّتــاب الجــدد إلنتــاج المزيــد مــن الكتــب،
الحر ّيــة.
وبمزيــد مــن
ّ
الثقافــي
باإلضافــة إلــى هــذا التشــرذم
ّ
بالتنــوع ،فقــد كان
والترحيــب المتزايــد
ُّ
ـي مشــبوهاً .لــم نفقــد األمــل
المــزاج األلفـ ّ
وربمــا ربــط المبالغــة
بتمجيــد كُ َّتابنــاَّ ،
بأســاليب الخــداع الســابقة؛ مــن قبيــل
خطــاب «العظيــم ال يعــرف الفشــل» ،الذي
تسـ َّـبب في األزمــة الماليــة (،)2008 - 2007
الشــعبوية.
السياســية
وظهــور الحــركات
ّ
ّ
األلفية
ـن
معين من فـ ّ
يمكــن أن يعمــل نــوع َّ
ّ
علــى ربــط الصلــة بيــن مختلــف أفــكار جيــل
األلفيــة فــي هــذه األزمنــة المضطربــة،
ّ
لكــن األضــواء الكبيــرة المســلَّطة علــى
ســالي رونــي أو فيبــي واليــر بريــدج يمكــن
أن تحجــب كلّ األســماء الشــابة األخــرى.
هــذا ال يعنــي أن عالــم رونــي وواليــر بريــدج
معينــة ،أو أنهما ال
ال يناســبان ديموغرافيــة َّ
يســتحقان الثناء والتقديــر ،لكن الفكرة هي
أن االختيــار علــى كاتـ ٍ
ـخصية
ـب واحــد أو شـ
ُ
ـدث باســم عــدد كبيــر
معينــة لتكــون المتحـ ِّ
َّ
ـوع الحالــي يبــدو ضربـ ًا مــن
ـ
التن
ـر
ـ
عص
فــي
ُّ

األلفية أخذت
الوهــمِ .ق ّلــة قليلــة مــن جيــل
ّ
عبــارة «صــوت الجيــل» علــى محمــل الجــد
بعــد أن اســتخدمتها هانــا هورفــاث فــي
كتابهــا «فتيــات لينــا دونهــام».
قــرأت كتــاب «محادثــات رونــي مــع
ٍ
ـاعات فــي أوائــل
األصدقــاء» فــي غضــون سـ
يونيــو  ،2017بعــد أن ســمعت عنــه قلي ـاً.
كانــت تجربــة غريبــة ومثيــرة .إذا كان ال بــد
األلفيــة العظيمــة»،
لــي مــن اختيــار «روايــة
ّ
فقــد تكــون هــذه الرواية مناســبةً في نظري،
رغــم أ ّنــي امــرأة وكاتبــة مــن رابطــة الــدول
المســتقلّة ،أمثِّــل الطبقــة المتوســطة،
ومتحصلــة
األلفيــة،
وحضريــة مــن جيــل
ِّ
ّ
ّ
علــى منحــة دراســية فــي مدرســة قابلــت
فيهــا بوبــي ،قبــل أن أرتبــط بــه .فــي مقابلــة
مــع صحيفــة إيــرش تايمــز ،تقــول رونــي:
ـدث نيابة عن
ـن أنــوي التحـ ُّ
«بالتأكيــد لــم أكـ ْ
أي شــخص آخر بخالف نفســي .حتى نفسي
التحــدث عنهــا .وح ّتــى
أجــد صعوبــة فــي
ُّ
كتبــي قــد ال تكــون مناســبة ف ّن ّي ـاً ،لكننــي ال
التحدث
أريدها أن تفشــل بسبب فشلها في
ُّ
ـدث عنــه فــي
ـن أنــوي التحـ ُّ
عــن جيــلٍ لــم أكـ ْ
األول» .وفــي ســياقٍ آخــر ،كشــفت
المقــام ّ
األدبيــة .كمــا تشــكّ ك
عــن ازدرائهــا للشــهرة
ّ
التوجــه ،فــي تســمية
رونــي ،الماركســية
ُّ
األلفيــة العظيمــة»ّ ،إل إذا كانــت
«روائيــة
ّ
ّ
تســتخدم كاســتراتيجية تســويقية لســلعنة
ـي العظيم»
ـي األلفـ ّ
كتاباتهــا .يصبــح «الروائـ ّ
ويســتخدم لبيع المنتجــات األخرى
ســلعةُ ،
تقــوض هــذه
األلفيــة الالحــق.
إلــى جيــل
ِّ
ّ
التســمية قوة أي كتاب في مخاطبة األجيال
والســلطات التــي تتحكَّ ــم في صناعة النشــر
ُّ
والعالــم األوســع الــذي تعكســه.
عندمــا ُنشــرت روايتــي األولــى «تعاطــف -
 »Sympathyفــي عــام  ،2017وصفهــا أحد
المراجعيــن بأنهــا «أول روايــة إينســتجرام
رائعــة» ،وقــد لصقــت التســمية كدعايــة
تســويقية .ثم عكف بعــض المراجعين على
ادعــاء لــم يســبق لكتابــي
إثبــات أو دحــض ّ
ممــا يعنــي أن مناقشــة الكتــاب
أن طرحــهّ ،
كانــت تقتصــر -فــي الغالــب -علــى إدمــان
وســائل التواصــل االجتماعــي ،مــع تجاهــل
المراقبــة ،ورأســمالية البيانــات،
مســائل ُ
وكيف شــكَّ لت هذه التكنولوجيات مستقبلنا
الجماعــي .لقــد ُدعيــت إلــى اإلدالء ببيانــات
شــاملة حــول الجيــل الحالــي ،الــذي أنتمــي

إليــه ،فــي الوقــت الــذي بــدا فيــه األمــر أكثر
إلحاحـ ًا للحديــث عــن هيمنــة الخوارزميــات
وتحليــات كامبريــدج.
وعلــى عكــس أســاليب تســويقها وطبيعــة
تقبلهــا فــي وســائل اإلعــام ،فــإن روايــات
ُّ
األلفيــة ،إذا كانــت تحمــل هدف ـ ًا مشــتركاً،
ّ
فإنهــا تعمــل علــى رفــض التصنيفــات،
والقواعــد ،والثنــاء غيــر المتالئــم مــع
الرســميين.
قواعــد النقد النزيه
ِّ
للمتحدثين َّ
وهــي تســعى باألســاس إلــى التواصــل مــع
ضيقــة أكثــر مــن اهتمامهــا بجمهــو ٍر
فئــة ِّ
عالمي .هذه المقاومة ،المشــابهة لمتالزمة
الدجــال ،هــي التــي تجعلهــا ،فــي جانــب،
ّ
األلفيــة الــذي يقرؤهــا .أبطــال
وفيــة لجيــل
ّ
ّ
هــذه الروايــات يشــمئزون مــن شــعارات
التســويق ،والتسلســل الهرمــي المرهــق،
والقوانيــن الذكوريــة وأصحــاب النفــوذ
والتأثيــر .التعريف الذاتــي هو من أهم نقاط
روائييهــا يشــكّ كون
األلفيــة ،لكــن
ـوة جيــل
قـ ّ
ّ
ّ
ـدي مثــل تعريــف العصــر
فــي كلّ شــيء جـ ِّ
ـي .إن عوالمهم الخيالية تنتقد حاجتنا
األدبـ ّ
إلــى التح ُّقــق الخارجــي واألنانية المســلعنة
مــن النــوع الــذي يغــذِّ ي الرأســمالية
الحديثــة ،رغــم االعتــراف بانخراطهــم فــي
ذلــك واســتحالة الخــروج منــه.
محصلــة الروايــات الحديثــة المعروفــة
إن
ّ
بـ«األلفيــة» تعكــس حيــاة متقلِّبــة وقلقــة:
ّ

ســباق فئــران تكــون جائزتــه الوهميــة مقابل
حــد أدنــى مــن
مجــرد
التضحيــة بالنفــس
ٍّ
َّ
االجتماعــي واآلســتقرار المالــي.
القبــول
ّ
أبطالهــا يميلــون إلــى تجربــة مرحلــة البلــوغ
أو تج ُّنبهــا ،وهــم عــادة مــن اليائســين أو
هجريــن
الم َّ
المحروميــن مــن حقوقهــم أو ُ
المتهكميــن أو الغاضبيــن أو الســاخرين
أو ُ
ســخريةً تخفــي عــار ًا وحزنــ ًا ال يحتمــان.
وبــد ً
ال من العنف والالمبــاالة الموصوفة في
ـرف الجيــل» مثــل كتــاب
كتــاب ســابق «يعـ ّ
«إيستون إيليس ( »Less Than Zero -أقلّ
مــن الصفــر) ،فإنهــم يميلــون إلــى التخريب
الذاتــي أو يظهــرون فرحــاً ،وهــم يكتمــون
موت ـ ًا بطيئ ـ ًا فــي الداخــل.
قــد تكــون تلــك هــي ميــزات هــذا النــوع مــن
ـق
الكتابــة ،ولكــن ال يوجــد حتــى اآلن توافـ ٌ
فــي اآلراء حــول مــا إذا كان وصفنــا «لروايــة
تــم اعتبــار ًا لتصنيــف عمــر
األلفيــة» قــد ّ
ّ
ُمؤلِّفهــا أو عمــر أبطالها الرئيســيين ،أو حتى
أود
ـراء الذيــن كتبــت مــن أجلهــمّ .
عمــر ال ُقـ َّ
أن أقــول بــأن المقيــاس يجمــع بين شــيئين:
الروائي (الكُ َّتــاب المولودين بين 1981
عمــر
ّ
و  )1996ومــزاج الرواية وانشــغاالتها  -حتى
محــددة فــي إطــار زمننــا
عندمــا ال تكــون
َّ
الحاضــر.
«أوتســا موشــفغ» ،علــى ســبيل المثــال،
الكاتبــة األميركيــة مــن أصــولٍ إيرانيــة ،مــن
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مؤخراً ،لكن
مواليــد ( ،)1981حــازت اللقــب َّ
ذلــك ال يعنــي أن جميــع رواياتهــا يجــب أن
باأللفيــة .أنتجــت روايــة «عامــي من
تص َّنــف
ّ
الراحــة واالســترخاء My Year of Rest -
 »and Relaxationقبــل ( .)11/9يبــدو أن
التفــاؤل فــي ذلــك الوقــت ،والــذي طبــع
كلّ رواياتهــا ،قــد أصبــح ضرب ـ ًا مــن الوهــم
اليــوم ،وبطــل الروايــة الــذي لم يكشــف عن
اســمه كانــت اســتراتيجية معقولــة إلــى َح ٍّد
ـدى إمكانيات
مــا ،علــى الرغــم مــن أنهــا تتعـ َّ
األلفيــة الالحــق .ال ّتــوق إلــى مــكانٍ
جيــل
ّ
ـخصيات
ـتقر يمكن أن يحمي الشـ
ّ
آمــن ومسـ ّ
مــن عزلتهــم ،أو ُيصلــح مــا تعــودوا عليــه.
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أن تكــره العالــم وأنــت تســعى إلــى تغييــره
وجهــان لهـ ٍ
ـدف واحــد ،كما ســعت إلى ذلك
«عرفــت» األجيال
العديــد مــن الكتــب التــي ّ
الســابقة .ولكــن إذا ك ّنــا في أســوأ حــال ،فال
مــكان لنــا أفضــل من االنــزواء؛ نجــد الراحة
فــي بعــض األماكــن الماديــة ،والذكريــات،
الشــخصيات ،أو األعمــال الروتينيــة .إن
أو
ّ
األلفية هي
الحاجــة إلــى هــؤالء فــي روايــات
ّ
دائمـاً ،بشــكل جزئــي علــى األقلّ  ،اســتجابة
ـادي ال يرحــم
آلالم المــوت فــي نظـ ٍ
ـام اقتصـ ّ
مؤســس
جعلنــا غربــاء عــن أنفســنا ،نظــام
ّ
والعنصريــة
الجماعيــة
علــى أفــكار اإلبــادة
ّ
ّ
الطبقــي
الجنســي والنظــام
والتمييــز
ّ
ّ

المغايــرة .إن لل ّتــوق وهجــ ًا ال
ّ
والمعياريــة ُ
يطفئــه ّإل النفــور.
غالبـ ًا مــا يكــون االنشــغال بالوطــن والنفــي
والشــعور بالضيــاع أمــر ًا واقع ـاً .فــي روايــة
«أوتســا موشــفغ» ،تصــف البطلــة اليتيمــة
التمســك بمنــزل والديهــا
رغبتهــا فــي
ّ
«بالطريقــة التــي نمســك بهــا رســالة حــب.
كان ذلــك دليـ ً
ـن وحــدي
ا علــى أننــي لــم أكـ ْ
فــي هــذا العالــم» .وبســبب أزمــة الســكن
للعنصرية
ؤيــد
الم ِّ
ّ
وإهانــة صديقها الســابق ُ
الــذي قــام بطردهــا ،كانــت روايــة «كوينتي»
لكارتي  -وليامز مهووسة بالمنازل النظيفة،
ـتمر عن
ولذلــك عانــت كثير ًا في بحثها المسـ ّ
يقدمــون
منــزل مــع وكالء العقــارات الذيــن ِّ
لهــا الخيــارات .كانــت تســتخدم الفكاهــة
كغطــاء ،وعندمــا لــم تعد قــادرة على ذلك،
ـررت أن تتــوارى عــن األنظــار ،وتغيب حتى
قـ ّ
عــن أقــرب أصدقائهــا ،ثــم تنتقــل للعيــش
مــع جدتهــا« .أريــد العــودة إلــى المنــزل»،
تقــول البطلــة« .لكنــه ليــس منزلــي ،منزلــي
منــذ  13عامـاً ،بــل إلــى المنــزل الــذي كنــت
أعانــق فيــه والدتــي» .إنهــا لحظــة نــادرة
تســمح فيهــا الشــابة البالغــة مــن العمــر
ـدث بصــدق .تصــف
 30عامـ ًا لنفســها بالتحـ ُّ
المحــاوالت الســابقة لتحســين المنــزل
«بمحاولــة عرجــاء لتأكيــد نــوع مــن األنوثــة
أو االســتقرار الذهنــي».
تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن العديــد مــن
األلفيــة
ســمى بروايــات
الكتابــات التــي ُت
َّ
ّ
ربمــا يكشــف هــذا
كانــت إبداعــات نســائيةَّ .
عــن عــدم تســا ٍو (يميــل الكُ َّتــاب الذكــور إلى
احتــكار تأليــف الكتــب العالميــة بــد ً
ال مــن
ٍ
معيــن) ،
الكتــب المقتصــرة علــى
صنــف َّ
ربمــا يشــير هــذا إلــى أن هــؤالء الكُ َّتــاب
أو َّ
معينة مــن الناس
ملتزمــون بمعانــاة فئــات َّ
أكثــر مــن غيرهــم فــي ظــلّ الرأســمالية.
ـم
الكثيــر مــن بطالتهــن حصلــن علــى تعليـ ٍ
جيــد ،ولكنهــن يعملــن بأجــو ٍر زهيــدة ،هــن
ّ
لــم يلــدن األطفــال ،ويكرهن أنفســهن ،وفي
ـتقرات ،ســاخرات،
الغالــب نســاء غيــر مسـ ّ
قلقــات وغاضبــات .لهــن درجــة عاليــة مــن
الوعــي ،ولكنهــن إمــا يخدعــن أنفســهم
عــن عمـ ٍ
تصوراتهــن ال تتوافــق مــع
ـد ،أو أن
ُّ
أفعالهــن .هــن يتناوبــن بيــن تدميــر الــذات
والقيــام بمــا يلــزم للبقــاء علــى قيــد الحياة.
للروائيــة
حتــى فــي روايــة «»Say Say Say
ّ

ليلــى ســافاج ،والتــي تكشــف اســتثناء غيــر
ألفية ال تكره نفســها ،ال نجد
معهــود لبطلــة ّ
تتبــع اآلخريــن،
المعنــى فــي الــذات أو فــي ُّ
وإ ّنمــا فــي أعمــال الرعايــة المتدنيــة ،أي
والدنيويــة فــي خدمــة
تكــررة
ّ
المهــام ُ
الم ِّ
شـ ٍ
ـخص آخــر وفــي منــزلٍ آخــر.
إن المشــروع المشــترك ،الذي يفتقد للكثير
ّ
مــن االهتمــام النقــدي فــي معظــم األحيان،
العامــة ألنوثــة
ليــس فــي وصــف الحالــة
ّ
األلفيــة ،ولكن النظر في التركيبات األوســع
ّ
الســلطة التــي نم ِّثــل جميع ـ ًا
ـات
ـ
وديناميكي
ُّ
جــزء ًا منهــا .كلّ كاتــب هــو نتــاج عصــره،
تمامــ ًا كمــا تشــكّ ل الظــروف الماديــة كلّ
فـ ٍ
ـرد ينتمــي لجيــلٍ
معيــن .كمــا تشــير جيــا
َّ
تولينتينــو في مجموعة مقاالتها في «Trick
« ،»Mirrorال يمكــن ألي جيــلٍ أن يعيــش
دون جــذور ،أو يقــوم ببعــض الوظائــف
معينــة
المرنــة والمؤقتــة ،أو يكتــب أنواع ـ ًا َّ
الشــخصية» .وفــي
مــن الكتــب ،بســبب
ّ
مؤخــر ًا حــول عملهــا ،قالت
مقابلــة أُجريــت َّ
الروائيــة الصينيــة لينغ ما« :أنا لســت خبيرة
ّ
اقتصاديــة أو منظّ ــرة سياسـ ّـية ،ولكني أردت
ّ
العالميــة
ة
ـمالي
ـ
الرأس
ـه
ـ
ب
ـوم
ـ
تق
ـا
ـ
م
كشــف
ّ
ّ
الفــردي ،فــي الطابــق
علــى المســتوى
ّ
األرضــي .كنــت أرغــب فــي إظهــار ازدواجيــة
الموظَّ ــف الــذي يعمــل فــي وظيفــة تســهم
ُ
ـام غيــر ُمســتدام ،ومــع ذلك يشــعر
فــي نظـ ٍ

مقيــد بروتيــن عملــه ،بــل ويســعد به».
بأنــه َّ
األلفيــة»
لذلــك فــإن ال ّتحــدث عــن «روايــات
ّ
يشــعرني بالراحــة .ال يتع َّلــق األمــر بأنجــح
الك َّتــاب الفردييــن ،بــل أولئــك الذيــن ،رغــم
أنهم من األســماء غير المعروفة ،يكشــفون
لنــا بعــض الجوانــب المقنعــة عــن األوقــات
التــي يعيشــون فيهــا وكيفيــة التأســيس
وبمجــرد
لبعــض الحقائــق االجتماعيــة.
َّ
إنشــاء المعيــار الدقيــق ،تبــدأ الكتــب
األخــرى فــي التوالــد  -يبــدو أن كل الكتابات
ـراء ســالي رونــي
اآلن أصبحــت
ّ
موجهــة «لقـ ّ
الروائييــن
مــن
ّــة
ل
ق
ــة».
األلفي
أو جيــل
ّ
ّ
فقــط يرغبــون فــي العمــل بهــذه الطريقــة
ـراس بوابــات النشــر ،بــد ً
ال
للتغ ّلــب علــى حـ ّ
القراء.
مــن فــرض شــروطهم
ّ
الخاصــة علــى ّ
قــد يكــون مــن المثيــر لالهتمــام التفكيــر في
المجموعــات ،لكــن هــذه األخيــرة تميل إلى
ـد بعــض الك َّتــاب دون آخريــن.
العمــل ضـ ّ
مؤخر ًا فــي مقالتها بعنوان
ليو
ـكا
ـرت ريبيـ
َّ
أقـ ّ
األلفيــة» ،بوجــود بعــض
«صناعــة امــرأة
ّ
الكاتبــات وبطــات الروايــات ممــن يمكــن
التعويــل عليهــن ،وممــن يشــعرنك بوجــود
حاجــة مشــترك معهــن .لكــن نــادر ًا مــا تتــم
مناقشــة الكتابــة مــن منظــور مــن ينتمــي
للطبقة العاملة أو من غير أصحاب البشــرة
البيضــاء بهــذه الشــروط .عندمــا ينجح أحد
المؤلَّفيــن فــي أن يكــون االســتثناء ،فمــن

ـد ًا أن يحظى بثقة صناعة النشــر
المغــري جـ ّ
المقدمة
بأكملها فتتجاهل األعمال األخرى
َّ
مــن أي شــخص آخــر مــن خلفيــة مماثلــة،
حتــى لــو كانــت بوجهة نظــر مختلفــة تماماً.
مثالً ،لن تشــعر أي امرأة شــابة ســمراء أنها
الروائية اإلنجليزية «زادي
ممثَّلــة في أعمال
ّ
سميث».
قالــت كارتــي وليامــز إنهــا كتبــت روايتهــا
األولــى فــي جانــب ألنهــا لــم تجــد نفســها
ممثَّلــة فــي الروايــات المعاصرة التــي قرأتها
ـررت أن تكــون الصــوت الــذي تحتاجــه.
وقـ َّ
بالنســبة لروايــة كانديــس كارتــي ويليامــز
«كوينــي» مــن جامايــكا ،فــإن «معرفــة
مكانتهــا» ال يعنــي االنتمــاء أو المســاحة
التي تشــغلها بل أن تكون صامتة .وبصفتها
امــرأة ســمراء البشــرة وتســعى لالندمــاج،
فإنهــا غالبـ ًا مــا تكــون متواطئــة فــي طمــس
هويتهــا مــن خــال الصمــت .فتلجــأ إلــى
ّ
تقبــل ذاتها.
على
ـاعدها
ـ
يس
ـاج
ـ
ع
ـي
ـ
أخصائ
ّ
جدتهــا تعارضهــا فــي ذلــك ،وقــد
كانــت ّ
الخاصة،
قضــت حياتهــا في قمــع مشــاكلها
ّ
ولكــن كمــا يقــول جــد كوينــي باللهجــة
ربمــا نتع َّلــم مــن هــذا
الجامايكيــة« :نحــن َّ
الجيــل الجديــد».
وإذا كان هنــاك أي شــيء يحســب لجيــل
التحدث بصراحة .إن االنفتاح
األلفيــة ،فهو
ُّ
ّ
ـد
والصراحــة فــي طــرح مواضيــع كانــت ُت َعـ ُّ
حرمــات فــي الســابق يعنيــان عــدم
مــن ُ
الم َّ
معرفتنــا بـ«مكانتنــا»  -بــدء ًا بمكانــة األنثــى
الصراحــة فــي
غيــر المرغــوب فيهــا ،إلــى َّ
العقليــة .أنــا أوافــق
الصحــة
ـدث عــن
التحـ ُّ
َّ
ّ
ذلــك ،وألكبــر عـ ٍ
ـدد ممكــن مــن األشــخاص
األلفيــة .ولكــن يجــب
الذيــن يكتبــون روايــة
ّ
أن نتذكَّ ــر أن تتويــج روايــة واحــدة قــد كان
علــى حســاب عــدد ال ُيحصــى مــن الروايــات
األخــرى التــي طُ مســت.
■ ترجمة :عبدالله بن محمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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* أوليفيــا ســودجيتش :كاتبــة خيــال بريطانيــة شــابة (مــن

مواليــد  . )1988تل َّقــى كتابها األول «تعاطف» تعليقات إيجابية
ـدة منشــورات مثــل نيويــورك تايمــز،
فــي الصحافــة ،ومــن ِعـ ّ

والجارديــان وذا نيــو ريبابليــك.
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يف واقع عاملي مشتّت

هل انتهت الرواية السياس ّية؟

هــل مــن املمكــن الحديــث عــن نســخة مامثلــة لروايــة « »1984لجــورج أورويــل ،اليــوم؟ يف الوقــت الــذي ينخــرط
ك َّتــاب الســينام والتليفزيــون يف واقعنــا املش ـ ّتت سياســي ًا ،يتســاءل مالحظــون عــن حضــور الروايــة األدبيــة التــي
تقــوم بالدعايــة السياســية ،اليــوم.
دوريان لينسكي
عندمــا ُســئلت «آنــا بيرنــز» ،مؤلِّفــة «بائــع الحليــب»،
الروايــة الحائــزة علــى جائــزة «بوكــر» العــام الماضي،
عمــا إذا كانــت الكتابــة فعـ ً
ا سياســياً ،لــم تكــن تتوقّع
ّ
ذلــك ،وأجابــت« :بصراحــة ،ال أعــرف اإلجابــة عن مثل
هــذا الســؤال .إنهــا ليســت الطريقــة التــي أفكّ ــر بهــا».
ـرت بأنــه إذا كانــت السياســة تتع ّلــق
وفــي النهايــة أقـ ّ
بالســلطة ،فاإلجابــة هــي :نعــم ،لقــد كان عمــ ً
ا
ّ
سياســياً .لــم ُتثــنِ مثــل هــذه الشــكوك لجنــة جائــزة
« - Orwellأورويــل» للخيــال السياســي فــي دورتهــا
األولــى ،عــن منــح «بيرنــز» تتويجـ ًا آخــر .أشــاد «تــوم
ســاتكليف» ،رئيــس اللجنــة ،بروايــة «بائــع الحليــب»
التي تكشــف عن «دور االنتماءات السياســية في محو
الــوالءات الغريزيــة لإلنســان ،وتشــويهها».
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وعلــى غــرار القائمــة المختصــرة لجائــزة «أورويــل»،
طياتهــا ،موضوع ًا
حملــت روايــة «بائــع الحليــب» ،فــي ّ
وفكــرة ،ال أجنــدة سياســية .دائمــ ًا هــذا النــوع مــن
الخيــال السياســي يكــون واســع ًا للغايــة ،حيــث
يمكنــه اســتيعاب ك ّتــاب مثــل :علــي ســميث ،وراشــيل
كوشــنر وبــول بيتــي ،وجوناثان كــو .كما كتــب «جورج
التحيز
أي كتاب خــالٍ  ،تماماً ،من
أورويــل»« :ال يوجــد ّ
ّ
ـ
الف
ـأن
ـ
ب
ـل
ـ
القائ
السياســي .وإن الــرأي
ـن يجــب أن يظلّ
ّ
ــد ذاتــه ،موقــف
بعيــد ًا عــن السياســة هــو ،فــي َح ّ
سياســي» .مــع ذلــك ،مــن الصعــب العثور علــى مثال
لمــا يمكــن تســميته (روايــة الدعايــة السياســية) :تلــك
ـم كالســيكيات لك َّتــاب
المجموعــة الفرعيــة التــي تضـ ّ
أمثــال «تشــارلز ديكنــز» و«إميــل زوال» إلــى جانــب
البيانــات الرســمية ،تحــت غطــاء الخيــال والمذكّ ــرات
يوحــد تلــك األعمــال هــو الرغبــة
والريبورتاجــات .مــا ّ
الملحــة فــي اســتخدام الشــخصية والســرد ،لجــذب
ّ
انتبــاه القــارئ إلــى بعــض اآلفــات االجتماعيــة وتعبئــة
الجهــود لمعالجتهــا .وصــف «ســام ليــث» ،المؤ ِّلــف
والمحرر األدبــي ،وعضو لجنة
اإلنجليــزي والصحافــي
ِّ
التمشــي الم ّتبــع بمــا يأتــي« :انظــروا
جائــزة أورويــل،
ّ
إلــى هــذا ،أليــس هــذا سـ ِّـيئاً؟»
ـم الكشــف عــن القائمــة الطويلــة فــي شــهر
عندمــا َتـ َّ
ـر بأنه يمكــن أن تكون
ـ
أق
ـا
ـ
«أن
ـاتكليف»:
ـ
«س
ـال
مايــو ،قـ
ّ
مضمنة بين الســطور في الكتاب ،ال بشــكل
السياســة
ّ
صريــح» .واعتبــر «جوناثــان كــو» ،الــذي لــم تص ّنــف
األمــة ،ضمــن
روايتــه «وســط إنجلتــرا» عــن حالــة ّ
ضمني ـاً»
القائمــة الطويلــة ،بــأن ذلــك يعكــس «لومــا
ّ
علــى الكتــب ذات األجندات الصريحة .وقال« :إجابتي
عــن ذلــك هــو أنــه ،فــي بعــض األحيــان ،يكــون مــن
ـدث بصــوت عــالٍ وواضــح» .وأضــاف:
الضــروري التحـ ّ
أي حال ،كما يقول «دوغ أنديرتون» ،الشخصية
«على ّ
الخفية
الرئيســية فــي رواية (نادي روتــرز) :إن المعاني
ّ
هــو مــرض األنجليــز .أعتقــد أنــه شــيء غريــب ،فــي

اللغــة اإلنجليزيــة ،أن نشــهد هــذا االبتعــاد عــن
روايــة تبــدو رســالتها السياســية مكشــوفة للعلــن.
فــي فرنســا ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن للكُ َّتــاب
الحصــول على نقــاط إضافية لكونهم ملتزمين .حتى
فــي اســكتلنداُ ،يعتبــر أمثــال «جيمــس كيلمــان»،
و«ألســدير غــراي» أبطــا ً
جزئيــاً ،بســبب
قومييــن
ال
ّ
ّ
المحتــوى السياســي لعملهــم .لكــن فــي إنجلتــرا،
يبــدو ذلــك مبتــذ ً
ـد مــا».
ال إلــى َحـ ّ
لطالمــا أثــارت الروايــات السياســية الصريحــة
حالــة مــن الريبــة .لقــد ص ّنــف «جــورج أورويــل»،
علــى نحــو معــروف ،روايــة «هاريــت بيتشــر ســتو»
العــم تــوم» ()1852
المناهضــة للعبوديــة «كــوخ
ّ
الجيــد»  -عمــل بســيط
بوصفهــا بـ«الكتــاب السـ ِّـيئ
ّ
فعــال .ومن جانبه ،اســتبعد «ميــان كونديرا»
لكنــه ّ
روايــة «جــورج أورويــل» « ،»1984باعتبارهــا «فكــر ًا
قوية ،قال
سياســي ًا فــي ثــوب رواية» .وفــي مراجعــة ّ
الخــط الفلســفي العظيــم
«ويتاكــر تشــامبرز» إن
ّ
للروائــي «أيــن رانــد» فــي «أطلــس شــاندرد» (:)1957
ـط مــن
«ال يمكــن وصفــه بالروايــة ّإل إذا قمنــا بالحـ ّ
قصتهــا تخــدم اآلنســة رانــد،
قيمــة المصطلــحَّ ...
فقــط ،لدفــع الزبائــن إلــى داخــل الخيمــة ،وكمنبــر
مؤ َّقــت لتبليــغ رســالتها».
منــذ ذلــك الحيــن نمــت مقاومــة أكبــر للرســائل
السياســية فــي الروايــات .يعتقــد «ســام ليــث»
المــد والجــزر للنمــط األدبــي ،قــد تــركا روايــة
أن
ّ
الدعايــة السياســية معلّقــة وجا ّفــة« :لقــد س ـلّمنا،
جميعـاً ،بفكــرة أنــك ال تكافــئ كتابـ ًا علــى موضوعــه
رفيتــه األدبيــة» .ويضيــف« :مــن المهــم
بقــدر ِح َّ
البحــث عــن تناســق االســتعارات ،لكــن األفــكار ال
تقــلّ قيمــةً  ،بالتأكيــد» .هــذا التركيــز النقــدي علــى
الشــكل واللُّغــة ،قــد كافــأ روايــة قــلّ نظيرهــا هــي
ـد ًا لكلّ
«بائــع الحليــب» ،لكنــه خلــق مناخـ ًا بــارد ًا جـ ّ
مؤلّــف يحمــل أجنــدة إصالحيــة صريحــة.
«عندمــا تــدرس األدب ،أنــت تتع ّلــم الشــعار القائل:
الفن العظيم ال يكون سياســياً» ،كما تعترف «جوانا
ّ
كافينــا» ،فــي روايتهــا األخيــرة « »Zedالتــي تعتبــر
ـاء ســاخر ًا حــول تفــكّ ك عمــاق التقنيــة العابــر
هجـ ً
لألوطــان« .أنــت تقــرأ بأن األفــكار مفروضــة ،إلى َح ّد
ـخصية
بمجرد إنشــاء شـ
مــا ،علــى الخيــال .ولكنــك،
َّ
ّ
قصــة ،تصبــح أمــام فكرة المجتمع ،ســواء
أو كتابــة ّ
تفضــل «كافينــا»،
ـك».
ـ
يعجب
ـم
ـ
ل
أم
ـك
ـ
أأعجبــك ذل
ّ
المتأ ِّثــرة بـ«كافــكا» ،و«غوغــول» اعتمــاد الســخرية
للتعبيــر عــن غرابــة الحيــاة الحديثة .وهــي تعتبر أن
الخيــال العلمــي عرضــةً أكثــر مــن غيره لالســتبعاد؛
لكونــه يم ّثــل دعايــة« :يمكــن أن يكــون مؤلِّفــون مثل
ـام وواضــح :هذا هو
و«ليــام موريــس» ،علــى يقيــن تـ ّ

برنامجــي السياســي ...،أريــد هــذه النتائــج ...،كانوا
واثقيــن من أنفســهم ،ومــن مكانتهم فــي المجتمع.
ـوراً .يشــعر
عالمنــا أكثــر تقلُّبـاً ،والجماهيــر أكثــر تطـ ُّ
ـق ،هــي
ـ
بح
ـادة،
النــاس بقلــق شــديد مــن
ّ
جدليــة حـ ّ
ّ
أننــا نشــكّ ك فــي دوافــع كلّ شــيء ،طــوال الوقــت».
لــم يكــن األمــر ،دائمـاً ،أن القــراء ال يقبلــون بفكــرة
الخيــال «التبشــيري» ،علــى غــرار «التطلّــع إلــى
الــوراء ،»2000-1887 :الروايــة الطوباويــة لـ«إدوارد
بيالمي» .قام بتغطية «نشــرة االشــتراكية األميركية»
ـدة 113
بحكايــة أرسـ
ـتقراطي مــن بوســطن ،ينــام لمـ ّ
ّ
عامـاً ،ويســتيقظ فــي يوتوبيا عادلــة .أنتج الصحافي
«إدوارد بيالمــي» مؤلَّفـ ًا هائـ ً
ا ضمــن الكتــب األكثــر
مبيعـاً .قيــل إنــه أدخــل األميركييــن إلــى االشــتراكية
ـدت
ممــا نجــح فــي ذلــك «كارل ماركــس» .امتـ َّ
أكثــر ّ
ـق
تأثيــرات روايــة «التط ّلــع إلــى الــوراء» لتشــمل حـ ّ
والنــواب الشــعبويين ،وهـــ .ج .ويلــز،
االقتــراع،
ّ
وموريــس ،وفرانكليــن روزفلــت ،وكليمنــت أتلــي
الــذي أخبــر نجــل «بيالمــي بــول» بــأن حكومــة حــزب
العمــال ،فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب ،كانــت «نتــاج
ـول بيالمــي العالــم إلــى ذلك
أفــكار بيالمــي» .لــم يحـ ّ
المــكان الــذي كان يحلم بــه ،لكنــه -بالتأكيد -جعله
ـد مــا.
مختلفـاً ،إلــى َحـ ّ
إن روايــات الدعايــة السياســية تهــدف إلــى بلــوغ
مرتبــة المص ّنفــات األساســية ،وقــد نجحــت فــي
ذلــك ،فــي بعــض األحيــان .لقــد دفعــت روايــة
«الغابــة  ،)The Jungle» (1906 -التــي تكشــف
العمــال المهاجريــن فــي صناعــة تعبئــة
محنــة
ّ
اللحــوم فــي «شــيكاغو»« ،بروزفلــت» إلــى إنشــاء
المؤسســة الرائــدة فــي إدارة الغذاء والــدواء ،ولكن
ّ
أمــل «ســنكلير») لــم تنجــح فــي تحســين
(لخيبــة
َ
حقــوق العمــال .وأ ّثــرت روايــة «القلعــة» (، )1937
أكثــر الكتــب مبيعـاً ،للروائــي والطبيب األســكتلندي
«آرتشــيبالد جوزيــف كرونيــن» ،فــي األزمة النفســية
األطبــاء فــي بلــدة التعديــن الويلزيــة ،حيــث
ألحــد
ّ
دفعــت بصديقــه «أنوريــن بيفــان» إلــى تطويــر أداء
الصحــة الوطنية .كما أطلقــت رواية «كوخ
مؤسســة ّ
ّ
العــم توم» الشــرارة األولى لحركة إلغــاء العبودية.
وســاهمت الســيرة الذاتيــة لـ«روبــرت تريســيل» عــن
أوضــاع الفقــر واالســتغالل فــي بلــدة صغيــرة فــي
إنجلتــرا (كمــا ورد فــي تصريح للنائــب العمالي «دان
مؤخــراً) فــي «جعــل الحركــة االشــتراكية
كارديــن»،
َّ
قصــة ُتحتــذى».
الحديثــة ّ
فــي الطــرف اآلخــر مــن الطيــف السياســي ،شــكّ لت
التحرريــة والمليئــة بالحكايــات
روايــات «رانــد»
ّ
الرمزيــة مثــل «المنشــأ» ( )1943و«األطلــس
المســتهجن» تفكيــر المريدين األقويــاء ،بمن فيهم
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رئيــس مجلــس النــواب الســابق «بــول ريــان»،
وقاضــي المحكمــة العليــا األميركيــة «كالرنــس
تومــاس» ،وخبيــر االقتصــاد «آالن جرينســبان»،
ومستشــار الخزانــة «ســاجد جافيــد» .ولفتــت
روايــة «شــينا آشــيبي» المناهضــة لالســتعمار،
«األشــياء التــي تنهــار» ( ، )1958ضمــن الروايات
المفضلــة لــكلّ مــن «جيريمــي كوربيــن»
ّ
و«بــاراك أوبامــا» ،وكذلــك روايــة «ألكســندر
سولجينيتســين» «يــوم واحــد فــي حيــاة إيفــان
القــراء حــول
دينيســوفيتش» ( )1962انتبــاه
ّ
العالــم لحجــم الظلــم فــي نيجيريــا واالتحــاد
عينــة مــن الروايات التــي أثّرت
الســوفياتي .هــذه ّ
فــي المشــهد السياســي ،إلــى َح ّد كبيــر؛ ما دفع
بالكثيــر مــن الروائييــن اآلخريــن إلــى محاولــة
هــذا النــوع مــن الروايــات .لكــن روايــة الدعايــة
تحولــت إلــى مفارقــة تاريخيــة؛
السياســية قــد ّ
الملحــة
أهــم األصــوات
فهــذه األعمــال ،أحــد
ّ
ّ
مؤخــراً .يشــير
والمدويــة ،قــد خفــت بريقهــا،
َّ
ّ
جــان ســيتون ،مدير جائــزة «أورويل» ،إلى البعد
السياسي وراء تراجع روايات الدعاية السياسية
فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب .الكثيــر مــن الروائيين
الفاعليــن قبــل الحــرب ،هــم مــن االشــتراكيين،
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الذيــن فقــدوا مكانتهم المعنوية بســبب الســتالينية.
وقــد أثــار إصرار «ســتالين» على الواقعية االشــتراكية
جــد ً
ال جمالي ـ ًا ومعنوي ـاً.
كلّ روائــي يرغــب في دفع عجلة اإلصالح السياســي،
ـض النظــر عــن موقــف ال ّنقــاد ،يجــب أن يحســب
بغـ ّ
تهتــم كثيــر ًا بالخيــال
حســاب ًا لطبقــة سياســية ال
ّ
األدبــي ،مقارنــةً بجيــل «أتلــي» و«بيفــان» (رئيــس
الــوزارة فــي بريطانيــا فــي الخمســينيات ،والسياســي
الصحيــة الوطنيــة
ومؤســس الخدمــة
بحــزب العمــل
ِّ
ِّ
البريطانيــة للضمــان االجتماعــي ،علــى التوالــي).
يتذكّ ــر «ســيتون» كيــف قضى بعــض الوقت مــع وزير
العمــل ،فــي حــزب العمــال «روي جينكينــز» ،خــال
الســتينيات مــن القــرن الماضــي« :لقد قبــل باألفكار،
وســعى لتطبيقهــا علــى أرض الواقــع .هناك شــيء ما
فــي حيــاة كبــار السياســيين واإلدارييــن يجعلهــم ال
يهتمــون بالمناطــق النائيــة ،وال يفكّ ــرون بهــا ،لكننــا
ّ
ـم -نصبــح فــي دائــرة مفرغــة ،حيــث يفقــد
 مــن َثـ َّالسياســيون االهتمــام بالخيــال السياســي ،ويفقــد
المؤلِّفــون ثقتهــم فــي قدرتهــم علــى التأثيــر فــي
السياســة.
أحــد االســتثناءات البــارزة هــو «تــوم واتســون» ،نائب
زعيــم حــزب العمــل ،حيــث نجــد مــن ضمــن كتبــه
المرجعيــة ،روايــة « التطلّــع إلــى الــوراء» ،وكتــاب
«آرثــر كويســتلر» الذي يفضــح االضطهاد الســتاليني:
«الظــام فــي الظهــر» ( .)1940يقــول «واتســون»« :إن
يجســدون الخيــال،
أفضــل السياســيين هــم الذيــن
ّ
وكذلــك كلّ الروايــات العظيمــة» .وأضــاف« :يمكنهــا
التأثيــر فــي الجوانــب العاطفيــة والعقالنيــة ،على َح ّد
ســواء ،يمكنهــا تحفيز التفكيــر الداخلي .لقد منحتني
روايــة «الظــام فــي الظهــر» نظــرة ثاقبــة وحقيقيــة
حــول كيفيــة اســتخدام األيديولوجيــا أدا ًة للقمــع».
مــع ذلــك ،إن رجــل السياســة العــادي لــن يكــون
مخطئ ـ ًا فــي افتــراض أن الخيــال السياســي ال يح ّفــز
ــم -أداة تغييــر
اهتمــام الناخبيــن ،ال يشــكّ ل -مــن َث َّ
كبيــرة .ال يوجــد كتــاب حديــث يضاهــي روايــات «كوخ
العــم تــوم» أو «التطلّــع إلــى الــوراء» أو «عناقيــد
ّ
الغضــب» ( )1939لـ«جــون شــتاينبك» :جميــع هــذه
الكتــب الجامحــة ،واألكثــر مبيعــ ًا حفَّــزت ردود ًا
مختلفــة لــدى السياســيين؛ وهــذا يعكــس فقــدان
الروايــة الواضــح لألولويــة الثقافيــة .قبــل قــرن مــن
الزمــان ،كانــت الروايــة تم ّثــل النمــط الســائد فــي
قــص القصــص ،لذلــك كان كلّ مــن يحمــل رســالة
ّ
يتــردد فــي ذلــك.
ال
نشــرها
فــي
ويرغــب
سياســية،
ّ
اعتقــد مؤلِّفــو الحمــات الدعائيــة أن غطــاء الخيــال،
مهمــا كان رقيقـاً ،أمر ضروري لتجميل الرســالة .لكن
ـور «الروايــة غيــر الخياليــة» بعــد الحــرب العالمية
تطـ ّ

ـرر الصحافييــن مــن التنكّ ــر فــي ثــوب
الثانيــة قــد حـ ّ
قرر «ســنكلير» ،في القرن الحادي
الروائييــنَّ .
ربماّ ،
والعشــرين ،إنتــاج عمــل يضاهــي روايــة «الغابــة»،
لكــن فــي شــكل تقريــر دقيــق ،أو نســخة حديثــة
مــن روايــة «التط ّلــع إلــى الــوراء» مــن خــال بيــان
رســمي علــى شــاكلة كتــاب «مــا بعــد الرأســمالية
  )PostCapitalism» (2015وباألســلوب نفســهلـ«بــول ميســون» .لقــد ســاهمت شــعبية الروايــات
غيــر الخياليــة ،علــى نطــاق واســع ،فــي األســواق
الجماعيــة ،فــي تخفيــف الضغــط التجــاري القديــم
لتحويــل فكــرة سياســية مــا إلــى شــكل مصطنــع.
جــون النشســتر ،الصحافــي البريطانــي والروائــي،
علــى ســبيل المثــال ،كان يتنــاوب بين الخيــال وغير
الخيالــي وفق ـ ًا للرســائل التــي يريــد تبليغهــا.
التمســك بالكتــاب الورقــي؟ وصــف
لكــن ،لمــاذا
ّ
«ديفيد ســيمون» روايته «( »The Wireالمسلســل
التليفزيونــي األميركــي) بأنهــا «روايــة للتليفزيون»،
ورد الن َّقــاد بالقــول إن تأثيرهــا في «بالتيمور» يشــبه
ّ
تأثيــر «ديكنــز» في لنــدن ،خالل العهــد الفيكتوري.
وعلــى غــرار «ســنكلير» ،عـ ّزز ســيمون مكانتــه فــي
ـن حملــة دعائيــة ،وأدخــل فكرتــه
الصحافــة ،فشـ َّ
متحدث ًا
وقال
.»The
«Wire
ـلة
ـ
سلس
وأســلوبه إلى
ِّ
عــن غرفــة الكتــاب« :ك ّنــا نم ّثــل هيئــة التحريــر»،
مضيفـاً« :وك ّنــا نصيــغ أفكارنــا كأفضــل مــا يمكــن،
الهين
باســتخدام الدرامــا الســردية» .إ ّنــه مــن غيــر ّ
التفكيــر فــي روايــة حديثــة مــن منظــور الحمــاس
المعنــوي والتأثيــر السياســي ألفــام «كيــن لوتش»
«كاثــي ،عــد إلــى المنــزل» ( )1966أو «أنــا دانيــال
بليــك» ( :)2016وقــد آلــت جائــزة «أورويل» ألفضل
مقــال لهــذا العــام ،إلــى مقالــة «العدالــة اإلداريــة
ربمــا ،يكون األمر
فــي أعقــاب «أنــا ،دانييل بليك»»َّ .
جيد ًا إذا كان «ســيمون» هو «ديكنز» ،و«لوش» هو
ّ
«تريســيل» .يقــول «ليــث»« :ليــس هنــاك ضــرورة
مطلقــة تمكّ ــن الروايــات مــن التم ُّتــع بامتيــاز ،فــي
الثقافــة»« .مــن حيــث كيفيــة نشــر األفــكار ،إن كلّ
ـم».
وســيلة تصــل إلــى النــاس ،هــي الوســيلة األهـ ّ
حتــى اآلن ،ال يــزال هنــاك عــدد قليل مــن الروائيين
ـرروا االســتيالء علــى القــارئ ،بــا هــوادة.
الذيــن قـ ّ
يشــيد «ســيتون» برواية «وادي السيليكون» المثيرة
للســخرية «الدائــرة» ( )2013للكاتــب «ديــف إيجرز
  ،»Dave Eggersلدورهــا فــي تحويــل المخــاوفبشــأن وســائل التواصل االجتماعي إلى فيلم إثارة،
تموجــات في عالم التكنولوجيا والسياســة.
أحــدث ّ
ويعتبــر «فرانــك كوتريــل بويــس» ،المؤ ِّلــف وكاتب
الســيناريوهات لألطفال ،أن أدب الخيال للشــباب،
ـراءه الفضولييــن والمثالييــن ،هــو أداة لألفــكار
بقـ ّ

السياســية التــي ال تحظى بالتقدير الكافي .ويشـ ّـبه
الروائــي الشــهير «إليزابيــث ليــرد» بـــ «المراســل
ـاص ،وهــو بصــدد
األجنبــي والعاطفــي ،بشــكل خـ ّ
تقديــم تقريــر مــن العالــم األوســع» .لكنــه يشــعر
بالقلــق ألنــه ،منــذ نجــاح «ســوزان كولينــز» فــي
«ألعــاب الجــوع» ( ، )2008طغــت المســتقبليات
المظلمــة علــى المســتقبليات المشــرقة« .أخشــى
مــن أن طوفــان الخيــال الصــادم للعوالــم القاتمــة
غيــر تعريفــات األشــياء الطبيعيــة  -بــأن جعــل
قــد ّ
القــراء الصغــار يتأقلمــون مــع أجــواء الفســاد
ّ
ـام
ـ
المه
ـن
ـ
بي
ـن
ـ
م
أن
ـد
ـ
«أعتق
ـف:
ـ
ويضي
ـذب».
والكـ
ّ
الرئيســية التــي يبــدو أن الخيــال ال يلتفــت إليهــا،
جيــداً .أعتقــد أنــه،
هــو تقديــم صــورة لمــا يبــدو ّ
ـق ،يجــب علــى كلّ عمــل
لكــي يكــون سياســياً ،بحـ ّ
ـدم ،علــى األقــلّ  ،إمكانيــة للتغييــر ،وطريقــة
أن يقـ ِّ
للمضــي -قدمـاً -فــي تطبيقهــا».
المد والجزر،
كلّ التقاليد األدبية تشــهد فترات من
ّ
ولكــن يبــدو أن روايــة الدعايــة السياســية قــد بــدأت
تغــرق مــن جميــع الجوانــب ،وغالبـ ًا مــا ُينظــر إليهــا
بكثيــر مــن الالمباالة أو التشــكيك مــن جانب الك ّتاب
ـد ســواء.
ـراء وال ّنقــاد والسياســيين ،علــى حـ ّ
والقـ ّ
يشــعر «جوناثــان كــو» بــأن المؤلّفيــن ،أصحــاب
الدوافع السياســية ،ســيظلّون مجبريــن على إيجاد
طــرق ملتويــة أكثــر فأكثــر ،للوصــول إلــى تعاطــف
يطرقــون جوهــر الموضــوع.
القــارئ ،حتــى عندمــا َّ
«مــن بيــن أكثــر رواياتي السياســية جــرأةً« :يا له من
تشــتيت!» ،و«الرقــم  ،»11وكالهمــا مــراوغ ،للغاية،
فــي المنهــج الم ّتبــع» ،ويضيــف« :تقريبـاً ،كمــا لــو
كان عليــك االعتــذار عــن المحتــوى السياســي ،مــن
خــال ل ّفــه في لحاف «أدبــي» ،ال يمكن إنكاره» .لقد
قــرأ المخــرج التليفزيونــي والســنيمائي البريطانــي
«كيــن لــوش» روايتي« :الرقــم  ،»11وكتب لي خطاب ًا
لطيف ـاً ،للغايــة ،أشــار فيــه إلــى أن كلّ التعليقــات
المقتبســة علــى الغــاف الورقــي ،بــدا أنهــا تشــيد
بالجوانــب األدبيــة للكتــاب ،ولم تذكر ســوى القليل
عــن حقيقــة أنهــا كانــت روايــة تحمــل رســالة قويــة
التقشــف .كان لتعليقــه وقع في
مناهضــة لسياســة
ّ
ـك فــي أن أفضــل مــا يمكــن أن
نفســي ،جعلنــي أشـ ّ
تأملــه الروايــة ،فــي هــذا البلــد ،هــو الحصــول علــى
اإلشــادة ،برغــم سياســتها ،وليــس بســببها».
«دوريــان لينســكي» :مؤلّفــة كتــاب «وزارة الحقيقة:
ســيرة جــورج أورويــل» ،من خــال روايــة «.»1984
■ ترجمة :مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عناية كبرية من النقاد ودور النرش

أدب الرعب..

ُي َعـ ّـد مضمــون الرعــب ،يف الروايــة ،قدميـ ًا ِقـ َـد َم األدب نفســه ،وقــد صــار هــذا النــوع مــن الكتابــة أداة للكشــف عــن الواقــع؛
لقدرتــه عــى تعريــة جوانــب يتعــذَّ ر االنتبــاه إليهــا يف الحيــاة اليوميــة .وإذا كانــت روايــة الرعــب تحظــى باعــراف كامــل يف
الفضــاء األنجلوسكســوين فإنهــا مل تنــل ،بعـ ُـد ،االعـ َ
ـراف نفســه يف الســياق الفرنــي.
أليكسي بروكا
المتمرســون فيما بينهم:
القراء
ِّ
ـر يتهامس بــه ّ
هــو سـ ٌّ
إن مــا يضمــن ألدب الرعــب اســتمراره هــو مــا يجــده
المتل ّقــي ،فــي هــذا النــوع ،مــن إحســاس باألمــن
واالطمئنــان .قد يبــدو األمر متناقض ًا بعض الشــيء.
لكــن ،لنف ِّكــر بــه قليــاً :مــاذا تســاوي مشــاكلكم
الزوجية أمام مأســاة «جوناثــان هاركر Jonathan -
 »Harkerالــذي ســرق الكونــت «دراكــوال» خطيبته؟
ومــاذا تســاوي متاعبكــم فــي العمــل ،إذا مــا قورنــت
بمــا حــدث ألفــراد طاقــم الســفينة المشــؤوم الذيــن
بعــث بهــم «الفكرافــت  »Lovecraft -ليواجهــوا
الكائــن المرعــب « »chtulhuالــذي يصعــد لهــم،
فجــأةً ،مــن قــاع المحيــط .ثــم ،أال تبــدو صدمــات
جد ًا أمــام ما يعانيه
الطفولــة التي عشــتموها نســبيةً ّ
أبطــال روايــة «الشــيء  ،»Ça -لصاحبهــا «ســتيفن
كينــغ »Stephen King -؟.
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المتخيــل يخلِّصنــا مــن الرعــب الحقيقي؛
إن الرعــب
َّ
ـراء المراهقــون الذيــن
ـ
الق
ـه
ـ
يعي
ـا
ـ
م
ـط
ـ
بالضب
وهــذا
ّ
يقبلــون ،بنهــم كبيــر ،علــى هــذا النــوع األدبــي.
قصتــه الشــهيرة «الخــوف  ،»La Peurيؤكِّ ــد
وفــي َّ
«موباســان  »Maupassant -أن أكثــر مــا يخيفنــا
هــو مــا نعجــز عــن فهمــه ،فالرعــب الــذي يمكــن
ضحيــة ُيســفَ ك
أن نشــعر بــه ،عنــد رؤيتنــا لمنظــر
ّ
دمهــا ،اليضاهــي حجــم الرعــب الــذي سنشــعر بــه
ُ
إذا مــا وجدنــا فــي أحــد المقابــر ،خــال الليــل ،طيف ًا
ـرك .وبعــد القــرن التاســع عشــر ،الــذي ســادت
يتحـ َّ
ـتعدة
فيــه النظريــات الغريبــة ،وكانــت العقــول مسـ ّ
الحــس
لتب ّنــي كلّ مــا مــن شــأنه أن يغــذِّ ي فيهــا
ّ
ـك -بالمقابــل -فــي
الرومانســي ،لــم يكــن أحــد ليشـ ّ
قــدرة القــرن العشــرين ،قــرن العقالنيــة الديكارتيــة،
علــى أن يخ ِّلــص عقولنــا مــن ميلهــا إلــى الخــوف مــن
أشــياء غيــر موجــودة ،لكــن مــا حــدث هــو العكــس
وتطور
تمامـاً؛ فخــال هــذا القــرن ،أثبت علم الفلــك
ُّ
العلــوم األخــرى أن اإلنســان كائــن ضئيــل أمــام
عظمــة الكــون .وانطالقــ ًا مــن الفــرق الهائــل بيــن
قــدرات العقــل المحــدودة علــى اإلدراك ،وشســاعة
الكــون ،نشــأ نــوع جديــد مــن الرعــب ،رعــب منفصل
عــن الديــن ،وال مــاذ منــه ،وهــذا -بالضبــط -مــا
انكــب عليــه الكاتــب األميركــي الكبيــر «لوفكرافــت
ّ
  »H. Lovecraftبالدراســة والتحليــل .وقــد أظهــرالقــرن العشــرون ،كذلــك ،قــدرة اإلنســان الهائلــة
ـريرة .لذلــك فــكلّ أعمال
علــى اإلتيــان باألفعــال الشـ ّ
ـم األعمــال
ـ
أه
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
واح
«ســتيفن كينــغ» ،وهــي
ّ
ميــزت العصــر الحاضــر ،نشــأت عــن
األدبيــة التــي َّ
ـر
ســعيه إلى اإلجابة عن الســؤال المركزي :هل الشـ ّ
مبــدأ صميــم فــي األفــراد ،أم أنه يأتي نتيجــة لظروف
خارجيــة؟ ظهــرت ،بعــد ذلــك ،تيمــة الفاجعــة التــي
ـدد مســتقبل اإلنســانية لتجعل مــن الرعب أفقنا
تتهـ َّ

األدبــي ،بامتيــاز .ولنــا فــي روايــة «الطريــق -
 »La Routeلصاحبهــا «كورمــاك ماكارثــي -
تصور إنســان
 ،»Cormac Mccarthyوالتي
ِّ
مــا بعــد الكارثــة فــي شــكل مجموعــات آكلــة
ـر مثــالٍ علــى ذلــك.
للحــوم البشــر ،خيـ ُ
الخاصــة بــه؛ إذ
الرعــب مجــال لــه قواعــده
ّ
يتعيــن علــى الكاتــب أن يبنــي عمــ ً
ا تنحــو
َّ
مكوناتــه نحــو خلــق اإلحســاس بالهلــع،
كلّ
ّ
لكــن الوصــول إلــى عقــل القــارئ ،وحملــه
علــى تصديــق مــا يحكــى لــه يســتلزم مــن
ـدم لــه وجبــة الرعــب فــي طبــق
الكاتــب أن يقـ ِّ
يفســر إقبــال «لوفكرافت»
واقعــي ،وهــذا مــا ِّ
تطــورت فــي
التــي
العلــوم
علــى دراســة
َّ
يطعــم «بــرام ســوكر
عصــره ،ولهــذا -أيض ـاًِّ -
شــخصيته «دراكــوال»
 »Bramn Sokerَّ
ببعــض التفاصيــل الواقعيــة :مقتطفــات مــن
مذكّ ــرات شــخصية ،وقصاصــات أخبــار...
يؤســس كوابيســه
أمــا «ســتيفن كينــغ» فهــو ِّ
ّ
ـد ًا لمــدن صغيــرة فــي
ـ
ج
ـق
ـ
دقي
ـف
ـ
وص
ـى
ـ
عل
ّ
الواليــات الم َّتحــدة األميركيــة إلــى درجــة أنــه
أصبــح علَم ـ ًا مــن أعــام الواقعيــة..؛ ولهــذا
تحولــت روايــة الرعــب ،بشــكل غيــر متو َّقــع،
َّ
فعــال مــا إن يوضــع علــى النســيج
ـز
ـ
رائ
ـى
إلـ
ّ
المجتمعــي حتــى يبــرز فيــه جوانــب ،لم يكن
أحــد ليراهــا مــن قبــل.
ـدث عن «إدغار بــو Edgar -
يبقــى لنــا أن نتحـ َّ
نخطِّ
ملف حول
إلنجاز
ط
ـا
ـ
ن
ّ
 ،»Poeفحينمــا ك ّ
الرعــب ،كان يبــدو لنــا أنــه مــن البديهــي أن
مركزي ـ ًا لهــذا الكاتــب،
نخصــص فيــه مكان ـ ًا
ِّ
ّ
ولمجموعتــه القصصيــة البــارزة «قصــص
استثنائية ،»Histoires extraordinaires -
قصــة «ســقوط بيــت أوشــر La -
وخاصــة ّ
ّ
وقصــة
،»chute
de
la
maison
Usher
ّ
وقصــة «مخطوطــة
«ليجيــا ،»Ligeias -
ّ
وجــدت فــي زجاجــة Manuscrit trouvé -
َ ،»dans une bouteilleأ َوليســت هــذه
المؤسســة لهــذا
القصــص مــن الكالســيكيات
َّ
النــوع األدبــي؟ الجــواب هــو :ال ،ليــس تماماً.
فالترجمــة الرائعــة التــي أنجزهــا كلّ مــن
«كريستيان جارسان »Christian Garcin -
و«تييــري جيلبوف »Thierry Gillyboeuf -
لمجمــوع قصــص «إدغــار بو» ،أماطــت اللثام
عــن ســوء الفهــم الــذي حــدث ،ألن «إدغــار
بــو» ،وإن كان قــد اســتعمل الرعــب فــي
قصصــه ،لــم ي َّتخــذ مــن ذلــك الرعــب غايــة
لــه .كان «بــو» يمــزج بيــن النكهــات ،فيخلــط

موباسان ▲

الفكرافت ▲

كورماك ماكارثي ▲

إدغار بو ▲

ستيفن كينغ ▲

الرعــب بالهزلــي ،ويحاكــي العجائبي الســائد
فــي عصــره ،بموهبــة خارقــة يســتحيل معها،
يتنبه لما ينطوي عليه ســرده
على القارئ ،أن ّ
مــن ســخرية .وإذا نحــن ص َّنفنــاه ضمن كتاب
الرعــب ،نكــون قــد أســهمنا فــي الحفــاظ على
األول ،إلى
األسطورة التي َّ
أسس لها مترجمه ّ
الفرنسية ،الشاعر «شارل بودلير Charles -
 »Baudelaireوالذي كان يســتقي معلومات
مغلوطــة ،مصدرهــا الناقد «روفوس ويلموت
جريســوولد »Rufus Wilmot Griswold -
الــذي تجمعــه عــداوة شــخصية بـ«إدغار بو».
وإذا كان هــذا األخيــر قــد أثَّر في كلّ من كتبوا
روايــات الرعــب مــن بعــده (كان «لوفكرافت»
اليفــوت فرصــة ليــزور «إدغــار بــو» إقامتــه
ِّ
فــي مدينــة  ،)Charlestonفســيكون مــع
ذلــك مــن المجحــف أن نص ِّنفــه ضمــن ك ّتــاب
الرعــب.
ـم التأريــخ لنشــأة أدب الرعــب،
غالب ـ ًا مــا يتـ ّ
ببدايــة القــرن التاســع عشــر أو بنهايتــه،
ـم اعتبارهــا:
وذلــك باختــاف الروايــة التــي َتـ ّ
أو
«فرنكشــتاين »Frankenstein -
 ،لكــن األكيــد
«دراكــوال»Dracula -
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بريت إيستون إيليس ▲

كارين جيزبيل ▲
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ماركز دانيالفسكي ▲

هــو أن أدب الرعــب أقــدم مــن ذلــك بكثيــر .فعصــور
مــا قبــل التاريــح حافلــة باألشــباح ،وأســاطيرها مليئــة
بالوحــوش .والعصــور الوســطى تســود فيهــا قصــص
عــن جه َّنــم المســيحية التــي يعمرهــا المهرطقــون
المخيفــون مــن ذوي القرون والمخالــب البارزة .ورغم
أن القــرن الثامــن عشــر ،وفكــر األنــوار قــد عمــا علــى
الغيبيــات وطرد األشــباح ،قاومت هذه األخيرة،
تفنيــد
ّ
ـتمرت مــن خــال الديــن ،لتعــاود الظهــور ،مــن
واسـ َّ
ـوة ،خــال القــرن العشــرين .وإذا كان أدب
جديــد ،بقـ ّ
ـتمر ،فألنــه نشــأ وتغــذّ ى علــى عجزنــا
الرعــب قــد اسـ ّ
عــن فهــم العالــم ،مهمــا كانت الوســيلة التــي ن َّتخذها
فــي ســعينا إلــى ذلــك (الديــن ،العلــم ،األخــاق) .ولن
يختفــي هــذا النــوع أو يأفــل نجمــه ّإل إذا نحــن تمك ّنــا
مــن فهــم كلّ مــا يحيــط بنــا.
والجديــد ،اليــوم ،هــو أن النقــد بــدأ يتعامــل مــع نــوع
جد ّيــة« :فســتيفن كينــغ» الــذي
الرعــب ،بشــكل أكثــر ِّ
حرمتــه األوســاط األدبيــة ،فــي بداياتــه ،مــن صفــة
ـهد بــه ،اآلن ،فــي مراجع نقدية
(مبــدع) ،أصبح ُيستشـ َ
مرموقــة ،وتحظــى أعمالــه بمراجعــات مســهبة علــى
صفحــات أرقــى الجرائــد ،مــن قبيــل «New York
حاليــاً-
 ،»Timesوغيرهــا .كمــا أصبحنــا نشــهد-
ّ
ـم مــن كبــار األدبــاء علــى اســتخدام
إقبــال عــدد مهـ ّ
آليــات الرعــب فــي بنــاء رواياتهم .فشــخصيات
بعــض ّ

اللصــوص وقطّ ــاع الطــرق عنــد «كورمــاك ماكارثــي»،
واألشــباح المنتقمة في رواية « »Lunar Parkلصاحبها
«بريــت إيســتون إيليــس  ،»Bret Easton Ellis -كلّهــا
شــخصيات تنتمــي إلــى روايــة الرعب .إلى ذلــك ،بدأ هذا
الجنــس يحظــى بعنايــة كبيرة فــي دوائر النشــر والبحث
أدبي ًا مكتملَ
األدبي ْيــنَّ ،
َّ
أدت إلى تكريســه بوصفه جنسـ ًا ّ
مصــاص الدمــاء جــزء
األركان ،إذ ُخ ِّصــص لشــخصية ّ
كامــل مــن مجموعة «البلياد  »La Pléiade -المرموقة،
لهــذه الســنة ،وحظيــت أعمــال الكاتــب «لوفكرافــت»،
الــذي أصبــح واحد ًا مــن أعمــدة األدب األميركي ،ترجمة
رصينــة لألكاديمــي « ،»S.T. Joshأنجزهــا فــي ما ال يقلّ
عن عشــرين ســنة .وكلّ رواية جديدة يصدرها «ســتيفن
قمة هــرم المبيعات.
كينــغ» َّ
تتربع ،بســرعة كبيرة ،على ّ
ـك ،إذن ،فــي أن جنــس الرعــب يعيش فتــرة زاهية،
ال شـ ّ
ويشــير إلــى ذلــك حضــوره الطاغي فــي ميدانَي الســينما
واألدب .وإذا كان هــذا الجنــس قد عاش عصره الذهبي،
خــال القــرن العشــرين ،فــإن العشــرين ســنة األخيــرة
مهمــة ،مــن قبيــل:
شــهدت -بدورهــا -صــدور روايــات ّ
«منــزل األوراق  »la maison des feuilles -لصاحبهــا
«ماركــز دانيالفســكي  »Markz Danielwski -الــذي
عمــل علــى تجديــد ســردية المنــزل الملعــون.
والغريـــــب أن فرنســــــا ،إذا مـــــــا قورنــت بالعالــــــم
األنجلوسكســوني ،قــد أنتجــت عــدد ًا قليـ ً
ا مــن روايــات
الرعــب ،منــذ القــرن التاســع عشــر إلــى يومنــا هــذا.
ـوة اإلرث الديكارتــي العقالنــي
و ُتفَ ِّســر هــذه النــدرة بقـ ّ
تفســر -أيض ـاً -بالفصــل الواضــح
فــي هــذا البلــد ،كمــا ِّ
يتجســد
بيــن الســرديات الشــعبية والســرد النبيــل الذي
َّ
فــي أعمــال الك ّتــاب الكبــار فــي األدب الفرنســي ،فبينمــا
أدرج العالــم األنجلوسكســوني روايــات الرعــب ضمــن
تصر على اســتبعادها،
األعمــال األدبية ،ما زالت فرنســا
ّ
ووضعهــا ضمــن خانــة «القصــص المبتذلــة».
أمــا دور النشــر الفرنســية ،فمــازال معظمهــا يــرى أن
ّ
ـرأ فــي محطّ ــات القطــار
ـ
ق
ت
ل
إل
ـح
ـ
تصل
ال
ـب
ـ
الرع
ـات
ـ
رواي
ّ
ُ
َ
علــى الرغــم مــن أن الرعــب حاضــر فــي الســياق األدبــي
الفرنســي ،علــى هامش األجنــاس األدبية ،فــي الروايات
البوليسية (العنيفة) لـ«كارين جيزبيل  Karine Gies� -
 ،»belوفــي روايــات «جيريمــي فيــل ،»Jeremy Fel -
وعلــى رفــوف الخزانــات الشــخصية لعــدد كبيــر مــن
القــراء ،وســيظل حاضــر ًا طالمــا ُو ِجــدت فــي العالــم
ّ
ـباب تشــعرنا بالخــوف؛ لهــذا فجنــس
الــذي نســكنه أسـ ٌ
جداً.
الرعــب ســيعيش -علــى مــا يبدو -لســنوات طويلــة ّ
■ ترجمة :مونية فارس
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ُرؤى

الح ّريّة ..الفردية ..األدب
يحضون اإلنســان
مييز الناس الذين أفكِّر فيهم أنهم
ّ
يف «الكتب يف حيايت» ،يقول الروايئ األمرييك هرني ميللر ...« :ما ِّ
الحر ّيــة ك ّلهــا بداخلــه ،وأنــه ال ينبغــي عليــه أن يقلــق بشــأن مصــر العــامل ،الــذي ليــس مشــكلته ،بــل
عــى إدراك أنــه يحمــل
ّ
()1
عليــه أن يحـ ّ
التحرر ،وال يشء آخر» .
الخاصــة:
ـل مشــكلته الفرديــة
ّ
ُّ

أحمد الخميسي
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ـح مــن بيــن
ُي َعـ ّ
ـد حديــث ميللــر هــذا األوضـ َ
كتابــات أدبــاء كثيريــن ،فــي التعبيــر عــن
للحر ّيــة يرتكــز علــى أنهــا
مفهــوم فلســفي
ّ
مســألة ذاتيــة ،داخــل اإلنســان ،معزولــة
عــن حركــة وفاعليــة اآلخريــن ،وســعيهم
للتحــرر مــن أنظمــة االســتبداد السياســي
ُّ
قضيــة
ـر،
ـ
ميلل
ـد
ـ
عن
ـة،
ـ
ي
الحر
ـادي.
ـ
واالقتص
ّّ
ّ
«فرديــة» ،أعلــى شــأن ًا حتــى مــن القلق على
«مصيــر العالــم» .وعندمــا اليــرى الكاتــب
حقيقــة فــي العالــم ســوى ذات الفــرد،
معلَّقــة فــي الهــواء ،بمعــزل عــن اآلخريــن،
يدمــر،
وعــن القوانيــن االجتماعيــة ،فإنــه ال ِّ
فقــط ،وحــدة كلّ مــا فــي الكــون وترابطــه،
علــى مســتوى الطبيعــة أو المجتمــع ،بــل
يدمــر حتــى تلــك الــذات التــي يبحــث عنهــا
ِّ
بــا جــدوى ،خــارج ســياق وجودهــا؛ لهــذا
الحر ّية
يقــول تزفتيــان تــودوروف عن أدبــاء
ّ
الفرديــة«:إن الحقيقــة الوحيــدة الباقيــة
لديهــم هــي ذات الكاتــب الــذي تســوقه
ـأدق التفاصيــل،
نرجسـ َّـيته إلــى أن يصــف ،بـ ّ
أدنــى انفعاالتــه ،وأتفــه تجاربــه الجنســية
ـد ســطحية» (.)2
وذكرياتــه األشـ ّ
الحر ّيــة الفرديــة
ومــا يقولــه ميللــر مــن أن
ّ
عامــة أخــرى،
ـم وأعلــى مــن ّأيــة
قضيــة ّ
أهـ ّ
ّ
بالنــص ،تقريبــاً ،روائــي آخــر هــو
يكــرره
ّ
ِّ
ماريــو فارجــاس يوســا فــي روايتــه «امتــداح
الخالــة»« ،حيــن يقــول علــى لســان البطل،
يخاطــب عشــيقته« :أقــول لــك إن كلّ حركة
تســعى لتقديــم مصالــح جماعيــة لطبقة أو
أمة أو كنيســة أو مهنة ،على معركة
عرق أو ّ
الســيادة الفرديــة ،هي مؤامــرة لفرض مزيد
الحر ّيــة البشــرية»( .)3فإذا
مــن القيــود علــى
ّ
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كان علــى اإلنســان ّأل يقلــق بشــأن مصيــر العالــم ،عنــد ميللــر ،فــإن
ـدم شــيئ ًا علــى ذاتــه ،أو
اإلنســان عنــد يوســا ال ينبغــي عليــه أن يقـ ِّ
ـم مــن ذاتــه؛ ال مصالــح اجتماعيــة لطبقــة ،وال مصالــح
يجعلــه أهـ ّ
ألمــة .وإذا كان على اإلنســان ،عند ميللر« ،أن يحلّ مشــكلته
وطنيــة ّ
ّ
الخاصــة وال شــيء آخــر» ،فــإن علــى اإلنســان ،عنــد يوســا،
الفرديــة
ّ
ـد لمثــل هذه
أن ينشــغل بمعركــة «الســيادة الفرديــة» فحســب .والبـ ّ
الرؤيــة الفلســفية التي يعتنقها ميالن كونديــرا وآخرون ،أن تنعكس
علــى األدب فــي إبــداع أولئــك الك ّتــاب ،وي َّتضــح تأثيــر ذلــك الفهــم
للحر ّيــة ،فــي صلــب العمــل األدبــي ،كمــا نجد عنــد كاتب
الفلســفي
ّ
()4
ـدم لنــا ســوى نمــاذج بشــرية
مثــل تشــارلز بوكوفســكي الــذي ال يقـ ِّ
أي
أي طمــوح ،ال أمــل لديهــا فــي ّ
تحيــا لذاتهــا ،مبتســرة ،خاليــة مــن ّ
لتلبــي احتياجاتهــا العضوية مــن خبز وجنس
شــيء ،وتحيــا ،فقــطّ ،
ـم،
وعنــف ،ال يجمعهــا شــيء ،وال تربطهــا باآلخريــن
قضيــة ،أو َهـ ّ
ّ
أو حلــم مشــترك ،نمــاذج ســقطت فــي قــاع الفرديــة ال تم ِّثــل ســوى
حر ّيــة الــذات ،الفرديــة،
ذاتهــا .وطالمــا ال شــيء فــي العالــم ســوى ّ
تأمــل تلــك الــذات ،وفحــص
فــإن الخطــوة التاليــة فــي األدب تصبــح ُّ
جوانــب اللــذّ ة والمتــع فيهــا...
ـم أدواره؛ أي اكتشــاف
ـ
أه
ـد
ـ
أح
األدب
ـد
بالغــرق فــي «الــذات» ،فقـ َ
ّ
مــا هــو مشــترك بيــن البشــر داخــل مــا هــو فــردي ،لالرتفــاع مــن
الســمات الفرديــة إلــى التعميــم.
فــي وقــت مــا ،قال جوتــه« :إن العالم قريتــي» ،في إشــارة إلى ترابط
أمــا ك ّتــاب الروايــة الجــدد
كلّ عناصــر ال ّثقافــة وعناصــر الطبيعــةّ ،
فإنهــم يقولــون إن الجنــس هــو قريتــي ،لكــن الجنــس ال يخلــق قرية
مشــتركة؛ ألنــه ،دومـاً ،أمــر فــردي .وقــد تراجــع أولئك الك ّتــاب حتى
عــن نظــرات أدبــاء ومفِّكريــن ســابقين مثــل جــان بــول ســارتر الــذي
الحر ّيــة عن وجود
الحر ّيــة الفرديــة مــن دون عــزل تلك
أهم ّيــة
أدرك ِّ
ّ
ّ
اآلخريــن .ويعلــن ماريــو فارجــاس يوســا فــي «الكاتــب وواقعــه» عن
ـرح بأنــه تخ ّلــى ،منــذ زمــن عــن فكــرة أن يكــون
ذلــك التراجــع ،ويصـ ِّ
لــأدب دور اجتماعــي ،وتخ ّلــى عــن أفــكار ســارتر التــي آمــن بهــا فــي
ـؤدي إلــى تغييــر
وقــت مــا القائلــة بــأن «الكلمــات أفعــال يمكــن أن تـ ّ
اجتماعــي ،وتغييــر تاريخــي ،وطالمــا أن للكاتــب مثــل هذه الســلطة
فإنــه ملــزم ،أخالقيـاً ،باســتخدامها فــي القتــال؛ دفاعـ ًا عــن ضحايــا

()6
يتبرأ يوســا من
المجتمــع ،ولفضــح كلّ مــا هــو خطــأ فــي عصــره» ّ ،
نظــرة جــان بــول ســارترا ،فيقــول« :اآلن ،تبــدو لــي أفكار ســارتر تلك
ـأي دور اجتماعــي طالما
ســاذجة»!
َّ
يتنصــل يوســا مــن ربــط األدب بــ ّ
بالحر ّية العامــة .بطبيعة الحال،
الحر ّية الفرديــة
أنــه تبــرأ من ربــط
ّ
ّ
فــإن هنــاك تيــار ًا آخــر ،يمثِّلــه غابريــل جارســيا ماركيــز ،وجوزيــه
ســاراماجو ،وجــون كويتــزي ،وتونــي موريســون ،وغيرهــم مــن كبــار
الحر ّيــة الفرديــة عــن
ممــن يدركــون اســتحالة عــزل
األدبــاء ،ح ّقـاًَّ ،
ّ
خليــة عــن بقيــة خاليــا بنــاء
حر ّيــة اآلخريــن ،مثلمــا يســتحيل عــزل ّ
ّ
نبــه تــودوروف ،فــي كتابــه «األدب فــي خطــر»( ،)7إلــى
عضــوي .وقــد َّ
التيــار حيــن قال إنــه طالما ليــس للعالــم الموضوعي
خطــورة ذلــك ّ
ـم -تتضخم
وجــود ،فــإن الــذات تغدو مركــز العمل األدبــي ،و-من َثـ َّ
نزعــة «األنانـــة» ،أي القــول بــأن «األنــا الذاتــي» هــو الكائــن الوحيــد
الموجــود ،وقــد قطــع ذلــك اال ِّتجــاه الصلــة بيــن العمــل األدبــي
والمجتمــع ،وبــرز أقــوى مــا يكــون فــي مــدارس مثــل :البنيويــة،
والتفكيكيــة ،فأصبــح العمــل األدبــي معروض ـ ًا بصفتــه «موضوع ـ ًا
لغويـ ًا مغلقـ ًا مكتفيـ ًا بذاتــه» ،وغدا النمــوذج الرائــج للعمل األدبي
ـدث عــن شــيء
 وفق ـ ًا لتحديــد كارل فيليــب  -هــو الــذي« :ال يتحـ َّيتحدث ،فقط ،عن نفســه،
خــارج عنــه ،إذ ينبغــي للعمــل األدبي أن
َّ
للحر ّيــة واألدب،
وعــن كينونتــه الداخليــة» .وتضــرب هــذه النظــرة
ّ
بجذورهــا ،فــي بدايــات الفكــر الفلســفي ،ففــي القرنيــن :الرابــع،
والخامــس ق .م ،تجلَّــت تلــك الرؤيــة الفلســفية فــي «المدرســة
ـام» ،وقالــت
ـام» ،و«الخيــر العـ ّ
الكلبيــة» التــي أنكــرت «الوجــود العـ ّ
إن الســعادة الوحيــدة الممكنــة هــي ســعادة كلّ إنســان بمفــرده،
وإن الفكــر ال يســتطيع أن يــدرك ّإل «الممثــل الفــردي للنــوع» ،ال
«النــوع ذاتــه»؛ لذلــك يســتحيل الحديــث عــن مصالــح جماعيــة ّأيـ ًا
كانــت ،ألن المتــاح هــو الحديــث عــن فرد مــا بعينه ،ال أكثــر .وكانت
المدرســة األبيقوريــة ،أيض ـاً ،تــرى أن ســعادة اإلنســان كامنــة فــي
عمــا حولهــا ،وقــد شــهدت تلــك الرؤيــة تطويــر ًا
داخلــه ،معزولــة ّ
فلســفياً ،فيمــا بعــد ،عنــد فالســفة آخريــن ،منهــم برجســون الــذي
«الحر ّيــة واقعــة شــعورية ،وليســت مشــكلة ُت َحــلّ ».
رأى أن
ّ
وقد دارت معارك فكرية ونقدية طويلة بشأن ذلك الفهم الفلسفي
عمــا
للحر ّيــة واألدب ،والنظــر إليهمــا بصفتهمــا ظاهــرة معزولــة ّ
ّ

«الفن والحياة االجتماعية»
حولها .ويشــير بليخانوف ،في مقاله
ّ
التيــار الفلســفي قائـاً« :لقــد ارتكــزت المثاليــة الذاتيــة،
إلــى ذلــك ّ
ألي واقــع آخــر ســوى
دائم ـاً ،علــى الفكــرة القائلــة بأنــه ال وجــود ّ
(«أنــا» نــا)! ..وبينمــا علينــا أن نتع َّلــم كيــف نبحــث عــن الجديد ،فإن
الخاصــة ،فلــن
أي شــيء ســوى («أنــا» ه)
ّ
مــن ال يــرى ،فــي الواقــعّ ،
يعثــر ،خــال بحثــه عــن الجديــدّ ،إل علــى تفاهــة جديــدة.
المتطرفة تحجــب ،عن الك ّتــاب ،جميع مصادر
لقــد أخــذت الفرديــة
ِّ
عمــا يجــري
اإللهــام الحقيقــي ،وهــذه الفرديــة تجعلهــم عميانــ ًا ّ
فــي الحيــاة االجتماعيــة ،وتحكــم عليهــم بإثــارة ضوضــاء عقيمــة
أي مضمــون؛ ونتيجــة
بانفعــاالت شــخصية خاليــة ،تمامــاً ،مــن ّ
ـأي صلــة
لذلــك نجــد أنفســنا ،فــي النهايــة أمــام شــيء ال يمـ ّ
ـت بـ ّ
إلــى الجمــال والتجديــد اللذَ يْــن يبحثــون عنهمــا ،ذلــك أن دافعهــم
ـب ذلــك الواقــع
ـب فكــرة جديــدة مــا ،بــل حـ ّ
إلــى التجديــد ليــس حـ ّ
الوحيــد أي «ذاتــه».
ً
التيــار الــذي طالمــا رأى أن
ـى
ـ
عل
ا
ـ
قائم
ـان
ـ
الره
فــي النهايــة ،يظــلّ
ّ
العالــم وحــدة واحــدة ،مترابطــة ،علــى مســتوى قوانيــن الطبيعــة،
وأن المجتمــع ،أيض ـاً ،وحــدة واحــدة ،ال يمكــن أن تســتلّ عنصــر ًا
حر ّيــة فرديــة ،ويظــلّ الرهــان قائمــ ًا علــى
منــه وتعزلــه علــى أنــه ّ
ـن الشــعر»
النظــرة الصحيحــة لــأدب التــي تبلــورت منــذ ظهــور «فـ ّ
ألرســطو ،حيــن اعتبــر األدب «محــاكاة للطبيعــة» ،وليــس محــاكاة
للــذات ،وحينمــا اعتبــر هوراتيــوس أن وظيفــة األدب هــي «المتعــة
والفائــدة» مع ـاً.
()8
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( )1الكتب في حياتي :هنري ميللر ،دار المدى .ترجمة :أسامة منزلجي ( ،)2012ص.176 - 175:
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( )5امتداح الخالة :مرجع سابق.

( )6كتــاب «الكاتــب وواقعــه» :ماريــو فارجــاس يوســا ،المجلــس األعلــى للثّقافة بمصــر،)2006( ،

ترجمــة :بســمة عبــد الرحمن.

( )7األدب في خطر :مرجع سابق.

ـن والحيــاة االجتماعيــة :بليخانوف ،دار دمشــق للطباعة ،المج َّلــد الخامس من المؤلَّفات
( )8الفـ ّ
المل.
الفلســفية ( ،)1982ترجمــة :زياد ّ
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املحطات..
َ

حيث ُ
يقف ال َّزمن

ٍ
ِ
صعود
فضاءات
السفر ،جعلتها ت َُع ُّد
تؤدي محطَّ ُ
ِّ
ات وسائل النقل ،يف األصلِ  ،وظيفة أساسيةً يف عالقة بحركة ّ
ِ
ات عىل عنارص
ذهابـ ًا ونــزولٍ إيابـ ًا .وبــن الصعــود والنــزولِ  ،ويف عالقــة باالنتقــال مــن مــكانٍ إىل آخر تتو َّفــر املحطَّ ُ
خدمة مثل شــبابيك بيع التذاكر وأبهاء ومقاعد لالنتظا ِر واالســراحة ،واملراحيض وبيوت حفظ األمتعة..
رضا األبيض
ِ
ِ
ازدياد عددها وا ِّتســاع
ـاءات ،إضافــة إلــى
هــذه الفضـ
جغرافيتهــا ،صــارت
تــؤدي أدوار ًا أخــرى مختلفــةً
ِّ
ِ
أن تكــون تابعــةً لوظيفــة الحركــة
تتجــاوز
مجــرد ْ
َّ
واالنتقــال .مــن ذلــك مث ـ ً
ا أنهــا صــارت تتو َّفــر علــى
ِ
ٍ
ومحــات لبيــع المنتوجــات المختلفــة،
دكاكيــن
َ
ـاء وزوايــا للعــروض الف ِّن ّيــة
ومقــا ٍه
ومطاعــم ،وأبهـ َ
َ
والثقافيــة.
ّ
ـاب إلــى المحطَّ ـ ِ
ـات ال يقتصــر
ـ
الذه
ـل
ـ
جع
ـا
وهــو مـ
َ
زوار
علــى المســافرين ،وإنمــا أيضــ ًا يذهــب إليهــا ٌ
ورواد ليســت غايتهــم صعود القطــارات والحافالت،
ٌ
ـوق والترفيــه وتنــاول الوجبـ ِ
ـات ومشــاهدة
ـ
التس
بــل
ُّ
العــروض الف ِّن ّيــة.
ِ
ََّ
ذلــك مــا جعــل
المحطــات فــي المــدن الكبــرى فــي
ِ
هامــة للتعــارف وللتبــادل
العقــود األخيــرة
َ
أماكــن ّ
خاصــة بازديــاد عــدد المســافرين،
الثقافــي،
ّ
ّ
الثقافيــة
انتماءاتهــم
واختــاف
جنســياتهم
وتنــوع
ُّ
ّ
واالجتماعيــة.
ّ
الحركيــة وهــذا النشـ َ
ـاط الــذي ال يهــدأ
ـذه
ول ََعــلّ هـ
ّ
ا نهــاراً ،هــو مــا جعــل المحطَّ ـ ِ
لي ـ ً
ـات تلقــى عنايــة
واهتمامـ ًا من أطـ ٍ
ـراف مختلفة ،كالشــركات التجارية
والخدماتيــة( ،هدايــا ،شــحن هواتــف )..والفــرق
والتربويــة  ،بل أيض ًا
الثقافيــة
والمؤسســات
الف ِّن ّيــة،
ّ
َّ
ّ
مــن ِقبــل التنظيمــات اإلرهابيــة (باريس  ،1995ســان
بطرســبرغ  .)..2017وهــو مــا جعــل وزارات النقــل
واألمــنِ تك ِّثــف رقابتهــا علــى الداخليــن والخارجيــن،
ـتعين بأحــدث األجهــزة والتقنيــات..
وتسـ
ُ
ٍ
كلّ ذلــك جعــل المحطَّ ِ
فضــاءات
ــات ،باعتبارهــا

اللتقــاء األفــراد مــن جغرافيــات مختلفــة ،تحظــى
اتقاء النتشــار األمراض
الص َّحة
أيضـ ًا بعنايــة وزارات ِّ
ً
والعــدوى ،وبعنايــة وزارات البيئــة تشــجيع ًا علــى
ـددة والنظيفــة..
المتجـ ِّ
اســتعمال الطاقــة ُ
ـي،
وبســبب حاجــة النــاس المتزايــدة للنقــل الجماعـ ّ
وتنوعها ،ا َّتســعت شــبكة المحطَّ ِ
ات
وتطور الوســائل ُّ
ُّ
وانتشــرت في أرجاء الدولِ  ،وازدادت العناية بها من
الناحيــة المعماريــة (غراد ســنترال ،فيســتفريدوف،
ـتدت المنافســة على شــراء
توليــدو ،كانازاوا ،)..واشـ َّ
المحل ِ
ت واألركان فيها لعرض المنتوجات
أو اكتراء
ّ
(ســلع ،عــروض موســيقية ،معــارض كتــب )..وبيــع
الخدمات واإلشــهار..
ُّغــوي
المشــهد الل
تطــور أيضــ ًا
نتيجــة كلّ ذلــك
ُ
ُّ
َّ
المنطــوق والمكتــوب فــي المحطَّ ِ
ــات ،فاختلطــت
وتعــددت اللكنــات.
األلســنة
َّ
تطورت
ـم تســهيلُ التدفُّق وقضــاء المصالح َّ
ولكــي يتـ ّ
سات األدالء وذوي
المؤس
أيض ًا لغة اإلشارة .ووفَّرت
ُ
َّ
القــدرات علــى الترجمــة والتخاطــب بأكثــر مــن لغة،
وصــار من النادر تعطُّ ل أو حيرة المســافرين أحاديي
الصــم ،وأقيمــت للعجــزة
اللُّغــة أو العميــان أو
ّ
والحوامــل منافــذ ومســارات إلكترونيــة مريحــة ال
تكلِّفهــم جهــداً.
ِ
ـف محطَّ ــات القطــارات والمتــرو،
ـددت وظائـ ُ
لقــد تعـ َّ
ٍ
ِ
أساســية
فلــم تعــد تقتصــر علــى إســداء خدمــات
ّ
تقليديــة فــي عالقــة بالســفر ،بــل صــارت فضــاءاتٍ
للتجــارة والترفيــه والثقافــة ،ومالجــئ نــوم
ٍ
وفضاءات للمواعــدة بين األصدقاء
(المشــردون،)..
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السياسية،
والع َّشــاق ،واألكل والمناقشات
ُ
ّ
وللجريمــة أيضــاً..
أدى ازديــاد اإلقبــال علــى المحطَّ ـ ِ
ـات،
ولقــد َّ
ـوع وظائفهــا إلــى ازديــاد االهتمــام بهــا
وتنـ ُّ
مــن الناحيــة العمرانيــة والجماليــة .األمــر
الــذي جعــل كثيــر ًا مــن المحطَّ ـ ِ
ـم
ـات معالـ َ
وإنســانية ،ووجهــات
وطنيــة
حضاريــة
ّ
ّ
ّ
ســياحية ،تســجل فــي لوائــح اليونســكو
ّ
العالمــي..
للتــراث
ّ
المحطـ ِ
ـة مــن فضـ ِ
ََّ
ـول
ـاء
وهــو مــا يعنــي تحـ ُّ
ٍ
فضــاء مقصــود لذاتــه
حركــة وعبــور إلــى
ويتجولــون فيــه،
يذهــب إليــه النــاس
َّ

ويســتمتعون بخدماتــه ،ويلتقطــون فيــه
صــور ًا للذكــرى.
ََّ
لذلــك ك ّلــه اســتحقت
ـمى
المحطـ ُ
ـة أن ُتسـ َّ
إمــا توقُّفــ ًا لفتــر ٍة
«محطّ ــة»،
ّ
نحــط فيهــا ّ
زمنيــة قصيــرة  ،انتظار ًا وتوديع ًا واســتقباالً،
أو وقوفـ ًا لفتــر ٍة أطول ،اســتمتاع ًا بمثل هذه
األجــواء الكرنفاليــة.
فـي كثيـر مـن هـذه المحطَّ ِ
ـات تحظـى
والثقافيـة
والتعبيـرات الف ِّن ّيـة
الممارسـة
ُ
ّ
ٍ
مقصد
تحولـت إلى
ٍ
باهتمـام وإقبـالٍ  ،حيـث َّ
يؤمـه الفَ َّنانـون فـرادى وفرقـ ًا لممارسـة
ّ
الغنـاء والرقـص وعروض األزيـاء ،ولعرض

تفجيرات محطة مترو بروكسل مارس ▲2016

معرض للكتب في إحدى المحطات بالبرتغال▲
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الرسـومات والتصاويـر ،وبيـع الكتب ،وعقد
الجلسـات الحواريـة المفتوحـة وتوقيـع
األدبيـة ،واإلشـهار للحفلات
اإلصـدارات
ّ
والمعـارض ،وبيـع الهدايـا والتحـف الف ِّن ّيـة
التذكارية ،إضافة إلى اللعب في الفضاءات
خصصة اليدويـة واإللكترونية ،والفرجة
الم َّ
ُ
على األشـرطة الغنائيـة والوثائقية ،إلى غير
الفردية
ذلـك من أشـكال الممارسـة الف ِّن ّيـة
ّ
العفويـة ،التـي
المنظَّ مـة أو
ّ
والجماعيـةُ ،
ّ
والعالمـي،
بالوطنـي
ِّـي
ل
المح
فيهـا
يختلـط
ّ
ّ
ِ
تعدد ألوانها وإيقاعاتها ،وثراء رمزياتها.
في ُّ
ِ
ات فضــاءات عبــور يدخلها
لــم تعــد المحطَّ ُ
المســافر ويخرج منها الواصلُ فحســب ،بل
ٍ
ـاءات وقـ ٍ
ِ
ـاعات طويلــة،
ـوف لسـ
صــارت فضـ
النــاس ويتواعــدون للقــاء بيــن
يقصدهــا
ُ
ِ
أســوارها وفي أنفاقهــا وأبهائها وعلى أرائكها
ـات العمالقــة
الوثيــرة ،تحيــط بهــم الشاشـ ُ
وأصص الزهور ،وأحواض السمك البلورية،
ُ
األنغــام والموســقى
ســمائها
فــي
وتشــيع
ُ
الهادئة.
ٍ
ات -إذن -فضاءات محدودة
لم تعد المحطَّ ُ
ٍ
منهــا ننتقــل ونســافر إلــى أمكنــة أرحــب ،بل
صــارت هــي ذاتهــا المــكان األرحــب نذهــب
ـول فيه ونقــف ونجلس..
إليــه قصــداً ،ونتجـ َّ
ونعــود إليــه كلّمــا أحسســنا بضيــق العالــم
الخارجــي أو بصعوبــة الســفر إلــى مــكانٍ
آخر.
ــن يأتــي إلــى
لقــد صــار
العالــم هــو َم ْ
ُ
ـات ومنتوجـ ٍ
ـة ،ســلع ًا ولغـ ٍ
المحطَّ ـ ِ
ـات فنيــة
 ..يدخــل إليهــا مــن أبوابهــا وينــزلُ بيــن
ومحلتهــا ،ثمــر َة
زواياهــا وفــي أبها ِئهــا
ّ
ِ
ٍ
تعــاونٍ
وزارات النقــل
وشــراكات بيــن
ؤسسـ ِ
والتربوية
والثقافية
التجاريــة
ـات
ّ
ّ
والم َّ
ُ
ّ
والتكنولوجيــة ،وشــركات المعمــار ومخابــر
ّ
ـي ،وفــرق الهــواة والمبدعيــن
ـ
العلم
البحــث
ّ
ٍ
وجماعــات..
فــرادى
ومصدر
ـاء للتبــادلِ ،
صــارت المحطَّ ـ ُ
ـات فضـ ً
َ
افتنــانٍ وســح ٍر لــكلّ األعمــار والفئــات تجار ًا
ومهمشــين منبوذيــن
وف َّنانيــن مبدعيــن
َّ
وعشــاق ًا حالميــن..
فــي غمــرة هــذا التدفُّــق الهائــل علــى
المحطَّ ِ
ــات ( 100ألــف مســافر يوميــ ًا فــي
فلنــدر ســتريت 54 ،مليــون مســافر فــي
محطَّ ــة مونبارنــاس ســنة  )..2015يشــعر
ـرد أنــه فــي قلــب العالــم أو أنــه امتلــك
الفـ ُ
ـلِّ
ومالية ،حيث،
ة
ـدي
ـ
جس
ـة
ـ
لف
ـ
بأق
ـم
العالـ
كُ
ّ
ّ

محطة مترو الدوحة ،اإلشهار لمونديال ▲ 2022

ـم ًا
في المحطَّ ِة ،تســتقبل
حواســه بصر ًا وشـ ّ
ُ
ٍ
شــخص
حــواس
وســمع ًا مــا ال تســتقبله
ُ
ٍ
ســنوات «ســجين» قريتــه ،بــل
يقضــي
وإن ا َّتســعت جغرافيتهمــا.
مدينتــهْ ،
ـور المحطَّ ـ ِ
وال شـ َّ
ـات مــن جهــة
ـك فــي َّ
أن تطـ ُّ
قدرتهــا االســتيعابية ومعمارِهــا وخدما ِتهــا
رهيــن ازديــاد اإلقبــالِ علــى
إنمــا هــو
ُ
وتطــور شــبكاتها
الجماعيــة،
المواصــات
ُّ
ّ
وبناهــا
التحتيــة ،وبســبب مــا ترصــده الدولُ
ّ
والحكومــات مــن ميزانيـ ٍ
ـات هائلة لتحســين
ظــروف حركــة األفــراد والبضائــع ،مــن جهة
واألمنيــة ،والراحة ،ودقة
حية
الســامة ِّ
ّ
الص ّ
المواعيــد ،وتفادي االكتظاظ إلدراكها قيمة
وثقافيـاً.
اقتصاديـ ًا
ذلــك
ّ
ّ
المحطَّ
ــد
ع
ت
اليــوم
ــات
صــارت
ولذلــك
ُ َ ُّ
ُ
المن ِّفــرة للسـ ّـياح
أحــد األســباب الجالبــة أو ُ
والتجــار ولألفــراد فــي عالــم ســمته التد ُّفــق
ّ
المرتفــع لألفــكار والســلع والنــاس.
ـات فــي األصــل
وعليــه ،فــإذا كانــت المحطَّ ـ ُ
عالمــةً علــى الحركــة وعلــى الســباق مــع
الزمــن فــي عالم يتزايد فيه نســق «الجري»،
فإنهــا تم ّثــل أيضـاً ،مــن منظو ٍر آخــر ،عالمة
وقـ ٍ
ـتمتاع
ـوف ليــس هدرا للوقت ،ولكن لالسـ
ِ
والترفيــه وقضــاء الشــؤون المختلفة..
فبيــن جــدران المحطَّ ـ ِ
ـات وتحــت ســقوفها
ٍ
ســاعات أو
الزمــن
ويقــف
النــاس،
يقــف
ُ
ُ
ُ
ُ
ألن العالــم صــار فــي
ـاز،
ـ
المج
ـى
ـ
عل
ً،
ا
ّأيامـ
ّ
المحطَّ ِ
ــة وليــس خارجهــا.

مجطة ماكايوسكايا (موسكو)▲

حفل غنائي في محطة سانبونكراس(لندن)▲
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إثيــوبيــا..

األرض اليت تنبت أدبا ً
ُ
العربية واللُّغة اإلنجليزية،
عندما بدأنا التفكري يف مرشوع ترجمة الرسد اإلثيويب املكتوب باللُّغات املح ّل ّية ،إىل اللُّغة
ّ
قدم يل الربوفســور «أبيبي زقي  » Abebe Zegeye -قامئة طويلة بأســاء أدباء إثيوبيا املشــهورين الذين كتبوا بلغاتهم
َّ
ّ
ـت أن ثل َثــي القامئــة
ـ
عرف
ـا
ـ
عندم
ـرة
ـ
كب
ـأة
ـ
املفاج
ـت
ـ
وكان
ـا.
ـ
إثيوبي
يف
ـردي
ـ
ال
األديب
ـهد
ـ
املش
رون
ـد
ـ
يتص
ـم
ـ
وه
ـة،
ـ
ي
ل
املح
ُ
َّ
ّ
أســاء تنتمــي إىل إقليــم واحــد ،هــو أمهــرا -قوجــام ،بــل أعظمهــم مــن مدينــة واحــدة ،وهــي مدينــة دبروماركــوس ،وعــى
رأس القامئــة الــروايئ اإلثيــويب الكبــر «أديــس أملايــو  ،)Haddid Alemayehu» (1910-2003 -صاحــب روايــة «love
 ،»unto cryptالتــي تُعتــر مــن األدب الكالســييك اإلثيــويب الحديــث.
عبد العزيز بركة ساكن
شــددنا الرحــال إلــى مدينة دبــر ماركــوس( :البروفســور أبيبي زقي،
ـررة األدبيــة الدكتــورة راشــيل بــرون ،وهــي -أيض ـاً -أســتاذة
والمحـ ِّ
جامعيــة تعمــل في جنوب افريقيا ،وشــخصي الضعيف) ،في عربة
أرســلتها لنــا جامعــة «دبروماركــوس» ،يمكنهــا تسـلُّق الجبــال مثل

34

أكتوبر 144 2019

العنكبــوت أو التيــس الجبلــي ،حيــث ُتعــرف إثيوبيــا بالطــرق الوعرة
قبــة
علــى الجبــال الشــاهقة التــي تبــدو كمــا لــو أنهــا ُمعلَّقــة علــى ّ
الســماء .كان الهــدف مــن الرحلــة هو العمــل على تنصيــب جامعة
«دبروماركــوس» بوصفهــا جامعة مركزية لــأدب اإلثيوبي المكتوب

باللغــات المحل ِّّيــة ،ودعــم مركــز حديــث «ألمايــو لــأدب والثقافــة
والبحــث» ،وتتبــع ســيرة الســرد فــي «قوجــام  -أمهــرا» الــذي ينتمي
إليــه معظــم األدبــاء اإلثيوبييــن الكبــار مثل:
(love unto crypt) Haddis Alemayehu
)Abe Gubegna (refusing to be born
)Beweketu Siyum (home without life
)Yeftaye Nigussie (you put me into difficulties
)Ayalneh Mulatu ( from the frying pan to fire
)Temesgen Gebrie (the drunk man of Gulele
يتوســط المدينــة تمثــال الروائــي «حديــث ألمايــو» ،شــامخ ًا يحمــل
َّ
كتاب ـ ًا بيــده اليســرى وريشــة بك ّفــه اليمنــى ،ويبــدو أنيق ـ ًا وجمي ـ ً
ا
وحيـ ًا فــي كلّ األوقــات ،وهــو يحملــق بعيــد ًا فــي الفضاء الشاســع،
ّ
ً.
ا
ـد
ـ
أب
التقاطها
ـتطع
ـ
يس
لم
فكرة
ـن
ـ
ع
ـث
ـ
يبح
ـه
ـ
وكأن
يتوســط التمثالُ
َّ
ودراجــات «الباجاج» الهندية
ســوق ًا شــعبيةً
ّ
تضج بالحركــة والباعة ّ
يفضــل المواطنون اســتقاللها للتن ُّقــل عبر المدينة؛ لســرعتها
التــي ِّ
الصرافــات وسـ ّـيارات وحافــات
وق ّلــة تكلفــة أجرتهــا ،وتحيــط بــه
ّ
المطلية
ـة
ـ
الجميل
ـيارات
ـ
الس
ـك
ـ
تل
النقــل المح ّلــي والنقــل القومــي؛
ّ
والمزينــة بأحــرف اللغــة الجعيزية .وليــس ببعيد
ـارة،
َّ
باأللــوان الحـ ّ
عــن ال ُنصــبُ ،توجــد الفنــادق الشــعبية وبيــوت الضيافــة ،وحــول
ـابات ير ِّفهــون
ُســوره وداخــل فنائــه يجلــس بعــض الشــباب والشـ ّ
عمــال (اليوميــة) ،المتعبيــن ،ينتظرون
عــن أنفســهم ،وبعــض مــن ّ
فرصــة لعمــل ســريع يو ِّفــر لهــم قــوت يومهــم.
بينمــا كانــت العربــة تعبــر المســاحة الشاســعة مــا بيــن «أديــس
أبابــا» ،و«دبروماركــوس» ،متســلِّقة الجبــال ،وعابــر ًة الوديــان
والغابــات ،كنــت أبحــث عــن الرابــط مــا بيــن األدب وهــذا اإلقليــم

العشــب وأشــجار
الــذي ينبــت الشــعراء
ّ
والقصاصيــن كمــا ينبــت ُ
ــة الهضبــة اإلثيوبيــة ،فــي إقليــم «أمهــرا -قوجــام»،
قم ُ
الســنتّ .
مســطَّ حة ،وتقــلّ فيهــا الجبــال الشــاهقة ،ليــس كمــا هــو معتــاد
فــي كلّ أقاليــم إثيوبيــا األخــرى .يعتمــد المواطنــون ،فــي دخلهــم،
ويعتبــر «قوجــام» المصــدر األساســي للذرة
علــى الرعــي والزراعــةُ ،
األول فــي إثيوبيــا وهــي
(تيــف) التــي ُيص َنــع منهــا الخبــز الشــعبي ّ
ـر
«االنجيــرا» .الطقــس فيهــا يميــل إلــى البــرودةَّ ،
وربما كان ذلك سـ ّ
تســمية مدينــة «دبروماركــوس» ،قديماً« ،منكــورر ،»menkorer -
غيــر إلــى
ويعنــي -باللُّغــة الجعيزيــة -المــكان األكثــر بــرودة ،ولــم ُي َّ
القديــس
االســم الحديــث «دبروماركــوس» ّإل بعــد بنــاء كنيســة
ّ
خاص ـ ًا
«دبروماركــوس» ،فــي العــام  .1870لــم يكــن هنالــك شــيئ ًا
ّ
يمكننــا أن نقــول إنــه ســاهم فــي أن ُتخرج األرض أدبــاء ،لكن هنالك
وواقعيـاً ،هــو مســاهمة الكنائــس واإلرســاليات التــي
ســبب ًا منطقيـ ًا
ّ
دخلــت ،مبكِّ ــراً ،غــرب إثيوبيــا ،وشــمالها ،وســاهمت فــي ا ِّتســاع
ويالحــظ أن معظم
رقعــة تع ُّلــم القــراءة والكتابــة بيــن المواطنيــنُ ،
متدينــة ،حظيــت بقــدر معقــول
رواد الســرد اإلثيوبييــن مــن أُســر
ِّ
ّ
مــن التعليــم.
المالمــح األساســية للقــرى الصغيــرة التــي تنتشــر حــول المدينــة،
خاصــة مدينــة
أقــرب إلــى المــدن الســودانية المجــاورة لهــا،
ّ
ـص اســتخدام الزنــك وحجــارة الجرانيــت
القضــارفَّ ،
ربمــا فيمــا يخـ ّ
تجرها البغال والحصن،
الصلبــة في البناء ،وانتشــار العربات التــي ّ
خاصــة
ـعة،
ـ
شاس
ـة
ـ
إثيوبي
وأن مدينــة القضــارف قــد حظيــت بهجــرة
ّ
فــي أوقــات الحــروب األهليــة ،وفــي زمــن حكــم «منقســتو هايلــو
ً
ملجــأ لبعــض المعارضيــن والسياســيين،
مريــام» ،حيــث كانــت
وألســرهم .أيضـاً ،يمكــن مالحظــة انتشــار بعــض أشــجار األكيشــيا
العشر ،كما ان التربة الطينية
وعشــب الكولُ ،
نيلوتيكاُ ،
وشــجيرات ُ
الحجريــة تماثــل مــا هــي عليــه فــي مدينــة القضــارف ،وهــي -إلــى
ذلــك -مدينــة إثيوبيــة مثلهــا مثــل ســائر المــدن التــي تقــع علــى
يمــر
المتعجــل ،قــد
حــوض النيــل األزرق .بالنســبة إلــى الزائــر
ِّ
ّ
ـر الكــرام ،فالمواطنــون هادئــون وفــي غايــة التهذيــب ،وال
عليهــا مـ ّ
يبــادرون فــي عــرض مــا عندهــم ،ويســتخدمون أصواتهــم الهادئــة
المنخفضــة فــي الســام ،والهمــس فيما بينهــم ،بلغاتهــم المحل ّّية
ـددة ،أو بـ«األمهــرا» الشــائعة فــي تلك النواحــي .ال يوجد في
المتعـ ِّ
المدينــة سـ ّـياح؛ ليــس ألنــه ليســت هنالــك معالــم أثريــة عظيمــة
ـوة
ـرواد الترفيــه ،بــل ألن المســألة ترتبــط بالقـ ّ
أو أمكنــة جاذبــة لـ ّ
اإلعالميــة إلدارة الســياحة ،كمــا أن مجاورتهــا لمدين َت ْيــن كبير َت ْيــن
ُتعتبــران مــن معالــم ســياحة اآلثــار فــي إثيوبيــا ،بــل فــي إفريقيــا
كلّهــا ،جنــوب الصحراء ،وهــي «قندر» أو مدينة القالع ،و«بحر دار»
التــي فيهــا  38جزيــرة تحتــوي علــى معابــد وكنائــس قديمــة ،وفيهــا
ُبحيــرة «تانــا» الســاحرة ،ومدينــة «اللبيــا» التــي تحتضــن التابــوت
الســليماني عنــد كهــف جبلــي ،فــي أقــدم كنيســة فــي إفريقيــا،
جعــل مدينــة «دبروماركــوس» فــي ظــلّ اإلعــام الســياحي ،علــى
الرغــم مــن أنهــا تحتــوي علــى واحــدة مــن أجمــل الكنائــس فــي
إثيوبيــا وأعرقهــا ،وفيهــا القصــر الملكــي ومبنــى المحكمــة الغريــب
وقــوس النصــر ومنابــع النيــل األزرق المجهولــة لــدى الكثيريــن،
وهــي مســقط رأس أشــهر ك ّتــاب إثيوبيــا «حديــث المايــو» ،وهــو
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«إثيوبيا لقرون بقيت
في ُعزلة مفروضة
رضت
ذاتيًا أو ُف
ْ
عليها»
(أبيبي زقي)
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بمنزلــة «جيمــس جويــس» ،بالنســبة إلى مدينــة دبلن،
و«كافــكا» إلــى مدينتــه بــراغ ،و«اســتنبرغ» إلــى مدينــة
اســتكهولم ،ونجيــب محفــوظ إلــى قاهرتــه القديمــة،
و«فيكتــور هوجــو» إلــى مدينــة بيزانســو؛ أقصــد عندمــا
ـول كاتــب المدينــة إلــى أحــد معالمهــا الســياحية،
يتحـ َّ
ً
ً
ً
ويصبــح كنــزا قوميـا وملهمـا ألجيــال قادمــة.
بنظــرة تاريخيــة مختصــرة إلــى مدينــة «دبروماركــوس»
التــي تقــع فــي «قوجــام  -أمهــرا» ،علــى ارتفــاع 4.220
متــر ًا فــوق ســطح البحــر ،نجــد أنهــا كانــت عبــارة عــن
الفلحــون والرعــاة ،إلــى أن
قــرى
متفرقــة يســكنها ّ
ِّ
قــام الملــك «تكالهامنــوت» ،فــي عصــر ملــك إثيوبيــا
«منليك» ،با ِّتخاذها عاصمة له ،وأشــرف على تعميرها،
قمــة جبــل يطــلّ علــى
وبنــى فيهــا قصــره العظيــم علــى ّ
المدينــة ،حتــى يســتطيع أن يراقــب المدينــة كلّهــا مــن
شــرفات قصــره ،وما تــزال بقايا القصــر ومبنى المحكمة
قائم ْيــن إلــى اآلن .الملــك «تكالهامنــوت» هــو
الحجــري َ
الــذي أعطــى المدينــة االســم الجديــد ،عندما قــام ببناء
القديــس ماركــوس ( ،)1870وقــد كان الملــك
كنيســة
ّ
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تشكيليين
محب ًا للفنون؛ لذا أتى بف ّنانين
«تكالهامنوت»
ّ
ّ
من مدينة «ولقا  ،»Wollega -وعلى رأســهم التشكيلي
الشهير «أليكا تكليسوس واجيرا Aleka Takleyesus -
 ،»Waqiiraلينجــزوا لوحــات من التوراة واإلنجيل على
ســقف الكنيســة ،وجدرانهــا الداخليــة؛ مــا جعــل منهــا
متفردة« ،ولكن -لألســف -لم يســمح لنا الســدنة
تحفــة
ِّ
بالتقــاط صــور مــن تلــك اللوحــات ،نظــر ًا إلــى قُدســية
المــكان» .بعــد عــودة «هيال سيالســي» مــن الخرطوم أو
المنفــى الشاســع الذي مضى إليــه هروب ًا من اإليطاليين
الذيــن اســتعمروا إثيوبيــا لفتــرة قصيــرة (،)1941 - 1935
شـ َّـيد فــي مدينــة «دبرماركوس» قوس النصــر العمالق،
فــي العــام  ،1945الــذي هــو شــبيه بقــوس النصــر فــي
فرنســا في شــارع الشــانزيلزيه  -ميدان شــارلي ديغول،
الــذي بــدأ العمــل بــه نابليــون بونابــرت ،ولــم يكتمــل
األول»،
إنشــاؤه ّإل فــي العــام  ،1836بواســطة «فيليــب ّ
الخاصــة
علــى الرغــم مــن وجــود البصمــة اإلثيوبيــة
ّ
التــي تتم َّثــل فــي نحــت بعــض أدوات القتــال اإلثيوبيــة
قمة
التقليديــة و«أســد صهيــون  »Lion of Zion -علــى ّ
القــوس ،حيــث كان يعتبــر «هيــا سيالســي» أن أصولــه
ـر
تنحــدر مــن الملــك ســليمان الحكيم؛ وذلك ِّ
يفســر سـ ّ
نجمــة داود فــي العلــم اإلثيوبــي ،والتــي تعنــي -أيضـاً-
نــص
تضامــن الشــعوب اإلثيوبيــةُ ،
وض ّم َ
ــن ذلــك فــي ّ
الدســتور اإلثيوبــي الســابق الــذي وضعــه اإلمبراطــور أو
ملــك الملــوك «هيــا سيالســي» نفســه ،وليــس بعيــد ًا
عــن مدينــة «دبروماركــوس» ُيوجــد كُ بــري النيــل األزرق
الحديــث العمــاق بجــوار الجســر القديــم ،الــذي أمــر
ببنائــه «هيــا سيالســي» ،فعند عودته مــن المنفى ،عبر
مدينــة «دبروماركــوس» إلــى «أديــس أبابــا» ،واجهتــه
عقبــة عبــور النيــل األزرق الثائــر ،دائمـاً ،فــي كلّ فصول
ـب أن ُيبنىُ ،هنا ،جســر».
الســنة ،فقــال لمرافقيــه« :يجـ ُ
مــن أجمــل مــا فــي تلــك المنطقــة جبــل شــوكوكي،
الــذي يبعــد حوالــي  30كيلــو متــر ًا عــن مركــز المدينــة،
وهــو أحــد مصــادر النيــل األزرق حيــث ُيوجــد فيــه النبع
العظيــم للميــاه ،و ُتحــاك األســاطير الشــعبية حولــه،
ومــن المعــروف أن مصــدر ميــاه النيــل األزرق اآلخــر
ويميز
يوجــد فــي مدينة «بحــر دار» ،وهي بحيــرة «تانا».
ّ
تلــك المنطقــة -أيضاً -التســامح الدينــي ،حيث يتعايش
ـام ،وتجــد ،فــي
المســملون والمســيحيون فــي ســام تـ ّ
وأبنــاء
وأمــا مســلمة،
ً
أســرة واحــدة ،أبــ ًا مســيحي ًا ّ
مســلمين ،وآخريــن مســيحيين ،مثلهــا مثــل المــدن
اإلثيوبية الشــماليةُ ،توجد فيها ،في الســابق ،الجاليات
اليهودية .ومن غرائب األشــياء أن هنالك كنيســة قريبة
ـاالت النيــل األزرق ،فيهــا ُمص ّلــى للمســلمين،
مــن شـ ّ
فاإلثيوبيــون يعتبــرون الديــن ســلوك ًا شــخصياً .هنالــك
أشــياء كثيــرة تجمــع اإلثيوبيين بــكلّ دياناتهــم :اإلنجيرا
«كسرة الخبز» ،والشيرو «اإلدام» .إنهم ال يأكلون لحم

الخنزيــر ،والطيــور الكبيــرة ،ويكثــرون من ّأيــام الصيام.
يشــتركون فــي التوقيــت اإلثيوبــي العملــي ،حيــث تبــدأ
الســاعة الواحــدة صباحــاً ،عندمــا يصــل النــاس إلــى
مواقــع عملهــم (حوالي الســابعة في التوقيــت العالمي
وفقـ ًا لموقــع إثيوبيــا فــي الكــرة األرضيــة) ،ويشــتركون
تخــص إثيوبيــا وحدهــا ،حيــث
فــي (الروزنامــة) التــي
ّ
إن فــي الســنة ثالثــة عشــر شــهراً؛ لــذا هــذا العــام هــو
 2011ال عــام  .2019يشــترك اإلثيوبيــون فــي االســتيقاظ
وحبهــم للعمــل وشــرب
الطيبــة،
مبكِّ ــراً ،بقلوبهــم
ِّ
ّ
الشــاي مختلطـ ًا بالقهــوة ،والقهــوة بالملــح .تجمعهــم
اللُّغــات ،و«إشــي» التــي تعنــي «حســناً» .وعندمــا يقول
تطمئن ،وأن كلّ شــيء
لــك اإلثيوبــي «إشــي» ،عليــك أن
ّ
يمضــي علــى مــا يــرام.
جامعــة «دبروماركــوس» هــي الجامعــة الوحيــدة فــي
المدينــة ،وقــد أُنشــأت -حديثـاً -فــي تســعينيات القــرن
الماضــي .الفكــرة العظيمــة وراء الرحلــة إلــى المدينــة
هــي تحويــل جامعــة «دبروماركــوس» إلى مركــز لآلداب
اإلثيوبيــة ،وذلــك بدعــم قســم اآلداب والثقافــة الــذي
ِاســم األديــب «حديــث ألمايــو» ،وتأهيلــه ألداء
ُسـ ّ
ـمي ب ْ
المهمة .البروفســير «أبيبي زقــي» ،وهو موظَّ ف حكومي
ّ
رفيــع المســتوى ،ومســؤول عــن تأهيــل الجامعــات
اإلثيوبيــة ،حيــث إن لــه خبــرة عمليــة طويلــة فــي
جامعــات أميركيــة وأوروبيــة ،ومؤ ِّلــف كتــاب «العــودة
المســتحيلة  ،»The impossible return -الذي ُي َع ّد
ـم مرجــع عن مأســاة اليهــود اإلثيوبيين في إســرائيل.
أهـ ّ
ـداً ،واســتطاع أن يقنــع
كان
متحمسـ ًا وعارفـ ًا وهادئـ ًا جـ ّ
ّ
إدارة الجامعــة بالمشــروع ،بــل العمــل -مباشــرةً -فــي
ـدت خطّ ــة التمويــل
تمــت كتابــة العقــود ،وأُعـ َّ
تنفيــذهّ ،
ُ
والتأهيــل ،وأنشــئت لجــان الترجمــة وجمــع النصــوص،
ِ
ـي دور قيادة المرحلة األولى التي ســتنتهي
وقــد أوكل إلـ َّ
فــي شــهر يناير/كانــون األول ،العــام القــادم (.)2020
ومــن مخرجاتهــا المتوقَّعــة ،ترجمــة ثالثــة وعشــرين
العربيــة
أديبـ ًا وأديبــة ،يكتبــون باللُّغــات المحل ّّيــة ،إلــى
ّ
ـيتم
كأول ببليوغرافيا للســرد اإلثيوبي ،سـ ّ
واإلنجليزيــةّ ،
نشــرها فــي دار ( )RSPاألميركيــة ،متزامنــ ًا مــع نشــر
داخلــي شــعبي بثالث لغات في مج َّلــد واحد :األمهرية،
ـام
والعربيــة ،واإلنجليزيــة ،فــي محاولــة لال ِّتصــال بالعـ ّ
ّ
الخارجــي.
قصــة
الكتــاب المقتــرح يحتــوي علــى ثــاث وعشــرين ّ
قصيــرة ،كُ تبــت بلغــة األمهــرا ،و ُنشــرت فــي إثيوبيــا،
ـراء اإلثيوبييــن الذين
بذلــك لــم يتط َّلــع عليهــا ســوى القـ ّ
يجيــدون لغــة األمهــرا وبعــض الباحثيــن األكاديمييــن
ـاب العلــم ،فالكتــاب ســيمثِّل حلقــة وصــل مابيــن
وطـ ّ
القــارئ العربــي ،والقــارئ الغربــي ،والقــارئ اإلثيوبــي
القصــة اإلثيوبيــة
أيضــاً ،وهــو مســاهمة فــي إخــراج
ّ
المكتوبــة باللُّغــات المحل ّّيــة ،مــن عزلتهــا التــي هــي

ـزء مــن ُعزلــة
نتيجــة لجــدران اللُّغــة ،وهــي -أيض ـاً -جـ ٌ
ــم
عامــة .الكتــاب الذيــن َت َّ
األدب اإلثيوبــي بصــورة ّ
اختيارهــم للترجمــة ،ك ّتــاب مــن أجيال مختلفــة ،وهم:
(Alemayehu Galegay, Alex Abraham, Bewkatu Seyoum,Yakob Berhanu,Abe Gubenya,
Brehanu Zerihun, Brehanu Dinke,Endalegeta
Kebede, Alemayehu Wasse, Fisseha Yazé, AdamGeta, Kubede Mikael, Yekotebewo Yesaw
Tessema, Behalu Girma, Tsegaye Debremedhin, Paulos Guagnyo, Sebaht Gebre Xabier,
Addis Alemayehu, Yohannes Admasu, Hailemelekot Mawil, Asfaw Damté, Yismaaka
Worku, Mengistu Lema).
ذاتيــاً ،عــن طريــق جامعــة
يتــم تمويــل المشــروعّ ،
«دبروماركــوس».

يشترك اإلثيوبيون
في االستيقاظ
ِّ
مبكرًا ،بقلوبهم
الط ِّيبة ،وح ّبهم
للعمل وشرب
الشاي مختلطًا
بالقهوة ،والقهوة
بالملح
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لقاءات

لو كليزيو:

ال أجوب العالم
من أجل رسد رحاليت
ـس
اب آفــاق .ال يجــد يف الســفر الدائــم وارتيــاد العــامل متعــة ،فحســب ،بــل نســغ ًا ُيغــذِّ ي مخيالــهُ ،
َجـ ّـو ُ
ويجــذِّ ر يف ذاتــه حـ ّ
ـتحق
ُعمــق حساسـ َّـيته إزاء املقهوريــن واملنسـ ِّـيني،
وترســخ التزامــه بالقضايــا العادلــة ،التــي تسـ ّ
االختــاف ،وقـ ّـوة دافعــة ت ّ
ِّ
ـاض مــن أجلهــا املعــارك .جــون مــاري غوســتاف لــو كليزيــو ،الــروايئ الحائــز عــى نوبــل اآلداب عــام  ،2008عن روايته
أن تُخـ َ
ِ
واهت َبــا ً
«اإلفريقــي» ،هــو مــن أشـ ّـد الك ّتــاب ُح ُفــو ً
وأم ابن َت ْيه
ال ْ
ال باآلخــر؛ لذلــك ،ليــس مــن بــاب االعتبــاط أن تكــون رفيقــة حياتــه ّ
أمــا نصوصــه الروائيــة فتحفــل بـ ّ
ـكل األجنــاس ،وتســتدعي أجــواء البــاد الكثــرة ،التــي حـ َّ
ـط
امــرأة مغربيــة تدعــى جميعــةّ .
بهــا الرحــال ،مــن إنجلــرا إىل املكســيك ،مــروراً بكوريــا وتايالنــد وبلــدان أخــرى..
مناســبة هــذا الحــوار عودتــه بكتــاب جديــد عنوانــه « 12محــارضة يف الصــن» ،وهــو مثــرة ســبع ســنوات مــن املحــارضات التي
مخيلتــه وهــو يف ميعــة الشــباب ،وظـ ّ
ـردد عليه ،باســتمرار.
ألقاهــا يف الصــن ،البلــد الــذي ســكن
ـل يـ َّ
ِّ
حوار :كلير شازال
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يضم سلسلة من المحاضرات ،ألقيتها
« 12محاضرة في الصين» كتاب
ّ
عــن األدب والكتابــة والقــراءة ،بيــن  2011و  ،2017فــي مــن شــانغاي
جداً بالصين.
قوية ّ
ويانغتشــو ،وبكين .لديك ،منذ زمن طويل ،عالقة ّ
كيــف ولــد هذا الشــعور؟
 أنــا ،فع ـاً ،مــن الجيــل الــذي تأ َّثــر بمــا وقــع فــي الصيــن ،عندمــا كنــت فــيالخامســة والعشــرين مــن عمــري .كان لدينــا انطبــاع بــأن عالم ـ ًا جديــد ًا ُيولــد
مــع إغــراء االشــتراكية ،التــي أشــعلت حمــاس الشــباب .وتعلُّقــي بالصيــن يعود
إلــى هــذه المرحلــة.

الكثير من األخطاء اق ُترِفت من ِق َبل البعض في هذه الفترة...

 تمامـاً ،لكــن ليــس فــي حالتــي؛ إذ لــم أتشـ َّـبث طويـ ًا بهــذا النوع مــن الخطاب.
ـداً ،وعريــق فــي ممارســة االشــتراكية،
لقــد بــدا ،فجــأةً ،انخــراط شــعب غفيــر جـ ّ
أمــر ًا جذّ اب ـ ًا فــي البدايــة .كان األمــر كمــا لــو أن هنــود المكســيك ،الذيــن هــم
شــيوعيون منــذ األزل ،ويقتســمون األرض وليــس ،فقــط ،فكــرة الملكيــة ،قــد
فرضــوا علــى العالــم ،فجــأة ،رؤيــة جديدة .كثيــر مــن المثقَّفين اســتهوتهم هذه
األفــكار ،وزاروا الصيــن .أنــا ،أيضـاً ،كنــت منبهــر ًا ومنجذبـاً ،وقلــت فــي نفســي:
أؤدي الخدمــة العســكرية
ـي أن ِّ
«مــن الضــروري أن ِّ
أغيــر حياتــي جذريـاً .كان علـ َّ
ـوع لفعــل ذلــك فــي الصيــن .لقــد أردت إدمــاج
ـررت أن أتطـ ّ
فــي هــذه الفتــرة ،فقـ ّ
تم تشــكيله
بعدما
هناك،
إلى
إيفاده
المفترض
ـن
ـ
م
كان
ـذي
فريــق المعلّميــن ،الـ
ّ
مــن ِق َبــل أنــدري مالــرو ،وزيــر الشــؤون الخارجيــة وقتــذاك .وضعــت ترشــيحي،
ـداً ،ومقتنعـ ًا بذهابــي إلــى هنــاك.
وكنــت
متحمسـ ًا جـ ّ
ِّ

غيــر أن كلــود مارتــان ،الــذي ســيصبح ،فيمــا بعــد ،ســفيراً ،هــو الــذي
ال عنــكِ .
ذهــب بــد ً
وعـ َـوض الصيــن ،وجــدت نفســك فــي تايالنــد ،ثــم فــي
المكســيك .هــل هــذا الموعــد المخلــف هــو مــا
أثــار توقــك إلــى هــذا البلــد؟
 نعــم ،والغريــب ،فضـ ًا عــن ذلــك ،أن كلــود مارتان
كان قــد طلــب الذهــاب إلــى تايالنــد ،بينمــا طلبــت أنــا
الذهــاب إلــى الصيــن (يضحــك) .بعــد هــذه الرحلــة
ـرة
المجهضــة ،أصبحــت أســافر إلــى الصيــن فــي كلّ مـ ّ
تســنح فيهــا الفرصــة ،لفتــرات أطــول .لقــد حاولــت،
باســتمرار ،أن أجــد ســبب ًا كــي أعــود إلــى هــذا البلــد.

من الواضح أنك تحمل نظرة نقدية عن الثورة
الثقافية؛ فقد استشهدت بـ«الو شي» ،الكاتب
الصينــي ،الــذي أعدمــه الجيــش األحمــر .هــل
يمكــن القــول إن الثقافــة الصينيــة عاشــت فــي
حر ّية ،في النصف الثاني من القرن العشــرين؟
ِّ

 بالتأكيــد ،لكننــا ،في أوروبــا ،ال ندرك ماذا يعني هذا.أما بالنســبة إلى «الو شــي» فإن الرواية الرســمية كانت
ّ
ـردد فــي
تقضــي بأنــه انتحــر ،وهــي روايــة لــم تــزل تتـ َّ
ـم تالفــي
بعــض األحيــان .علــى كلّ حــال ،غالبـ ًا مــا يتـ ّ
الحديــث عــن هــذا األمــر .لقــد ذهبــت لرؤيــة البحيــرة
التــي وجــدوه غريقـ ًا فيها ،وقمــت بزيــارة أرملته ،ولم
ـدث كثيــر ًا عنــه .كان ذلــك مؤلمـ ًا بالنســبة إليهــا.
نتحـ َّ

معينــة،
عندمــا تقــع أشــياء قاســية فــي بلــد مــا ،فــي فتــرة َّ
فــإن الــكلّ يتج َّنــب إيقــاظ أشــباح الماضي.

بتوجس.
ننظر ،نحن -األوروبيين -إلى هذا المجتمع
ُّ
أنــت الــذي خالطتهــم ،كيــف تــرى الطلبــة الصينييــن؟
وكيف تعمل جامعاتهم؟
متوســط ،فــي
أوالً ،جامعاتهــم ،ضخمــة :جامعــة بحجــم
 َّّ
ـجل جامعــة بكيــن مــا
ـم  25ألــف طالــب .وتسـ ِّ
الصيــن تضـ ّ
يقــرب مــن  100ألــف طالــب ،وهــو مــا يم ِّثــل حشــد ًا ضخمـ ًا
التخصصــات .الفــرز
ـباب ،لهــم تكويــن فــي جميــع
ّ
مــن الشـ ّ
ـم بواســطة مباراة ،واختبارات ،ومــن خالل مقدرة الطلبة
يتـ ّ
مت
علــى تغييــر
التخصــص ،أيضـاً ،علــى ســبيل المثــال :نظَّ ُ
ّ
يحضــرون
ـة
ـ
طلب
ـبين
ـ
المنتس
ـ
أفض
وكان
ـة،
ـ
أدبي
لقــاءات
ـلُ
ِّ
لدرجــة «ماجســتير فــي علــم البيئــة» ،وفــي العلــوم
الجيــدون في
الطبيعيــة ،وخصوصـ ًا فــي الفيزيــاء الفلكيــة.
ِّ
مؤهلــون
األدب كانــوا
فيزيائيــي الفلــك .الطلبــة الصينيــون َّ
ّ
لفعــل كلّ شــيء :إنهــم منفتحــون علــى كلّ المجــاالت.

مؤخــراً ،إحيــاء الذكــرى الثالثيــن لمجــزرة
جــرى،
َّ
ســاحة تيانانمــن (وقعــت بيــن  15أبريل/نيســان ،و4
ضحيتهــا  10454مــن
يونيو/حزيــران ،1989 ،وذهــب
َّ
الطلبة المعتصمين في الساحة الشهيرة في بكين).
تحدثنــا كثيــراً عنهــا ،فهــل وقــع الشــيء
مــن جهتنــاَّ ،
نفســه ،هنــاك؟
ثمــة
 نعــم .يمكــن الحديــث عــن هــذا الموضــوع؛ ليــس ّمحظــورات بهــذا الخصــوص .ينظــر الصينيــون إلــى الحــدث
باعتبــاره ينتمــي إلــى الماضــي ،فقــط.

هــل هــذا يعنــي أن الصيــن ،فــي عهد شــي جيــن بينغ،
أكثــر انفتاح ًا؟
 حتم ـاً ،مــادام بإمــكان الشــباب الحديــث عــن كلّ شــيء.المحبط -ال
ـي أنــا-
َ
إن إحيــاء ذكــرى هــذه الثــورة ،بالنســبة إلـ َّ
ـباب .إنهــم يعرفــون أنهــا حصلــت ،وليــس هنــاك
ـم الشـ ّ
تهـ ّ
معنــى إلنــكار وقوعها ،كما كان يمكن أن نســمع ،في مرحلة
معينــة .وهــم يعرفــون ،أيضـاً ،أنه مــن األفضل عــدم اإلكثار
َّ
يهمهم
مــن الــكالم عليها تفاديـ ًا للمجازفة بإثارة االنتبــاه .ما ّ
وربمــا الحصــول علــى إمكانيــة
هــو النجــاح فــي دراســتهمَّ ،
االلتحــاق ،لســنة أو ســنتين ،بإحــدى الجامعــات األميركية،
جيد ًا أو االســتفادة من
ّ
ممــا يتيــح لهم ،بعد العــودة ،وضع ًا ّ
ِّ
ـباب،
ـ
الش
ـؤالء
ـ
ه
ـاء
ـ
آب
إن
ـم.
ـ
التعلي
ـا
ـ
ره
ف
يو
ـي
ـ
الت
ـازات
ـ
االمتي
ّ
أتحــدث عنهــم ،ليســوا بورجوازييــن ،لكنهــم -فــي
الذيــن
َّ
ِ
وولدوا هم أنفســهم
األغلــب -مزارعــون جــاؤوا مــن الباديــةُ ،
تفوقهم؛
ـبب
ـ
بس
ـم
تم اختيــار أبنائهـ
ُّ
فــي قــرى صغيــرة ،وقــد ّ
مــا أتــاح لهــم ولوج جامعــات المــدن الكبرى ،وهــذا ال يعني
عــدم وجــود الكثيــر مــن المتخلِّفيــن عــن الركــب ،فهــم
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موجــودون بــكلّ تأكيــد ،كمــا هــو الحــال فــي المجتمــع األوروبــي.

«شــي جــون» هــو مترجمــك ودليلــك فــي الصيــن ،وهــو كاتــب
ـار مدهــش...
ِّ
مقدمــة كتابــك األخيــر أيضـ ًا .لــه هــو اآلخــر مسـ ٌ
 «شــي جــون» واحــد مــن جنود الثــورة .لقــد أعطى «ماو تســي تونغ»،المميزين،
ومــن بعــده «دينــغ شــياو بينــغ» ،الفرصــة لــكلّ األشــخاص
َّ
الذيــن يعيشــون فــي ظلّ شــروط ال تســمح لهــم -عــادةً -بالتخلُّص من
فلحـاً .ففــي الصيــن
ـاح ،فــي الماضــي ،كان يبقــى ّ
إســارها؛ إذ إن الفـ ّ
ـمى «هوكــو» (نظــام تســجيل األســر المعيشــية فــي
يوجــد نظــام يسـ َّ
الصيــن ،ولــه أصــول قديمــة) :عندمــا ُتولــد وفــق هــذا النظــام ،فــي
ـت الخدمة
أديـ َ
الباديــة ،يحظــر عليــك االنتقــال إلى المدينــة ،لكنك إذا َّ
ـم
العســكرية ،يصبــح هــذا االنتقــال ممكن ـاً .وفــي الجيــش ،إذا مــا تـ َّ
اعتبــارك بارعـ ًا فــي العــزف على الكمان فإنــك تصبح موســيقي ًا ممتازاً،
الدراجــات،
وإذا مــا رأوا أنــك( ،ذكــر ًا كنــت أم أنثــى)ُ ،تجيــد إصــاح ّ
ـرور ،عبــر الجيــش ،وســيلةٌ لالنفــات مــن
فإنــك تصيــر ميكانيكيـاً .المـ ُ
وضعــك .األمــر شــبيه بروايــة «األحمــر واألســود» ،في نهايــة المطاف.

مقدمة « 15محاضرة في الصين»،
يرسم لك «شي جون» ،في ِّ
ِ
ـانيتك ،وعلــى ُحفُولـ َ
ـك
بورتريهـ ًا مؤ ِّثــراً ،وهــو يشـ ِّـدد علــى إنسـ َّ
باآلخــر .مــن أيــن اســتقيت هذا؟
ـم بــاألدب الفرنســي واألدب األوروبــي،
 «شــي جــون» مث َّقـ ٌـف كبيــر ملـ ٌّ
القــوة الذهنيــة
بشــوش ،ولــه نــوع مــن
جيــد .إنــه بســيط،
ٌ
ّ
بشــكل ِّ
األم،
ـه
ـ
قريت
ـى
ـ
إل
ـت
ـ
ذهب
ـد
ـ
لق
ـة.
ـ
الصيني
ـة
ـ
بالثقاف
ً-
ا
ـ
قطع
ـة-
المرتبطـ
ُ
ّ
ـوة .النــاس هنــاك يعيشــون
وهنــاك فهمــت مــن أيــن اسـ ّ
ـتمد هــذه القـ ّ
ُم َّتحديــن ،و ُتشـ ِّكل هــذه الطوائــف القرويــة الصغيــرة قــوى لمقاومــة
أحبــه كثيــراً،
التطـ ُّ
ـور المفــرط .زرت -أيضـاً -القريــة ّ
األم لكاتــب صينــي ّ
هــو «بــي فييــو» ،الــذي كان ضحيــة للثــورة الثقافيــة .أُ ْعـ ِ
ـدم والــداه
الفلحيــن .بفضــل كتبــه ،ومهنتــه
رمي ـ ًا بالرصــاص ،وتب َّنــاه زوج مــن ّ
(كان معلِّمـاً) .اشــترى «بــي فييــو» منــز ً
ال صغيــر ًا لوالــده بالتب ِّنــي حتــى
ـتقر بشــكلٍ مريــح فيمــا تب َّقــى لــه مــن
يســتطيع -وقــد شــاخ -أن يسـ ّ
ـتقر فــي هــذا
ســنوات حياتــه .عندمــا ذهبنــا لزيارتــه ،وجدنــاه قــد اسـ َّ
الخاص
القديم
البيــت ،بصعوبــة .كان في الخارج ،بمعطفــه الصوفي
ّ
بمــزارع صينــي ،وقلنســوة علــى الــرأس ،ألنــه يرفــض اســتخدام جهــاز
التكييــف .لقــد قبــل العديــد من أشــياء الحداثــة كالهاتف ،ومشــاهدة
المكيــف .هنــاك شــكلٌ مــن
التلفــاز بيــن الحيــن واآلخــر ،لكنــه رفــض
ِّ
المؤسســة علــى صالبــة الجســد والــروح .هــذه
المقاومــة القديمــة
َّ
العوائــل القرويــة ،التــي تكافــح مــن أجــل البقــاء ،مؤ ِّثــرة ببســاطتها
وقوتهــا .وأنــا مفتــون بتجربة هــؤالء األزواج المسـ ّنين مثلما هو الحال
َّ
ـدي أنــا ،شــخصياً.
ـ
ووال
ـو»
ـ
فيي
ـي
ـ
و«ب
ـون»
ـ
ج
ـي
ـ
«ش
ـاء
ـ
آب
ـى
ـ
إل
ـبة
ـ
بالنس
َّ
ـب الــذي نك ّنــه لهــم.
رغــم اختــاف حيواتنــا ،نحــن نقتســم هــذا الحـ ّ

ا ُّتخــذت ،فــي العــام الماضــي ،موقفـ ًا لصالــح المهاجرين ،في
ت فيها أن السياســة الفرنســية،
بي ْن َ
مقالــة بجريــدة «لومونــد»َّ ،
فــي هــذا البــاب ،كانــت قمعيــة جـ ّـداً ،خصوصـ ًا سياســة جيــرار
كولومــب (وزيــر الداخليــة الســابق) .هــل مازالــت أســباب هــذا
الســخط قائمــة ،اآلن؟
40
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أي حــزب
 نعــم .هنــاك الكثيــر منهــا ،لكنــي مادمــت ال أنتمــي إلــى ّسياســي ،ولســت مناضـ ً
ا بطبيعتــي ،أحتفظ بهــا لنفســي .ليس هناك
تتحمــل ،بيــن الفينــة واألخــرى ،تظلُّماتــي.
ّإل زوجتــي ،التــي عليهــا أن
َّ

كتبت وأنت على متن الباخرة التي حملتك
سن السابعة،
َ
في ّ
ـت
إلــى والــدك ،أولــى نصوصــك ،وضمنهــا هــذه الجملــة« :كتبـ ُ
قبــل أن أقرأ»...
 نعــم ،ألنــي لــم أكــن قــد قــرأت كتب ـ ًا بعــد .ومادمــت كتبــت فإنــيكنــت أعــرف القــراءة .لقــد ا َّتبعــت النصيحــة التــي أُسـ ِ
يت إلــى بــوال
ـد ْ
دو كاروت (بطــل روايــة لـ«جــول رونــار» تحمــل االســم نفســه)« :إذا
كنــت تريــد قــراءة كتــب فعليــك أن تكتبهــا» .كنــت -أيض ـاً -منجذب ـاً،
ـوة ،إلــى الــورق والقلــم ،وكانــت هــذه األدوات تثيــر إعجابــي ،وحتى
بقـ ّ
اليــوم لــم أزل أكتــب بالقلــم وعلــى الورقــة.

بعثــت مخطوطــك إلــى «كلود غاليمــار» ،عبر البريد ،وحظيت
باالســتقبال فــي هــذه الــدار ذائعــة الصيــت ،ثــم نلــت «جائــزة
رونــودو» عــن هــذا الكتــاب...
ـداً .كان ذلك في فتــرة صعبة للغاية،
 فــي الواقــع ،كنــت محظوظ ًا جـ ّفقــد شــهدت حــرب الجزائــر ،خصوصـ ًا بالنســبة إلــى الشـ ّـبان الذيــن
يهيئوننــا لنذهــب إلــى
كانــوا مكرهيــن علــى االلتحــاق بالجيــش .كانــوا ِّ
الحــرب .قمــت بالتداريــب العســكرية علــى مــدى س ـ ّتة أشــهر ،مــن
دربونــا علــى الزحــف
ضبــاط االحتيــاطَّ .
أجــل االنخــراط فــي مدرســة ّ
وعلــى إطــاق الرصــاص .لكننــا ك ّنــا نعــرف أن الهــدف مــن كلّ هــذا هــو
ـو ينــذر
الذهــاب إلــى الجزائــر َ
ثمــة جـ ّ
ور ْمــي النــاس بالرصــاص .كان ّ
الشــبان ،بــل
إلــى
بالنســبة
فقــط
ليــس
الفتــرة،
بالشــؤم فــي هــذه
ّ
بالنســبة إلــى اآلبــاء والخطيبــات ،أيضـاً .وقــد قارنــت هــذا بمــا حكتــه
لــي والدتــي عــن الســنوات التي ســبقت الحــرب العالمية الثانيــة« :ك ّنا
الحمى في الجســد» .عشــنا
ـس بقــدوم الحــرب مثــل ارتفــاع درجــة
ّ
نحـ ّ
الحالــة ذاتهــا ،نستشــعر هــذه الحــرب كامنــة فــي آخــر الطريــق ،وال
المؤسســات ،بــل
نــدري كيــف نمنعهــا ،ألن الســلطة الحاكمــة ،وكلّ
َّ
ـام ،كان يدفــع بنــا كــي نذهــب لنحــارب فــي الجزائــر.
ـو العـ ّ
حتــى الجـ ّ
وكانــت هنــاك -فضـ ً
ا عــن ذلــك -أزمــة فــي األدب ،فــي هــذه الفتــرة،
ـد الروايــة
وأعتقــد أننــي ،بهــذا الكتــاب ،حاولــت أن أبــدي رد فعلــي ضـ ّ

الجديــدة ،ومغاالتهــا فــي النــزوع الفكــري.

مــع ذلــك ،نجــدك تستشــهد كثيراً بـ«ناتالي ســاروت» ،ونشــعر
أنــك متأ ِّثــر بهذا األســلوب...

ربمــا ،مع «كلود ســيمون»،
 «ناتالــي ســاروت» مــن األســماء النــادرةَّ ،ُ
أي تقديــر،
التــي أحببتهــا فــي هــذه الفتــرة .اآلخــرون ،لــم أكـ ّ
ـن لهــم ّ
علــى اإلطــاق.

فــي إحــدى محاضراتــك قلــت« :الكتابــة تمنحنــي إحساســ ًا
أيــام إلــى حياتــي» ،هــل هــذه خالصتــك؟
بإضافــة ّ

أي ســند
 إنهــا لســعادة عظيمــة أن تنبــري ،فــي صمــت الليــل ،وبــدون ّبصــري ،إلعــادة توليــد تجــارب تغــذّ ي حيــاة اليقظــة؛ الحيــاة اليومية،
تتصعــد مــن
حيــاة النهــار .يغشــاك اإلحســاس بهــذه التجــارب ،وهــي
َّ
ـم القبــض عليهــا ...فــي حيــن أنه ،علــى طول
أعمــاق الــذات ،حيــث يتـ ّ
اليــوم ،قلّمــا يســتجيب الجــزء النهــاري من الفــرد إلى هــذا ،ألنه يكون
مســتكفي ًا باألحاســيس وانشــغاالت اليومي.

تقودنــا كتبــك إلــى اللقــاء مــع عائلتــك ،وأصولــك علــى جزيــرة
موريــس طبعـ ًا ،وفيمــا بعــد فــي كوريــا مــع «بيتنــا» (بطلة رواية
الم َع ْنونــة بـ«بيتنــا تحــت ســماء ســيول»).
لــو كليزيــو األخيــرة ُ
هــل هــذا هــو معنــى أن تكــون كاتــب «القطيعــة» ،كمــا وصفتــك
لجنــة تحكيــم «جائــزة نوبــل» ،عــام 2008؟
عمــا
 ال أدري لمــاذا وصفونــي بهــذا الوصــف! ال أحـ ّـب كثيــر ًا الحديــث ّ
كتبــت .يبــدو لــي كمــا لــو أن ذلــك ينتمــي إلــى مـ ٍ
ـاض بعيــد .أعتقــد
ـاب الــذي كنتــه حيــن كان عمــري 21
أنــي ال أختلــف كثيــر ًا عــن الشـ ّ
ســنة .علــى كلّ حــال ،ليــس األمــر بعيــد ًا كثيــر ًا عــن ذلــك الفتــى الذي
جنديـاً ،إلــى الحــرب ،وعندمــا
كان يشــعر باإلهانــة مــن خــال ذهابــه،
ّ
خــاض المبــاراة النهائيــة ،بوصفــه ضابــط احتيــاط ،لــم يذهــب .لم أرد
علــي أن أذهــب
أن أكــون ضابطــاً .قلــت لنفســي« :إذا كان مفروضــ ًا
َّ
جندي ـ ًا بســيطاً ،ال ضابط ـاً ،حتــى
ـم ذلــك بوصفــي
ّ
إلــى الحــرب ،فليتـ ّ
أتحمــل مســؤولية إصــدار أوامــر بـ«إطــاق النــار علــى هذا الشــخص
ال
َّ
أو ذاك» أو «احتــال هــذا المعقــل»».

نحس أن كتبك غدت َأ ّ
قل قتامةً  ،فيما بعد.
ّ

 هذا صحيح؛ ألني ســافرت ،وهذا أعانني كثيراً .عندما تركت فرنســا،وإنجلتــرا (بالتحديــد) ،التــي عشــت فيهــا وقتـ ًا أطــول فــي تلــك الفترة،
وجــدت نفســي فــي بلــدان التقيــت فيهــا مــع أنــاس مختلفيــن عنــي
حســية،
بحر ّيــة لــم أعرفهــاَ ،قـ ّ
حر ّية ِّ
ـط ،في أوروبــاّ :
تمامـاً ،يســعدون ّ
فــي ريــف حضــري بشــكل َأقــلّ  ،مــع ســاكنة أكثــر شــباباً .حيــن ذهبــت
ـدل عمــر الســاكنة هــو
إلــى المكســيك ،فــي هــذه المرحلــة ،كان معـ َّ
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َّ
ســنة( .يضحــك).

َ
كوني؟
الميل نحو أدب
هل يتيح السفر
ّ

 -ال أدري إذا كان يمكــن الحديــث عــن «أدب كونــي» ،وهــل يوجــد فعـاً!

أنــا ال أجــوب العالــم مــن أجــل ســرد رحالتــي .أحمــل معــي هواجســي،
وذكريــات طفولتــي ،وتعلُّقــي الشــديد غيــر القابــل للتفســير بجزيــرة
موريــس ،التــي لم أعرفهــا ،لكنها تعني الكثير في تكويــن طفولتي ،الذي
يرافقنــي دومـاً .إنــه ِح ْمــلٌ  ،وليــس شــيئ ًا آخــر .أنــا ال أتن َّقــل لإلحســاس
بمشــاعر أو تغذيــة ســيناريوهات ،بــل مــن أجــل متعة العيش في وســط
حر ّيــة حــواس
مغايــر ،مــن أجــل هــذه
الحر ّيــة ،التــي َّ
حدثتــك عنهــا؛ ّ
ّ
حر ّيــة فكريــة .أكيــد أن المكســيك أو الصين ليســتا نموذجين
أكثــر منهــا ّ
للديموقراطيــة ،غيــر أن هذين البلدين يبتكــران ،كلّ يوم ،حلو ً
ال لمواقف
تعــرض لهمــا؛ شــيء أشــبه بمــا تفعــل الطبيعــة .إن البشــر -فضـ ً
ا عــن
ذلــك -رائعــون حين يســايرون الطبيعــة ،لكنهم خطــرون عندما يقومون
بمعاكســتها؛ وهــذا مــا تكشــف عنــه «فريد فارغــاس» ،التي أ َّتفــق معها،
تمامـاً ،فيمــا قالتــه فــي كتابهــا الرائــع «اإلنســانية فــي خطــر».

موضــوع كتابــك المقبــل ســيكون عــن «كونفوشــيوس» ،الــذي
آداب أخــاق شــفوية .فيمــا
لــم ُيك َتــب أبــداً ،وخ َّلــف -مــع ذلــك-
َ
وراء الثقافــة ،مــا الــذي أثــار اهتمامــك بالحكمــة الصينيــة؟
يهمنــي أكثــر
ـت فتــرةَ ،خلَبـ ْ
 عشـ ُلبــي ،لكــن مــا ّ
ـت فيهــا «الطاويــة» ِّ
هــو المرحلــة التــي عــاش فيها كونفوشــيوس ،وخصوص ًا «منســيوس»
(يلقــب بالحكيــم الثانــي بعــد كونفوشــيوس) .أجــد أن هــؤالء مفكِّرون
أصيلــون ،عاصــروا -تقريبـاً -زمــن أفالطون نفســه .كانــت أفكارهم أكثر
التبصر،
ـو ًة مــن أفكار الفالســفة اإلغريــق ،وأكثر قدر ًة علــى
ُّ
حداثــةً وقـ ّ
بشــكلٍ يجعلني أســتغرب ،ليس من عدم اهتمام أوروبا بها ،فحســب،
بــل مــن اعتبارها شــيئ ًا غرائبياً ،أيضاً .إن «منســيوس» هو أصل العبارة
أوالً ،ثــم الوطــن ،وأخيــر ًا الملك» ،المســتعادة من
القائلــة« :الشــعب ّ
أما
مهمـاً ،إذ يمكــن تغييــرهّ .
ِق َبــل «دينــغ شــياو بينــغ» .فالملــك ليــس ّ
ـم .أجــد أن قــولَ مثــل هــذه األفــكار ،عــام  ،600قبــل
الشــعب فهــو مهـ ّ
َكَ
ـم ُيربكنــي ا ِّتقــاد وعــي مفكِّري
ـ
ل
ـش.
ـ
مده
ـيء
ـ
ش
ـيحي،
العصــر المسـ
ٌ
ْ
هــذه الحقبــة .لقــد كانــت مرحلــة الشــكوك والديــن شــبيهة -تقريبـاً-
بمــا عرفتــه اليونــان أو روما.

نية في العودة إلى الصين؟
هل لديك ّ

يت مــن لــدن الحكومــة الصينيــة ألدعــم مشــروع
 نعــم .لقــد اسـ ُت ْد ِع ُبنــاء فضــاء ثقافــي ،بالقــرب مــن شــانغدو ،أُ ِّســس علــى أنقــاض قريــة
دمرهــا زلــزال قبــل  25ســنة .أنــوي -أيضـاً -اللقــاء ،هنــاك ،بالشــاعرة
ّ
«زهــاي يونــغ مينــغ» ،مؤلّفة كتــاب «نســاء» ،الذي صــدر باإلنجليزية،
ـي فعـاًُ .و ِلــدت
ولــم يجــد طريقــه ،بعــد ،إلــى الفرنســية ،وقــد أ ّثــر فـ ّ
هــذه الشــاعرة عــام  ،1955وعاملتهــا الثــورة الثقافية بقســوة ،فذهبت
لتعيــش فــي الواليــات الم َّتحــدة األميركيــة إلــى غاية التســعينيات ،ثم
ـتقرت فــي شــانغدو.
عــادت إلــى الصيــن ،واسـ ّ
إذا أتيحــت لــك فرصــة الســفر إلــى الصين فاذهبــي لزيارة «شــانغدو»،
ـد جــزء ًا مــن المعالــم الجذّ ابة
وأيضـ ًا نهــر يانغتســي الرائــع ،الــذي ُي َعـ ّ
معين.
فــي الصيــن .إن الــذكاء مؤ ِّثــر ،لكــن إلــى حـ ٍّ
ـد َّ
■ ترجمة :عبد العالي دمياني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ميشيل باستورو..

الرواية السوداء يف فرنسا،
صفراء يف إيطاليا!

والصاعات اإليكولوجية الخرضاء ،واألمجاد الكروية
الصفراء،
ِّ
الســرات َّ
كرث الحديث يف أيامنا هذه عن حركة ُّ
ـوية .فهل ســي َّتخذ املجتمع
ـي بالقميــص األزرق ،وكــذا عــن الالفتــات البنفســجية للحــركات النسـ ّ
للمنتخــب الفرنـ ّ
َّ
ـي مــن األلــوان وســيلةً يعـ ِّـر بهــا عم يعتمــل داخله؟
الفرنـ ّ
حوار :مارتن فورنير

تعكس األلوان
التغ ُّيرات
االجتماع ّية
واأليديولوج ّية
والدين ّية في ّ
كل
ٍ
فترة من فترات
التاريخ .وهذه
تؤدي
التغ ُّيرات ِّ
ٍ
أذواق
إلى ظهور
جديدة ورؤى
رمز ّية و حساسيات
مختلفة
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أن لأللـــوان تاريخـــ ًا عريقـــاً.
يـــرى ميشـــيل باســـتورو ّ
ـــؤرخ فـــي رمـــوز
ففـــي البدايـــة،
َّ
الم ِّ
تخصـــص هـــذا ُ
وخيـــال المجتمعـــات التـــي تنتمـــي إلـــى الماضـــي.
ـن ،ومخت ــص
ـؤرخ للفَ ـ ّ
وباإلضاف ــة إل ــى أن باس ــتورو م ـ ِّ
ف ــي الفيلولوجي ــا والس ــيميولوجيا ،وعل ــى الرغ ــم م ــن
أن ــه واج ــه جمل ــةً م ــن العقب ــات والصعوب ــات ،فق ــد
اســتطاع أن يثبــت فــرادة أعمالــه األولى في الســتينيات
م ــن الق ــرن الماض ــي ،والت ــي ُوس ــمت بميس ــم الن ــدرة
والطراف ــة ف ــي األوس ــاط األكاديمي ــة.
وهكـــذا ،اجتـــذب التاريـــخ الرمـــزي لأللـــوان الـــذي
وضعــه ميشــيل باســتورو جمهــور ًا واســع ًا إلــى درجــة
أنــه قــد عمــل فــي كتبــه الثالثــة األخيــرة علــى تمديــد
هــذا التاريــخ إلــى يومنــا هــذا .فبعــد كتابــه الموســوم
بـــ« :الكتــاب الصغيــر لأللــوان» ،الصــادر ســنة ،2005
هــا هــو ُيصــدر كتاب ـ ًا آخــر بعنــوان( :ألــوان ذكرياتنــا)،
«دفت ــر يومي ــات لوني ــة» ،يمت ــد م ــن  1950إل ــى ،2010
حي ــث يح ِّل ــل ضمن ــه العالق ــات القائم ــة بي ــن األل ــوان
الم ِ
عاصـــر فـــي جميـــع مجـــاالت الحيـــاة
والمجتمـــع ُ
والرياضيـــة ،وفـــي اإلشـــهار والموضـــة،
الثقافيـــة،
ّ
ّ
الم ِ
عاصــرة.
ـاة
ـ
الحي
ـات
ـ
عالم
ـن
ـ
م
ـا
ـ
وغيره
ـيارات،
والسـ
ُ
لقــد صــار اللــون إذن مكانـ ًا مليئـ ًا بالذكريــات .ينضــاف
إليـــه ،مـــن بـــاب جلـــب البهجـــة والســـرور للقـــارئ،
ـخصية التــي ت َّتســم بــروح
العديــد مــن الذكريــات الشـ
ّ
ـد ســواء .وفــي ســنة ،2017
الدعابــة والحنيــن علــى حـ ٍّ
يواص ــل باس ــتورو ف ــي كتاب ــه المعن ــون بـــ :الل ــون ال
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موضحـ ًا االنتشــار الواســع
يأتــي أبــد ًا بمفــرده ،أبحاثــه
ِّ
ِ
المعاص ــرة.
لألل ــوان ف ــي مجتمعاتن ــا ُ

يقدم ــه تاري ــخ
م ــن وجه ــة نظرك ــم ،م ــا ال ــذي ِّ
ـي؟
األل ــوان بالنس ــبة للتاري ــخ الثقاف ـ ّ
واأليديولوجية
االجتماعيــة
التغيرات
 تعكــس األلــوانُّ
ّ
ّ
ٍ
والديني ــة ف ــي كلّ فت ــرة م ــن فت ــرات التاري ــخ .وه ــذه
ّ
رمزية
ـؤدي إلى ظهــور أذواقٍ جديــدة ورؤى
التغيــرات تـ ِّ
ّ
ُّ
و حساســـيات مختلفـــة .إننـــي أقـــول دائمـــ ًا لطلبتـــي
بأنـــه ليســـت األلـــوان مـــن صنـــع الطبيعـــة ،وال مـــن
صنـــع العيـــن أو الدمـــاغ أيضـــاً ،بـــل هـــي صنيعـــة
المجتم ــع .كم ــا تختل ــف أف ــكاري ح ــول األل ــوان ع ــن
أفــكار الفيزيائييــن أو الكيميائييــن .وفــي كلّ العصــور،
خاص ــة بالل ــون .ب ــل إن م ــن
توج ــد ممارس ــات ورم ــوز
ّ
بي ــن خصائ ــص العال ــم الغرب ــي أن كلّ فت ــرة تضف ــي
مســحتها مــن الــدالالت دون أن تلغــي ســابقتها .ولهذا
ـداً :فــكلّ لــون
الســبب فــإن رمزيــة األلــوان
متنوعــة جـ ّ
ِّ
يتســـم بالتناقـــض؛ حيـــث يمتلـــك جوانـــب إيجابيـــة
وأخـــرى ســـلبية .وتبـــدو هـــذه الجوانـــب منطقيـــة
بحس ــب الس ــياق واألل ــوان الت ــي تتع ــارض فيه ــا.

س ــوف تص ــدرون ف ــي ه ــذا الموس ــم ()2019
كتاب ـ ًا ع ــن الل ــون األصف ــر .إذ أصب ــح األصف ــر ذا
أهميــة بالغــة لصلتــه الوثيقــة باألحــداث الجاريــة
ِّ
في اآلونــة األخيــرة .هــل بإمكانكــم إعــادة رســم

ال ــدالالت الرمزي ــة له ــذا الل ــون عل ــى َم ـ ّـر الزم ــن؟

ـر العصــور .ففيمــا
 لطالمــا كان األصفــر لونـ ًا غيــر محبــوب علــى َمـ ّالحضارتي ــن اإلغريقي ــة والروماني ــة،
حظ ــي بقيم ــة كبي ــرة خ ــال
ْ
وخاص ــة عل ــى مس ــتوى المالب ــس النس ــائية ،أخ ــذت ه ــذه القيم ــة
ّ
تتضــاءل خــال القــرون الوســطى مــع ارتفــاع اإلقبــال علــى الذهــب
الســلطة وفــي اإلبــداع الفَ ِّن ّي.
الــذي ازدادت ِّ
أهميتــه فــي اســتعراض ُّ
فلــم يعــد اللــون األصفــر يم ِّثــل إذن ّإل األمــور الســلبية .إذ بنهايــة
القــرون الوســطى ،ارتبــط األصفــر تــار ًة بالكــذب والخيانــة والنفــاق
والغــدر ،وتــار ًة أخــرى بالمــرض والســم والفســاد والعجــز ...حيــث
نجــد ذلــك فــي النصــوص واألمثــال واألعمــال الفَ ِّن ّيــة .فمثــاً نجــد
فــي المنمنمــات أن الفرســان الخونــة كانــوا يحملون أســلحة صفراء
ـم تجســيد يهــوذا الخائــن ،بوصفــه الشــخصية األكثــر
اللــون .كمــا تـ َّ
س ــلبية ف ــي الق ــرون الوس ــطى المس ــيحية ،مرتديــ ًا لباســ ًا أصف ــر.
أم ــا الجان ــب اإليجاب ــي لألصف ــر ،وال ــذي ينط ــوي عل ــى الخصوب ــة
ّ
واالزدهــار والــدفء والرخــاء فقــد اســتحوذ عليــه الذهــب .وهكــذا،
صم ــدت ه ــذه الرمزي ــة عب ــر الق ــرون وص ــو ً
ال إل ــى وقتن ــا الحاض ــر:
فف ــي المس ــرح مث ــاً يم ِّث ــل األصف ــر ل ــون الخون ــة والمخادعي ــن أو
ضحاي ــا الخيان ــة الزوجي ــة .وه ــو أيضــ ًا الل ــون المرتب ــط بالنقاب ــات
ـر
العماليــة التــي تنتفــض ضـ ّ
ـد أربــاب العمــل .وهــو مــا ِّ
يفســر السـ َّ
وراء ح ــرص الجمي ــع ف ــي أوروب ــا ،ف ــي المج ــال السياس ــي وحت ــى
يومن ــا ه ــذا ،عل ــى تج ُّن ــب الل ــون األصف ــر.

الصفراء،
السترات َّ
ومع ذلك ،فهو اللون الذي تب َّنته حركة ُّ
فهل نحن بإزاء تغيير جذري؟

 تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالنظــر إلــى التاريــخ الطويــل لهــذا اللــون،الصفــراء تم ِّثــل فــي الوقــت الراهــن ظاهــر ًة مهملــة!
الســترات َّ
تــكاد ُّ
إذ يتع َّلــق األمــر ببضعــة أشــهر ضمــن ثالثــة آالف ســنة مــن التاريخ،
الصفــراء
وفــي نطــاق إقليــم محــدود ال يتع َّلــق ّإل بفرنســا.
فالســترة َّ
ُّ
وإن كانــت
ـياراتنا،
ـ
س
الســترة اإلجباريــة التــي تحتويهــا
ْ
تحمــل لــون ُّ
هن ــاك بع ــض األن ــواع الت ــي تحم ــل أحيانــ ًا الل ــون البرتقال ــي .وال
يب ــدو اختي ــار الل ــون األصف ــر بالنس ــبة لحرك ــة ال ــرأي ه ــذه مالئم ـ ًا
ـن يهت ــم بالتأري ــخ له ــذا الل ــون! ولذل ــك ،عل ــى الرغ ــم
لم ـ ْ
بالنس ــبة َ
ـي ه ــذا ال ــرأي ،فإنن ــي أعتق ــد أن ــه
م ــن االنتق ــادات الت ــي َي ُج ُّره ــا عل ـ َّ
الســترة البرتقاليــة رمــز ًا لهــا.
ـن
ـ
م
كان بوســع هــذه الحركــة أن ت َّتخــذ
ُّ
فضلــة
الم َّ
الم َّ
فضلــة وغيــر ُ
إن اســتطالعات الــرأي بخصــوص األلــوان ُ
موجــودة منــذ نهايــة القــرن  .19والالفــت فــي األمــر هــو أن األذواق
مـــا تـــزال ثابتـــة ،كمـــا كانـــت فـــي الســـابق ،علـــى الرغـــم مـــن
ـدر
ـوالت التــي شــهدها المجتمــع :بالنســبة لألوروبييــن ،يتصـ َّ
التحـ ُّ
فضلــة (وذلــك عنــد  50فــي
الم َّ
األزرق بفــارقٍ كبيــر قائمــة األلــوان ُ
المئ ــة م ــن الس ــاكنة) ،ويأت ــي بع ــده األخض ــر واألحم ــر واألبي ــض
واألس ــود ،بينم ــا يحت ــلّ األصف ــر دائم ـ ًا المرتب ــة األخي ــرة َ(أق ــلّ م ــن
 2ف ــي المئ ــة م ــن اإلجاب ــات).

تتغيــر جذريـ ًا داللــة لــونٍ مــا مــع ظهــور حــدث
هــل يمكــن أن
َّ
تاريخــي مثـ ً
ـا؟
 يوج ــد به ــذا الص ــدد ع ــدد م ــن الح ــاالت عل ــى الرغ ــم م ــن أنه ــامح ــدودة .ف ــي الق ــرن  ،18كان الع َل ــم األحم ــر علم ـ ًا س ــلمياً .فق ــد
الســـلطات البلديـــة تخرجـــه لإلشـــارة إلى وجـــود خطـــر
كانـــت ُّ
محتم ــل ،أو لتطل ــب م ــن حش ـ ٍ
ـرق .ولك ــن ف ــي  17م ــن
َ
ـد م ــا أن يتف ـ َّ
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يوليو/تمــوز  ،1791وخــال أحــداث «شــان دي مــارس Chmp de -
الســادس
 »Marsبباريــس ،حيــث طالبــت الحشــود بخلــع لويــس ّ
الســلطات الع َلــم األحمــر لكــي تطلــب مــن الحشــود
عشــر ،رفعــت ُّ
ـرق ،بينمــا كانــت عناصــر الحــرس الوطنــي قــد شــرعت فــي
أن تتفـ َّ
إط ــاق الن ــار عل ــى المتظاهري ــن .ونتيج ــة لذل ــك ،قُت ــل العش ــرات
مـــن األشـــخاص .وبيـــن عشـــية وضحاهـــا ،صـــار العلَـــم األحمـــر
ـرد .كم ــا
رم ــز ًا لش ــهداء الث ــورة الت ــي ب ــدأت بالفع ــل ،ورم ــز ًا للتم ـ ُّ
ـي ال ــذي ظ ــلّ محافظ ـ ًا علي ــه إل ــى الي ــوم.
اكتس ــب معن ــاه السياس ـ ّ
ســـننتظر إذن لنـــرى إن كان األصفـــر ،فـــي أعقـــاب أحـــداث هـــذه
مفض ــاً  ،وأن ــه ل ــم يع ــد يحظ ــى
األش ــهر األخي ــرة ،س ــيصير لونــ ًا
َّ
بالرف ــض كم ــا كان ف ــي الس ــابق.

الرمزي ــة عل ــى الصعي ــد
م ــا ه ــي األل ــوان ذات ال ــدالالت
ّ
ـي ؟
السيا س ـ ّ
 إن لوحـــة األلـــوان فـــي السياســـة محـــدودة نســـبياً ،ألننـــا النخت ــار الف ــروق الدقيق ــة .فف ــي أوروب ــا ،يمث ــل األزرق مث ــاً ل ــون
أما األســود
المحافظيــن ،فيمــا يم ِّثــل األحمــر لــون التيــار
ُّ
التقدمــيّ ،
فيم ِّثــل لــون الحركــة األناركيــة ،بينمــا يم ِّثــل األبيض لــون الملَكيين،
واألخض ــر ل ــون المدافعي ــن ع ــن البيئ ــة .ويم ِّث ــل البنفس ــجي ل ــون
ـداء مــن نهايــة القــرن  .19فــأي
ـوية ابتـ ً
أنصــار نشــطاء الحركــة النسـ ّ
ـن ي ــود إنش ــاء ح ــزب جدي ــد؟ لق ــد تب َّن ــت
ل ــون يمك ــن أن يخت ــار َم ـ ْ
الث ــورة األوكراني ــة األخي ــرة الل ــون البرتقال ــي ،وه ــو اختي ــار يحم ــل
دالل ــةً عميق ــة الرتباط ــه بل ــون س ــترات النج ــاة.

وم ــع ذل ــك ،فف ــي الصحاف ــة األميركي ــة ،يب ــدو التع ــارض
بيــن اللونيــن األحمــر واألزرق معكوس ـ ًا .فاألحمــر هــو لــون
المحافظيــن واألزرق هــو لــون الديموقراطييــن ،وهــو مــا يثير
دهش ــة األوروبيي ــن...
44
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 يرجــع ذلــك إلــى تاريــخ المســتوطنين األميركييــن الذيــن ثــاروا فــيـد التــاج البريطانــي مــن أجــل نيــل اســتقاللهم.
نهايــة القــرن  18ضـ ّ
الس ــلطة البريطاني ــة ق ــد اخت ــارت الل ــون األحم ــر رم ــز ًا
وإذا كان ــت ُّ
تحول ــوا ف ــي م ــا بع ــد
ـن
ـ
(الذي
ـن
ـ
تمردي
الم
ـإن
ـ
ف
ـة،
ـ
طويل
له ــا لفت ــر ٍة
َّ
ُ
إل ــى الح ــزب الديموقراط ــي) ق ــد اخت ــاروا األزرق رم ــز ًا له ــم .ف ــي
حيــن يرتبــط األحمــر عنــد غالبيــة األوروبييــن بالثــورة واالشــتراكية
والش ــيوعية وأف ــكار اليس ــاريين عل ــى وج ــه العم ــوم .وف ــي مقاب ــل
ذلــك ،صــار األزرق فــي الفتــرة نفســها بفرنســا لــون البورجوازييــن
والمحافظيــن.

بطبيع ــة الح ــال ،يش ــير األخض ــر ال ــذي تتب َّن ــاه الحرك ــة
اإليكولوجي ــة إل ــى الطبيع ــة ...ولك ــن ه ــل كان األم ــر
د ا ئم ًا على هذ ا ا لنح ــو ؟
 لألخض ــر تاري ــخ مضط ــرب ،فت ــار ًة يك ــون محبوبــ ًا وت ــار ًة يك ــونـن محبوبــ ًا عن ــد الروم ــان الذي ــن كان ــوا
عك ــس ذل ــك .إذ ل ــم يك ـ ْ
يعتبرونــه رمــز ًا للهمــج .وفــي العصــر الوســيط ،أصبــح األخضــر
ـب
محبوبــ ًا ألن ــه ص ــار يم ِّث ــل ل ــون الفرس ــان والمس ــابقات والح ـ ّ
الع ــذري .ث ــم ب ــدأت صورت ــه تتده ــور ف ــي نهاي ــة ه ــذه الفت ــرة،
حيــث صــار لــون الشــيطان وأبالســته ...وتزعــم بعض التفســيرات
أن الس ــبب ف ــي ذل ــك ه ــو أن األخض ــر يت ــم تصنيع ــه ف ــي الط ــاء
والصباغــة انطالقـ ًا مــن مــواد ســامة .وقــد امتــدت هــذه الســمعة
الســـيئة لألخضـــر مـــا بيـــن القرنيـــن  14و  .18ويرجـــع الفضـــل
لتيــار الرومانســية فــي إعــادة القيمــة لهــذا اللــون وذلــك بالمــزج
بي ــن النبات ــات وفك ــرة الطبيع ــة .وه ــذا أم ــر جدي ــد ،ألن ــه ،ومن ــذ
ـن للطبيع ــة ّأي ــة عالق ــة بالنبات ــات،
العص ــور القديم ــة ،ل ــم يك ـ ْ
حيــث كانــت تم َّثــل بالمــاء والهــواء والتــراب والنــار .كمــا أن اللون
التوســع الحضــري فــي
األخضــر حظــي أيض ـ ًا بالتقديــر فــي إطــار
ُّ

القرنيـــن  19و  ،20والـــذي ظهـــر معـــه الشـــعور بالحاجـــة إلـــى
نظريــة األلــوان
«مســاحات خضــراء» .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
ّ
الرس ــامين
المتكامل ــة الت ــي ظه ــرت بي ــن القرني ــن  17و 18ل ــدى ّ
قدم ــت األخض ــر كَ ُمكَ ِّم ــلٍ
ـي ق ــد َّ
والعاملي ــن ف ــي الحقل العلم ـ ّ
لألحم ــر .وبم ــا أن ه ــذا األخي ــر ق ــد ص ــار ل ــون المن ــع والحظ ــر،
الحر ّيــة .كمــا نــراه أيضـ ًا فــي اإلشــارات
فقــد أصبــح األخضــر لــون
ّ
الضوئي ــة أو ف ــي اإلش ــارات البحري ــة ،تمامــ ًا مثلم ــا ه ــو الح ــال
م ــع عب ــارة «إعط ــاء الض ــوء األخض ــر» .وق ــد س ــاهمت الطبيع ــة
والحر ّي ــة م ــن جه ـ ٍ
م ــن جه ـ ٍ
ـة أخ ــرى ،ف ــي اإلع ــاء م ــن قيم ــة
ـة،
ّ
همــة إنقــاذ الكوكــب.
األخضــر .واليــومُ ،نســند إلــى هــذا اللــون ُم َّ
وبمــا أن اإليكولوجيــة السياسـ ّـية قــد اتخــذت مــن األخضــر رمــز ًا
فض ــل ه ــو األخض ــر
الم َّ
ـرح ب ــأن لون ــك ُ
له ــا ،فإن ــك بمج ــرد أن تص ـ ِّ
ـيتم تصنيف ــك
كم ــا ه ــو الح ــال بالنس ــبة ل ــي من ــذ الطفول ــة -فس ـ ّضم ــن أنص ــار الحرك ــة اإليكولوجي ــة!

تفضلون األخضر على باقي األلوان؟
لماذا ِّ

الم َش ـكِّلة
 أعتقــد أننــي منــذ طفولتــي وأنــا أحـ ّـب تناغــم األصــوات ُ
لهــذه الكلمــة ،وأعتقــد أنــه فــي مــا يتع َّلــق باأللــوان ،فإن لموســيقى
فلربمــا كان التعبيــر الــذي ُيســتعمل لوصــف
الكلمــات تأثيــر ًا كبيــراًَّ .
أهمي ــة م ــن الل ــون ِ
يفس ــر األذواق
الل ــون أكث ــر ِّ
نفس ــه ...وه ــو م ــا ِّ
والعب ــارات المختلف ــة الت ــي تختل ــف م ــن بل ـ ٍ
ـد آلخ ــر .فعل ــى س ــبيل
ـعبية :فف ــي
المث ــال ،يمك ــن تغيي ــر األل ــوان ف ــي التعبي ــرات الش ـ ّ
الفرنسـ ّـية ،عندمــا يكــون المــرء ثمــاً فهــو يوصــف بأنــه «أســود»،
أمــا فــي األلمانيــة فيوصــف بأنــه «أزرق» .كمــا أن الروايــة الســوداء
ّ
فــي فرنســا هــي روايــة صفــراء فــي إيطاليــا...

ـوية
ه ــل للبنفس ــجي ال ــذي ُيع ــرف بأن ــه ل ــون الح ــركات النس ـ ّ
ـخ أيض ـ ًا؟
تاري ـ ٌ
 ُيص َّنــف البنفســجي عــاد ًة في المرتبــة الثانيــة .وبحســب تصنيــفأرس ــطو فاألل ــوان الت ــي تأت ــي ف ــي المرتب ــة األول ــى ه ــي :األبي ــض
أمـــا الرمـــادي
واألحمـــر واألســـود واألخضـــر واألصفـــر واألزرقّ .
والبنــي والبنفســجي والــوردي والبرتقالــي فهــي ألــوان ُتص َّنــف عــادة
ـر -غالبــاً-
ف ــي المرتب ــة الثاني ــة .ف ــي المجتمع ــات القديم ــةُ ،ينظَ ـ ُ
للبنفســجي علــى أنــه مــن مشــتقات األســود ،أو أنــه نصــف أســود.
ال عل ــى ش ـ ْـبه ِ
ويس ــتخدم بوصف ــه لون ـ ًا دا ً
الح ــداد .وف ــي الق ــرن 19
ُ
ـزي للقساوس ــة وب ــدأ يحظ ــى
ـ
الرم
ـون
ـ
الل
ـل
ـ
ث
يم
ـجي
ـ
البنفس
ـح
ـ
أصب
ِّ
ّ
خاص
ـــون
الرمزي
ينظـــر
باهتمـــام الفَ َّنانيـــن والشـــعراء .فيمـــا
ّ ـــةً
ّ
ـري» يرتب ــط بالغم ــوض ال ــذي ي ُل ــف
لألخض ــر عل ــى أن ــه ل ــون «س ـ ّ
تبيــن اســتطالعات
المخلوقــات واألشــياء .وابتـ ً
ـداء مــن القــرن ِّ ،19
أن أغلــب األوروبييــن ينظــرون إلــى البنفســجي بوصفــه لون ـ ًا
الــرأي ّ
غري ــب األط ــوار ومثي ــر ًا للقل ــق.

ـب أبحاثك ــم عل ــى أوروب ــا وحده ــا .م ــاذا إذن ع ــن باق ــي
َ
تنصـ ُّ
مناط ــق العال ــم؟
 توج ــد اختالف ــات كبي ــرة م ــن ثقاف ـ ٍـة إل ــى أخ ــرى .خ ــارج أوروب ــا،
ف ــي المج ــال الجغراف ــي ال ــذي يهمن ــي وه ــو مي ــدان تحقيقات ــي،
تختل ــف الع ــادات واألذواق كثي ــراً .فاألبي ــض ف ــي الياب ــان مث ــاً ه ــو
ـدم األحمــر فــي
اللــون المهيمــن أمــام األحمــر والــوردي ،فيمــا يتقـ َّ
الصيــن علــى األصفــر واألزرق ...وهكــذا تكتســي هــذه االختالفــات
أهمي ــة حاس ــمة ،ألنه ــا تب ــرز الطاب ــع
القائم ــة بي ــن المجتمع ــات ِّ
ـي ل ــكلِّ م ــا ل ــه عالق ــة باألل ــوان.
الثقاف ـ ّ
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إدغار موران..

لقاء مع الذكريات
مبناسـ�بة صـ�دور كتـ�اب السـيرة الذاتيـ�ة لـ«إدغـ�ار مـ�وران» ،تحـ�ت عنـ�وان «لقـ�اء مـ�ع الذكريـ�ات  Les souvenirs vien� -
املطول معه ،فكانت فرصة لتسليط الضوء عىل فكره واستحضار
 ،»nent à ma rencontreت ََّم إجراء هذا الحوار
َّ
ً
ً
خاصـا عــى الكتــاب،
لحظــات حيــاة نســجتها خيــوط تاريــخ القــرن العرشيــن .وباإلضافــة إىل الزمــن الــذي يضفــي شــكال
ّ
تحتـ ّ
خاصــة؛
ـل األمكنــة واللقــاءات مكانــة أساســية يف رسد هــذه الســرة .كتــاب الذكريــات هــذا يكتــي قـ ّـوة منهجيــة
ّ
ام ،وشــك ً
خط ّي ـ ًا مســتقي ً
ـدم بنيــة تأخــذ ،يف الوقــت نفســه شــك ً
ال ِّ
ال دائري ـ ًا (الزمــن التعاقبــي والزمــن
وذلــك لكونــه يقـ ِّ
الدائري).
حوار :تيفين ساموايو وكريستيان ديكامب

منهجيتكــم ،تقولــون ،بشــكل ال يخلــو
ـص
فيمــا يخـ ّ
َّ
مــن ســخرية« :لألســف ،أنــا مــن عائلــة «جــان جــاك
روســو  .»»Jean Jacques Rousseau -مــا هــي
خصوصيــة كتابكــم هــذا ،مقارنــة مــع مــا كتبتمــوه
مــن نصــوص ِسـ َـير ذاتيــة أخــرى؟

 لقــد كتبــت نصوصـ ًا ســير ذاتيــة ،لكنها كانــت متمركزة،ـوري الفكــري الثقافــي؛ لذلك
علــى نحــو خـ ّ
ـاص ،حول تطـ ُّ
ـاص بالمعيش مقلَّص ًا إلــى أبعد الحدود.
كان الجــزء الخـ ّ
هنــا ،كانــت نقطــة االنطــاق هــي أن أتذكَّ ــر أشــخاص ًا
وأُذكّ ــر بهــم :رجــا ً
ـن لهــم قــدر ًا كبيــر ًا
ال ونســاء ،وأنــا أكـ ّ
ـودة والتقديــر واإلعجاب ،وغالبيتهــم مغمورون،
مــن المـ ّ
خاصــةً األشــخاص الذيــن انخرطــوا فــي المقاومــة .لقــد
ّ
أود كتابــة كتاب تحت عنــوان« :أصدقائي ،أبطالي».
ـت
كنـ
ّ
ِ
ـزاء
وفــي أثنــاء التفكيــر فــي ذلــك ،اســتعدت قطَ عـ ًا وأجـ َ
كبيــرة مــن الذكريــات .هكــذا ،تركــت الذكريــات تترابــط
فيمــا بينهــا ،لتشــكِّ ل دائــرة تشــمل كلّ هــؤالء األشــخاص
الذيــن عرفتهــم .ال يتع َّلــق األمــر بمذكِّ ــرات كرونولوجيــة
متعاقبــة ،وال بذكريــات شــاملة ،بــل إنهــا الجــزء األكثــر
ويهمني
شــخصية وحميميــة مــن ذاتي ،وهو الذي أريــده،
ّ
ابن لـ«روســو» ،فالعديد
أكثــر .وبهــذا المعنى ،أقول إنني ٌ
مــن الناس يســردون حياتهــم ،ويعملــون -جاهدين -على

ـاص بهــم ،فــي حيــن أســعى أنــا إلــى هدم
نحــت تمثــال خـ ّ
التمثــال ،وتوضيــح أننــي أعيــش ،في الوقت نفســه ،عالم
األفــكار وعالــم األحــداث بأشــيائه الصغيرة ،وهمــا -معاً-
يشــكّ الن نســيج الحيــاة .ولعــلّ هــذا هــو مــا قمــت بــه
ـرة ،أقــوم بــه علــى
فــي مذكِّ راتــي ســابقاً ،لكننــي هــذه المـ ّ
مســتوى أكبر ،أي على مســتوى المدى الطويل لوجودي.

نحــس بــأن الكتــاب
لكننــا ،فــي الوقــت نفســه ،ال
ّ
خاضــع لمنطــق الزمــن (التعاقــب) وحــده.
 فــي البدايــة ،قمــت بصياغــة ترتيــب بيوغرافــي .كنــتأود االنطــاق مــن ســنوات مــا قبــل الحــرب ،مــن «الحرب
ّ
الزائفة» ،ومن االحتالل والمقاومة .بعد ذلك ،انغمســت
التخيــل ،وتركــت الذكريــات تلتقــي معـ ًا بشــكل
أكثــر فــي
ُّ
ـر ،وتبعـ ًا لتقلُّبــات الذاكــرة.
إرادي حـ ّ

نقــف فــي هــذا الكتــاب علــى نشــأة فكــرة «التركيــب -
 »complexitéفي مختلف الحقول :في التاريخ،
فــي الفلســفة ،وفــي العلــوم .تنتقلــون ،باســتمرار،
من البيوغرافيا إلى القضايا الكبرى للفلسفة ،من
خــال اتِّبــاع خـ ّ
ـط قائــم علــى علــم ،بــدون ألــف والم
التعريف.
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الخاصــة .كان العصر
ـر ًا لبناء ثقافتي
ّ
العائلــة -وجدت نفســي مضطـ ّ
الــذي ولدت فيه ،ســنة  ،1921يعــرف اضطرابات عديدة ،حيث كانت
ـرض علــى المواطنيــن حلــول فــي غايــة التنافــر ،وحيــث كانــت
ُتعـ َ
المشــاكل المقلقــة بشــكلٍ تصاعــدي ،تفــرض نفســها علــى النــاس.
ـؤدي ذلــك إلــى التســاؤل حــول
هكــذا ،إذن ،كان مــن الطبيعــي أن يـ ّ
ولمــا كنــت
المجتمــع والسياســة واإلنســان ،ومصيرنــا المشــتركّ .
أتقبــل أفــكار ًا متناقضــة.
مفتقــر ًا إلــى موقــف خـ ّ
ـاص وواضــح ،كنــت َّ
أي شــيء» ،أجيــب« :نعــم» .وعندمــا
حيــن يقولــون« :الثــورة ،قبــل ّ
تؤدي إلى نتائج معاكســة ألهدافها ،يجب القيام
يقولــون« :الثــورات ِّ
بإصالحــات» ،أجيــب أيضـاً« :نعم»؛ كان ذلك صحيحـ ًا في الحالتين
ـن الثامنــة
معـاً .كنــت
أتوصــل ،أحيانـاً ،إلــى تركيبــات :مثـاً ،فــي سـ ّ
َّ
ـد
ـ
وض
ـية
ـ
الفاش
ـد
ـ
ض
ـل
ـ
يناض
ـر
ـ
صغي
ـزب
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
انخرط
عشــرة،
ّ
ّ
جيــداً ،نوعـ ًا مــا .كمــا ك ّنــا
الشــيوعية الســتالينية .كنــت أعتبــر األمــر ِّ
أتوهم
نعتقــد ،أيضـاً ،بضــرورة تجديــد الديموقراطيــة .أحياناً ،كنــت َّ
«التركيــب  ،»synthèse -وعندمــا وقعــت الحرب اقتنعت بســخافة
كلّ ذلــك ،فلــم يكــن هنــاك حــلّ ثالــث .فــي هــذه اللحظــة ،بالــذات،
أصبحت راديكالياً ،وقمعت أمور ًا كثيرة داخلي ،وأصبحت شــيوعياً.
كنــت أتفاعــل ،بحساســية كبيــرة ،مــع األحــداث ،ومــا تحملــه مــن
دالالت .أعتقــد ،أيضـاً ،أنــي اكتســبت -الحقـاً -قــدرة علــى مقاومــة
مــا يمكــن تســميته الهيســتيريا السياســية أو الحــركات الجماعيــة.

تقولــون هــذا ،مث ـ ً
ـم
ا ،بصــدد «هايدغــر ِ .»Heidegger -لـ َ
تريــدوا وصمــه أو تحقيــره ،تمام ـ ًا ،رغــم التزامــه.
فضلت عدم السير في حقول التابوهات واللَّعنات.
 -بالفعلَّ ،

يتخلَّــل مفهــوم التركيــب مختلــف مؤلَّفاتكــم ،ســواء فــي
تخصص ًا
المجــال التاريخــي والمجــال النظــري .لقــد وضعتم
ّ

معرفي ًا يعيد النظر في كيفية اكتساب العلم طابع ًا تركيبي ًا.
فالروابــط المختلفــة ،بيــن العلــوم ،تتصــارع فيمــا بينهــا،
ـؤدي -فــي الغالــب -إلــى تناقضــات ب ّنــاءة ومثمــرة.
وتـ ّ
 حيــن نفكّ ــر ،نوعـ ًا مــا ،فــي العلــم (وهــذا ينطبــق على الــكلّ ) ،نجدممــا هــو عليــه األمــر فــي الالهــوت .فقــد
أنــه عرضــة
للتغيــر أكثــر ّ
ُّ
نظريــات القــرن التاســع عشــر ،باســتثناء اثنتيــن.
اختفــت جميــع
ّ
ـوة دوغمائيــة تؤمن بإمــكان إرجاع
وعلــى الرغــم مــن ذلك ،ســادت قـ ّ
الــكلّ إلــى عناصــر أساســية ،والقــول بحتميــة كونيــة .إن دراســة
ـو ً
ال بفعــل التجــارب التــي أثبتــت أن
الســلوك الحيوانــي عرفــت تحـ ُّ
الوصــف الدقيــق هــو أكثــر خصوبــةً مــن الرغبــة فــي صياغــة قانــون،
يســجن موضــوع العلم في حدود هرمســية غامضة .الــكلّ متعالق،
إذا نحــن ربطنــا بيــن مختلــف العلــوم والمعــارف.

مــع ذلــك ،عندمــا بدأتــم كتابــة (مؤلَّفكــم) المنهــج ،انطلقتــم
خاص هو السوسيولوجيا (كنتم ،آنذاك ،قد بدأتم
من علم
ّ
مطو ً
ال -على بلدة «بلوزيفي .)»Plozévet -
االشتغال-
ّ
أول األمــر ،بالحصــول علــى إجــازة فــي التاريــخ
 ارتبــط تكوينــيّ ،والجغرافيــا ،ثــم علــى إجــازة فــي القانــون .كمــا تابعــت دروسـ ًا فــي
الفلســفة ،وكنــت ذا ثقافــة روائية ،وشــعرية وأدبية شــاملة .صحيح
تكونــت أكثــر
أن السوســيولوجيا كانــت هــي مــدار اهتمامــي ،لكننــي ّ
فــي التاريــخ .لقــد التحقــت بشــعبة السوســيولوجيا فــي المركــز
الوطنــي للبحــث العلمــي  ،CNRSلكــن ذلــك كان جــزءاً ،فقــط ،من
رؤيتــي التــي أعتبرهــا أنثربولوجيــة .أنــا أعتبر نفســي دارسـ ًا إنســانياً-
ـم بمعرفــة مــا هــو إنســاني (مــن خــال
humanologue؛ أي أهتـ ّ
الثالوث:الفــرد ،المجتمع ،النــوع) ،ومعرفة المعرفة؛ كذلك .كانت
الشــيوعية هــي مصــدر إلهامــي بهــذه التجربــة ،لكــن أنــا الــذي كنــت
أعتبــر نفســي ذكي ـاً ،حائــز ًا علــى مختلــف
ومكوناتها ،كيف ســمحت
عناصر المعرفة
ّ
لنفســي بكبــت بعــض األفــكار واختــاق
أســباب لتبريــر هــذا األمــر -الشــيوعية
الســتالينية -التــي كانــت عقيــدة فــي نهاية
المطاف؟هــذا الوهــم لفــت انتباهــي كثيراً،
فلــم أكــن أعتبــره مشــك ً
ال شــخصياً ،بــل
مشــك ً
ـم الجميــع.
عامـ ًا يهـ ّ
ال حياتيـ ًا ّ

فــي الســتينيات ،أجريتــم بحوثــ ًا
ميدانيــة فــي بلــدة «بلوزيفــي» ،حيــث
نقــف علــى دخــول الحداثة إلى إحدى
بلــدات «بيغــودن .»bigouden -
فهمتــم ،آنــذاك ،براعــة النــاس الذين
متعددة
يمتهنون ،في الغالب ،مهن ًا
ِّ
إبــان
مــن أجــل االســتمرار فــي الحيــاة ّ
اندثار الصناعات التقليدية البسيطة.
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 إننــا نــدرك ،بوضــوح ،أن إتقــان مهــنـددة هــو شــكل مــن أشــكال مواجهــة
متعـ ِّ

تد ُّفــق اقتصــادي ،تصعــب مقاومتــه ،وهــو مــا أعــرض
عنــه العديــد مــن الباحثيــن .لقــد شــاركت فــي بحــث
التخصصــات ،لكــن برامــج البحــث التقليديــة
ـدد
متعـ ِّ
ُّ
ً
المهتمــات
ـاء
ـ
النس
ـة:أن
ـ
مهم
ا
ـور
ـ
أم
ـا
ـ
ن
ع
ـب
ـ
تحج
ـت
كانـ
ّ
ّ
ّ
خاصــة علــى
والصحــة لعبــن دور ًا رئيســياً،
بالنظافــة
ّ
ّ
ـور اإليقاعات والعادات .مــن ناحية أخرى،
مســتوى تطـ ُّ
كان هنــاك ضعــف اهتمــام بالشــبابّ .إل أن بــذور 1968
(أحــداث مايــو )68 ،يمكــن الوقــوف عليهــا فــي هــذا
المــكان ،مثلمــا هو األمر في المراكــز الحضرية .لذلك،
خفيــة .لقــد
ظ َّلــت العالقــة بيــن الشــباب والراشــدين
ّ
ـب عملــي علــى محاولــة إجــراء بحــث حــول هــذا
انصـ ّ
البلــد الــذي قضيــت فيــه أكثــر مــن عــام ،بعيــد ًا عــن
ـدر المســتطاع .كنــت أالحــظ-
الخطاطــات الجاهــزة ،قـ َ
وطبيب ْين:عندما
صيدلي ْين اث َن ْين ،وب ّقال َْين،
مثالً -وجــود
َ
َّ
خاص
كســبنا ثقــة المبحوثيــن ،علمنــا أن واحــد ًا منهما
ّ
ـاص بالبيــض .فقــد ظــلَّ المجتمــع
بالحمــر ،والثانــي خـ ّ
ْ
محافظـ ًا علــى هــذه القطيعــة التــي تطبعــه.

جــداً مــن
فــي هــذه المرحلــة ،كنتــم قريبيــن
ّ
«كاســتورياديس .»Castoriadis -
 لقــد ســلكنا الطريــق نفســه فــي «الميتا-ماركســية - .»méta-marxismeكنــت أرغب في تجاوز «ماركس
يقربنــي،
  »Marxمــع إدماجــه واحتوائــه .ومــا كان ِّالمتخيل
أيضـاً ،مــن «كاســتورياديس» هــو كونــه يمنــح
ّ
مكانــة مركزيــة .عندمــا كتبــت «اإلنســان والمــوت»
األهم ّية:كنــت أعتقد-
( ،)1951اكتشــفت أمــر ًا فــي غايــة
ِّ
بدايةً  -أن الحتميات ذات أســاس اجتماعي ،واكتشــفت
المتخيــل .النقطــة الثانيــة
الــدور الهائــل الــذي يلعبــه
ّ
المشــتركة بيننــا هــي فكــرة اإلبداعيــة.

اإلبداعيــة ليســت مجـ َّـرد تطويــر ألشــياء معطــاة
ســلف ًا ،بــل هــي خلــق أصيــل وجــذري .نلمــس
حضــوراً لهــذه الموضوعــة فــي أفكاركــم حــول
التنظيــم الذاتــي.
ـماة «بنيويــة» ،حيــث ال أحد
 فــي تلــك المرحلــة المسـ ّيقبــل الحديــث عن الذات ،وعن التاريــخ ،ك ّنا مغايرين
ـداً .لكننــا حافظنــا ،دومـاً ،علــى مواقفنا.
ومخالفيــن جـ ّ
فقــد كان «كاســتورياديس» مح ِّلـ ً
توجــه
ا نفســياً ،وذا ُّ
اقتصــادي أكثــر م ّنــي .لم نكــن نســتخدم المصطلحات
يخصنــي ،كنــت
نفســها ،أو المعجــم نفســه .وفيمــا
ّ
أفضــل مفهــوم «التنظيــم -االقتصــادي -الذاتــي auto-
ِّ
.»éco-organisation

رؤيتكم للعلوم تأخذ في االعتبار أزمة األســس.
والواقــع أن العلــوم المعاصــرة تخترقهــا قضايــا
وأســئلة فلســفية.

 بالفعــل ،هنــاك أزمــات أســس الكــون ،والمجتمــع،والمعرفــة ،وهــي مترابطــة فيمــا بينهــا ،ويجــب علينــا
التفاعــل مــع خصوبــة وثــراء هــذا التركيــب أو التعقيــد.

كنتـ�م ،أنتـ�م المعجبـ�ون بـ«هيراقليطـ�س  Héra� -
تفضلون اتِّباع طريقة قادرة على احتواء
ِّ ،»clite
التناقضات واستيعابها.
 يفــرض علينــا التاريــخ أن نجمــع بيــن «ماركــس»و«شكســبير» .فالغطرســة ال تظهر ،فقط ،في سلوكات
مجانيــن العظمــة ،بــل هــي التــي دفعــت مجتمعنــا
ـوة العظمــى الشــاملة والمفرطــة .ال
الغربــي نحــو القـ ّ
يمكننــا إقامــة تعــارض بيــن الجنــون والعقــل؛ هنــاك
تداخــات بينهمــا ،يصعــب تصديقهــا .لقــد كشــفت
مدرســة فرانكفــورت مــا فيــه الكفايــة عــن أوهــام
ـد ًا الجمــع
ـم جـ ّ
العقلنــة؛ لذلــك يبــدو لــي أنــه مــن المهـ ّ
بيــن أفــكار تبــدو متعارضــة .فاإلنســان العاقــل Homo
 sapiensهــو ،فــي الوقــت نفســه ،اإلنســان المجنــون
ـام األساســية للفكــر،
  ،Homo démensومــن المهـ ّالكشــف عــن إمكانية التكامل بين أفــكار متعارضة .لقد
ورثــت هــذا عــن «هيغــل  ،»Hegel -لكــن بعــد تعديلــه.
إننــا نعيــش علــى المتناقضــات التــي ال تقبــل التجــاوز،
دائم ـاً ،بواســطة الجــدل ،وتتغــذّ ى عليهــا .ورثــت هــذا
عــن «باســكال  »Pascal -أيضــاً ،ذلــك األنثربولوجــي
الوحيــد الــذي أدرك أن مــا هــو إنســاني هــو نســيج مــن
التناقضــات .نجــد حضــور ًا لهــذا فــي األدب ،كذلــك.

غالبـ ًا مــا يســتخدم مفهــوم التركيــب الــذي قمتــم
بصياغتــه ،نظريـ ًا ،فــي مجال الدراســات األدبية.
صالحيتــه فــي مجــاالت أخــرى؟
هــل تفترضــون
َّ
 الروايــة مركّ بــة ،واألدب مركّ ــب؛ لذلــك يمكن أن يكونالمتخصصــون فيهمــا فــي حاجــة إلــى هــذا المفهــوم.
ِّ
التخصصــات
ـز
ـ
يمي
ـا
ـ
م
أن
ـى
ـ
إل
ـر
ـ
بالنظ
ـب
ـ
التركي
ّإل أن
ّ
ِّ
بعضها
المعرفيــة هــو الفصــل بيــن الخيــوط التي تربــط َ
ببعــض ،فــإن التركيــب يظــلّ  ،فــي الغالــب ،محجوب ـ ًا
ع ّنــا ،باســتثناء علــم مثــل اإليكولوجيــا الــذي يــدرك أنــه
ـي عــن البيان
ـدم ّإل
ال يتقـ َّ
ّ
بمعيــة العلــوم األخــرى .وغنـ ٌّ
ـد،
أنــه ،لهــذا الســبب ،لــم يجــد لــه موطــئ قــدم ،بعـ ُ
فــي رحــاب الجامعــة.

أي َح ّد ظلَّت الجامعة
مــن المؤســف أن نــرى إلــى ّ
التخصصــات .ففــي الوقــت
ســجينة الفصــل بيــن
ُّ
نفسه ،نجد أن لمؤ ّلفاتكم وقع ًا اجتماعي ًا وثقافي ًا
كبيــراً ،لكــن الجامعــة تنأى عن مشــاركتها.

ـر النــور ّإل بعــد كارثــة الثــورة
 الجامعــة الحديثــة لــم تـ َالفرنســية و(عصر)األنوار .فقد عمل «هومبولدت» ،في
التخصصات.
بروســيا ،علــى إقصــاء الالهــوت ،وإنشــاء
ُّ
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واألنمــوذج الحالــي هــو أنمــوذج مصطنــع ،شــأنه فــي ذلــك شــأن
ـد أدنــى -لتغييــره.
الالهــوت .ونحــن نحتــاج إلــى ثــورة ذهنيــة -كحـ ّ
هنــاك إدارة يــزداد ثقلهــا ،باســتمرار .فــي أواخــر حياتــه ،انصــرف
متوجه ـ ًا نحــو األدب
ـردة،
ّ
«روالن بــارث» عــن الســيميولوجيا المجـ َّ
ـص .ولعــلّ الروايــة هــي األكثــر تركيب ـاً.
المشـ َّ
ـخص ،نحــو لــذّ ة النـ ّ
وقــد أوضــح «ميــان كونديــرا» ،أن األدب هــو المرصــد الوحيــد الذي
يســمح بمعاينة الوضع البشــري في مختلف مظاهره .عندما أكتب،
وحتــى عندمــا كتبــت مؤ ّلــف «المنهــج» ،ألعــب بالكلمــات ،وأشــعر
بأنــي كاتــب.

ضد حرب الجزائر .هنا واجهتم
 »coloو«نادو ّ »Nadeau -
العالقــات المع َّقــدة والب ّنــاءة بيــن جبهــة التحريــر الوطنــي
والحركــة الوطنيــة الجزائريــة .فــي نهايــة الخمســينيات
خاطبكـ�م الناشـ�ر الشـ�هير «جيـ�روم لينـ�دون  Jérôme Lin� -
 »donقائـ ً
ا« :ليــس الوقــت مناســب ًا لتعقيــد األمــور» ،فــكان
ً
ً
ردكــم« :ليــس الوقــت ،أبــدا ،مناســبا للتركيــب».
ّ
 هــذا مــا يحــدث لــي ،فــي الغالــب :أن أكــون واحــد ًا مــن األقل ِّّيــةـم تقديــم صــورة كاريكاتوريــة عــن مصالــي
فــي معســكري .لقــد َتـ ّ
يتــم وصــف التروتســكيين
الحــاج .وعندمــا كنــت شــيوعياً ،وكان
ّ
ـرد وألتــزم الصمــت .فــي مقابــل ذلــك ،أشــعر
بالخونــة ،كنــت أتمـ َّ
بالفــرح لكونــي اســتطعت تحمــل بعــض لحظــات العزلــة .عندمــا
ـد
شــاركت فــي المقاومــة ،وكان مســاعدي
ألمانيـاً ،كنــت أناضــل ضـ ّ
ّ
الصــورة الكاريكاتوريــة عــن األلمــان ،باعتبارهــم أغبيــاء وعنيديــن».

إن الطــاق بيــن العلــوم والفلســفة لــم يحــدث ّ
إل فــي وقــت
متأخــر .والواقــع أن كبــار الفالســفة كانــت لهــم ثقافــة علميــة
ِّ
حقيقيــة ،وذلــك إلــى حــدود «إدمونــد هوســرل Edmund -
ّ
الفيزيائيين المعاصرين
األقل .والعديد من
 ،»Husserlعلى
ِّ
يجهلــون أعمــال «غاليلــي  ،»Galilée -وكــم مــن فيلســوف ال
أي شــيء عــن علــم عصــره!.
يعــرف ّ

كان لديكــم الوضــوح نفســه فــي الموقــف إزاء قضيــة
«كرافتشــينكو  ،»Kravtchenko -أيضــ ًا.

يوجــد التركيــب فــي مجــال التاريــخ ،وفــي السياســة .لنأخــذ
مثا ً
ال على ذلك:لقد انخرطتم إلى جانب «ماسكولو  Mas� -

فــي الســتينيات ،تابعتــم حركــة «( »yéyéحركــة موســيقية
شــبابية ظهــرت ســنة ،1961فــي فرنســا) .وفــي ،1968
كتبتــم  -باالشــتراك مــع «كلــود لوفــور ،»Claude Lefort -
وكورنيليوس كاستورياديس  -كتاب « - La brècheالفجوة».
كنتــم شــديدي االهتمــام بـ ّ
ـكل مــا يعتمــل فــي الواقــع ،مــن
أحــداث.

 نشــهد ،اليــوم ،تفقيــر ًا فــي مجــال الثقافــة العلميــة ،واإلنســانيات( ،)humanitésو«جــاك مونــو» و«فرانســوا جاكــوب» يشــكّ الن
اســتثناء .إنــه مــن الجوهــري أن نحافــظ علــى مبــدأ االنعكاســية
ً
(انعــكاس بعــض المعــارف على بعضها اآلخــر) .لنأخذ ،مثـاً ،كارل
بوبــر باشــار ،وتومــاس كــون ،وهولتــون ...ال يفكِّ ــر العلمــاء كثيــر ًا
التخصــص؛
ـد
فــي هــؤالء الذيــن يفكِّ ــرون فــي العلــم .أنــا لســت ضـ ّ
ُّ
للتخصصــات ،فألننــي ،بالفعل،
وإذا كنــت أصــف نفســي بأنــي عابــر
ُّ
تخصصــات تتواصــل فيمــا بينهــا
تخصصــات ،لكنهــا
فــي حاجــة إلــى
ُّ
ّ
لمعالجــة القضايــا الكبــرى .وإذا كان األمــر خــاف ذلــك ،فلــن
نحصــل ّإل علــى عالقــات بيــن خبــراء :فهــؤالء يســجنون أنفســهم،
فــي الغالــب ،فــي حدودهــم المكتبيــة -التقنيــةbureautico- ،
.»technique

50

أكتوبر 144 2019

 إذا كنــت قــد نجحــت فــي بعــض األمــور ،فذلــك راجــع إلــى كونــيالعامــة .هكــذا،
التوجهــات
تعلَّمــت مقاومــة الضغــط الــذي تفرضــه
ُّ
ّ
ـام نحــو الحــرب األولى علــى الخليج،
وفــي أثنــاء تنامــي
ُّ
التوجــه العـ ّ
دوليــ ًا بهــدف معالجــة
لقــاء
ــم ال نقتــرح
ً
كتبــت مقــاالت ألقولِ :ل َ
ّ
مختلف قضايا الشــرق األوســط؟هذا األمر أقلق ،نوع ًا ما« ،فرانســوا
خاص
ميتــران  »François Mitterrand -الــذي أقــام حفل عشــاء
ّ
علــى شــرفي ،ليقنعنــي بضــرورة مســايرة األميــركان!
سم ًا تاريخياً.
هذه القضية أصبحت ّ

 لــم تكــن مقولة الشــباب ،آنــذاك ،مقولةاستشعرت بعض
سوسيولوجية .قبل ،68
َ
مقــاالت (كتــاب) «االشــتراكية والبربريــة -
 »Socialisme et Barbarieالمراجعات
الجذريــة العميقــة لــأدوار التقليديــة.
وكانــت بعــض األفــام ،أفــام «جيمــس
ديــن  ،»James Dean -مثـاً ،تكشــف لنــا
وتذمرهم .ينبغي
عن عدم رضى الشــباب،
ُّ
االنتبــاه إلــى الرمــوز والعالمــات الصغيــرة
والدقيقــة.

فضــاء
عالقتكــم بالســينما شــكَّ لت
ً
للتعريف بقضايا الشباب .وساهمتم،
بشــكلٍ مباشــر ،فــي ذلــك ،مــع «جــان

«يوميات صيف Chro� -
روش   »Jean Rouch -في (فيلم)
ّ
 .)1961( »nique d’un étéهذا االهتمام كان يضعكم على
هامــش رجــال العلــم ،ووقفتــم فيــه علــى حــركات فــي غايــة
التعقيــد والتركيــب.
المتخيــل،
 لقــد كانــت أمــور ًا ملهمــة؛ فقــد اكتشــفت الواقــع فــيَّ
والمتخيــل فــي الواقع .اكتشــفت حــرب  ،1914في (فيلــم) «ال جديد
َّ
ـن هائــل ،ال
ـ
ف
ـينما
ـ
الس
أن
ـت
ـ
وفهم
ـب».
ـ
الخش
ـان
ـ
صلب
ـرب،
ـ
فــي الغ
ٌّ
ـق قــدره فــي المجــال الثقافــي.
ـدر حـ ّ
ُيقَ ـ َّ

«يوميــات صيــف» ،ألــم تكــن لديكــم رغبــة فــي
بعــد فيلــم
ّ
اإلســهام فــي أفــام أخــرى؟

 بلــى ،لكننــي انتبهــت إلــى أن المنتــج ،بعــد الفيلــم المشــار إليــه،الحب»
كان يريدنــي أن أشــارك فــي فيلــم مســتوحى مــن كتاب «عــن
ّ
لـ«ســتاندال  .»Stendhal -وافقــت فــي البدايــة ،ثــم رفضــت بعــد
المتخيــل بشــكل أفضــل بكثيــر .كنــت
ـب يعا َلــج فــي
ذلــك ،ألن الحـ ّ
َّ
أنــوي االشــتغال علــى فيلــم من خالل «إلــى أين ي َّتجــه العالم؟ Ou -
ـون مــن مشــاهد كبــرى لوجــوه تتك َّلــم،
 ،»va le mondeالــذي يتكـ َّ
فقــط .بــدأت مــع «فرانســوا بيــرو  ،»F. Perroux -لكــن األمــور لــم
ممــا أنــا عليــه اآلن .بعــد
ـر علــى مــا يــرام ،ألنــه كان أكثــر صممـ ًا ّ
َت ِسـ ْ
ذلــك ،انتقلــت إلــى الفكــر المركَّ ــب.

تقدمون هذه الفكرة على
في ســردكم عن كتابة «المنهج»ّ ،
أنهــا نــوع من اإللهام أو الجذبة.
أي كاتــب .إنهــا جذبــة هادئــة ،أو حالــة
 أعتقــد أن هــذه هــي حالــة ّوالتخيــل ممك َن ْيــن .وأنــا
ـداع
ـ
اإلب
ـل
ـ
معدلــة بحيــث تجع
نفســية
َّ
ّ
أزداد إيمان ًا بهذا اإلرث ما بعد الشــاماني ()post-chamanique
للجذبة.

الحــب ،وهــذه الحركــة
كانــت الســريالية تُعلــي مــن شــأن
ّ
األساســية معتــرف بهــا مــن طــرف الجميــع ،وفــي مختلــف
البقــاع .فــي الثمانينيــات ،كان لديكــم مشــروع إقامــة قصــر
الســريالية.
إلــي ،تعتبــر الســريالية حركــة علــى درجــة عاليــة مــن
 بالنســبة ّاألهم ّية ،ألنها أكّ دت أن الشــعر يجب أن يعاش ..وقد كان «شوســتير
ِّ
ـرب مــن «بروتــون  ،»Breton -يفكِّ ــر فــي إقامــة
ـ
المق
»Schuster
َّ
حيـاً ،كمــا كانت
قصــر الســريالية ،الــذي لــن يكــون متحفـ ًا بــل فضـ ً
ـاء ّ
ـتعدة لتقديــم الشــيء الكثير.
«إليــزا  ،»Elisa -أرملــة «بروتــون» ،مسـ ّ
ِ
أي حمــاس ُيذكَ ر،
وعندمــا فاتحـ ُ
ـت «ميتــران» فــي الموضــوع ،لــم يبــد ّ
فالســريالية ال تدخل في تكوينه الثقافي .حاولت ،جاهداً ،بمســاعدة
«ميشــيل دوغــي» ،لكــن دون جــدوىّ .إل أن هــذا اليعنــي -حتمـاً -أن
الفكــرة قــد ماتــت.

إحــدى مقارباتكــم األولــى للتركيــب ،تزامنــت مــع حضوركــم
لــدرس «جــورج لوفيفــر  »Georges Lefebvre -عــن تاريــخ
المؤرخ للماضي مشروطة
الثورة الفرنسية .أدركتم أن رؤية
ّ

المــؤرخ ،مثــل
الخــاص .باختصــار :إن
بســياقه التاريخــي
ّ
ّ
أي مالحــظ آخــر ،يجــب عليــه مالحظــة ذاتــه وهــو يمــارس
ّ
المالحظــة.
 ركَّ ــز «أوالر  »Aulard -علــى تاريخ للثــورة ،من وجهة نظر برلمانيةوضع تاريخ ًا اشــتراكي ًا ( )...و«فوري
مفرطة .و«جوريس »Jaurès -
َ
  »Furetالشــيوعي المناهض للســتالينية ،رأى في الثورة الفرنسيةكارثــة عظمــى ،كان يمكــن لفرنســا تفاديهــا ،لكــن ال شــيء انتهــى:
ـتمرة.
(ثــورة  )1789ال تفتأ مسـ ّ

تحبونــه كثيــراً :إنــه «نيلــز بــور
لنذكــر ،فــي الختــام ،شــخص ًا ّ
.»Niels Bohr -

ـدر عــن
ـب «نيلــز بــور» كثيــراً .والواقــع أن كلّ مــا أفكِّ ــر فيــه َصـ َ
 أحـ ِّ
ـأي شــيء يذكــر ،بالمعنــى الدقيــق للكلمــة.
جهــة مــا ،فأنــا لــم آت بـ ّ
مــا هــو أصيــل ،هــو -فقــط -طريقتــي فــي الجمــع بيــن األفــكار.
■ ترجمة :محمد مروان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المصدر األصلي للحوار:

En attendant Nadeau, Entretien avec Edgar Morin, par Christian Descamps
et Tiphaine Samoyault,10 septembre 2019.
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جوناتان كو:

العالقة بالبلد األصيل مسألة تستهويين

ـن يف بدايــة
وأم أســتاذة للموســيقى .فشــل يف نــر رواي َتـ ْ
ُو ِلــد «جوناتــان كــو» ســنة  ،1961مــن أب باحــث يف الفيزيــاءّ ،
ـداء مــن روايتــه
أول روايــة لــه« :امــرأة الصدفــة» ،وعمــره  26ســنة .فــرض وجــوده يف الســاحة العامليــة ،ابتـ ً
شــبابه .ســينرش َّ
مقروئيــةً  ،خــارج بلــده ،وقــد
«وصيــة عــى الطريقــة اإلنجليزيــة» ،التــي نــال بهــا شــهرة كبــرة ،وأصبــح أكــر الك ّتــاب اإلنجليــز
ّ
ّ
ترجمــت هــذه الروايــة إىل أكــر مــن  16لغــة .أصــدر ســنة ،2018 ،روايــة «قلــب إنجلــرا» التــي تتنــاول مســألة خــروج إنجلــرا
من االتِّحاد األورويب ،وتداعيات ذلك عىل اإلنسان الربيطاين واإلنسان األورويب ،وقد صدرت ،بالفرنسية ،يف أغسطس،
وخصوصياتهــا ،ومــدى
ســنة  .2019هنــا يف هــذا الحــوار الشــامل ،تفاصيــل عالقــة هــذا الــروايئ بالكتابــة ،ومبواضيــع رواياتــه
ّ
ارتبــاط أعاملــه اإلبداعيــة ببلــده األصــي.
حوار :رفائيل ليريس

األول
َع ْنـ َـون زميلكــم «دافيــد لــودج» الجـ َ
ـزء ّ
مــن ســيرته الذاتيــة بــــــ «الــوالدة فــي الوقــت
المناســب» ،وناقــش فيهــا فكــرة أن الوقــت
الــذي ُو ِلــد فيــه هــو ،ســمح لــه بــأن يصبــح
كاتب ـ ًا .ماهــو الســياق االقتصــادي والثقافــي
والسياســي الذي أســهم في أن يجعل منكم
كاتب ـ ًا؟
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 بالنســبة لــي ،ال أرى أن الكتابــة نتيجــة لشــروطسوســيولوجية أو اقتصادية .أعتقد أن األمر يتعلَّق
بمســألة مــزاج؛ فأنــا شــخص انطوائــي وخجــول.
هنــاك مظاهــر العمــل التعاونــي التــي ال أثقنهــا
أفضــل أن أتــرك أفــكاري تنبثــق ،بهــدوء ،علــى
 ِّـوة،
أن أناقشــها مــع النــاس .هــذا مــا دفعنــي ،بقـ ّ
قدم لي التلفاز والســينما
نحــو كتابــة الرواية .لقــد َّ
(وهمــا صيغتــان من الصيغ الســردية) لــذّ ًة عارمة،
ـدم لــي األدب .وحتــى فــي مراهقتــي،
ممــا قـ َّ
أكثــر ّ
إل أن هذا
كان طموحــي أن أصبــح كاتــب ســيناريوّ ،
العمــل ال يمكنــك القيــام بــه وحدك ،فأنــت تحتاج
إلــى إرســال نتائــج العمــل ،بيــن الفينــة واألخــرى،
إلــى معلِّقيــن .إذا عــدت إلى مســألة الســياق هذه،
حــدث أننــي وصلت إلى المشــهد األدبــي في الفترة
األخيــرة مــن التاريــخ التحريــري (،)éditoriale
حيــث يعتبــر النشــر امتيــاز ًا بالنســبة إلــى إنســان
متخرج في كامبريدج .والوضعية ،لحســن
أبيض،
ِّ
التغيــر ،فــي بريطانيــا العظمــى.
بصــدد
،
الحــظ
ّ
ُّ
لكنــي كنــت محظوظ ـاً ،بشــكل كبيــر ،ألن روايتــي

نص ـ ًا
األولــى «امــرأة الصدفــة» ( ،)1987لــم تكــن ّ
ـداً ،ولــم يكــن الكتابــان الالحقــان أحســن
قوي ـ ًا جـ ّ
ّ
حــب» ( « ،)1989أقــزام المــوت»
«لمســة
منهــا:
ّ
( .)1990وأنــا علــى يقيــن ،نوعــ ًا مــا ،بأننــي لــو
أرســلت مخطوطــة «امــرأة الصدفــة» فــي مرحلــة
أخــرى ،فلــن تجــد ناشــراً .لقــد كانــت األشــياء أكثر
بســاطة فــي ســنوات الثمانينيات؛ لذلــك يمكننا أن
مهماً .وبعد
نقــول إن قوى الســوق قــد لعبــت دور ًا
ّ
«وصيــة علــى الطريقــة اإلنجليزيــة»
ذلــك ،هنــاك
ّ
ٌ
صبــح فيها
التــي توافقــت مــع اللحظــة التي بــدأت أ ْ
جديــة.
كاتبـ ًا أكثــر ِّ

هــل ينبغــي أن نفهــم ،مــن ذلــك ،أنكــم كنتــم
«وصيــة علــى الطريقــة
تتوقَّعــون نجــاح
ّ
اإلنجليزية»؟ 		
ـص موضــوع هــذه
 لقــد كنــت أقــلّ ثقــةً فيمــا يخـ ّتتحدثــون إلــى
الروايــة .ينبغــي ،دائمــاً ،حيــن
َّ
عادييــن.
الك ّتــاب ،اســتحضار أنهــم ليســوا أناس ـ ًا
ّ
أحــد أصدقائــي يزعــم أنهــم خجولون اســتعرائيون
(نزعــة مرضيــة لتعريــة العــورة) ،وهــي ليســت
طريقــة قبيحــة لقــول األشــياء .نحــن أقــلّ يقين ـ ًا
مــن أنفســنا ،وفــي الوقــت ذاتــه ،أكثــر تعاظم ـاً.
قــد يبــدو انعــدام األمــن علــى الســطح ،لكــن
يوجــد فــي العمــق ( وهــذا ضــروري) ،أســاس مــن
الثقــة فــي الــذات .حيــن تقضــون أربــع ســنوات في
«وصيــة علــى الطريقــة
غرفــة ،لكتابــة كتــاب مثــل
ّ

«وصية
أي نــوع مــن البلدان بالدنــا؟ رواياتي ،في ســياق
الكثيريــنّ :
ّ
علــى الطريقــة اإلنجليزيــة» ،هــي طريقــة لمســاءلة هــذا النــوع
مــن اإلشــكاليات.

عرفــت هــذه الروايــات نجاحـ ًا كبيــراً فــي الخــارج .هــل ترون
بخاص َّيتها البريطانية؟
أن هــذا مرتبــط
ِّ

ـراء إنهــم يقرؤونني،
 فــي إيطاليــا وفرنســا ،غالبـ ًا مــا يقــول لي القـ ّلمعرفــة مــا يقــع فــي بريطانيــا العظمــى؛ ليــس هــذا هــو الســبب
الــذي دفعنــي لكتابــة هــذه الروايــات ،لكنهــا تعتبــر آثــار ًا جانبيــة
مثيــرة لالهتمــام.

هل جعل منكم هذا النوع من التلقّي كاتب ًا أكثر أوروبيةً ؛
جداً في كثير من رواياتكم؟
فالمسألة األوروبية
مهمة ّ
َّ

يســتحق كلّ هــذا
اإلنجليزيــة» ،ينبغــي أن تعتقــدوا بــأن ذلــك
ّ
العنــاء .ومــع ذلــك ،فــي الســطح ،حيــث يظهــر انعــدام األمــن،
ـص كتابــة الكتــاب ،وفــي الطريقــة التــي
كنــت َأقــلّ يقينـ ًا فيمــا يخـ ّ
ـيتم اســتقباله بهــا .لقــد كنــت متفاجئ ـ ًا بعــدد النــاس الذيــن
سـ ّ
قــرؤوه .منــذ ذلك الحين ،يحدث لي الشــيء نفســه مع كلّ كتاب.
ـداً ،وأنــا فــي نصــف
بالنســبة إلــى «قلــب إنجلتــرا» ،كنــت قلق ـ ًا جـ ّ
الطريــق؛ مــا دفعنــي إلى إرســال ما كتبتــه إلى بعــض األصدقاء...
ولــم يحــدث أن قمــت ،أبــداً ،بمثــل هــذا األمــر .ورغــم أننــي كتبــت
اثنتــي عشــرة روايــة ،مــا زال انعــدام األمــن قائمـاً.

تخصصتــم
بدايــة مــن «وصيــة علــى الطريقــة اإلنجليزيــة»،
َّ
األمــة» .هــل يمكــن أن
فــي الروايــة التــي تركِّ ــز علــى « َقـ َـدر ّ
تفســروا لنــا ذلــك؟
ِّ
وصحافيــون .حيــن أكتــب
األمــة» ،تعبيــر ابتكــره ن َّقــاد
 «روايــة ّّ
ال أفكِّ ــر ،أبــداً ،فــي ذلــك .لكــن العالقــة بالبلــد األصلــي مســألة
أحس بأنني إنجليــزي حتى النخاع.
تســتهويني .لقــد كنت ،دائمـاً،
ّ
وكنــت ،دائمـاً ،أتســاءل :مــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة إلــى الفــرد؟
فمنذ اســتفتاء البريكســت (( )Brexitخــروج بريطانيا من اال ِّتحاد
ـي ،وإلــى
األوروبــي) ،أصبحــت هــذه المســألة هاجسـ ًا بالنســبة إلـ َّ

 هنــاك انقســام بيــن الك ّتــاب األوروبييــن؛ بيــن هــؤالء األكثــر تأثّر ًاإلي،
بــاألدب األميركــي ،وأولئــك المتأثّريــن باألوروبييــن .بالنســبة ّ
أقــرأ القليــل مــن األدب األميركي ( ولو أن «كوتــش »22لــــ جوزيف
ـي) .فــي العمــق ،األمــر يشــبه
هيليــر ( ،)1961كان لــه تأثيــر كبيــر فـ ّ
()Brexit؛ فالنــاس الذيــن يقولون إن بريطانيــا العظمى مختلفة،
وال تنتمــي إلــى أوروبــا ،مخطئــون .الروايــة اإلنجليزيــة تبــدأ مــع
ـرس «جوناتــان» كــو أطروحته
«هنــري فيلدينــغ» (( )1754 - 1707كـ َّ
ـد ًا بـ«ســرفاتتس»« :جوزيــف
لهــذا الكاتــب) الــذي كان متأ ِّثــر ًا جـ ّ
أندريــوس» ( )1742هــي إعــادة كتابــة لـــ«دون كيشــوت» .فالروايــة
اإلنجليزيــة ،فــي نظــري ،هــي ظاهــرة أكثــر أوروبيــةً  .عندمــا بــدأت
الكتابــة ،كنــت أقــرأ فلوبيــر ،وكالفينــو ،وروب غرييــه ،كانــوا أكثــر
ـي ،من التاريــخ األدبي البريطانــي .وفي الوقت
ِّ
أهم ّيــةً  ،بالنســبة إلـ َّ
ـد كبير.
ـ
ح
إلى
ـة،
ـ
منازع-إنجليزي
ـدون
ـ
ب
ـي-
ـ
ه
ـي،
ـ
مواضيع
إن
ـه،
ـ
ذات
َ ّ

منــذ بدايــة العقــد الثانــي مــن األلفيــة الثالثــة (،)2010
كتبتــم نصوصـ ًا كثيــرة فــي الجرائــد ،حــول عالقــة اإلنجليــز
بالســخرية الالذعــة ( ،)satirوحــول حــدود هــذه األخيــرة،
المبشــرين بهــا .هل تعتقدون أن لهذه
التــي تعتبــرون أحــد
ِّ
األفــكار وقعـ ًا علــى رواياتكــم؟

ـك .لقــد كتبــت روايــة «رقــم  ،)2015( »11بعــد هــذه
أي شـ ّ
 بــدون ّتحدثــت عنها قبــل قليل ،واألفكار التــي طورتها كانت
النصــوص التــي َّ
ـد ًا فــي ذهنــي .لــم أعد أرغــب ،بتاتاً ،فــي إضحــاك القارئ؛
جديــدة جـ ّ
أريــد أن يشــعر بالخــوف والتق ـ ُّزز .فــي تلــك اللحظــة ،كنــت متأ ِّثــر ًا
بفكــرة أن الضحــك .فــي معنــاه الوحيــد ،يكبــح الفعــل السياســي،
وأنــه ال يمكنــك الســماح لنفســك بالضحــك مــن موقــفّ ،إل عندمــا
أي شــيء لتغييــره.
ال تســتطيع ّ
يؤيــد الفكــرة التــي تؤكِّ د أن
«رقــم  »11هــي روايــة هجائيــة .لكــن ،مــن ّ
الســخرية الالذعــة ،ليــس مــن الضــروري أن تكــون مضحكــة ،وبأنهــا
أكثــر فاعليــةً عندمــا ال تكــون كذلــك؟ مــع ذلــك ،إن كلّ روايــة مــن
رواياتي تكتب ،نســبياً ،في تفاعل مع ســابقتها .إذن ،بعد «رقم ،»11
كانــت تحدونــي رغبــة فــي الضحــك قليـ ً
ا مــع السياســة ،فــي جانبهــا
الغروتيســكي (الغريــب الشــكل) ،العبثــي ،لكــن بصيغــة أقــلّ مرارة.
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تخاطــرون بتكــرار أنفســكم .حتــى عندمــا أعــود إلــى شــكل ،ســبق
أضــخ فيــه عناصــر جديــدة .إن
أن اســتعملته ،فإنــي أحــاول أن
ّ
ـداً ،وإن كانــت مثيــرة وحماســية ،أيض ـاً؛ لذلــك
الكتابــة مم ّلــة جـ ّ
كررتــم أنفســكم ،فيالــه مــن ســأم مضاعــف!.
إذا َّ

لكتابــة «قلــب إنجلتــرا» ،كان عليكــم أن تعيــدوا قــراءة
«مرحبـ ًا بكــم فــي النادي» ،و«الحلقة المغلقة» ،ما التأثير
الــذي أحدثــه ذلــك فيكــم؟
 لقــد قمــت بتخزينهــا ،على طريقة المســح الضوئي ()scanner؛بتنبــه ،وأخــرى بشــكل ســريع؛ فأن
أعــدت قــراءة بعــض المقاطــع ُّ
أي
ـدي
ـ
بي
ـن
ـ
يك
ـم
ـ
ل
ـن
ـ
لك
ـرة،
ـ
مضج
تعيــد قــراءة مــا كتبتــه تجربــة
ّ
أل أســقط في عدم انســجام الروايات الثالث.
خيــار آخــر ،إذ أردت ّ

إذن ،لماذا هذه المسألة متعبة؟

 لقــد درســت األدب فــي «كامبــردج» ،بدايــة الثمانينيــات ،علــىجــداً ،ويعتبــر أســطورة فــي بعــض الحلقــات
يــد أســتاذ صــارم
ّ
ـداً.
البريطانيــة .كان يدفعنــا لقــراءة النصــوص بطريقــة نقديــة جـ ّ
واليــوم ،هنــاك أشــياء فــي تدريســه ،أســتبعدها ،لكنــي ،فــي تلــك
ـاب ًا وســهل التأ ُّثــر؛ وهــذا مــا جعــل منــي قارئـ ًا
المرحلــة ،كنــت شـ ّ
بــا رحمــة .عينــا هــذا األســتاذ ،همــا اللتــان أســتعملهما عندمــا
نصـاً ،ســواء أكان لــي أو ألحــد آخــر .عندمــا تعيــد قــراءة مــا
أقــرأ ّ
الجيــدة،
أمــا األشــياء
كتبــت ،تظهــر لــك األخطــاء مؤلمــة جـ ّ
ـداًّ .
ّ
فــا تجلــب لــك ّأيــة متعــة...

عندما تكتبون ،هل تتركون األنا األعلى النقدي ،جانب ًا؟

ربمــا
 شــيء مــا فــي صيــرورة الكتابــة ،يجعــل ذلــك ممكنــاً؛ َّـم إنجــاز العمــل ،فالمســائل التقنيــة التي
يعــود إلــى ضــرورة أن يتـ ّ
تشــغلني تقينــي مــن الشــلل.

ّ
كل روايــة هــي فــي تفاعــل مــع ســابقتها .لكــن ،هــل نتع َّلــم
ـادة الكتابــة ،مــن كتــاب إلــى آخــر؟
شــيئ ًا مــا عــن مـ ّ

ـرة أبــدأ فيهــا روايــة جديــدة ،يكــون عندي انطبــاع بأنني
 فــي كلّ مـ ّنســيت كلّ مــا كنــت أعرفــه ،ذات يــوم ،عــن الكتابــة ،فأبــدأ مــن
الصفــر .لكــن ،كيــف نبــدأ كتابـاً؟ ال أملــك ّأيــة فكــرة عن ذلــك .لقد
ـرة :مث ـاً ،حاولــت ،مثــل بعــض الك ّتــاب،
قمــت بأشــياءّ ،
ألول مـ ّ
ألي شــيء ،ويجلســون أمام حواســيبهم لكتابة
الذين ال يخطّ طون ّ
جملــة بعــد جملــة ،وانتظار إلى أين ســيقودهم ذلــك .لقد حاولت
أي مكان.
هــذه التجربــة ،منــذ أســابيع ،لكــن هــذا لــم يأخذني إلــى ّ
مهماً ،فســيأتي كلّ شــيء .ال
لكنــي آمــل فــي أننــي مــا إن أبدأ شــيئ ًا ّ
توجــد هنــاك قواعــد ،وهــذا هــو الرائع فــي مجــال األدب .إذا كنتم
تســتحضرون الروايــات الســابقة مــع كلّ روايــة جديــدة ،فإنكــم
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متى توقَّفتم عن العمل في الوظيفة ،إلى جانب ممارسة
الكتابة؟
 لــم أعمــل ،تقريبـاً ،طــول ،حياتــي فــي مكتــب .إذا اســتثنينا ســنةـم بإعادة
واحــدة قضيتهــا فــي مكتــب محامــاة ،أشــغل وظيفــة تهتـ ّ
أتدبــر أمــري
قــراءة النصــوص ،وهنــاك التقيــت بزوجتــي .أو حيــن َّ
لكســب لقمــة عيشــي ،مــن خــال كتابــة نصــوص تحــت الطلــب.
لدي الكثير
عندمــا كتبــت
«وصية على الطريقــة اإلنجليزيــة» ،كان َّ
ّ
مــن األعمــال من هــذا النوع .كتبــت البيوغرافيا لــكلٍّ من «جيمس
ســتيوارت» ،و«هامفري بوغار» ،واشتغلت في الصحافة الثقافية.
«وصية علــى الطريقــة اإلنجليزية»
بعــد ذلــك ،ســمحت لــي روايــة
ّ
بــأن أعيــش مــن كتاباتــي التخييلية.

أنتــم أكثــر فاعليــةً فــي «تويتــر» .أليســت مصــدراً رهيبــ ًا
للتســلية ،بالنســبة إلــى الكاتــب؟

 -بلــى؛ وهــذا هــو الســبب الــذي يدفــع أقربائــي ،إلى أن يناشــدوني

بتــرك هــذه الشــبكة االجتماعيــة .لكنــي أجــد فيهــا إبداعيــة لغوية
وثقافيــة مذهلــة ،باإلضافــة إلــى الكثيــر مــن الدعايــة .إنهــا ،إذن،
مصــدر إلهــام ،وليســت للتســلية ،فحســب.

الخاصة للسـ ِّـيد ســيم» ( ،)2010نظَّ متم
فــي نهايــة «الحيــاة
ّ
لقاء بين شخصيتكم ( )personnageوشخصية الكاتب-
ً
عمــا إذا كنتــم مــا
الــذي هــو أنتــم .وقــد ســألتكم زوجتكــم ّ
تحســون،
تتحدثــون إلــى «صديقكــم الخيالــي» .هــل
زلتــم
َّ
ّ
ً
تتحدثــوا مــع
أحيانــا ،بــأن عملكــم فــي حاجــة إلــى أن
َّ
خيالييــن»؟
«أصدقــاء
ِّ
الخاصــة »...عرضــت أقصــى مــا يمكــن مــن
 فــي نهايــة «الحيــاةّ
انعــدام األمــن بالنســبة إلــى الكاتــب .إنهــا فكــرة سـ ِّـيئة .لــن أعيــد
ـرة أخــرى ،أبــداً! صحيــح أنهــا طريقــة غريبــة فــي أن
المســألة مـ َّ
يكســب اإلنســان عيشــه ،مــن خــال ابتــكار شــخصيات وحــاالت
ـتحق
ومحادثــات ،لكنــه -رغــم ذلــك -يعتبــر نشــاطاً ،يمكــن أن يسـ ّ

عليــه اإلنســان االحتــرام والتبجيل .إن ذلك غريــب ،فعالً :ما أقوم
مهمـاً ،وفي
إلي
ّ
بــه ،ومــا يقــوم به ك ّتــاب آخــرون ،يعتبر ،بالنســبة َّ
الوقــت ذاتــه هــو تافــه ،تمامـاً .ينبغــي أن أحتفــظ بالفكر َت ْيــن معاً،
فــي ذهنــي ،وأن أتصالــح معهما ...هذا ما يعالجــه الفصل األخير.

هل يحكي هذا المشهد ،أيض ًا ،كيف تعيدكم حياة األسرة
إلى الواقع؟

ـن أن ذلــك صحيــح .فعائــات الك ّتــاب تعانــي كثيــراً ،خصوص ًا
 أظـ ّفيزيقياً.
ـراء غيــاب هــؤالء األخيريــن ،حتــى وإن كانوا حاضريــن
ّ
جـ ّ
أحدث أصدقاء
زوجتي لم تســألني ،أبداً ،وبشــكلٍ مباشر ،إن كنت ِّ
خيالييــن ،لكنهــا قالــت لي أشــياء من هــذا القبيل .نعــم ،أن تكتب
وتكــون لــك حيــاة عائليــة ،فــي الوقــت ذاته ،مســألة مع َّقــدة .لكن
ـي االثن َت ْيــن .في
عملــي ســيكون أكثــر فقــراً ،لــو لم أقــم بتربيــة ابنتـ َّ
نظــري ،األبــوة وضعتنــي بالقــرب مــن مشــاعري ،وربطتنــي بهــا،
بطريقــة لــن أتمكَّ ــن مــن تحقيقهــا بشــكل آخر.

ّ
تحتــل العائلــة مكانــة أساســية فــي كتبكــم،
ومــع ذلــك،
تمارس فيها الســلطة في أحد أشــكالها...
خلية
َ
باعتبارها ّ

ـاص -روايــة «المطــر ،قبــل
 فع ـاً ،وهــذا مــا تتناولــه -بشــكل خـ َّ
أن يهطــل» ( .)2007غالبـ ًا مــا يقــول لــي النــاس إنهــا الروايــة األقلّ
خوضـ ًا فــي سياســة من بيــن رواياتي ،لكــن هذا خطأ؛ فهــي تتناول
جــراء مــا
تمــارس بهــا فــي العائلــة،
الســلطة ،والطريقــة التــي
َ
ّ
يمتلكــه اآلبــاء ،لبضــع ســنوات ،مــن ســلطة علــى أبنائهــم ،حيــث
بإمكانهــم اســتخدامها بلطف ،أو بمغــاالة .ومن وجهة نظر روائي،
متميــزة ،يمكــن الكتابــة عنهــا.
تعتبــر العائلــة وحــدة سياســية
ِّ

فــي روايــة «قلــب انجلتــرا» ،بطلكــم «بنجمــان تروتــر» الــذي
كان ،دائم ًا ،يغذّ ي حلم الرواية «الشاملة» ،يدرك -أخيراً-
نجاحـ ًا بســبب ســيرة ذاتيــة .هــذا الجنــس األدبــي ،هــل هــو
الوحيــد الــذي لــم تحاولــوا الكتابــة فيــه ،تقريب ًا؟
 نعــم .يحــدث لــي أن أفكِّ ــر فــي ذلــك ،لكننــي قاومــت المســألةإلــى اآلن .ســتكون كتابــة ســيرة ذاتيــة مســألة مع َّقــدة بالنســبة
أهم ّيــة .عنــدي صديقــة أصــدرت،
ـي ،ألن حياتــي لــم تكــن ذات ِّ
إلـ ّ
شوشــت
َّ
مؤخــراً ،كتابـ ًا عــن عائلتها ،وعن اكتشــاف أســرار خطيرة َّ
ـي أن أعتــرف بــأن جــزء ًا مني تحــدوه رغبة
ـ
عل
ـر.
ـ
كبي
ـكل
ـ
بش
ـا،
ـ
عليه
َّ
لالشــتغال علــى مــواد الكتابــة هــذه ،لكــن الجــزء اآلخــر ال يريــد
ذلــك ،بتاتـاً! باختصــار :إذا حاولــت تجربــة ذلــك ،ينبغــي أن يكــون
ـم .هــي
حــول الكتابــة .فــي الواقــع ،المســألة الوحيــدة التــي تهـ ّ
النغمــة والصــوت ،ولــم أعثــر علــى األحســن لكتابــة مؤ َّلــف مــن
هــذا النــوع .لكــن ،ال ينبغــي -بتاتـاً -قــول :ال يمكننــي ذلــك ،أبــداً.
■ ترجمة :إبراهيم أولحيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رسالة من المهجر

جان جونيه
ْ
و«اإلخوة كرامازوف»
مؤسسـات الدولة وقـيـمها الـبورجوازية
لـص ،موصوف باملــثــليةُ ،يـنــاهض
جان جونيه ()1986 - 1910
يـكن
ْ
لـم ْ
مـجـرد ّ
َّ
َّ
ْ
«العريقــة» ،ويناصـــ ُـر ا ُ
ملـــستضعفني وقضايــا التحـ ُّـرر؛ وإنـــا كان إىل جانــب ذلــك ،كاتبـ ًا كـبـيـــراً عـــارف ًا بأســـرار اللُّغــة
ـم شـعـــرائها (رامبو ،بـــودلري ،كـــلوديل ،)...ما جعل الكثريين يعتـبـــرون مـوتـــه خامتةً
الفرنسـ ّـية ،حافظ ًا لقصائد أهــــــــ ّ
ِ
لسـلسلة كـبار كُ َّتــاب فـرنسا ا ُ
فـن الكتابة
نـصـه األخـري
تـمـيزه يف ّ
ملعاصـرة .وكان ّ
ٌ
«أســـيـر عاشــق» شـاهداً ملموس ًا عىل ُّ
ملناصـرة ا ُ
والتـحـيـز ُ
ملــستـضعفني ...لـكن ما أتـوقف عنده يف هذه املـقالة ،هو قـراءته الثاقبة لـرواية دوستـويفسـيك
ُّ
وأودعـها
الرواية،
هذه
ـراءة
ـ
قـ
فــي
ن
ـهري
ـ
شـ
أمىض
أن
ـد
ـ
بـعــــ
ـجلها
ـ
سـ
ـفة
ـ
َّـ
ث
مـك
مالحظات
ـنها
ـ
ـ
ضـم
ـرامازوف»،
ـ
كــ
ـوة
«اإلخــــ
ْ
َّ
ْ
ــنـشــر بعد موته.
لـــدى ناشـــره غـاليمـــار ،ل ُت َ

محمد برادة
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قـــبل أن نـــعرض رأي جـــونيه فــي آخـــر مــا كـــتبه
الـعامة
ـق َّراء بالبـنـية
أود أن أذكّ ـــر الــ ُ
دوستـــويفسكيّ ،
ّ
كــاتـبـها،
رها
حـاو
الـــتــي
األساس
للرواية ،وبالتـيـمات
َ
ُ
جـــاع ً
أن تـــناوله في روايات
ال مـــنها خالصة لـــما ســـبق ْ
ســابقة ،مـــثل «الـمـــراهق»« ،الجريمــة والعقــاب»،
«المـــمسوسون» ،لكــن فــي شــكلٍ محبــوك وتـدفُّـــقٍ
ويجـــرفه إلــى منطقــة األســئلة التــي
يغـــمر القــارئ َ
ُ
بت دوستويفســـكي ومــا تـــزال تشــغل بــال النــاس
عـــذَّ ْ
حتــى اليــوم.
ـعام ،طابـع
تـــكتسي «اإلخـــوة كرامازوف» في بنائها الــ ّ
الروايــة الـــبوليسية القائمــة علــى جـــريمة قــ ْتـــل أحــدِ
األبنــاء لــأب فيــودور الــذي كان مـسـتـهـــتراً ،متهافتـ ًا
محبــ ًا للمـــال ،ال يحفــل بمشاعـــر
علــى الملــذَّ ات،
ّ
ورغبــات أبنائــه الثالثــة الشـرعيـــين ،وابنــه مــن الزنــا
«سمـــيردياكوف» ،الــذي هــو ابــن خادمة فــي بيت األب
كرامــازوف.
تتـــكون الروايــة مــن أربعــة أجــزاء ،وكلّ
َّ
جــزء يحتــوي علــى ثالثــة فصــول ،وتنتهــي بخاتمــة .في
ـرف إلــى تفاصيــل عالئــق أعضــاء
الفصــول األولــى ،نتعـ َّ
هذه األســـرة التي اختارها دوستويفسكي ليجعـــل منها
نافـــذ ًة ُيطــلّ عـــبرها علــى وضــع مجتمعــه ،والقضايــا
تـــؤرقه فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر :األب،
التــي
ِّ
رمزيــة آنـــذاك ،حريــص علــى جمــع المال
بمــا لـــه مــن
ّ
وإنفاقــه فــي ســـهرات المتعــة ،غيـــر مبــالٍ بأبنائــه ومــا
ـم عليــه مــن حقــوق .واألبنــاء :ديمـتـــري انخــرط في
ل َُهـ ْ
غنيــة،
الجيــش ولــه عالقــة غــرام بامـــرأة مــن طبقــة َّ
ويـحكَ م
وبسـبـــبها سـيـســـرق والده،
وسيـتــ َ
ـه ُم بقتـــله ُ
ُ
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عليــه باإلعــدام ،رغــم أن القاتــل هــو األخ الرابــع غيــر
ـرف بأخـــوته .واألخ إيــفــــان انجــذب إلى الفكـــر
ُ
المعتــ َ
بالـدين والقـيم المـوروثة ،وكان من
وكـفـر
والفلسفة،
ّ
أما األخ األصغر
األب.
قـتل
على
سميـردياكوف
ـحرضي
ّ
ُم ِّ
قويــة
أليـُــوشا ،األقـــرب إلــى األب ،فلــه عاطفــة دينيــة ّ
عـما
الـرهبنة
ُّ
والتـردد على ّ
الـديـر والدفاع ّ
دفـعـ ْتـه إلى َّ
ٍ
وخــيــ ٍر
ة
محب
ـن
ـ
م
ـية
ـ
األرثوذكس
ـيحية
ـ
تـبشـــر بــه المس
ّ
ْ
وطـــمأنينة ...وبالنسبة لـــأخ الدخيـل ،ابن الزنا ،امتـأل
الصـــرع
منــذ الطفولة بالحقد والـــمرارة ،وزاده مــ ُ
ـرض َّ
تعقيــدات فــي حياتــه رغــم أن األب أرســله ليقيــم فــي
موســكو بضــع ســنوات يتعلَّــم خاللهــا الطبــخّ .إل أن
ـــبدد شــعوره بالتهميــش واالحتقــار ،وآل
ذلــك لــم ُي ِّ
بــه المطــاف إلــى قتــل األب .لكــن هــذه البنيــة العامــة
حب
تتـخـلَّلـــها خيوط متشـــابكة مصنـــوعة من قصص ّ
األبنــاء لعشــيقاتهم أو زوجاتهــم ،ومــن وقائــع ســلوك
األب جريـ ًا وراء مغامراتــه الجنســية التــي ال تـــقف عند
حـيـز ًا
ّ
حــد .ثم هـناك مـرافعة النائب العام التي تأخذ ِّ
ً
المتهميــن ،وأيضـ ًا
ن
ـوي
ـ
األخـ
ـف
ـ
مواق
ـل
ـ
تحلي
ـي
ـ
ف
ا
ـر
كبيـ
ْ
ْ
مسألة العدالة وضرورة إرســـاء أسســـها داخل روسيا.
على هذا النحو ،ال يمكــــــن أن نـخـتـزل رواية «اإلخـوة
كـرامازوف» في مسألـة ُعـقدة «قـ ْتـل األب» ،كـما حـلَّـل
ســيجموند فـــرويْد فــي تأويلــه للروايــةُ ،مـــدعم ًا بذلــك
ـريته عــن أننــا جميعـ ًا نطمــح إلــى قتــلِ األب .إن مــا
نظــ ّ
المعقَّدة
تـــنطوي عليــه هذه الرواية الحافلــة بالمواقف ُ
واألفــكار التــأمـــلية ،يـذكّ ـــرنا باإلشـــكاليات التي طالما
شـغلت تفــكـــيــــر ومشاعـر دوستويفسكي واستـوحاها

جان جونيه ▲
ْ

فــي رواياتــه ومذكراتــه؛ والتــي يمكــن تلخيصهــا فــي :االختيـــار بيــن
سمي؛ ثم االختيار
الـر
االشتراكية المـلحـدة والدين المسيحي غيـر َّ
ّ
بيــن إحيــاء الجــذور الـــسالفية لـــروسيا وبيــن النـــموذج الحضــاري
ـغربي كمــا تـــبلور فــي أوروبــا آنـــذاك .لـــقد ا ّتخــذ مــن الروايــة
الــ
ّ
ٍ
ـجســـد الحياة في
ت
ـم
ـ
وجرائ
ـات
ـ
وصراع
ـف
ـ
ومواق
ـوات
ـ
لحيـ
ـاشا
ـ
قـمـ
ُ ِّ
تـــنويعاتها وتعقيداتهــا وتناقضاتهــا؛ ومن خالل تلك الشــخصيات،
ٍ
ـفية وتـنـــضح في اآلن نفســه بتدفُّق
تـنبثـــق أســـئلة ذات
أبعاد فلسـ ّ
جان جونيه ،عند قـــراءته لـ«اإلخوة كـــرامازوف»
الحياة ...غـيـــر أن ْ
في منتصف سبعينيات القرن المـاضـــي ،سلّـــط الضـوء على جانب
ـلور مفهــوم الروايــة عـــند دوستـويفســــكي الــذي
آخـــر ُيالمــس تـبــ ُ
انتهــى مــن آخـــر روايــة كتبهــا ســنة  ،1880أي قبــل مـوتـــه بــ ٍ
ـسنة.
ـم مــن أن نــص جونـــيه ال يتـــجاوز أربـــع صفحــات مــن
وعـــلى الرغـ ِ
«الـعـدو الـصـراح  »L’ennemi déclaré -عن (;Gallimard
كتابه
ّ
 ،)1991فـــإنه جـــاء مشتـم ً
تـنـظيـرية للرواية،
ال على ما يـشبه رؤية
ّ
عامة ،كما الحـــظ ألبـيـــر ديشي ،الذي أشـــرف
بل وللـــفنون بـــصفة ّ
ِ
ِ
على تجميع هذه المقاالت وكتابة شـــروح هوامشها .ومنذ البـــدء،
جيدة تـــندرج ضمن الروائع،
يعلن جونيه أنـــه يعـتبـــر هذه الرواية ّ
وتـتـفق مع طريقتـه في النظر إلى األشياء ،لكن مع رغـبة لديه في
المتـــقلِّب الذي عـــرفته «اإلخـوة كرامازوف»،
الضحك أمام الوضع ُ
ٍ
ـوق هـــو نـــجاحه
بين
إعجاب وإهمالّ .إل أن ما حــقَّق للكاتب التـفـــ ُّ
فــي أن يكتــب روايــة يطبـــعها المــرح والهــزل والتهـــريج ،وتـتـــراوح
ـاش التهـــريج والـهـــزل
بين الــــتألق واالنحدار ،وأحيان ًا يــ
ـصيب رشـ ُ
ُ
يوجهها
الكاتــب نـــفسه ،مــن خالل ما
ـردية ِّ
يتوســل به مــن حيل ســ ّ
َّ
إيمانه المســيحي ...لكن جوني يفـــترض أن دوستويفســكي ابتســم
أثنــاء كتابــة هــذه الروايــة لســ ٍ
ـبب ّمــا ،وســـرعان مــا جرفــه االبتهاج

ـمبتهجة ،أخــذ
والمــرح فاســـتسلم لــه .وخــال هـــذه االنطالقــة الــ ُ
ـراء ،إذ يرســم مالمح
يســـلك فــي كتابتــه مســالك ُتضللنــا نحــن ُ
القــ َّ
ٍ
صيغــة إيجابيــة ،ثــم ســـرعان
وأقــوال إحــدى الشــخصيات فــي
الم َّدعــي العــام
ـر ُسمها علــى نقيـــض مــا فـــعل .مثـاًُ ،
مــا يعـــود ليــ ْ
في المحكمة يشـــرح دوافع ديمتـــري المتـــهم بقتل أبيــــه ،فـــيأتي
غدت
ـدعي .وعلــى هذا النحو،
المــ ِّ
المحامــي ليــ ِّ
ْ
ـقدم عكس ما قاله ُ
األفعالُ مــقـــترنة بعكسها ،وكلّ تـــفسير نفسي يتـــلوه تفسير آخر
ُيـناقضه .ويالحظ جـونيه أن دوستويفسكي في هذه الرواية ،تـغـلَّب
على مشكلة التفسير السيكولوجي التي كانت تـــضايقه في رواياته
ضاد،
بأن أردف كـــلّ تفســير نفســي بتفـــسي ٍر آخر ُم ّ
األخرى ،وذلك ْ
فأصبحت النتيجة عند القراءة ،أن كلّ شخصية وكلّ حدث يعنيان
ـده؛ وتنطلــق الخفَّة لتمــارس مفعولهــا ،فال يعود
هــذا الشــيء وضـ ّ
ـيء حقيقــي« :عـــندئذ ُيطــلّ علينــا دوستويفســكي جديــد،
ثمــة شـ ٌ
ـم
ـرج .إنــه يمــزح مــن خــال تقـــديم شـــرح إيجابــي لألحداث ،ثــ ّ
ُيهـ ّ
ـك ،إلــى أن هــذا التفســير داخــل الروايــة هــو حقيقي،
يـنـــتبه وال شـ ّ
فـيقـــترح علينــا تفـســـير ًا ُمـــضاداً» .ويســـتطرد جونيه لـــيالحظ أنه
خالفا لـ«فلوبـير» ،الذي يسـوق تـفسـير ًا سيكولوجي ًا وحيداً ،وخالف ًا
لـ«بـروست» الــــذي ُي ِ
يـقدم نقيض ًا لها،
ـراكــم التـفسـيرات دون أن ِّ
ْ
ـم مــا كان
ـ
ـ
ي
ـذه،
ـ
هـ
ـرة
ـ
األخي
ـه
ـ
روايت
ـي
ـ
ف
ـكي
ـ
دوستويفس
نـــجد
ـحطّ
ُ
ُ
المثلى.
ُمعتبــر ًا مــن قبــل هــو قــ ّ
ـمة العمــل الروائــي فــي صيغـــته ُ
جان جونيــه لرواية «اإلخوة
هــذه القــراءة المختلفة التي يقـــترحها
ْ
ـي الــذي
تنبـ ُ
كـــرامازوف» ّ
ـه إلــى شــ ْ
ـي والفَ ّنـــ ّ
ـيئين :أن العمــل األدبـ ّ
ال يحطّ م نفســه مـــن خالل بـنـيـــة تـــجعله بـــمثابة لـعـبــ ِ
ـة تحطيم
المبدعيــن فــي كلّ مجــاالت
ّ
الدمــى ،هـــو خدعــة وتدجيــل .وكبــار ُ
ـن كانــوا أحــرار ًا فــي ابـتـــداع أشــكالهم علــى هــذا النحــو ،وكانوا
ـ
الفَ ّ
يـعـــرفون أن يضحكوا مـــن عبقريتهم .والشيء الثاني الذي نبه ْتني
إليــه هــذه القراءة ،هـــو أن رســـم الشــخوص والمواقف فــي الرواية
ـن من
صيـ ٍ
ـغ متضـ ّ
ـادة ،يـــتوافق مــع ما نظّ ـــر لــه ميخائيل باختيــ ْ
فــي َ
أن الحواريــة تضطلــع بــدو ٍر أســاس فــي تـمـيـيـــز جنــس الروايــة
عــن بقيــة األجنــاس التعبيـــرية؛ ألن الحــوار قائــم علــى االختــاف
ـاد ،ويكشــف أن األشــياء والمواقــف هــي دائم ـ ًا فــي حالــة
والتضـ ّ
صــراع وحركــة ،قابلــة ألكثـــر مــن وجــ ٍ
ـم ال يمكن
ـه ومجــرى؛ ومن َثـ ّ
ـد.
أن
يتجمـ َ
ـد عنــد َحـ ٍّ
ـي علــى يقيــنٍ  ،أو ْ
َّ
للعمــل اإلبداعــي أن ينبنـ َ
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توين موريسون..

انطفاء شمعة

ـم األصــوات الروائيــة
غيــب املــوت صوت ـ ًا مــن أهـ ّ
يف الخامــس مــن شــهر أغســطس املــايض ( ،)2019وعــن عمــر  88ســنةّ ،
امللونــن ،بالخصــوص،
ـام ،وقضايــا
األفرو-أمريكيــة ،عــى مـ ّـر التاريــخ؛ تــوين موريســون صــوت بصـ َ
ـم عــى العــامل بشــكل عـ ّ
َّ
وشــكَّ ل رصخــة اخرتقــت ذلــك التعتيــم الــذي أحــاط بالســود األمريكيــن ،ومبــا كانــوا يعانونــه ويكابدونــه يف مجتمــع مل يكــن
َ
يعــرف ســوى بحقــوق البِيــض.
نبيل موميد

ُو ِلــدت «تونــي موريســون» ســنة  ،1931فــي مدينة «لوريــن» ،بوالية
«أوهايو» ،في الواليات الم َّتحدة األميركية ،وســط أســرة متواضعة
تنحــدر مــن عبيــد أميــركا األوائل الذين وفــدوا على العالــم الجديد
فــي إطــار مــا ُعــرف ،فــي التاريــخ ،بـــ «التجــارة الثالثيــة أو المثلَّثــة
()1
ـجعان باقــي
ـجعانها (ويشـ ِّ
أو المثلَّثيــة»  .غيــر أن أبويهــا كانــا يشـ ِّ
وأخــوان) علــى القــراءة والــدرس والتحصيــل .بعــد
إخوتهــا :أخــت َ
إنهائهــا لدراســتها األساســية ،والثانويــة ،ســتنتقل «موريســون»
إلــى العاصمــة واشــنطن إلتمــام دراســاتها العليا؛ حيث ستنتســب
(خاصــة بالســود)،
إلــى جامعــة «هــاوارد  »Howard -المرموقــة
ّ
والتــي ســتتابع فيهــا مســار ًا متألِّقـ ًا فــي مجــال الدراســات األدبيــة،
ـوج بالحصــول علــى شــهادة اإلجــازة ،ســنة .1953
والف ِّن ّيــة ،ثــم ُتتـ َّ
ـي «موريســون» بمــا حقَّقتــه ،بــل كان طموحهــا أكبــر من
ولــن تكتفـ َ
هــذا بكثيــر ،وهــو مــا مكَّ نهــا مــن االلتحــاق بجامعــة «كورنيــل -
 »Cornellالشــهيرة ،حيــث حصلــت منهــا علــى شــهادة الماســتر
(الماجســتير) ،ســنة  ،1955حــول موضوعــة االنتحــار فــي مؤلَّفــات
كلّ مــن «فرجينيــا وولــف» و«وليــام فولكنــر» .كانت فترة دراســاتها
العليــا ال تــزال فتــرة ميز عنصــري في الواليات الم َّتحــدة األميركية،
حيــث كانت الحافالت في واشــنطن ،آنــذاك ،ال تزال تحمل الفتات
بالملونيــن» ،إال أنهــا لن تتأثَّر بهــذا العنف
ـاص
مكتــوب عليهــا« :خـ ّ
َّ
الرمــزي ،والفعلــي ،أيضـاً ،بــل إنها ســتناضل في مجالهــا ،من أجل
قطــع الصلــة معــه ،والتأســيس لمجتمــع متوازن يقوم على أســس
اإلخــاء والمســاواة وعــدم الميــز أو النيــل مــن كرامــة اآلخــر ألنــه
مختلــف ،فحســب؛ وهــو مــا ســتبدأ معالمــه األولــى ،فــي البــروز،
مــع إصــدار قانــون الحقــوق المدنيــة ســنة .1964
ابتداء من ســنة  ،1955ســتبدأ «توني موريســون» مســيرتها المهنية
متدرجــة في درجات
التــي ســتقضيها ،بأكملهــا ،أســتاذة جامعيــة،
ِّ
ـتقرت فــي
األســتاذية ،ومتن ِّقلــة مــن جامعــة إلــى أخــرى ،حتــى اسـ َّ

جامعــة «برينســتون  »Princeton -ســنة  ،1989والتــي ســتبقى
فيهــا أســتاذة إلــى ســنة  ،2006ســنة تقاعدهــا.
وإلــى حــدود ســنة  ،1955ســنة بدايــة العمــل الوظيفــي ،لــم تكــن
«تونــي موريســون» قــد َخطَّ ــت حرفـ ًا واحــد ًا فــي عمــل إبداعــي مــا؛
أي أنهــا كانــت بعيــدة كلّ البعد عن الخلــق األدبي اإلبداعي ،وذلك
إلــى حــدود ســنة ( 1970نهايــات عقدهــا الرابــع) ،عندمــا اشــتغلت
فــي دار النشــر «رونــدوم هــاوس .»Random House -هنــاك،
ـتنكب علــى االهتمــام بأمــور النشــر والقــراءة والتنقيــح ،حيــث
سـ
ّ
جد ّيتهــا واهتمامهــا بالعمــل لكــي تتر ّقــى إلــى منصــب
ـتؤهلها ِّ
سـ ِّ
مديــرة للنشــر ،مكلَّفــة -أساسـاً -بـــ «األدب األســود» .ومــن بيــن مــا
حســب لهــا ،مــن خــال عملهــا فــي مجــال النشــر الورقــي ،أنهــا
ُي َ
ســاعدت أقالم ـ ًا «ســوداء» ،لــم يكــن مــن الممكــن أن تتــاح لهــا
فرصــة الوصــول إلــى عالــم النشــر ،علــى نشــر أعمالهــا اإلبداعيــة،
ـرف وتنتشــر فــي المجتمــع األميركــي ،بــل العالمــي
وجعلهــا ُتعـ َ
أيض ـاً؛ ومــن أبرزهــا «جايــل جونــز ،»Gayl Jones -وغيــره ،كمــا
نشــرت ،أيضــاً ،الســيرة الذاتيــة لــكلّ مــن العمالق َْيــن :المالكــم
«محمــد علــي كالي» ،والناشــطة السياســية والحقوقيــة
المســلم
َّ
«أنجيــا ديفيــس .»Angela Davis -
كانــت ســنة  ،1970كمــا أســلفنا ،ســنة انبثــاق شــعلة مســيرتها
األدبيــــــة؛ حيــــث كتبت روايتــهـــــا األولى «العيـن األكثـــر زرقة-
 ، » The Bluest Eyeوالتــي تحكــي ،بشــكل مثيــر للمشــاعر ،بــل
ومبـ ٍ
قصــة الفتــاة «بيكــوال »Pecola-التــي تحلــم بــأن
ـك ،أحيان ـاًَّ ،
تمتلــك عينيــن زرقاويــن ،على غرار المم ّثلة التي تعشــقها «شــيرلي
تومبــل ،»Shirley Temple -ظ ًّنــ ًا منهــا أن العينيــن الزرقاويــن
ســتكونان ســبب ًا فــي وقايتهــا وإنقاذهــا ،أيضـاً ،مــن عنــف محيطهــا
العائلــي .بيــد أن ذلــك لــن يتح َّقــق ،لألســف ،ذلــك أنهــا ســتحمل
فــي أحشــائها جنينـ ًا مــن أبيهــا! نعــم ،مــن أبيهــا؛ فكيــف لمثــل َم ْن
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ـرر مــن حتمية شــروط وجوده،
نشــأ فــي هــذا الواقــع القــذر أن يتحـ َّ
وأن ينعتــق من مأســاة حياته؟ بشــكل مــوازٍ ،ومتناقـ ٍ
ـض -مضموناً،
الزنجيتين« :كلوديا»،
قصــة األختين
أيضـاً -تحكي الرواية ،كذلكّ ،
َّ
و«فْريــدا» ،اللتيــن نشــأتا داخــل أســرة أكثــر تالحم ـاً ،غيــر أنهمــا
ـد المــوت -الدمى شــقراء الشــعر.
حـ ّكانتــا تكرهــان َ
هــذه الروايــة ،التي قالت عنها «موريســون» إنهــا كتبتها ألنها كانت
تريــد أن تقــرأ عــن هــذه المآســي التــي يعانيهــا الزنوج ،غيــر أنها لم
تجــد مــن يــروي ظمأهــا ،فكتبتهــا؛ أي أنهــا كتبــت مــا كانــت تريد أن
تقــرأه ،فكانــت فاتحــة الطريــق أمــام نحوٍ مــن إحدى عشــرة رواية،
الموجهــة لألطفــال ،والدراســات
ـرحيتين ،وعــدد مــن الكتــب
َّ
ومسـ َّ
والبحــوث النقديــة ...وتبقــى رواية «محبوبــة »Beloved-واحدة
ـم الروايــات التــي كتبتهــا ،والتــي حصلــت -بفضلهــا -علــى
مــن أهـ ّ
جائــزة «بوليتــزر» ســنة  ،1988بــل إن الروايــة دخلت ،ســنة ،2002
وتحولــت إلى
ـر كلّ األزمــان،
َّ
الئحــة المئــة روايــة األفضــل ،علــى مـ ّ
فيلــم ســينمائي ســنة  ،1998مــن بطولــة األفروأميركيــة الشــهيرة
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«أوبــرا وينفــري» .تحكــي الروايــة ،بشــكل يمــزج بيــن الشــاعرية
قصة «سيث»Sethe-
والبساطة في اختيار المفردات المعجميةَّ ،
عبوديتهــا عبــر رحلــة شــاقّة
فــرت مــن
َّ
العبــدة الســوداء التــي َّ
ـتقر ،بســام ،بعيــد ًا عــن آالمهــا ومآســيها.
ومؤلمــة ،قبــل أن تسـ ّ
ـابة ســوداء
غيــر أنهــا ،بعــد ســنوات ،سـ
ـتضطر إلــى اســتضافة شـ ّ
ّ
تحمــل اســم ابنتهــا نفســه ،ابنتهــا التــي قامت ،منذ ســنوات خلت،
بذبحهــا حتــى تج ِّنبهــا ويــات العبوديــة .كانــت هــذه االســتضافة
إيذانـ ًا بفتــح صفحــات كتــاب ،لــن تســتطيع «ســيث» إغالقــه ،ولــن
تتمكَّ ــن ،كذلــك ،مــن التخ ُّلــص مــن طيــف ابنتهــا.
علــى العمــوم ،ناقشــت «موريســون» ،فــي رواياتهــا ،جميــع القضايــا
ـم الســود ،منــذ فتــرة العبوديــة المرعبــة ،إلــى حــدود هموم
التــي تهـ ّ
الفتــرة المعاصــرة وصعوبــة االندمــاج فــي المجتمــع األميركــي ،كما
أنهــا ُتب ِّئــر فكــرة :مــا معنــى أن تكون أســود تعيش فــي مجتمع يرفض
السود؟ وكيف يمكن لألسود أن يحيا مع الرفض واالحتقار ،والعنف
والالتســامح ،مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن اضطرابــات نفســية تصيــب
هــذه الفئة المضطهــدة ،وتطبع حياتهــا وحياة أبنائها
إلــى األبــد؟ ،حتــى قالــت إنهــا -علــى الرغم مــن كلّ ما
تحس،
قامــت بــه مــن أجــل إلغــاء هــذا الميــز -كانــت
ّ
علــى الــدوام ،بــأن األميركييــن مــن أصــول إفريقيــة،
هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة ،ولــم تشــعر بأنها
أميركيــة ،بالفعــلّ ،إل فــي ســنة  ،2008مــع انتخــاب
«بــاراك أوبامــا» رئيسـ ًا للواليــات الم َّتحــدة األميركية.
حصلت «موريســون» ،ســنة  ،1993على جائزة «نوبل
قدمتــه أعمالهــا مــن خدمــات
آلداب» تتويجــ ًا لمــا َّ
جليلــة لقضيــة الســود ،وأيضـ ًا لـ «مــا تحملــه رواياتها
تنبئيــة ،وحمولــة شــعرية ،تبعــث الحيــاة
مــن قـ ّ
ـوة ُّ
()4
فــي مظهــر أساســي مــن مظاهر الواقــع األميركــي» .
وبحصولهــا علــى هــذه الجائــزة العالميــة المرموقــة،
تبقــى «تونــي موريســون» الروائيــة األفروأميركيــة
الوحيــدة التــي حصلــت عليهــا ،منــذ إنشــائها إلــى
حــدود اللحظــة الراهنــة.

هوامش ومصادر:
Maxime Tellier/ Ilan Mlka, L’Ecrivaine et prix Nobel de littérature Toni
;)Morrison est morte, France Culture, (06/08/2019
Hélène Combis, Toni Morrison: les trois romans qu’il faut avoir lus, France
Culture, (07/08/2019).
ـارات :أوروبــا ،وإفريقيا ،وأميركا
 - 1تاريخيـاًُ ،ي َ
قصــد بهــذه التجــارة تبادل الســلع بين ثالث قـ ّ
ـدة مــن القــرن الســادس عشــر إلــى حــدود القــرن
(العالــم الجديــد) خــال الفتــرة الممتـ ّ
التجــار األوروبييــن
التاســع عشــر .وقــد كانــت هــذه التجــارة تقويــم -أساس ـاً -علــى جلــب ّ
ـم
ـ
تت
ـة)،
ـ
ع
ن
مص
ـروم ،وســلع
ّ
ّ
لمجموعــة مــن المنتجــات األوروبيــة (منســوجات ،وشــراب الـ ّ
التجــار األفارقــة ،بالعبيــد ،الذيــن ُي ْح َملــون -فــوراً-
مبادلتهــا فــي إفريقيــا ،عبــر وســاطة ّ
التجــار األوروبييــن علــى منتجــات ،مــن قبيــل
ـول
ـ
لالشــتغال فــي مــزارع أميــركا ،مقابــل حص
ّ

ـم العــودة بهــا إلــى أوروبــا؛ وبذلــك تكتمــل أضالع
الســكَّ ر ،والبـ ِّ
ـن ،والــكاكاو ،والقطــن ...لتتـ ّ
ـارات الثــاث.
ـ
الق
ـذه
ـ
ه
ـن
ـ
بي
ـط
ـ
يرب
المث َّلــث الــذي
ّ
العربيــة لهــذه الروايــة ،ســنة  ،1997عــن دار الطليعــة الجديــدة فــي
ـة
ـ
الترجم
 - 2صــدرت
ّ
دمشــق /ســورية ،بترجمــة :فاضــل الســلطاني.
العربيــة لهــذه الروايــة ،ســنة  ،1989عــن مركــز األهــرام للترجمــة
 - 3صــدرت الترجمــة
ّ
والنشــر فــي القاهــرة /مصــر ،بترجمــة مــن ِق َبــل الدكتــور أميــن العيوطــي.
 - 4مقتطــف مــن تقريــر لجنــة نوبــل لــآداب ،يســرد أســباب منــح هــذه الجائــزة المرموقــة
لـــ «توني موريســون».
« - 5ليوبولد ســيدار ســنغور» ( ،)2001 - 1906كاتب وشــاعر وسياســي ســينغالي مشهور .بعدما أنهى
دراســته الثانويــة فــي الســينغال ،حصــل على منحــة ،تابع ،بفضلها ،دراســاته العليا في فرنســا ،حيث
حصــل علــى شــهادة التبريــز المرموقــة فــي النحو الفرنســي (كان يجيــد ،أيضـاً ،اإلغريقيــة والالتينية).
اهتــم بمســألة «الزنوجــة» ،حتــى أنــه ُعــرف بأنــه فيلســوفها المنافــح عنهــا .لــه دواوين شــعرية عديدة
وصلــت بــه إلــى مصـ ّ
أول رئيس للســينغال.)1980 - 1960( :
ـاف العالمية .يعتبر «ســنغور» َّ
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توين موريسون:

توني موريسون▲

الكتابة جعلت مين امرأة ح ّرة

«تــوين موريســون ،»Toni Morrison-املــرأة الســمراء الوحيــدة الحائــزة عــى جائــزة «نوبــل لــآداب» ،وقــد اســتطاعت بفضــل
عصيــة عــى النســيان.
ـخصيات ظ َّلــت
قلمهــا البــاذخ ،أن تسـلِّط الضــوء عــى تاريــخ األمريكيــن ،مــن خــال بنائهــا لشـ
ّ
ّ
بينــت ،مــن خاللــه ،كيــف
تقـ ِّـدم مج ّلــة «بســيكولوجي  »Psychologiesهــذا الحــوار الــذي ســبق أن أجرتــه مــع الكاتبــة ،والــذي َّ
جعلــت منهــا الكتابــة امــرأة حـ ّـرة.
حوار :لورنس لوموان

تقع أحداث روايتك األخيرة «الديار »Home-في أميركا،
خــال خمســينات القــرن الماضــي .لمــاذا اختــرت هــذه
لتتحدثــي عــن موضــوع ،مــا زال يحظــى
الفتــرة التاريخيــة
َّ
باالهتمــام ،حاليـ ًا؛ ونعنــي موضــوع الذكــورة؟
 أعتقــد أن أفضــل طريقــة لفهم مشــكالت حقبة زمنيــة ما ،وفهماألفــراد المنتميــن إلــى هــذه الحقبــة ،تكــون باستكشــاف البــذور
ـم زرعهــا فــي الماضــي ،والتــي مــا تــزال ذاكراتنــا تحتفــظ
التــي َتـ َّ
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بهــا ،رغــم النســيان ،ورغــم المراجعــات المثاليــة التــي يمكــن أن
يقدمهــا البعــض لألحــداث التــي طبعــت هــذه الحقبــة .فالتاريــخ
ِّ
ـدم حقبــة الخمســينات بوصفهــا فتــرة رائعــة ،علــى
ـ
يق
ـمي
ـ
الرس
ِّ
غــرار ما نشــاهد في المسلســل التليفزيونــي « ،»Mad Menمثالً.
ـو ،وكان النــاس يكســبون الكثيــر
إذ كانــت الحــرب قــد انتهــت ،للتـ ّ
مــن األمــوال فيشــترون المنــازل ويذهبــون إلى الجامعــات ...غير
أن ســنوات الخمســينيات عرفــت ،أيضـاً ،انتشــار المكّ ارتيــة .فكان
األطباء
يتعرضــون لالضطهاد بســبب آرائهــم .وكان بعض
النــاس
َّ
ّ

يجــرون تجــارب علــى رجــال ســود حامليــن لــداء
الزهــري .وهــذا مــا أطلــق عليــه حينهــا «medical
الطبي» .كان هؤالء
 - apartheidالميز العنصري
ّ
األطبــاء يفعلــون ذلــك بدعــوى عــاج المرضــى،
ّ
لكنهــم -في الحقيقة -كانــوا يفحصون آثار المرض
آدميــة .ثم كانت هناك،
باســتعمال نمــاذج تجارب
ّ
يتحدث
أيضـاً ،الحــرب الكوريــة التــي لم يكن أحــد
َّ
ـي ،اختــرت أن أقــذف بـ«فرانــك
عنهــا .بالنســبة إلـ َّ
مانــي ،»Frank Money-بطــل روايــة الديــار ،فــي
أتــون هــذا الســياق الزمنــي المضطــرب رغبــة فــي
قضيــة تطــرح ،فــي الواقــع ،نفســها ،فــي
مســاءلة
ّ
كلّ األزمنــة :مــا معنــى أن تكون رج ً
ال وســط محيط
تتضافــر فيــه كلّ العوامــل لتشــعرك بالدونيــة،
بانعــدام الكرامــة ،وانعــدام الرجولــة؟

كان عمــرك عشــرين عامــ ًا خــال ســنوات
الخمســينيات ،وكان ذلــك قبــل اندالع حركة
المطالبــة بالحقــوق المدنيــة .كيــف كانــت
شــخصيا؟
حياتــك أنــت،
ًّ
 كانــت رائعــة ،بالفعــل [تضحك لرؤيتها الدهشــةالعامة
محياي] .حصلت على شهادة الثانوية
على
ّ
ّ
في الســابعة عشــرة ،ثــم التحقــت بالجامعة ،وقد
أحضــر بحــث دكتــوراه
أحببــت األمــر كثيــراً .كنــت
ّ
حــول «ويليــام فوكنــر» و«فرجينيــا وولــف» ،ورؤية
كلّ منهمــا لالنتحــار :فهــو عالمــة علــى الفشــل
الحر ّية
بالنســبة إلــى «فوكنــر» ،وتعبير مثالي عــن
ّ

بالنســبة إلــى وولــف .كنــت أتد َّفــق بالطاقــة ،كنــت
ـدي اعتقــاد أن بوســعي فهــم كلّ مــا
ذكيــة ،وكان لـ َّ
يحيــط بــي .كنــت محبوبــة لــدى عــدد كبيــر مــن
ـدي غــرور
النــاس ،ولــم أكــن أعبــأ بالباقيــن .كان لـ َّ
الشــباب ...إنــه إحســاس رائــع! لكننــي أستشــعر،
داخليـ ًا [تشــير إلــى جســدها] ،بأننــي مــا زلــت ابنــة
 23ســنة ،وســأظلّ كذلــك لألبــد .بعــد ذلــك ،بدأت
تزوجــت ورزقت بأطفــال ،ثم حدث لي
أشــتغل ثــم َّ
مــا يحــدث للجميــع ،تقريبـاً :أهملت نفســي بعض
هويتــي الحقيقيــة بقيــت هنــاك ،في
الشــيء .لكــن َّ
ســنوات الخمسينيات.

حريتــك فــي التنقُّــل كانــت محــدودة
لكــن ِّ
جــداً ،فــي ذلــك الوقــت...
ّ

طبــق بشــكل كبيــر ،فعالً.
 كانــت سياســية الميــز ُت َّكنــت أدرس فــي جامعــة «هــوارد»Howard-
مخصصــة للســود ،فقــط ،ولــم
وهــي جامعــة
َّ
يكــن يســمح لهــؤالء باســتعمال دورات الميــاه
العموميــة ،مــا عــدا مكانــ ًا وحيــد ًا تابعــ ًا ألحــد
األســواق الممتــازة .كان ذلــك ،فــي الحقيقــة،
أي شــيء آخــر .في تلك
يشــعرني بالمــرح أكثر من ّ
الفتــرة ،كانــت واشــنطن مليئــة بطبقــة من الســود
يشــتغلون لحســاب الحكومــة .لقد كانوا يشــكِّ لون
طبقــة وســطى ميســورة ،وكان بوســعي أن أشــرب
مــن جميــع النافــورات ،مــع بعــض االســتثناءات
التــي ال فائــدة فــي ذكرها...لقــد ك ّنــا نعيــش معـاً،
دون أن ننتبــه إلــى مــا يحيــط بنــا مــن أســوار.

ومتــى -بالضبــط -بــدأت هــذه األســوار تظهــر
لــك؟
 بــدأت أعــي بوجــود الميــز عندمــا بــدأت أقــومبجــوالت فــي الجنــوب األميركــي بصحبــة الفرقــة
المســرحية للجامعــة التــي كنــت أنتمــي إليهــا.
يوجهوننــا،
ـراً ،وكان بعــض النــاس ِّ
ك ّنــا نســافر سـ ّ
طبــاخ أعرفــه
ّ
ويمدوننــا بالمســاعدة« :هنــاك ّ
في« ، »Waldorf Storiaاذهبوا لمقابلته ،قولوا
إنكــم مــن طرفــي وســيتك َّفل بإطعامكــم» .عندمــا
المخصصــة لنــا غيــر
أن أماكــن النــوم
ك ّنــا نجــد ّ
َّ
قســيس
الئقــة ،ونبحــث ،فــي دليــل الهاتــف ،عــن ّ
أســود يتك َّفل بالبحث عن أُ َسـ ٍر يمكنها استضافتنا.
قصــة
هــذا -بالضبــط -مــا أردت إبــرازه مــن خــال ّ
«فرانــك» :حيــن كان ُيمنــع مــن تنــاول الطعــام في
جراء
مــكان ،أو االســتحمام في آخر ،لــم يكن يثور ّ
ذلــك ،أبــداً .أنــا لــم أكــن أشــعر بالغضــب حينهــا،
لكنــي شــعرت بــه فــي وقــت الحــق ،حيــن بــدأت
المرشــحين
يتفوه بها بعض
أســمع الكلمــات التــي
َّ
َّ
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للرئاســة ،...وحينمــا عاينــت طريقــة بعضهــم فــي
محاولــة تبريــر الجرائــم العنصريــة ...ال يســتطيع
النــاس ،اليــوم ،أن يجاهــروا بالحقــد ،ولكن الحقد
مــع ذلــك -يبــدو واضح ـ ًا فــي بعــض الخطابــاتالتــي (وإن ســعت إلــى الحياد ،قدر اإلمــكان) تبقى
صادمــة ،رغــم كلّ شــيء.

توجهــك
هــل كان الحقــد أكبــر دافــع وراء ُّ
للكتابــة؟
 ليــس تمامــاً ،ففــي البدايــة مارســت الكتابــةلمــلء أوقــات فراغــي .فكتابتــي لروايــة «العيــن
األكثر زرقة» [كان عمرها ،آنذاك 39 ،ســنة وكانت
تربــي ولديها بمفردها] ،جــاءت بعد انضمامي إلى
ّ
قصــة طريفة أثَّرت
ـة
ـ
كتاب
أود
ـت
ـ
كن
ـة.
ـ
للكتاب
ـة
ـ
ورش
ّ
ّ
ـي بشــكل كبيــر :كان ذلــك عندمــا كان عمــري 12
فـ َّ
أو  13ســنة ،وكنــت أتجــادل أنــا وصديقــة لــي حول
وجــود اللــه ،إذ كنــت أؤكِّ ــد أن اللــه موجــود بينمــا
كانــت هــي تنفي ذلك ،تماماً ،والســبب في موقفها
(كمــا حكــت لــي) هــو أنهــا قضــت ســنتين كاملتيــن
إل أن
ـرع إليــه كــي يمنحهــا عينيــن زرقاويــن ّ
تتضـ َّ

شــيئ ًا مــن ذلــك لــم يتح َّقــق .أتذكَّ ــر أننــي ،حينهــا،
فكَّ ــرت :كــم كانــت صديقتــي ســتبدو ســخيفة
تنبهت إلى
بعينيــن زرقاويــن! ،وفــي الوقــت نفســه َّ
أن الفتــاة تبــدو جميلــة كمــا هــي عليــه .كانــت تلك
جيــداً ،معنــى الجمــال
َّ
ـرة أســتوعب فيهــاِّ ،
أول مـ ّ
الفريــد؛ ذلــك الجمــال الــذي يتم َّتــع بــه كلّ منــا،
تمامـاً ،كمــا هــو عليــه ،وكنــت أتــوق لفهم الســبب
الــذي يمنــع صديقتــي مــن رؤيــة ذلــك الجمــال،
قصتــي حــول
حتــى يتس ـ ّنى لــي أن أنســج خيــوط َّ
ذلــك.

كتبــت روايتــك األولــى هــذه خــال ســنوات
الســـــــــبعينات ،مــع بــــــــزوغ حــــركة «black
-powerالقـــــــ ّـوة الســــــوداء».
 لقــد بدأنــا ،حينذاك ،نقرأ هذا الشــعار في جميعشــوارع نيويــورك« :األســود جميــل» ،عندمــا كنــت
يــردد هــذا الشــعار بالقــرب منــي،
أســمع أحــد ًا
ِّ
أرد عليــه« :مــا
أن
فــي
الرغبــة
بــي
تســتبد
كانــت
ّ
ّ
هــذا الهــراء؟ هــل لــي أن أذكركِّ ــم بــأن األســود لــم
يكــن ،دائمـاً ،جميـاً؟» فالعنصريــة خلَّفــت ،لــدى
الســود ،إحساس ًا شديد ًا باالشــمئزاز من أنفسهم.
ـدي لهيمنــة البيــض،
ومــن وجهــة نظــري ،إن التصـ ّ
«القوة السوداء» ،يعني أن السود
باالحتماء وراء
ّ
مــا يزالــون حبيســي نظــرة اآلخــر إليهــم« .األســود
جميــل؟» حســناً ،ال مشــكلة ،لكــن ذلــك ال يعــدو
أن يكــون فكــرة نمطيــة أخــرى .وأنا لم أقبــل ،يوماً،
أن أشــكِّ ل نفســي وفــق الطريقــة التــي يرانــي بهــا
اآلخــر .كانــت طريقتــي -بالمقابــل -تقــوم علــى
تصفيــة القمــع فــي داخلــي ،تمامـاً ،وبعــد ذلــك،
فقــط ،يفتــح لي الكــون ذراعيه ،ويصبح كلّ شــيء
ـرد الفعــل ،بــل
ممكنـاً؛ ألننــي -بذلــك -ال أكتفــي بـ ّ
أتمكَّ ــن مــن البلــوغ إلى حقيقتي فــي عمقها ،أيضاً.

هــل علَّمتــك الكتابــة أن تنظــري إلــى األمــور
بمنظــارك الشــخصي؟
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ـك فــي ذلــك ،فاألمــر يقتضــي منــي شــحذ
 ال شـ ّكلّ إمكاناتــي ،ســواء مــا تع َّلــق منهــا بالكتابــة ومــا
تع َّلــق بالمعرفــة .إننــي أجمــع وثائــق كثيــرة عــن
أود الكتابــة عنــه ،ليتس ـ ّنى لــي فهــم
أي موضــوع ّ
ّ
األمــور فــي أبعادهــا المختلفــة ،وليــس حســب مــا
يوافــق ميولــي الشــخصي ،فحســب؛ فعلــى ســبيل
المثــال :ارتكبــت خطـ ًـأ فــي روايتــي األولــى ،حينمــا
جعلــت مــن شــخصية «موريــن بيــلMaureen-
 ،»Pealالفتاة الشقراء صاحبة الجوارب المثالية،
شــخصيةً كريهــة [تضحــك] .لــم أكــن أفهــم آنذاك
خوفهــا الشــديد مــن أن يحســدها اآلخــرون .فــي

المهــم لنــا ،دائمــاً ،أن ننظــر إلــى
اعتقــادي ،مــن
ّ
األشــياء بالمقلــوب ،بالشــكل الــذي يقــال لنــا إنهــا
يجــب أن تكــون عليــه ،فحســب .عندما كتبــت رواية
«محبوبــة »Beloved-كانــت النســاء تناضلــن مــن
بالحــق فــي عــدم اإلنجــاب
لهــن
أجــل أن ُيع َتــرف
ّ
ّ
والســماح لهــن بالولــوج إلــى وســائل منــع الحمــل
وإلــى اإلجهــاض .وفي فترة العبوديــة ،كانت األمور
فالحر ّية بالنســبة إلى «سيث-
منحى عكســياً؛
تأخذ ً
ّ
تتحمــل
 ،»Sethبطلــة الروايــة ،كانــت تعنــي أن
َّ
ـؤوليتها ا ّتجــاه طفلهــا ،حتــى وإن تط َّلــب ذلــك
مسـ َّ
حرمانــه مــن الحيــاة ،لكــي تج ِّنبــه مصيــر العبوديــة
الــذي كان ينتظــره حتمـاً.

يبدو أن الحواجز بين الطوائف البشرية بدأت
تكبــر ،يومـ ًا يعــد يــوم ،فــي الواليــات الم َّتحــدة
وفــي أوروبــا .مــن وجهــة نظــرك ،كيــف يمكــن
ـدي لهــذه الظاهرة ؟
التصـ ّ
 صحيــح .يشــعر النــاس بالخــوف مــن شــيء مــا،فينكفئــون علــى أنفســهم ،ويلت ّفــون حــول مطالــب
ـم
ّ
هوياتيــة مبالــغ فيهــا؛ فباســم ســلطة المــال تتـ ّ
خصخصة المدارس والمستشفيات والطرق ،و-في
يتم القذف بطبقات اجتماعية كاملة
الوقت نفســهّ -

يعبــرون
إلــى براثــن الفقــر والحرمــان؛ ولذلــك هــم ِّ
عــن غضبهــم بهــذه الطريقــة .والحقيقــة أن مــن
الواجــب أن يعتنــي بعضنــا بالبعــض اآلخــر .عشــت
طفولــة فقيرة ،وحين ك ّنا نتســكَّ ع فــي الطرقات كان
ليوجهنــا ،ويحملنا
يتدخــل أحد الراشــدين ،دائمـاً،
َّ
ِّ
علــى العــودة إلــى الســلوك القويــم .كنــت أكــره
ذلــك ،بالطبــع [تضحك] .وعندمــا كان أحد الجيران
يصــاب بمــرض مــا ،يســارع الباقــون لالعتنــاء بــه،
ـودة ،ولكن الزمن
حتــى وإن لــم تكــن بينهــم وبينه مـ ّ
يتغيــر ،وعندمــا أشــاهد ،اليــوم ،نســبة كبيــرة مــن
َّ
ســكّ ان نيويــورك يمارســون الزراعــة فــي حدائقهــم
الخاصــة ،ويحصــدون ثمــار ًا طبيعيــة ليتقاســموها
ّ
مؤشــراً
أود أن يكــون ذلــك -بالفعــل-
ِّ
مــع اآلخريــنّ ،
علــى مســتقبل أفضــل.
■ ترجمة :سهام الوادودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان األصلي والمصدر:

Toni Morrison : «Être black n’a pas Toni Morrison:
»«Être black n’a pas toujours été beautiful

https://www.psychologies.com/Culture/Savoirs/Litterature/Interviews/Toni-Morrison-Etre-black-n-apas-toujours-ete-beautiful
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األدب الهسباين-املغاربي..

الكلمة املشتعلة!

نشــأت ظواهــر اللغــات الحدوديــة يف فضــاءات مشــركة حيــث تغــدو لغــة اآلخــر غــر
غريبــة أو متبنــاة ،بــل تصــر لغــة خاصــة لخلــق عمليــات للبحــث واإلبــداع .ذلــك حــال
األدب الــذي يبدعــه بعــض الكتــاب املغاربــة عنــد اســتخدامهم للغــة اإلســبانية كلغــة
لنقــل إبداعاتهــم األدبيــة.
خوسيه ساريا*

Charlie baird

(أميركا)▼

فــي مواقــع الحــدود الجنوبية إلســبانيا ،التي شــكلت
دنيويــا فضــاء مكانيــا لحكايــات مشــتركة ،تصيــر
ً
اإلســبانية لغــة مشــتركة ،ويــؤدي ذلــك إلــى انبثــاق
منطقــة إبداعيــة هجينــة وخالســية مما هو هســباني-
أندلســي ،وممــا هــو مغربي وســفردي ،حيــث تحدث
هــذه الظاهــرة الخاصــة باللغــة الحدوديــة ،انطالقــا
مــن اللقــاء المســتمر بيــن األديــان والمعتقــدات
والثقافــات واللغــات ،وصــوال إلــى توفيقيــة تضمــن
ـارا ذا قيمــة ال ُتضاهــى تمكــن مــن خاللــه
للكاتــب إطـ ً
العديــد مــن المؤلفيــن أن يبدعــوا أعمالهــم التــي
انبثقــت عنــه فــي عملية مســتمرة الزدواجيــة ثقافية/
ـر عن ذلــك الباحث
ازدواجيــة لغويــة .هكــذا َ
كان ُي ِّ
عبـ َ
الراحــل رودولفــو خيــل غريمــاو ،فــي مقدمــة "زقــاق
المــاء" ،األنطولوجيــا المعاصرة لألدب اإلســباني ،إذ
يقــول" :أعتقــد أن هــذا ينطلــق مــن حقيقــة أساســية
هــي أن اللغــة اإلســبانية ليســت لغــة مســتوردة ،بــل
لغــة أهليــة ذات قــرون مــن االختراق واالنغــراس في
المغــرب والجزائــر وتونــس".
فــي هــذه المنطقــة ،كان مــن الممكــن أن تحــرض
مجــات مثــل "المعتمــد" أو "كتامة" ،التــي أصدرتها
ترينــا ميركاديــر ،مــن العرائــش ،وخاســينتو لوبيــث
غورخــي ،مــن تطــوان ،إلــى التعايــش األدبــي بيــن
محمــد الصبــاغ ،وفيثينتــي أليكســاندري ،وأحمــد
أعــرارو ،وخيــراردو دييغــو ،وعبــد القادر الورياشــي،
ومويســيس غارثــون الســرفاتي أو عبــد اللطيــف
اللعبــي.

إن اســتمرارية العالقــات الموجــودة خــال التاريــخ
المشــترك بيــن إســبانيا وشــمال إفريقيــا ،ورحــات
الشــتات المتعاقبــة للســفارديين واألندلســيين
والموريسكيين ،وتدفقات الهجرة في كال االتجاهين،
وتأثيــر منطقــة الحمايــة خــال الحقبة االســتعمارية
اإلســبانية ،يجعــل تنويعات اإلســبانية الموجودة في
المغــرب (اإلســبانية ،والالدينــو والحاكتيــة) لغــة ال
تعتبــر بــأي حــال مــن األحــوال لغــة أجنبية؛ بــل على
العكــس مــن ذلــك ،فــإن هــذا يفتــرض تأكيــد الهويــة
المعتــرف بهــا فــي التقاليــد الهســبانية األندلســية،
التــي قــد تركــت عالمــات انتمائهــا ســواء فــي تراثهــا
الشــفهي فــي المنطقــة مثلمــا فــي األدب المكتــوب.
مــن المؤكــد أن التــراث الهســباني مــا يــزال مســتمرا
بيــن المجتمعــات المغاربية المنحــدرة من الهجرات
الموريســكية التــي حدثــت بعــد المراســيم المختلفة
لفيليبــي الثالــث .إن هــذا االنتمــاء الدمــوي والتقاليد
اللغويــة المكتســبة ،والتــي تترجم إلــى عدد ال حصر
لــه مــن أشــكال مــن اللهجــات العربيــة المتفــردة،
يجعــل مــن ظاهــرة الهســبانية األندلســية ظاهــرة
متجــذرة فــي منطقة شــمال إفريقيا .إن إعــادة اللقاء
مــع هــذا اإلرث اللغــوي بعــد الحــروب األفريقانيــة،
ســوف يصــل إلــى اإلنــزال االســتعماري إلســبانيا فــي
المغــرب ومــا تــاه الحقــا مــن عمليــة إقامــة منطقــة
الحمايــة فــي مجمــوع أنحاء منطقة الشــمال (الريف
وجبالة) ،ومنطقة طرفاية والصحراء ،وهذا سيجلب
معــه التعزيــز لتلك القناعات ،هكــذا يلخص القضية
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ألفونســو دي ال ســيرنا فــي مقدمــة كتــاب "األدب المغربــي باللغــة
القشــتالية" لمحمــد شــقور وســيرخيو ماســياس" :إن التفكيــر
الشــامل والمتكامــل باللغــة اإلســبانية ليــس بالنســبة إليهــم عمـ ً
ا
اغترابيــا ،بــل اختــراق إلــى منطقــة ذهنيــة تعتبــر مجــاورة ،لكــن
ً
ليــس فقــط مــن خــال الجغرافيــا أو الظــروف السياســية ،وإنمــا
جــارة خــال حيــاة طويلــة مــن ثمانيــة قــرون تــم إمضاؤهــا معــا".
وهــذا يقودنــا إلــى مــا يســمى بـــ "مغربيــة" اللغــة اإلســبانية أو
توفيقيــة اللغــة اإلســبانية فــي العمــل اإلبداعــي للمؤلفيــن مــن
ـف عــن
شــمال إفريقيــا" :كتابــة ،وإن كانــت إســبانية ،فإنهــا ال تكـ ُّ
ِ
ـر ٍ
ـيَ ،قلــقٍ ،
ـي أو ُم َعـ َّ
ب ،حالـ ٍّ
أن تكــون مغربيــة أو ذات محتــوى عربـ ٍّ
ـي مــن الناحيــة اللغويــة".
وحتــى جدلـ ٍّ
إن هــذا االتصــال المكثــف باإلســبانية خالل عهــد الحماية أدى ،في
المقــام األول ،إلــى هســبانية كانــت موجــود ًة مــن قبــل بالفعل في
عقــول وقلــوب العديــد مــن المغاربــة والذيــن تمكنــوا مــن تعميــق
مســاراتها بفضــل الدعامــة األكاديميــة التــي وجدوهــا فــي مراكــز
ـدت عنــه نصــوص ذات منحــى بحثــي ،وفــي
التع ُّلــم ،وهــو مــا تو َّلـ َ
المقــام الثانــي ،انبثــاق اإلبــداع الســردي أو الشــعري المرتبــط،
مباشــرة وبدون ترجمة ،بلغة ســرفانتسُ ،م َشــكِّ ً
ال األدب الهسباني
المغاربــي القــوي ،الــذي أصبــح أحــد المعالــم األدبيــة المتناميــة
واألكثــر اســتثناء فــي مجــال اآلداب المكتوبــة باللغــة اإلســبانية،
خــال القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين ،كمــا يشــير إلــى
ذلــك رودولفــو خيــل غريمــاو فــي العمــل المذكــور ســالفاً ،وهــو
"زقــاق المــاء" ،أنطولوجيــا معاصــرة لــأدب الهســباني المغاربــي.
ســيكون مــرور العديــد مــن الطــاب المغاربــة عبــر المراكــز
التعليمية والجامعة اإلسبانية ،خالل األربعينيات وحتى استقالل
المغــرب ،مــع وســائل اإلعــام المكتوبــة األولــى التــي ســتمنح
الغطــاء للنصــوص األولــى باللغة اإلســبانية ،وهومــا يفترض ظهور
جماعــة مــن المثقفيــن المغاربــة رفيعــي المســتوى فــي المشــهد
والتي ستشــكل الجيل األول الذي ســوف يستعمل اللغة اإلسبانية
كوســيلة للتعبيــر وهــم :مويســيس غارثون الســرفاتي ،عبــد القادر
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الورياشــي ،محمــد بــن عزوز حكيم ،عبــد اللطيف الخطيــب ،أمينة
اللــوه ،محمــد بــن عبــد الســام التمســماني وإدريــس الديــوري،
وآخريــن .وبعــد اســتقالل المغــرب ،الــذي ســيحدث عــام 1956
وحتى التســعينيات ،ســيحدث التخلي العملي من قبل الســلطات
ـتتم إدانتــه مــن قبــل خــوان غويتيســولو..." :
اإلســبانية ،والــذي سـ ُّ
بعــد رحيــل إدارتهــا االســتعمارية ،أبــدت مدريــد عــدم اهتمامهــا
بالعالقــات الثقافيــة مــع هــذه البلــدان ومــع مصيــر مئــات اآلالف
مــن الناطقيــن باللغــة اإلســبانية"...
ومنذ اســتقالل المغرب وحتى عقد التســعينيات ،سيتمكن العمل
الجامعــي المغربــي المثمــر مــن تأهيــل عــدة أجيــال مــن الطــاب،
بتكويــن نوعــي عــالٍ  :عزيــزة بنانــي ،محمــد بويســف الــركاب ،عبــد
اللــه اجبيلــو ،ســعيد الجديــدي ،محمــد الصيبــاري ،مصطفــى
اعديلــة ،وهــو مــا يفتــرض ضمانًــا لتطــور مســتقبل الهســبانية
واإلبــداع باللغــة اإلســبانية فــي المغــرب .إلــى جانــب هــذا العمــل
الجامعــي ،ســتكون مجــددا وســائل اإلعــام المكتوبــة باللغــة
حيــةً  :صحيفة
اإلســبانية الفضــاء الــذي ســيبقي جــذوة الهســبانية َّ
مارويكــوس أي المغــرب (طنجــة ،)1976-1977 ،وملحــق لوبينيــون
أي الــرأي (فــي الربــاط ،منذ أوائــل الثمانينيات) والطبعــات الثالثية
اللغــات مــن لوجورنــال دو طنجــي أي جريــدة طنجــة ،والديبيــش
دو طنجــي أي رســالة طنجــة .وفــي الوقــت الراهــن ،مــن المؤكد أن
الهســبانية وأعمــال البحــث المكتوبــة باللغــة اإلســبانية تتعــزز في
بلــد الجــوار ،لكــن األمــر ليــس كذلــك على مســتوى اإلبــداع األدبي
الــذي لــم يكــد يســتطيع أن ينشــر أكثــر مــن ســبع دواويــن شــعرية
وبعض القصص القصيرة المنشــورة في المجالت والصحف خالل
عقــد التســعينيات برمتــه.
إن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا مختلــف الحكومــات اإلســبانية
الديمقراطيــة لتكثيــف وجودهــا فــي المغــرب ،إلــى جانــب ظهــور
صحيفــة "المنيانــا" أي الصبــاح ،فــي الــدار البيضــاء (،)1990
المكتــوب بالكامــل باللغة اإلســبانية ،ووســيلة نشــر جــزء كبير من
اإلبداعــات باللغــة اإلســبانية ،ســيكونان مــن الدعامــات األساســية
التــي ستســاهم فــي تعزيــز األدب الهســباني المغاربــي ،بشــكل
حاســم.
لكــن منــذ عــام  ،1990وحتــى اآلن ،ســوف يختبــر األدب المغاربــي
الهســباني الفتــرة األكثــر ازدهــارا على مســتوى النشــر .فبعد نشــر
الديــوان الشــعري الموســوم بـــ" :مــا رســمته باللون األبيــض  ...في
األسـ ِ
ـود ()1990
مــا يشــبه ضــوء ( )1990لخليل الطريبــقَ ،
وص ْح َو ُة ُ
لعبــد القــادر الورياشــي ،صــوت الــروح ( )1990وصــوت هذيانــي
( )1991بقلـــم مويســيس غارثــون الســرفاتي والمفتــاح وقصــص
أخــرى ( )1992لمحمــد شــقور ،ترتفــع قائمــة الكتــب المنشــورة في
كل مــن المغــرب وإســبانيا إلــى أكثــر مــن مائــة إصــدار ،ممــا يعــزز
ظاهــرة أدبيــة مثمــرة ومؤسســة ،يمثــل ضمــان اســتمراريتها جيــل
مــن المبدعيــن (شــعراء وســاردين) معاصرين مغاربة :مويســيس
غارثــون الســرفاتي ،كريمــة التوفالــي ،عزيــز التــازي ،عبــد الرحمن
الفاتحــي ،أحمــد محمــد امغــارة ،محمــد بويســف الــركاب ،محمد
لعشــيري ،ســعيد الجديدي  ،محمد أقلعي ،مفيد اعطيمو ،أحمد
أوبالــي ،محمــد التوفالــي ،لميــاء العمرانــي ،نســرين بــن العربــي،

زويــر البقالــي ،حنــان الرايس ،فريــد عثمان-بنتريا راموس ،ســعيد
القضــاوي ،حســن العربــي ،العربــي الحارثــي ،إســماعيل العلوي،
عزيــز أمحجــور ،ســهيدة حميــدو ،نجــاة الشــيك ،محمــد المرابط،
مصطفــى بوصفيحــة غارســيا ،ليلــى بلغالــي وســعاد عبــد الــوارث،
مــن بيــن آخريــن.

الشعر املغربي املكتوب باللغة اإلسبانية

الشــعر المكتــوب باللغــة اإلســبانية مــن قبــل مؤلفيــن مــن أصــل
ـي ،مثلمــا تــم توضيحــه ســالفا ،يمنكــن
مغربــي ،تيــار أدبــي جـ ُّ
ـد فتـ ٍّ
اعتبــار "ألحــان" ( )1962مــن أعمالــه االفتتاحيــة األولــى ،وهــو مــن
تأليــف إدريــس الديــوري وقــد راكــم الشــاعر حتــى اآلن ثمانيــة
ـعريا :ســبع دواويــن شــعرية فــي الفتــرة مــا بيــن
وخمســين ً
نصــا شـ ً
 ،1962-1989أحــد عشــر ديوانــا شــعريا فــي الفتــرة مــا بيــن 1990-
 1999وأربعــون ديوانــا منــذ عــام  2000إلــى وقتنــا الراهــن.
  ولهذا فبسبب عدم وجود تراكم كاف للنصوص يمتنع ،حتى اآلن،
إجــراء تحليــات جيليــة أو مقارنــة صارمــة (وأقــل بكثيــر القــدرة على
ـي َء لدراســات
التحــدث عــن بنــاء نمــوذج خــاص) مــن شــأنها أن تهـ ِّ
نقديــة تقليديــة .ومــع ذلــك ،يمكننــا أن نقــول إنــه علــى الرغــم مــن
وجــود بعــض الســمات المشــتركة لــدى بعــض الشــعراء ،فــإن مــا
يميــز هــذا التيــار األدبــي بشــكل أساســي هــو انتقائيتــه وتنوعــه،
وعــدم اهتمامهــم بالتصــورات الشــعرية للشــعراء بوضــع تنويعــات
مــن المثــل العليــا المشــتركة أو الخاصيــات الجماعيــة التــي تدفــع
إلــى االعتقــاد بوجــود األجيــال؛ والمطالبــة بإثبــات الوجــود ،بيقيــن
مطلــق ،علــى اعتبــار أننــا نواجــه مجموعــة مــن الكتــاب الذيــن رغــم
اشــتراكهم في تقاســم األماكــن العامة والمواضيع األبدية للشــعر،
مثلمــا يشــير إلــى ذلــك رامون بيريــث َّأياال :اإللــه والمحبــة والموت،
كل يفعــل ذلــك حســب الرؤيــة الخاصــة ألولئــك الذيــن يقترحــون
موهبتهــم الشــعرية باعتبارهــا مصيــرا لمــا هــو فــردي ،دون افتراض
االنتمــاء إلــى أي جماعة أدبية ،وتمثل الخيارات اإلبداعية المختلفة
تحــت تأثيــر الحاجــة إلــى تقديــم أجوبــة شــخصية ال تقبــل التأجيــل
إلــى اللحظــة التاريخيــة والمحيــط االجتماعــي ،بما يتجــاوز الحاجة
إلــى اتخــاذ مواقــف وخيــارات جماعيــة أو بنــاء اتجاهــات جماليــة
وجماعية.
ال توجــد ،أو لــم نكــن قادريــن علــى إيجــاد وتقديــم صــورة ،عــن
مجمــوع الشــعر المغربــي المكتــوب باللغــة اإلســبانية ،أو جيــل
أدبــي ،وفقــا للتحديــدات االفتراضيــة التقليديــة للتحليــل بحســب
أورتيغــا إي غاســيت ،ومانهايــم أو يوليــوس بيترســن .وعلــى الرغــم
ممــا تقــدم ،ومــن أجــل تقديــم رؤيــة منهجيــة للقضيــة التــي تهمنــا،
ســوف نســتعمل مصطلــح الجيــل بمعنــى حصــري يشــمل عنصــر
تاريــخ ظهــور األعمــال الشــعرية المختلفــة.
وهكــذا ،فــإن جيــل الشــعراء األوائــل ( ،)1962-1989ســوف يتألــف
بشــكل أساســي مــن إدريــس الديــوري ومويســيس غارثون ســرفاتي
ومحمــد شــقور ،الذيــن قامــوا بتطويــر عمــل ذي طابــع تقليــدي/
إنســاني ،حيــث لــم يراهنــوا فــي أعمالهــم بشــكل صــارم وحاســم
علــى التجديــد أو التحــرر أو الحريــة بالمعنــى اإلبداعــي أو المعنــى
التاريخــي /االجتماعــي؛ بــد ً
ال مــن ذلــك ،ترتفــع هــذه األعمــال

وم َســطَّ ٍر لتنظيــم
باعتبارهــا تمثــل غنائيــة "ذات اعتقــاد ســاطع ُ
الواقــع" ،وهــو تعريــف وضعــه داماســو ألونســو للشــعر اإلســباني
منظما،
ـعرا
ً
الــذي ترســخ فــي األربعينيات .يرفع هؤالء الشــعراء شـ ً
واضحــا وهاد ًئــا ،ممــا يــدل علــى
مــن حيــث الشــكل واألســلوب،
ً
رؤيــة كونيــة للعالــم المتناغــم حيــث تســاهم عذوبــة تأليفاتهم في
توليــد مســاحة هادئــة وال ترتبــط (أو ال تعرف كيــف ترتبط) بالتجديد
ـر فــي العالم العربي ،بشــكل
والحداثــة التــي كانــت قــد بــدأت ُت ْخ َت َبـ ُ
عــام بــدء مــن عصــر النهضــة ،وخاصــة فــي البيئــة المغربيــة منــذ
إعــان "الظهيــر البربــري"؛ مثبتــة نصوصهــا في شــكلٍ مــن الخطاب
التأملي ،الذي يتميز بالحنين الجارف إلى الحب المســتحيل أو إلى
ـطر ُتها:
األماكــن المفقــودة التــي أصبحــت عبــارة عن أماكــن ُتتم أسـ َ
تطوان أو األندلس؛ كل هذا ،يتم تقديمه في صورة بديعية جامعة
ومــن خــال قصائــد غيــر متجانســة حيــث يحضــر التفكيــر التأملــي
الفلســفي أمــام المــكان والزمان اللذين ق ُِّد َر للشــاعر أن يعيشــهما.
فــي هــذه الفتــرة لــم يكــن هنــاك شــعر مكتــوب باللغــة اإلســبانية
ذو طبيعــة قوميــة ليقــف فــي مواجهــة االســتعمار اإلســباني ،كمــا
حــدث فــي منطقة الحماية الفرنســية .فقد جعلــت الحركة الوطنية
المغربيــة الثقافــة أحــد مجــاالت عملهــا المفضــل ،وكان الشــعر
مســاهما منــذ أربعينيات القــرن الماضي ،وبعد اســتقالل المغرب،
في تكوين هوية وطنية خاصة .وكان الشــعر االســباني في المغرب
يتجنــب هــذا الوضــع وال يســاهم ال فــي حركــة االســتقالل نفســها،
وال فــي ردود الفعــل األدبية الالحقة في الســتينيات والســبعينيات،
لــم يكــن هنالــك أي تعــاون مــع مجــات ذات رمزيــة خاصــة مثــل
أقــام ( )1964-1982أو أنفــاس ( ،)1966-1972حيــث مضــت أجيــال
مــن الشــعراء الجــدد الذيــن يكتبــون بالعربيــة أو الفرنســية ،تحــت
تقدميا يســعى إلــى التجديد
أدبــا
غطــاء اإليديولوجيــات اليســاريةً ،
ً
الثقافــي والشــعري .لذلــك ،ظلــت أعمــال الكتــاب المغاربــة الذيــن
يكتبــون باللغــة اإلســبانية مهملــة ومبعدة عن مســتقبل الجماعات
األدبيــة بالمغــرب ،وبالتالــي ،فقد انعزلت فــي أرض ال أحد مادامت
أيضــا لــم تحــظ باهتمــام النقــاد وال الكتــاب اإلســبان.
الجيــل الثانــي ،أي الجيــل الــذي بــدأ كتابــة أعمالــه الشــعرية خالل
الفتــرة مــا بيــن  ،1990-1999وهــو الجيــل الــذي يتشــكل مــن خليــل
الطريبــق ومحمــد مامــون طه ومحمــد الصيباري وســميرة بريغيش
والعربــي الحارثــي ومفيــد عطيمــو وأحمــد محمــد امغــارة والشــاب
عبــد الرحمــن الفاتحــي برغــم مــن أنــه كتــب ديوانــه األول المعنون
بـ :تريانا :صور وأشــعار ســنة  ،1998فإنه يرتبط بشــكل أكبر بالجيل
الثالــث واألخيــر .وشــعراء هــذا الجيــل يحافظــون ،مثــل الجيــل
الســابق ،علــى عزلتهــم وعلــى ذلــك التباعــد ،الــذي تحدثنــا عنــه
ســالفا ،مــع الحــركات الشــعرية الداخليــة للمغــرب ،والتــي ال يتــم
تخصيبهــا بتيــارات التحديــث الطليعيــة للبــاد .يــرث شــعراء هــذه
الفتــرة ويحافظــون علــى خطـ ٍ
ـي ،دون أن يتحملوا
ـاب تعبيـ ٍّ
ـري تمثيلـ ٍّ
ـاء علــى التواصــل البســيط والمباشــر،
رهــان المخاطــرة الكبيــرة ،بنـ ً
لكــن دون المراهنــة على تحويــل اللغة والحياة من خالل القصيدة.
وفــي هــذه المرحلــة ،هنــاك أيضــا العديــد مــن الشــعراء الذيــن
يؤثــرون الشــعر ذي الطابــع التقليدانــي ،ذي الســياقات الدالليــة
األخالقيــة المرتبطــة بالتقاليــد الشــفوية اإلقليميــة .هــذا هــو حــال
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محمــد الصيبــاري وأحمــد محمــد امغــارة
أو خليــل الطريبــق أو محمــد مأمــون
طــه ،الذيــن ال تصــل أعمالهــم ،المليئــة
بالزخــارف التثقيفيــة ،إلــى إبهــار الشــعر
المزهــر ،عنــد صياغــة شــعرية تســافر
فــي منطقــة المعنــوي أو الوصفــي ،دون
الدخــول في حقــول الضمني من المعاني
أو التخييــل الــذي يميــز الشــعر الحديث،
علــى تمــاس مــع الخــط الفكــري لنيكانــور
بــارا ،حين يكتب" :الشــاعر ال يفي بكلمته
إن لــم يغيــر أســماء األشــياء".
تحافــظ أســطورة المــدن واألماكــن
المعيشــة (تطــوان ،طنجــة ،العرائــش أو
أصيلــة) علــى حضــور جوهري فــي العديد
مــن هــذه الدواوين الشــعرية التي تنتشــر
عدواهــا مــن خــال نشــوة غيــر مألوفــة،
تمجيــد مبالــغ فيــه تســعى فيــه الحــواس
إلــى ترســيخ قصيــدة تكــون مخــزن إبهــار،
مرصعــا فــي تناغــم مــع الحنيــن المتأصل
إلــى الماضــي عبــر فضــاءات ولحظــات
مــن الماضــي ،البعيــد أو القريــب .وفــي
تمتــد مســاحات خفيضــة
مقابــل ذلــك،
ُّ
مــن جوهر الكائن البشــري (محمد شــقور
ومويسيس غارثون السرفاتي) وإحساسه
فــي العالــم ،والــذي يتــم التعبيــر عنــه
فــي تذويــت متعــة الحيــاة ،فــي الحــب
كعنصــر مؤســس (العربــي الحارثــي
ومفيــد عطيمــو – الــذي بعــد قصائــده
األولــى" ،مرايــا بدونــك" ( )1994وحــادث
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غــرق ســعيد ( )1996لــم يعــد لتقديــم أي أعمــال شــعرية أخــرى)-
ـي للحيــاة .كمــا أن هــذا الجيــل الثانــي لــم
أو فــي المخــزن الحلمـ ِّ
جماعيــا لبنــاء أعمال تأسيســية ،ولــم يلتحق
فرديــا أو
وعيــا
ً
ً
يتملــك ً
أيضــا بمغامــرة الحداثــة.
الجيــل الثالــث واألكثــر حداثــة هــو الجيــل الــذي بــدأ إنتــاج أعمالــه
الشــعرية منــذ عــام  2000ويواصــل اإلنتــاج حتــى أيامنــا هــذه .إنــه
ـعريا.
األكثــر غــزارة ألنــه راكم فــي الوقت الحالــي ،أربعين ديوانًا شـ ً
وضمنــه تنــدرج أصوات متنوعة مثل عبــد الرحمان الفاتحي ،وعزيز
التــازي ،ومــو توفالــي ،ولميــاء العمرانــي ،وســارة العلوي ،وســعاد
عبــد الــوارث ،وفريــد عثمان بنتريا راموس ،وعزيز أمحجور ،حســن
العربــي ،وإســماعيل العلــوي ،وحنــان الرايــس ،وســعيدة حميــدو
ونســرين بــن العربــي ،وزهيــر البقالي.
ويتميــز هــذا الجيــل ،بشــكل أساســي ،بتجانســه وتعــدده ،ســواء
فيمــا يتعلــق بالمواضيــع التــي تــم تناولهــا أو فــي تشــكيل أعمالــه
أيضــا تبايــن واضــح فــي النبــرة التــي وصــل إليهــا
نفســها .هنــاك ً
كل واحــد مــن مكونــات هــذه الجماعــة مــن الكتــاب .فــي مقابــل
األصوات المخضرمة والمكرســة ،مثل أصوات عبد الفتاح الفاتحي
أو عزيــز التــازي ،اللذين حققا النضج الشــعري ،يتم تقديم أصوات
أصغــر ســن ًا علــى اعتبــار أنهــا تشــكل بشــائر لمســارات جديــدة،
لــم يتــم استكشــافها حتــى اآلن مــن الشــعر المغربــي المكتــوب
باللغــة اإلســبانية .ويحتفــظ باقــي الكتــاب بوضعيــات إبداعيــة ترث
تقاليــد ومــاض ال تســهم فــي شــيء أو فقــط بالقليــل فــي الشــعرية
ـر ُر تخطيطــات وقوالب نمطيــة جاهزة
المعاصــرة ،وهــي تســقط وتكـ ِّ
عفــا عنهــا الزمــن…
إن أبــرز خطيــن إبداعييــن أو مفاهيمييــن يميــزان هــذا الجيــل همــا،
مــن جهــة ،الجانــب االجتماعــي الغنــي (الغالبيــة) الــذي يهيمن في
النصــوص التــي يســاهمون بهــا ،ومــن جهــة أخــرى ،الحاجــة إلــى
توليــد أدب جمالــي مفاهيميــا (األقليــة) .إلــى جانــب ذلــك ،تجــدر
اإلشــارة إلى المســار الجديــد لمعالجة عنصــر الحب-الجنس الذي
اختبــره األصغــر ســنا مــن هــؤالء المبدعيــن وأعــاد صياغتــه لواقــع
يختلــف معــه الشــاعر ويحتــاج إلــى إعــادة بنائــه مــرة أخــرى.
إن عبــد الرحمــن الفاتحــي هــو الممثــل الواضــح االختيــار اإلبداعــي
األول ،والــذي ليــس لــه أي معنــى النتمــاء أو حزبيــة ،بــل شــعرية
تدميــر تدعــم بأطيافهــا اللونية بشــكل حاســم ،انطالقا مــن "وظيفة
واضحــة لســجلِّ العيــش أو ســجل المعيــش الجماعــي ،مثلمــا
للهيمنة الهوياتية ...إن أخذ الكلمة الشــعرية هو تأســيس للحرية،
ـدث رفضــا دائمــا للخــرس ،مقابــل المصطلــح المطابق،
بشــكل ُي ْحـ ُ
الصمــت" ،كمــا أشــار ألبــرت طوريــس .إن الكاتــب المغربــي ،بطــل
زمانــه ،يقــرر تنــاول أدواتــه الكتابيــة ووضعهــا رهــن إشــارة خطــاب
مطالبــات ،فــي ثالثــة خطــوط محــددة هــي :الهجــرة غيــر الشــرعية
وعواقبهــا ،إبــراز الصــدام بيــن الثقافــات واألعــراق وتبعاتــه غيــر
العادلــة ،والتعاطــف مــع القضيــة العربيــة.
لقــد كــرس الفاتحــي لهــذه التيمــات مجمــل ديوانيــن لــه تصــادم
بحــري ( )2000وإفريقيــا فــي أبيــات مبللــة ( ،)2002هــذا باإلضافــة
إلــى إحاالتــه المتواصلــة فــي بقيــة نصوصــه الشــعرية ،شــعراء
آخــرون ،مثــل محمــد شــقور ومحمــد الصيبــاري ،ينغمســون فــي

أصغــر الشــعراء (ســعيدة حميــدو ،وفريــد عثمــان بنتريــا رامــوس،
ونســرين بــن العربي ،ولميــاء العمراني أو زهير البقالي) قد عاشــوا
أو يعيشــون جميعهــم (باســتثناء نســرين بــن العربــي) فــي إســبانيا
وأمريــكا الالتينيــة .هــذا التواصــل الدائــم مــع مــا هــو غربــي ،ومــن
ثمة ،مع مؤلفين أوروبيين كالســيكيين أو معاصرين ،يمكن تلمســه
جديدا ،حيث
ونموذجــا
فــي نصوصهــم ،التي تشـ ِّـي ُد حقبة جديــدة،
ً
ً
حريــة الخطــاب ومعالجــة موضوعــات محــددة (مثــل موضوعــة
الجنــس أو نتائــج األزمــة االقتصاديــة الحاليــة) تتــم بطريقــة أكثــر
انفتاحــا وفــي تجـ ٍ
ـاوب مع الحداثة والمعاصــرة .ومن المحتمل ،في
المســتقبل غيــر البعيــد ،أن تنضــم بعــض هــذه األســماء إلــى تدفق
الثــري لــأدب المغربــي المكتــوب باللغــة الفرنســية أو العربيــة،
ـماء مثــل طاهــر بــن جلــون وعبــد اللطيــف اللعبــي
الــذي أعطــى أسـ ً
وحســن نجمــي ومحمــد بنيــس ،ووفــاء العمرانــي أو عبــد الكريــم
الطبــال ،لكــي نســتحضر باقــة مختصــرة مــن األصــوات التي تشــكل
الثريــا المرصعــة بالنجــوم الذهبيــة للشــعرية المغربية.

استنتاجات

هــذه التيمــة ،وإن بشــكل أقــل تدقيقــا ،بقصائــد منفصلــة ضمــن
بعــض نصوصهــم (قصائــد الجنــوب وأه َّلــةٌ تائهــة لمحمــد شــقور
ور مبللــة لمحمــد الصيبــاري) .إن النتائــج غيــر العادلــة
ص ُ
أو ُ
ــد ٌ
للصــدام بيــن الثقافــات واألعــراق ،فض ً
ال عــن الوضعية الالإنســانية
للمعابــر الحدوديــة ،قــد أبرزهــا فــي طليعــة المشــهد واســتنكرها
الشــاعران عزيــز التــازي ومــو توفالــي .ويقــوم عزيــز التــازي بذلــك
بشــكل مشــترك فــي الجــزء األول مــن ديوانــه "تحذير أخيــر" ،بينما
ـات وأشــعار".
يتنــاول توفالــي القضيــة فــي ديوانــه "أغنيـ ٌ
هنــاك مؤلفــان قــررا الكتابــة بشــكل صريــح وبــا لبــس عــن الهويــة
والقضيــة العربيــة :عبــد الرحمــن الفاتحــي ومحمــد شــقور فــي
قصائدهمــا ربيــع فــي رام اللــه وبغــداد ( )2003والســماء الجريحــة
( ،)2003مــن جانبــه ،كــرس محمــد شــقور فــي ديوانــه خفقــات
الجنــوب ( )2004أحــد أقســام الكتــاب والمعنــون بـــ" :إيبيثيديــو"
لإلدانــة الواضحــة والصريحــة لحاالت الظلم في األرض المقدســة،
وفــي العــراق ،وفــي غوانتانامــو ،وبيــروت أو فــي بقيــة إفريقيــا.
فــي شــعر عزيــز التــازي ،هنــاك اهتمــام شــديد بالتطــور الجمالــي
للقصيــدة الــذي يســتند إلــى اســتخدام الكلمــة الدقيقــة ،بحثــا عــن
األصــل ،وليــس عــن الصــورة ،التــي ليســت ســوى انعــكاس خالــص
وخدعــة للنمــوذج الــذي تنتمــي إليــه ،وذلــك بإعــادة صياغــة هــذا
النقيــض الدائــم لألطروحــة بيــن مــا تــم تحقيقــه ومــا هــو آت .إن
الشــعر ينصــب نفســه ،فــي أعمــال الشــاعر الفاســي الــذي ،فــي
ـم
النهايــة ،يشــهر شــعرا انعكاســيا حميميــا ،فــي محاولــة لكــي َي ُلـ َّ
وســائله التعبيريــة نحــو الداخــل ،نحــو األنــا المنعزلــة والمصابــة
بالوهــن العصبــي ،حيــث تتأســيس الحاجــة إلــى تفكيــك العالــم
مباشــرة لولــوج فضــاء رمــزي ،ســوريالي فــي بعض الحــاالت ،حيث
ـي غير
يبــرز الشــاعر ارتياباتــه مــن واقــع ُيقـ َّ
ـد ُم لنــا فــي مظهــر اليومـ ِّ
قابــلٍ للتشــكيك.

إن األدب الهســباني المغاربــي ،وضمنــه الشــعر المغربــي المكتوب
باللغــة اإلســبانية ،وهــو بعــد مــا يــزال فــي مطلــع فجــره ،يفتــرض
وجــود حركــة أدبيــة ذات خصائــص مميــزة متباينــة ذات داللــة ،مــع
القــدرة علــى التفــرد عــن األدب فــي شــبه الجزيــرة اإلســبانية .مــن
الضــروري والدقيــق اإلشــارة ،فــي هــذه النقطــة تحديــدا ،إلــى أن
تبعيــا لذلــك ،ولكــن غنــاه وعظمتــه تكمــن
أدبــا
هــذا األدب ليــس ً
ً
فــي حقيقــة تكمــن فــي كونــه يمتلــك هويتــه الخاصــة.
فأنــا أقتســم مــع الكاتــب الهســباني المغربــي فريــد عثمــان  -بنتريــا
رامــوس رؤيتــه بصدد أن الثقافة ،وليس الجنســية ،هي التي تشــكل
الكينونــة األدبيــة لألعمــال األدبيــة .وذلــك مــن خالل امتــاك هؤالء
المؤلفيــن وعيــا بثقافــة مشــتركة ،لديهــم القــدرة على تشــكيل عمل
توفيقــي ،علــى حــدود الملحمــة اليوميــة ،حيــث يصيــر المغاربــي
يتعرب .إن األدب الهســباني المغاربي
إســبانيا أو يبلغ األندلســي أن
َّ
يتكــون إذن مــن مجموعــة متنوعــة مــن المؤلفيــن المغاربيين الذين
يغــزون فــي المنطقــة اإلبداعيــة /الذهنيــة مــن خــال لغــة اآلخــر
ولغــة مؤلفيــن مغاربييــن آخريــن مــن أجيــال ثانيــة الذيــن ال يكتبون
فقــط باللغــة اإلســبانية بــل وحتــى بلغــات أخــرى للدولة اإلســبانية،
وكلهــم يســاهمون ،فــي إنشــاء بوتقــة متعــددة الثقافــات وتمتلــك
اإلســبانية كـ" :كلمة مشــتعلة".
تلــك الصهــارة التــي ال حصــر لهــا مــن األماكــن والشــخصيات
والحكايــات واألحاســيس ،التــي تتضمــن فضــاءات مشــتركة ،قــد
كانــت هــي المــادة اإلبداعيــة التــي وظفها هــؤالء المؤلفون لتوســيع
آفاقهــم اإلبداعيــة انطالقــا مــن لغــة مشــتركة ،جاعليــن مــن األدب
الهســباني المغاربــي الوجهــة لتلــك اإلســبانية التــي بــدأت كلغــة
ـيعها مــن خــال لغــة الالدينو الخصيبــة واللغة
مســتعربة وتــم توسـ ُ
العجميــة الموريســكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أص ُ
ِ
ووضعيَّتُه الراهنة
ول األدب املغربي باللغة اإلسبانية وتطورُه
ُ

احل
الس
عىل
َاب
د
بآ
مغاربة
َّ
ِ
ِ
ٍ
األدب املغــريب باللغــة اإلســبانية ( )LMLEهــو أدب جديــد يف املشــهد الحــايل لــآداب الهســبانية ،والــذي ينضــم
إىل األرسة اإليبرييــة واألمريكية-الالتينيــة .لكنــه مــع ذلــك ،مل ترافقــه حتــى يومنــا هــذا ،متابعــة صحافيــة جيــدة وال
ٌ
ـع مامثـ ٌ
ـل وأيضــا
ـب يف إســبانيا ،كــا مل يكــن معرو ًفــا
االسـ
ـتقبال الواجـ ُ
تقريبــا يف أمريــكا الالتينيــة .وقــد كان لــه وضـ ٌ
ً
ِ
ـف يف النصيــة وتطــور اآلداب التــي تعــرف تناميــا يف العــامل غــر الالتينــي يف كل مــن آســيا حالــة الفلبــن مثــا،
ُمخ َتلـ ٌ
ويف إفريقيــا مثلــا يحــدث يف تونــس والكامــرون وســاحل العــاج والســنغال ويف بلــدان أخــرى يف القــارة ،باســتثناء
غينيــا االســتوائية التــي يتمتــع لهــا أدبهــا القومــي اآلن فعــا بهويتــه الخاصــة.
محمد أبريغش*
بالمقارنــةً مــع األدب فــي شــبه الجزيــرة اإليبيرية واألدب فــي أمريكا
الجنوبيــة ،يمكــن اعتبــار األدب المغربي باللغة اإلســبانية من حيث
أدب أقلية،
اللغــة واإلصدار والنشــر والتلقــي خارج مجاله الترابــيَ ،
أوج مراحل
ثانــوي وهامشــي وحــدودي ،دون تقعيــد حتى اآلن وفــي ِ
المخــاض التطــوري ورســم مالمــح هويتــه الذاتيــة النقديــة ،وحتــى
ضمــن أفــقٍ ملتبـ ٍ
ـس .ورغــم أن هــذا الوضــع يشــترك فيــه مــع اآلداب
الهســبانية-األفريقية المشــار إليهــا آنف ـاً ،إال أنــه يختــص بمالمــح
ـاص بالمثــل.
ـور ذاتــي خـ ٍّ
متميــزة ذات تطـ ِّ
لقــد كان حتــى اآلن موضوعا لما يقرب من ســت عشــرة أنطولوجية،
جزئيــا لــه ،لكنــه مــن حيــث اســتقباله النقــدي ،فقد
كليــا أو
ً
مكرســة ً
ُعومــل ومنــذ البدايــة فــي المغــرب إن لــم يكــن بــازدراء ،فبالمبــاالةٍ
مؤخرا بالتــوازي مع ذلك
ـار االهتمــام بــه متزايــدا
سـ َت ِخف ٍَّة ،وإن صـ َ
ً
ُم ْ
مــن جانــب النشــر أو مــن الجانب األكاديمــي خارج البــاد ،وتحديدا
بإســبانيا والواليــات المتحــدة ،على وجــه الخصوص.
يمكــن تتبــع أصــل األدب المغربــي فــي اللغــة اإلســبانية ،كمــا يجرؤ
علــى تحديــد ذلــك كل مــن محمــد شــقور وســيرخيو ماســياس فــي
القــرن التاســع عشــر ،مــن خــال شــخص مجهــول يدعــى لحســين
منــون مــن خــال نص نشــر في عــام  1877فــي الصحيفــة المدريدية
" El Imparcialإيــل إيمبارثيــال" بعنــوان "رســالة مــن المغــرب"،
وهــو عبــارة عــن تعليــق إخبــاري صحفــي عــن زيــار ٍة لوفـ ٍ
ـد إســباني
لمدينــة فــاس ،مــن تأليف مغربي مشــكوك فيه لكنــه ذو قيمة أدبية
منخفضة .ومع ذلك ،ينبغي البحث عن شــجرة األنســاب الحقيقية
والواقعيــة لــآداب التــي َت ُه ُّمنــا فــي المجــات األدبيــة اإلســبانية
المغربيــة الشــهيرة والمتفــردة فــي األربعينيــات والخمســينيات
مــن القــرن العشــرين ،وتحديــدا فــي كتامــة ( ،)1953-1959الملحق
األدبــي لتمــودة  ،Tamudaالــذي كان يصــدره مــن تطــوان الشــاعر
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ـي خاســينتو لوبيــث غورخــي ،بيــن عامــي
المليلـ ُّ
ـي مــن أصــلٍ ألقنتـ ٍّ
انِ
أدبي من النصوص األولى األدبية
 1953و .1959وفيهــا صــدر َّ
نصان َّ
الحقيقيــة بتعبيــر لغــوي وبنــاء تخييلــي ُمكتمــلٍ  ،همــا قصتــان،
ـد ُة" لعبــد اللطيــف الخطيــب عــام  1953و"زليخــة"
"الم ْب َعـ َ
األولــى ُ
تندرج في مجال الســرد،
وكلتاهمــا
لمحمــد التمســماني عــام .1955
ُ
ُ
ـياء أكثــر عــن زريــدة" ،وهــي قصــة
ويجـ ُ
ـب أن تنضــاف إليهمــا "أشـ ُ
كتبهــا إدريــس الديــوري وهــي منشــورة فــي  ABCعــام  ،1949يمكــن
اعتبــار هاتــه المســاهمات المالمــح األدبيــة األولــى لــأدب المغربــي
باللغــة اإلســبانية فــي الحقبــة االســتعمارية ،وهــي الوحيــدة التــي
ال داعــي للقــول إنهــا تســتحق هــذا الصفــة .ووفقً ــا لتاريــخ نشــرها،
رأت النصــوص الثالثــة النــور فــي أوائــل الخمســينيات ،بعــد فتــرة
وجيــزة مــن انتهــاء الحماية واســتقالل المغــرب الذي تالهــا في عام
 .1956أمــا اإلبداعــات األخــرى التــي تــم اعتبارهــا أدبيــة والتــي تــم
االستشــهاد بهــا أحيا ًنــا مــن طــرف بعــض الباحثيــن ،مــن نــوع رحلــة
عبــر األندلــس البــن عــزوز حكيــم عــام  1948وبعــض القصائــد هنــا
ـمى عبــد الســام الكريفتي،
وهنــاك ،مثــل قصيــدة "قمــر" ألحــد ُي َسـ َّ
والتــي نشــرت ســنة  1928فــي مجلــة راثــا ،وهــي إحــدى المنشــورات
الدوريــة التابعــة لالســتعمار والمتعاطفــة مــع الثقافــة الســفردية،
وليســت لهــا أي قيمــة جماليــة أو خياليــة ،باإلضافــة إلــى حقيقــة أن
وم ُيــولٌ إبداعيــة واضحــة،
مؤلفيهــا عرضييــن وليســت لهــم موهبــةٌ ُ
ـف أي
ـ
تخل
ـم
ـ
ل
ـا
ـ
لكونه
ـا
ـ
وهــذان العامــان األخيــران ســيتأكدان الحقً
ْ
مجسـ ٍ
ـد أو أي نــص أدبــي يحظــى باالعتبــار .أمــا
أثــر لعمــل إبداعــي
َّ
بالنســبة لحالــة محمــد الصبــاغ فهــي حالــة خاصــة وديوا ُنه "شــجرة
النــار" الصــادر عــام  1954فهــو لم ُيك َتب في األصل باللغة اإلســبانية
كمــا كان يعتقــد ،وكانــت ترجمتــه إلــى اإلســبانية ترجمــة ذاتيــة ،أو
باألحــرى ترجمــة مشــتركة قــام بهــا شــاعر تطــوان بمســاعدة ترينــا

ميركاديــر .باإلضافــة إلــى ذلك ،فــإن المســاهمات التي قدمهــا ،أو ً
ال
فــي المعتمــد ( ،)1947-1956والحقــا ،في كتامة فلم تكن إســهامات
إبداعيــة خياليــة أو قصائــد مكتوبــة باللغــة اإلســبانية ،بــل كانــت
أساســا ترجمــات لقصائــد شــعرية مــن عيــون الشــعر اإلســباني فــي
ذلــك الوقــت ،ولكــن وأيضــا الترجمــات الذاتيــة ،وهــذه المهمــة
دومــا يحظــى فيهــا بمســاعدة المســتعربة اإلســبانية
األخيــرة كان ً
ليونــور مارتينيــث مارتيــن .وكاســتنتاج لــكل مــا ســبق ،نخلــص إلــى
انتمــاء محمــد الصبــاغ الحقيقي والطبيعي لــأدب الوطني المغربي
المكتــوب باللغــة العربيــة .هناك معطى يجب أخــذه بعين االعتبار،
فب َع ْيــد اســتقالل المغــرب ،لــم يعــد كاتــب "شــجرة النار" إلــى كتابة
ُ
أي شــيء باللغــة اإلســبانية ،وليــس لدينــا أي معطيات عــن ترجماته
مــن اإلســبانية إلــى العربيــة ،أو الترجمــات المشــتركة أو ترجمــات
نفســها تم
فترضــة ،وقصــة الخطيــب المعنونــة
ذاتيــة ُم
َ
ُ
بـ"الم ْب َع َدة" ُ
ـر َها باللغتيــن العربية واإلســبانية فــي ِ
ذات اآلن بِأحد األعداد من
نشـ ُ
مجلــة "كتامــة" .فــي حــال عــدم وجــود بيانــات موثوقــة ،ال نعرف ما
ـداع خالص ،لذلك
إذا كانــت الترجمــة ذاتية أو ترجمة مشــتركة أو إبـ ٌ
فقــد ُولــدت منــذ البدايــة كنــص هجيــن مــن حيــث االنتمــاء األدبــي.
ومثــل الصبــاغ ،فقــد انقطــع اإللهــام علــى الخطيــب ولــم ينتج شــي ًئا
ـر فــي اإلبداع باللغة اإلســبانية بعد ســنة  .1956ويبدو
يسـ ُّ
ـتحق الذكـ َ
أن كال المؤلفيــن ،الصبــاغ والخطيــب ،قــد تجنــدا أو وجــدا ذا َتهمــا
مجنديْــن فــي نشــاط أدبــي بصــدد المعتمــد وكتامــة ،مأخوذيــن فــي
َ
ذلــك الوقت بالطاقة الحيوية للشــباب ،ولكــن ،بالتأكيد ،دون إيمان
ال لبــس فيــه بالعمــل الذي طــوراه وباحتياطي فكــري ال يقبلُ الريبة.
فــي الحقبــة االســتعمارية ،كانــت إســبانيا تهتــم أكثــر بالحفــاظ على
وجودهــا السياســي فــي المنطقة أكثر من اهتمامهــا بتحديث البالد،
أيضــا جــد
وهــو الســبب الرئيســي فــي إقامــة نظــام الحمايــة .وكانــت ً
محافظً ــة فــي الحفــاظ علــى الوضــع القائــم محليــا .ولــم تتوقــف
ـم اللغــة العربيــة والتعليــم التقليــدي ،باإلضافــة أيضـ ًا إلــى
عــن دعـ ِ
ضمــان بعــض الحريــة فــي إنشــاء الصحــف باللغــة العربيــة .لذلك،
ـدا ،ولــم ترغــب فــي دعــم نخبــة مــن الناطقيــن
لــم تكــن ُمهتمــةً أبـ ً
باللغــة اإلســبانية إن لــم تكــن مــن األعيــان ،وال أيضــا تشــجيع أدب
مغربــي مكتــوب باللغــة اإلســبانية .إن القواعــد األساســية لجائــزة
إفريقيــا لــأدب التــي تــم إنشــاؤها فــي أوائــل الخمســينيات كانــت
تتوخــى جائزتيــن متمايزتين للغايــة ،واحدة باللغــة العربية موجهة
أيضــا إلــى
حصريــا للمغاربــة ،واألخــرى باللغــة اإلســبانية موجهــة ً
ً
اإلســبان فقــط ،محافظــة بالتالــي علــى التعــارض االســتعماري بيــن
المهيمــن  /المهيمــن عليــه ،الســيد/التابع ،اإلســباني/المغربي،
وهــو إنــكار فعلــي لألخــوة المغربية-اإلســبانية ،اقــرأ بهــذا الصــدد
"األخــوة فــي توتــر" كمــا يبلــور ذلــك عــن حــق عا ِلــم األنثروبولوجيــا
ماتيــو ديســت ،والــذي كان يجهــر بذلــك حينئــذ علــى نطــاق رســمي
بالطبــل والصنــوج.
تقودنــي األســباب المذكــورة أعــاه إلــى إصــدار الحكــم بــأن األدب
المغربــي باللغــة اإلســبانية وليــد فتــرة مــا بعــد االســتعمار :لقــد
تقريبــا بعــد اســتقالل
كان مــن الضــروري االنتظــار ثالثيــن ســنة
ً
المغــرب لكــي تظهــر األعمــال التــي تعلــن عــن البدايــة الحقيقيــة
لــأدب موضــع التســاؤل .وفــي هــذا الســياق ،ال يمكــن أن يصــرف

المــرء أو يقنعــه الحديــث ،مثلمــا يفعــل ناقــد مــا أو آخــر ،عــن
وجــود مؤلفيــن مؤسســين لــأدب المغربــي باللغــة اإلســبانية خالل
الحقبة االســتعمارية ،ويليهم الحقً ا ،في أوائل الثمانينيات ،آخرون
يعتبــرون صاهريــن لهــا .لقــد جعــل هــذا التجريــد مــن المفهوميــن
الم َحــددة،
كليهمــا ال يغطيــان ظاهــرة الجيــل األدبــي فــي أبعادهــا ُ
وغيــر منســجمين كمــا أنهمــا غيــر قادريــن علــى َعك ِ
ْــس الواقــع
الدقيــق لــأدب موضع اهتمامنا .إن األدب المغربي المكتوب باللغة
والكاتبات
اب الحقيقيــون
ُ
اإلســبانية مــا يزال في طــور النشــأة ،والكُ َّت ُ
الحقيقيــات ،الذيــن ســاهموا ومــا زالــوا يســاهمون فــي وضع أســس
هــذا األدب مــن حيــث مفاهيــم الجــودة هــم أولئــك الذيــن بــدأوا
بإصــرار وثبــات مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين ،وإن كانــت
التخيلي
نســبية ،اإلبداعيــة والنضــج فــي جوانــب كثيرة مثــل الخلــق
ُّ
واللغــة والتمثــل النقــدي والمتعــدد للواقــع المغربــي .أســماء مثل
محمــد العشــيري وعبــد الرحمــن الفاتحــي وأحمــد الكمــون وأحمــد
اعــرارو ومحمد بويســف الركاب والعربي الحارتــي وادريس الديباك
أدب ،باختصار،
وعزيــز التــازي ،إلــخ ،إنهــا تؤكد ذلك إلى حد بعيــدٌ ،
بأحــرف بــارزة.
ومــع ذلــك ،يمكننــا أن نعتبــر عمليــن ليــس تأسيســيين ،ولكــن
مبادرين أولين في بزوغ األدب المغربي باللغة اإلســبانية ،واإلحالة
ـير ُهنا إلــى الديوان
عليهمــا واجبــة مــن منظــور التأريــخ األدبــي .وأشـ ُ
الشــعري المعنون بـ" :تطوان" ،لمحمد شــقور ،المنشور في مدريد
عــام  1986وإلــى روايــة "ذكريــات دون ألبيرتــو" للمخرج الســينمائي
والكاتــب اإلســباني المليلــي إدريــس الديبــاك ،التــي ُنشــرت بعــد
أيضــا فــي مدريــد .هــذه األخيــرة تعتبــر أول روايــة فــي
ذلــك بســنة ً
األدب اإلســباني-المغربي ،ليــس فقــط بســبب تاريــخ إصدارهــا بــل
ـت بهــا ،روايــة عالميــة
بســبب الشــكل واللغــة الجديــدة التــي كتبـ ْ
للغايــة ومنقعــة بألفــاظ أمريكيــة التينيــة ،باإلضافــة إلــى كونهــا
يمكــن أن تنــدرج ضمــن روايــات الديكتاتــور علــى الطريقــة والتقليــد
األمريكــي الجنوبــي الخالــص ،ولكنهــا أيضــا مصاغــة يــروح مــن
الســخرية وصانعــة مــن الخيــال لطاغيــة مســتبد من أصول شــعبية
ويســارية فــي تشــابه واضــح المالمــح مــع الثورييــن الشــعبيين فــي
أمريــكا الالتينيــة ،مثــل بانشــو فيــا أو إيميليــو ثاباطــا .بعــد عملــي
"تطــوان" و"ذكريــات دون ألبيرتــو" ،ســوف تــرى النــور ،تدريجيــ ًا
وبشــكل منتظــم ،إبداعــات أخرى ،معظمها من "الشــعر" و"الســرد
القصيــر" ،باإلضافــة إلــى بعــض الروايــات ،لتكــون بذلــك ،مرحلــة
الثمانينيــات والتســعينيات مرحلــة اإلبــداع بــكل زخمهــا وبــكل مــا
تحملــه الكلمــة مــن معنــى ،وبالتالــي ظهــور األدب الــذي يهمنــا مــن
خــال أعمــال ،بعــض مشــكوك فــي جودتــه األدبيــة ،ولكــن البعض
اآلخــر مــن مــادة جماليــة ال تقبــل الجــدل ،خاصــة إذا أخذنــا بعيــن
االعتبــار حقيقــة أنهــا تعتبــر بواكيــر خامــا ويفتقــد مؤلفوهــا إلــى
أدبــا جديــدا واضعــو
مؤسســين لتقاليــد وطنيــة ســابقة .إننــا نواجــه ً
أسســه ،بأغلبيتهــم الســاحقة ،أصولهــم مــن شــمال البــاد ولديهــم
روابــط مــع ســبتة ومليليــة أو مــن ذوي الجنســية المزدوجــة ،جعلوا
مــن اإلســبانية ليــس فقــط وســيلة للتعبيــر الفنــي والجمالــي ،ولكن
أيضــا عالمــة توجيــه مزدوجــة :تمثــل لهويــة ثقافيــة مــع األصــول
الهســبانية ،مــن جهــة ،ومقاومــة لقيــد مــزدوج ضــد الفرنكوفونيــة
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المتســلطة المفروضــة إداريــا وتربويــا وثقافيــا ،وفــرض القوميــة
العربيــة إيديولوجيــا وعقائديــا والتــي كانــت قــد نشــأت فــي مرحلــة
مــا كإيديولوجيــة رســمية ،من ناحية أخرى .تلــك المقاومة التي قام
بهــا هــؤالء الكتــاب والكاتبــات ومازالــوا يقومــون بهــا وهــم يخبطــون
بع ِ
ِ
ص ِّيهم العمياء وبعصيانهم ضد الالمباالة الالمكترثة بالهســبانية
المحليــة وبالمســتعمرة القديمــة التــي أصبحــت لغتهــا وطنهــم
الحقيقــي ،وربمــا أفضــل وطــن لعــدد منهــم .إن الحقبــة التــي تبــدأ
مــن بدايــة القــرن الحادي والعشــرين وحتــى اليوم ستشــكل مرحلة
أخــرى مــن تطــور األدب المغربــي باللغــة اإلســبانية ،حيــث ســيبلغ
أيضــا فــي
مرحلــة النضــج وســيتقدم أكثــر مــن حيــث الكــم ولكــن ً
النــوع ،وفــي مالمــح أخــرى مثــل اإلبــداع التخيلــي والبنــاء التركيبــي
ـت إليــه
والتشــكيل التعبيــري واللغــوي .هــذا التأكيـ ُ
ـد الــذي توصلـ ُ
يجــد تجســيدا لــه فــي التأثيــر الواســع الــذي أصبــح يضطلــع بــه هذا
األدب خــارج المغــرب والتلقــي اإليجابــي مــن طرف دور النشــر ومن
طــرف النقــد منــذ عــام  2001فــي إســبانيا أوال ،وفــي بعــض بلــدان
أمريــكا الالتينية مثل الشــيلي واألرجنتين ثانيا ،دون ننســى الواليات
المتحــدة التــي لديــه فيهــا فعــا مــا يشــبه مدرســة نقديــة في ســياق
الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة.
إذا أردنــا بنــاء تقييــم عــام تقريبــي راهــن لــأدب المغربــي باللغــة
اإلســبانية ،يمكننــا أن نتحــدث عــن وجود ما يقــارب  120من األعمال
األدبيــة الصــادرة باللغــة اإلســبانية فعليــا ،موزعــة علــى الشــعر،
بمــا مجموعــه  49مــن الدواويــن الشــعرية ،واألعمــال الســردية،
بمــا مجموعــة مــن  65عمـ ً
روائيــا وســرديا قصيــرا ،والمســرح ،بمــا
ا
ً
يقــارب خمســة نصــوص مســرحية .ينضاف إلــى هذا مئــات القصص
القصيــرة ،والقصائــد أو الدواويــن الشــعرية القصيــرة التــي ظهــرت
منــذ الثمانينــات إلــى اليــوم فــي العديــد مــن النشــرات الدوريــة.
فــي المغــرب ،تجب اإلشــارة إلــى األســبوعية المغــرب ()1976-1977
التــي كان يديرهــا محمــد شــقور واألســبوعية الــرأي L'Opinion
 ،)(1982-1994والملحــق باإلســبانية ،الــذي كان يســمى فــي األصــل
"صفحــة اإلســبانية" ،للصحيفــة الفرنكوفونيــة الــرأي التــي أنشــأها
أيضــا مــن الهســباني محمــد
وأخرجهــا ســعيد الجديــدي ،بدعــم ً
العربــي المســاري ،الــذي كان حينئــذ مديــر الصحيفــة .وفــي عــام
 ،1990تأسســت أســبوعية "ال مانيانا" أي صباح الصحراء والمغرب
العربــي فــي مرحلتهــا األولــى ،والتــي كان يــرأس تحريرهــا محمــد
العشــيري ،الــذي وجههــا مــن البدايــة وحتــى اختفائهــا فــي عــام
 ،2006وقــد لعبــت مجلــة "العجميــة" ،وهــي مجلــة مستشــارية
ـما،
دورا حاسـ ً
التربيــة والعلــوم التابعــة لســفارة إســبانيا بالربــاطً ،
أوالً ،مــن خــال توفيــر مســاحة لإلبــداع باللغــة اإلســبانية لطــاب
وأســاتذة الجامعــات فــي جملــة الحــاالت ،وثانيـ ًا لتأسيســها جائــزة
رافائيــل ألبيرتــي للشــعر وجائــزة إدواردو مينــدوزا للقصــة القصيرة.
وهــي الجوائــز التــي توقفــت لســوء الحــظ ،ولــم تعــد تتــم الدعــوة
للتبــاري مــن أجلهــا منــذ وقــت ليــس بالقصيــر ،ولســت أعــرف مــا
إذا كان ذلــك بســبب االفتقــار إلــى اإلرادة أو بســبب مشــاكل فــي
الميزانيــات المرصــودة ،رغــم أنها لم تكن مرهقــة بالنظر إلى المبلغ
المالــي الضئيــل الــذي كان يمنــح للفائزيــن .أمــا فــي شــمال البــاد،
فــي طنجــة وتطــوان ،على وجــه الخصــوص ،فقد اســتمرت الصحف
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أو المجــات األخــرى فــي الظهــور ،وإن بشــكل غيــر منتظــم ،باللغــة
ـر فــي
اإلســبانية أو مــع ملحــق باللغــة اإلســبانية ،حيــث كانــت ُت ْنشـ ُ
بعــض األحيــان نصــوص إبداعيــة ،قصائــد شــعر وقصــص قصيــرة
بشــكل أساســي .هذه هــي حال عناويــن صحف مثــل تمودة-تطوان،
والجســر ،وصــدى تطــوان ،والجســر الجديــد ،إلــخ ،وهــي صحافــة
هوايــة ،وفــي اآلن ذاتــه عامــة وثقافيــة يكــون وراءهــا صحفــي غيــر
دائما
قابــل لالحتــرق وهســباني مــن مثل أحمــد مغــارة ،عمرهــا كان ً
ســريعة الــزوال لكنهــا تشــكل باختصــار إحــدى المحــاوالت األخيــرة
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــكل يقــاوم اليــأس ،بــا دعــم رســمي،
وتقريبــا بمالمــح كفــاح شــبه كيشــوتي ،للمحافظــة علــى التقاليــد
ً
الصحفيــة اإلســبانية الراســخة التــي ميــزت المنطقــة الشــمالية مــن
البــاد منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.
مــن المنشــورات الدوريــة اإلســبانية ،يجــدر اإلشــارة إلــى المجلــة
الغرناطيــة "مــا بيــن النهريــن" ، EntreRíosالتــي كرســت أحــد
أعدادها سنة  2007لتيمة "األندلس ،الفردوس" والذي اضطلع فيه
بالتنســيق الشــاعر اإلســباني خوســيه ســاريا ،والذي تضمــن العديد
مــن النصــوص اإلبداعيــة للكثير من المؤلفيــن المغاربيين ،بعضهم
مــن المغــرب .ومــع ذلــك ،تعتبــر مجلــة "الضفــاف الثــاث" ،مجلــة
ثقافيــة وعابــرة للحــدود ( )2004-2012وبعدهــا ،مجلــة "الضفتــان"
مجلــة التبــادل الثقافي ( )2013-اللتين أدارتهما الشــاعرة اإلســبانية
الدؤوبــة بالومــا فرنانديــث غومــا ،فــي عمــل يســتحق الثنــاء ويذكرنا
بالعمــل الطــي أنجزتــه ترينــا ميركاديــر وخاســينتو لوبيــث غورخــي
مــع مجلتــي المعتمــد وكتامــة المذكوريــن ســالفا ،مــن المبــادرات
األكثــر حماســا والتــي بعــد مــا تــزال كذلــك ،وربمــا الطليعيــة ،فــي
دعــم ونشــر األدب المغربــي .والمجلتــان يتــم نشــرهما مــن قبــل
بلديــة الجزيــرة الخضــراء ،حيــث أنهما تندرجان ضمن الخط النشــر
فــي التطلــع العــام إلــى دعــم مزيــد مــن الديناميــة بيــن الثقافــات
والعابــرة للحــدود التــي تميــز المنطقــة ومضيــق جبــل طــارق علــى
وجــه الخصــوص ،والــذي كان دائمــا جســرا بيــن قارتيــن ولغتيــن
وثقافتيــن" .الضفــاف الثالث" و"الضفتان" حســب رأيــي المتواضع،
همــا الفضــاءان الوحيــدان حتــى اآلن مــن الصحافة الثقافيــة اللذان
يفســحان المجــال ليس فقط للنصــوص والمؤلفين المغاربة باللغة
أيضــا بالعربيــة مع ترجمتهــا المقابلة إلى اإلســبانية.
اإلســبانية ،بــل ً
إن المتــن األدبــي الموجــود في مجمــوع المنشــورات المذكورة مهم
جــدا لكنــه ال يــزال غيــر مصنف فــي قوائــم مفهرســة ،وبالتالي ،فهي
غيــر معروفــة ويصعــب الوصــول إليهــا ليــس فقــط بالنســبة للقارئ
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أيضــا بالنســبة للباحثيــن .لذلــك،
البســيط ،ولكــن ً
ســيكون مــن المستحســن بــذل بعــض الجهــد إلجراء،
علــى األقــل ،فهرســة لهــذا الفضــاء الببليوغرافــي مــن
مرئيــا للجمهــور.
أجــل جعلــه ً
إن ثمانيــن بالمائة مــن إبداعات األدب المغربي باللغة
اإلســبانية تــم نشــره علــى ســبيل النشــر الذاتــي .لقــد
دفــع المؤلفــون والمؤلفــات مقابــا لنشــر أعمالهــم،
بــل إنهــم قــد تحملــوا حتــى مســؤولية توزيعهــا ،وهــذا
ـلبا علــى تلقيها بــل إنهــا باإلضافة لذلك
الواقــع يؤثــر سـ ً
تنتقــص مــن جــودة قيمتها ،ســواء من الناحيــة األدبية
أو مــن ناحيــة التصــور أو اإلعــداد الفني-المهنــي .وإذا
كانــت هــذه الوضعيــة ال تــزال تمثــل عالمــة ملحوظــة
لجــزء مــن أدبنــا باللغــة اإلســبانية ،إال أن غيــر قليــل
مــن الكتــاب والكاتبــات بــدأوا بالفعــل يشــغلون مكا ًنــا
في ســوق النشــر اإلســبانية وهم ينشــرون أعمالهم في
دور النشــر ،ليســت بتلــك التــي لهــا مكانة جــد مرموقة
لكنهــا ذات حجــم وعيــار محتــرم في المشــهد اإليبيري
للنشــر مثل دار النشــر بــورت رويال الغرناطية وســيال
للنشــر المدريديــة ودار النشــر ديــوان ودار النشــر
كــوروم القادشــية ودار ميلينيــو الكاتالونيــة إلــخ .حتــى
أنهــم قــد عبــروا الضفــة األخــرى ،ويضعــون ألنفســهم
مواقــع أخــرى هنــا وهناك فــي منطقة أمريــكا الجنوبية
فــي بلــدان مثــل الشــيلي (منشــورات مركــز محمــد
الســادس فــي كوكيمبــو) ومثــل األرجنتيــن دار النشــر
ألثيــون التــي يديرهــا أليخانــدرو كايــي والمكســيك.
مؤشــر آخــر علــى المــاءة التــي أصبــح يحققهــا األدب
ـتجد آخــر
المعنــي هنــا ،والــذي هــو بــدوره ،دليــلٌ مسـ ٌّ
يتــم إعطــاؤه للكتــاب والكاتبــات ذاتهــم لزيــادة تطويــر
إبداعهــم األدبــي من منظــور الجودة واإلبــداع الخيالي
الكتســاب مجال أكثر وبروز في العالم األدبي والنشــر
الهسباني.
بالمناســبة ،فــإن األدب المغربــي باللغــة اإلســبانية
مختــرق بجماليــات واقعيــة بمختلــف تنويعاتهــا،
ٌ
وهــذا أمــر طبيعــي فــي أدب بعــد مــازال فــي طــور
أدب يعالــج العديــد
البنــاء والبحــث عــن الــذات .إنــه ٌ
مــن المشــكالت التــي يعانــي منهــا المجتمــع المغربــي
المعقــد والمتناقــض والمتعــدد مثل الهجرة والفســاد
االجتماعــي والسياســي والخرافــات ووضع المــرأة بين
الخضــوع والتحــرر وكــره النســاء والعقليــة الذكوريــة
ســواء علــى المســتوى الذهنــي أو فــي الفضــاءات
العامــة ،ثــم العالقــات اإلســبانية المغربيــة والعابــرة
للمتوســطبتعايشــها وتوترهــا ،والنفــاق المؤسســي
واالجتماعــي ،وحــاالت القمع السياســي ،إلخ .تجانس
ظاهــري يحتــوي علــى الكثيــر مــن التباينــات فــي النهــج
األيديولوجي ،والمنظور الســردي ،والقنوات التعبيرية
واإلجــراءات الكتابيــة .وإذا أردنــا ،وإن علــى ســبيل

البحــث ،إنشــاء تصنيف نوعــي ،فيمكننا ،بحســب رأيي
المتواضــع ،أن نبــرز فــي مجــال الســرد الــذي تعرفــت
عليــه خمســة أشــكال أو ســجالت متباينــة مــن الكتابة:
1كتابة ســاذجة ســواء ما يتعلق بالمحتوى أو الشكل.وهــذا حــال ســرود محمــد الصيبــاري ،الكاتــب األكثــر
غــزارة فــي األدب المغربــي المكتــوب .إنهــا تتميــز
بتقليدانيــة واقعيــة مطبقــة ،طرائفيــة وســطحية بمــا
أنهــا تعالــج بنقــد اجتماعــي ظواهــر نمطية مــن الواقع
المغربــي ،وتحقــق ذلــك بصيغــة خفيفــة ،دون تعقيــد
فكــري أو عمــق فــي التنــاول .وعلــى مســتوى البنــاء
الشــكلي ،يجاور اآلدب الســفلي في جوانب مثل اللغة
وتقنيــات التركيــب وبناء الشــخصيات ،فــي المجموع،
ومتصلــة جــد ًا بــاألدب الشــعبي.
 - 2جماليــة واقعيــة هجينــة فــي تشــكيلها التكوينــي،
خالقــة مــن حيــث اللغــة ،غربيــة وشــرقية مــن حيــث
قواعدهــا ،تجريبيــة فــي غير قليــل من المالمــح ،وقبل
كل شــيء  ،نقديــة تجــاه الواقــع وهادمــة للطابوهــات
التحريميــة االجتماعيــة ،مــع ميــل معيــن إلــى جعــل
النصــوص ذات أصــداء جنســية وهــو حــال كل مــن
محمــد العشــيري ،أحمــد الكمــون ،محمــد بويســف
الــركاب ،العربــي الحارتــي ،إلــخ.
 - 3ســردية جــد غربيــة ،كونيــة ومــا بعــد حداثية تحول
األدب والكتابــة ذاتهــا والكتــب إلــى موضــوع للتخيــل،
وهــو تخيــل فــي جوهــره ميتا-أدبــي وثقافــوي لــه حــوار
قــوي ومكثــف بين-نصي مع خورخــي لويس بورخيس،
وألف ليلة وليلة ،وميغيل دي ســرفانتيس .إنها الحالة
المتفــردة ألحمــد أعرارو.
 - 4الكتابة السوداء ذات الحبكة المكثفة القائمة على
التشــويق ومفاجــأة النهايــة ولكــن مــع خلفيــة ســردية
يغذيهــا الرعــب والعنف والجنس األكثــر عدوانية على
طريقــة الماركيــز دو ســاد ،ولكــن علــى أســاس خلفيــة
عامــة ذات طابــع اجتماعــي ونقــدي للقيــم االجتماعية
ـس في بعــض األحيان
التقليديــة ،وأيضــا العرقيــة تالمـ ُ
االستشــراق الذاتــي .إنهــا الحالــة المتفــردة ألحمــد
أوبالي.
 – 5حكــي قصيــر جــدا والــذي صــار يطلــق عليــه عــادة
قصــة قصيــرة جــدا أو الحكاية الومضــة ،ولدينا حالتان
لمؤلفيــن همــا :عزيــز أمحجــور بإبداعاتــه الذاتيــة التي
يطلــق عليهــا حكايــات تأمليــة ،وهــي سلســلة مــن
القصــص القصيــرة جــدا ولكــن ذات بعــد تأملــي حــول
قضايــا ذات طبيعــة متنوعــة ،وحــال الكاتــب الشــاب
مصطفــى هانــدار ،ذي األصــول المنتميــة إلــى أقصــى
الجنــوب ،وبالتحديــد إلــى تارودانــت.
لســت متكهن ًا ألتوقع مســتقبل األدب المغربي الراهن
باللغــة اإلســبانية ،لكــن بالنظــر إلــى الوضــع الحالــي
والمتميــز بـ:
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 )1الهيمنــة الســاحقة للغــة اإلنجليزيــة وبشــكل متزايــد كل يــوم،
وتدهــور وضعيــة اللغــة اإلســبانية فــي النظــام التعليمــي المغربــي.
 )2التدبيــر الثقافــي القاصــر وذي النواقــص لمعهــد ســرفانتس
والمؤسســات اإلســبانية الموجــودة فــي المغــرب ،فضــا عــن:
 )3النزعــة المرتــدة نحــو الرواســم الســلبية والقوالــب النمطيــة
الجاهــزة الموجــودة بيــن الضفتيــن مثلمــا هــو األمــر بالنســبة لـــ:
 )4عــدم التطابــق مــع السياســة اللغويــة لنظامنــا التعليمــي ،ممــا
يجعلنــي أميــل لإلشــارة وربمــا ببعــض مــن التشــاؤم إلــى أن اآلفــاق
يكتنفهــا الكثيــر مــن الشــكوك؛ أخشــى أنــه مع اســتمرار األمــور على
حالهــا الراهــن ،فــإن العديــد مــن الهســبانيين الحالييــن قــد يحــدث
لهــم مــا عاشــته النخبــة الناطقة باإلســبانية بعد االســتقالل لما قبل
عامــا ،أن يتخلــوا علــى مضــض عــن اإلســبانية وبالتالــي يعيــدون
ً 60
إلــى الكتابــة باللغتيــن الفرنســية والعربية .وقد ذكرنــا فعال من قبل
أمثلــة الصبــاغ والخطيــب .وهــذا ســيكون أســوأ التوقعات.
ومــع ذلك ،ففي الســنوات األخيرة فقد شــهدنا أحداثــا ِ
تع ُد بالكثير
وتقلل من احتمال تحقق التكهنات الســلبية الســابقة ،وهي تعبر،
بشــكل عــام ،عــن االهتمــام المتزايــد والمتنامــي بــاآلدب المغربــي
المكتــوب باللغــة اإلســبانية ،الدليــل علــى ذلــك هــو إنشــاء بوابــة
جديــدة باســم "المكتبــة اإلفريقيــة" فــي الصفحــات االفتراضيــة
لمعهــد ســيربانتيس ،أفضــل موقــع إلكترونــي باإلســبانية عــن
اآلداب اإلســبانية لــكل األزمنــة .وإن تضمينــه لعــدد مــن المؤلفيــن
األفارقة الذين يســتخدمون اللغة اإلســبانية وأيضا الكتاالنية كأداة
للتعبيــر اإلبداعــي ،يكشــف عــن اهتمــام المركــز بهــذه الظاهــرة
األدبيــة الجديــدة للهســبانية األفريقيــة ،وربمــا االســتعداد لدمــج
هــذه األخيــرة فــي خرائطية التخيــل لإلســبانية والقواعد اإلســبانية
المقابــل لهــا .وفــي نفــس االتجــاه ،يمكــن تأطيــر المبــادرة الوليدة
لخوســيه ســاريا إلنشــاء موقع علــى الويــب للهســبانية المغاربية،
وهــي منصــة افتراضيــة أخرى تتيح للمســتخدم جميــع المعلومات
حــول الهســبانيين المغاربييــن فــي الجوانــب الثالثــة المتمثلــة فــي
اإلبداع والبحث والترجمة .إن تضمين القانون األساســي للجمعية
المهنيــة للكتــاب بإســبانيا ،بمبــادرة مــن فــرع األندلــس ،إمكانيــة
انضمــام المؤلفيــن غيــر اإلســبان المغاربة والتونســيين ،وال ســيما
ـدا باللغــة اإلســبانية
كتابــا واحـ ً
أولئــك الذيــن نشــروا علــى األقــل ً
ـزءا مــن واقــع جديــد نصفــه،
برقــم  ISBNإســباني ،يعــد هــذا جـ ً
ودفعــة أخــرى أكثــر لــأدب الــذي يهمنــا هنــا وإمكانيــة أخــرى
للتقــارب بيــن الضفتيــن عبــر األدب ،ومــن المفتــرض ،إذا ســار كل
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شــيء فــي مســاره الطبيعــي ،فســيؤدي ذلك إلى أنشــطة مشــتركة
وهســبانية فــي بلــدان المغــرب العربــي .مــن بين المســتجدات في
حقــل الهســبانية المغربيــة ،إنشــاء الجمعية المغربية للدراســات
اإليبيريــة واإليبيــرو األمريكيــة في مــاي من عــام  ،2017والتي تضع
مــن بيــن أولوياتهــا ضمــن قضايــا أخــرى ،النهــوض باإلســبانية فــي
المغــرب مــن حيــث البحــث والتدريــس واإلبــداع .وقــد أسســت
لهــذا الغــرض مجلتهــا التــي تســمى "فضــاءات" ،مجلــة الجمعيــة
المغربيــة للدراســات اإليبيريــة واأليبيــرو األمريكيــة المكرســة
لدراســة عالقــات المغــرب مــع العالــم الهســباني مــن جميــع
جوانبهــا ،مــع إفــراد امتيــاز خــاص لمواضيــع الهســبانية المحليــة
والهســبانية األفريقيــة .وضمــن هــذا اإلطــار ،ينــدرج المؤتمر األول
الــذي انعقــد فــي أبريــل  2019فــي أكاديــر ،والــذي كان موضوعــه
األساســي والحصري" :اآلداب األفريقيــة باللغات األيبيرية (1956-
 ،)2018دعــوة إلــى تحليــل اآلداب اإليبيــرو إفريقيــة انطالقــا مــن
إفريقيــا مــع االنفتــاح المتعــدد نحــو القــراءات المحتملــة مــن
مصــادر أوروبيــة وأمريكيــة .وقــد اســتضاف معهــد ســيربانتيس
بفــاس جائــزة الشــعر والقصــة القصيــرة باللغــة اإلســبانية ســنة
 .2018ولهــذا الغــرض ،تســتحق مبــادرة ماريــا إيزابيــل مينديــث،
أمينــة مكتبــة هــذه المؤسســة تنويهــا خاصــا لعملهــا الــدؤوب على
نشــر األدب المغربــي باللغــة اإلســبانية.
وبالتــوازي مــع هــذه الديناميكيــة ،يتم في الســنوات األخيــرة تجديد
أنفــاس األدب المغربــي باللغــة اإلســبانية مــع ظهور أســماء جديدة
لــم تكــن معروفــة ســابقً ا ومعظمها من الشــباب ،في الشــتات ،مثل
محمــد المرابــط ،ونجــاة المــزوري شــقرون ،وزهــور البكــري أوالد،
والمهــدي المصمــودي ،ولميــاء العمراني ...إلخ .وفي البالد نفســها
مثلمــا هــو حــال كل من إســماعيل الــاوي ،أنس الفتحوني ،نســرين
بــن العربــي ،ســناء الشــعايري ،مصطفــى هنــدر ،وعزيــز أمحجــور،
إلــخ .إنهــا أصــوات جديــدة حساســة ،وفي حــال اســتمرارها وتملكها
زمــام المبــادرة اإلبداعية الخالقة ،فإنها ستســاهم فــي إعطاء نفس
جديــد ،وحيــاة أخــرى لــآداب اإلســبانية فــي المغــرب .وتلــك بــاب
مفتوحــة نحــو اآلتي.
فــي كل األحــوال ،وبغــض النظــر عــن المســار الــذي ســار فيــه
األدب المغربــي باللغــة اإلســبانية ســواء أكان ســلبيا أو إيجابيــا
فــإن هــذا األدب الــذي أنشــأنا حولــه هــذه الخطاطً ــة األوليــة ،فإنــه
يرتبــط بضفتيــن ،وهــذا يعنــي أن المؤسســات الرســمية ،وجمعيــات
يوحــدوا
المؤلفيــن والمشــتغلين بتدبيــر الشــأن الثقافــي ،يجــب أن ِّ
دائمــا
الجهــود والمبــادرات مــن أجــل الترويــج لهــذا األدب ،لكــن
ً
باحتــرام لمعاييــر الجــودة ،إن هــذا األدب اإلســباني الجديــد الــذي
يمضــي فــي توســيع التخييــل اإلســباني واألدب الناطــق باإلســبانية
انطالقــا مــن المغــرب ،بغيــر قليــل مــن النجــاح ،هــو أدب جديــد
لمغاربــة على الســاحل ،لكنهم مغاربة بـ ٍ
ـآداب ،وفي نهاية المطاف،
ـدع لهســبانية أفريقيــة محليــة ،وبالتالــي ،مهجنــة وعابــرة
أدب مبـ ٌ
ٌ
للثقافــات ،جــد طبيعيــة وضروريــة فــي بحرنــا المتوســط المتعــدد
الروافــد تاريخيــا والمنفتــح علــى جميــع ثقافاتــه وحضاراتــه ولغاته.
■ ترجمة عن اإلسبانية :خالد الريسوني

الرسد املغربي املكتوب باللُّغة اإلسبانية

أسئلة وتأمالت..
مـ ّـا ال شـ ّ
ـك فيــه أن لغــة الكتابــة ال ميكــن اعتبارهــا عائق ـ ًا أمــام املبــدع الــذي يكتــب بلغــة أجنبيــة
بعيــدة ّ
األم ،خصوصـ ًا يف املجــال األديب الــذي تكــون فيــه أنــواع الكتابــة كثــرة
كل البعــد عــن لغتــه ّ
ومتعددة ،والذي يسعى األديب ،من خاللها ،باألساس ،إىل التعبري عن أحاسيسه وعن همومه،
ِّ
واضعـ ًا نصــب عينيــه مشــاركة القــارئ ورؤيتــه تجــاه مجموعــة مــن األحــداث والقضايــا ،بــل التواطــؤ
مــع هــذا األخــر بتمريــر مشــاعره وأحالمــهّ ،
وكل مــا يجــول يف خاطــره؛ وهــذا مــا ميكننــا أن متثّلــه
يف الكثــر مــن النــاذج الرسديــة لــأدب املغــريب املكتــوب باللُّغــة اإلســبانية.
أحمد بن رمضان*
إن اختيــار اللُّغــة اإلســبانية أدا ًة للكتابــة والتعبيــر ،لــه أســباب
عديــدة ،وهــي ترجــع -باألســاس -إلــى كــون المغــرب ال تفصله عن
إســبانيا ،البلــد الجــارّ ،إل أربعــة عشــر كيلومتــراً ،تقريبـاً .ويعتبــر
هــذا القــرب الجغرافي عام ً
ال أساســياً ،نتجت عنــه عالقات تاريخية
متشــابكة ،علــى كثيــر مــن األصعــدة ،وخصوصــ ًا فــي المجــال
الثقافــي ،باإلضافــة إلــى أن التاريــخ المشــترك بيــن المملكتيــن
ـدة .وال ننســى فتــرة الحمايــة التــي
ـد إلــى قــرون عـ ّ
الجار َت ْيــن يمتـ ّ
فُرضــت علــى منطقــة شــمال المغــرب ،والتــي تر َّتــب عنهــا انتشــار
اإلســباني َت ْين ،بفعــل الســلطة السياســية
واســع للُّغــة والثقافــة
َّ
االســتعمارية التــي فرضتها إســبانيا على هــذه المنطقة ،وخصوص ًا
ـجع اإلقبــال علــى اللُّغــة
فــي مجــال التعليــم ،إذ كانــت إســبانيا تشـ ِّ
العربيــة وثقافــة
عمليـاً -إضعــاف اللُّغــة
ـج عنــه-
اإلســبانية؛ مــا نتـ َ
ّ
ّ
ـمى
ـ
يس
كان
ما
أو
ـة
ـ
الوطني
ـدارس
ـ
الم
ـت
ـ
كان
ـذا،
ـ
ه
البلــد .ورغــم كلّ
ّ
أهم ّيــة كبيــرة للُّغــة العربيــة ،وتعمــل علــى
ـر) تولــي ِّ
(بالتعليــم الحـ ّ
أساســي ْين
محد َديْــن
دعمهــا ،ودعــم أصــول الديــن ،باعتبارهمــا
ِّ
َّ
للهويــة الوطنيــة ،ولمقاومــة االجتيــاح الــذي مارســته مخطَّ طــات
ّ
الســلطات االســتعمارية.
المهتميــن بــاألدب المغربــي،
والســؤال الــذي طرحــه العديــد مــن
ِّ
والــذي ال يــزال موضــوع نقــاش كبيــر ،إلــى يومنــا هــذا ،هــو :هــل
يوجــد أدب مغربــي مكتــوب باللّغــة اإلســبانية؟ باختصــار شــديد،
يمكننــا القــول إن هنــاك مــن كان ينكر هــذا األدب ،وأصبــح ،اليوم،
مــن بيــن المدافعيــن عنــه والمؤكِّ دين لوجــوده ،بل نــرى أن القارئ
ويتقبلــه ،بــل يقبل على
اإلســباني أصبــح يوليــه اهتمامـ ًا كبيــر ًا لــه،
َّ

قراءتــه .وهــذا مــا يؤكِّ ــده ،علــى ســبيل المثــال« ،خوســيه ســاريا»،
المهتــم بموضــوع األدب المغربــي
الشــاعر اإلســباني والباحــث
ّ
ـرد فــي إحــدى مقاالتــه علــى الرافضيــن
باللُّغــة اإلســبانية ،وهــو يـ ّ
أو المنكريــن لــأدب المغربــي المكتــوب باإلســبانية ،إذ يقول« :إننا
ـق البحث
لمــا نديــر ظهرنــا لهــذه الظاهــرة ،قــد نرتكــب خطـ ًـأ فــي حـ ّ
ّ
العلمــي ،ونمــارس ظلمــا كبيــراً».
المؤرخة اإلســبانية «ماريا روســا
ومــن بيــن أولئــك الرافضين ،نذكر
ِّ
دي مادارياغــا  »María Rosa de Madariaga -التــي تعتبــر أن
اللُّغــة التــي يكتــب بهــا األدبــاء المغاربة هــي لغة ال يمكــن اعتبارها
لغــة أدبيــة ،بقــدر مــا هــي لغــة التــداول اليومــي فــي البيــوت .لكــن
المؤرخــة تختــم قولهــا بنبــرة متفائلة ،حيث إنها تــرى أن هذا األدب
ِّ
الجديــد ســوف يــرى النــور بفضــل أبنــاء المهجــر فــي إســبانيا ،وأنه
وغنيــة علــى
قويــة
ســوف يشــكِّ ل ،فــي المســتقبل ،صلــة وصــل ّ
ّ
المســتوى اإلنســاني والمســتوى الثقافــي بيــن الض َّف َت ْين.
وبالرغــم مــن االختالفــات فــي المواقــف ،ال بصــدد إثبــات وجــود
هــذا األدب أو عــدم إثباتــه ،بــل فــي األحكام المســبقة التــي تعتبره
ـرد أدب ثانــوي ،يرجع األمر إلــى الحواجز المعيقة والصعوبات
مجـ َّ
تقبلــه كظاهــرة ،عنــد البعــض ،ويمكننــا أن نجــزم -قطعـاً -أن
فــي ُّ
األدب المغربــي المكتــوب باللُّغــة اإلســبانية موجــود منــد عشــرات
ـور بشــكل كبيــر ،ال مــن ناحية مواضيعــه المطروقة
الســنين ،ويتطـ َّ
فحســب ،بــل علــى مســتوى اللغة وتقنيــات الكتابة ،أيضـاً .واليوم،
صــار هنــاك إقبــال ملحــوظ علــى هــذا األدب ،وأصبــح الك ّتــاب
المغاربــة ،ســواء فــي إســبانيا أو في المغــرب ،معروفيــن ،وينالون
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محمد شقور ▲

سعيد الجديدي ▲

محمد الصيباري▲

محمد بويسيف الركاب ▲
َّ

مقدمــة العتــراف رســمي مــن جانــب
جوائــز أدبيــة ،وهــذا يعتبــر ِّ
أهم ّيــة هــذا األدب
اإلســبان الذيــن يتأكَّ ــدون ،يومــا بعــد يــوم ،مــن ِّ
المميزة ،وســيلج هــذا األدب فضاءات أخرى جديدة
وخصوصياتــه
ّ
ّ
أكثــر غ ًنــى ،وهــو يقتحــم العالــم الكاتالنــي ،إذ إن هنــاك العديــد
مــن األدبــاء المغاربــة الذين بــدأوا يكتبــون باللُّغــة الكتاالنية ،مثل
الكاتبــة المغربيــة نجــاة الهاشــمي.
لقــد كانــت الكتابــات األولــى المغربيــة ،باللغــة اإلســبانية ،فــي
ـرق بيــن األعمــال األدبيــة الصرفــة وبيــن األعمــال
البدايــة ،ال تفـ ِّ
البحثيــة فــي مجال السياســة والتاريــخ ،لكنها كانت فتــرة ضرورية
أدت ،فيمــا بعــد ،إلــى
فــي عمليــة اإلنضــاج للتجــارب األولــى ،وقــد َّ
العالم ْيــن المختلفَ ْيــن ،وعــدم الخلــط بيــن مــا يكتبــه
التمييــز بيــن
َ
األدبــاء ومــا يكتبــه آخــرون فــي مجــاالت أخــرى.
وبالرجــوع إلــى أحــد المراجــع األساســية األولــى ،التــي كانــت قــد
قامــت بتصنيــف األدبــاء المغاربــة الذين يكتبون باللُّغة اإلســبانية،
كل مــن الصحافــي واألديــب والشــاعر
أعدهــا ٌّ
والتــي كان قــد َّ
محمــد شــقور ،والشــاعر الشــيلي المقيــم فــي إســبانيا «ســيرخيو
َّ
ما ِث َّيــاس  »Sergio Macías -وهــو التصنيــف ذاتــه الــذي اعتمــده،
محمــد بويســف
بعــد ذلــك ،كلّ مــن األديــب والروائــي المغربــي
َّ
الــركاب ،والباحــث األرجنتينــي «كريســتان ريتشــي Cristián H
 ،».Ricciنــرى أن هنــاك ثــاث مجموعــات :تشــمل المجموعــة
األولــى الك ّتــاب الذيــن وافقــت كتاباتهــم ،زمنيــاً ،فتــرة الحمايــة
اإلســبانية فــي المغــرب .)1956 - 1912( ،ومــن أبــرز األســماء فــي
محمد
تلــك الفتــرة ،يمكننــا أن نذكــر ،علــى ســبيل المثال ،كلّ مــن
َّ
ومحمد التمســماني،
بــن عــزوز الحكيــم ،وعبداللطيــف الخطيــب،
ّ
أمــا المجموعــة
وموســى غرتــون الســرفاتي ،وإدريــس الديــوريّ .
الثانيــة ،فتتكــون من الك ّتاب الذين بدأوا ينشــرون ما بعد اســتقالل
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المغــرب ،ســنة 1956؛ إلــى الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ،ومن
ومحمــد مامــون
محمــد شــقور ،وعبــد القــادر الورياشــي،
بينهــم
ّ
ّ
أمــا المجموعــة الثالثــة ،فهــي
طــه ،وعبــد اللــه جبيلــو ،وغيرهــمّ .
ـتمرة فــي عطائهــا،
ـ
مس
ـت
ـ
والزال
التــي ظهــرت فــي التســعينيات،
ّ
إلــى يومنــا هــذا .ونالحــظ أن عــدد الك ّتــاب المنتميــن إلــى هــذه
المجموعــة في تزايد ،وأن األدب المغربي المكتوب باإلســبانية في
ـتمر ،والدليــل علــى ذلــك هو وجــود العديد من الشــباب
تطـ ُّ
ـور مسـ ّ
الذيــن ولجــوا مجــال الكتابــة باإلســبانية؛ مــا يجعلنــا ،اليــوم ،إزاء
ـوة ،بــل صرنــا أمــام جيــل جديــد
ظاهــرة بــدأت تفــرض نفســها بقـ ّ
مــن الك ّتــاب يطــلّ علينــا ،مــن حيــن إلــى آخــر ،بإبداعاتــه األدبيــة
الجيــدة .ومــن بيــن هــؤالء األدبــاء ،فــي مجــال الســرد األدبــي،
ِّ
نذكــر ّ ً
محمــد بويســف الركاب ،وســعيد الجديــدي ،وأحمد
كل مــن
ّ
ومحمــد المرابــط،
ومحمــد اللعبــي
الكامــون ،وأحمــد الــداودي،
ّ
ّ
وســناء الشــعيري ..وغيرهــم.
هكــذا ،مــن خــال هــذا التصنيــف ،نــرى أن الكتابــات األدبيــة،
خصوصـ ًا في مجال الســرد ،بدأت مع المجموعــة الثانية ،والزالت
مســتمرة مــع المجموعــة الثالثــة؛ لــذا ســوف نقــوم بالتعريــف
ّ
ببعــض األســماء البــارزة والرائــدة ،فــي نظرنــا ،قبــل االنتقــال إلــى
يميــز ها َت ْيــن المجموع َت ْيــن،
إعطــاء بعــض التوضيحــات حــول مــا ِّ
فــي تناولهمــا للمواضيــع التــي ُتعا َلــج فــي الكتابــة الســردية ،وكــذا
التقنيــات المســتعملة ،ونوعية األســاليب التــي يعتمدها كلّ كاتب
محمــد شــقور (،)1937-2017
علــى حــدة .ومــن بين هذه األســماء،
َّ
وهــو الصحافــي والكاتــب والشــاعر الــذي ســاهم ،بشــكل كبيــر،
فــي التقــارب بيــن إســبانيا والمغــرب ،مــن جهــة ،والعالــم العربــي
واإلســامي ،مــن جهة أخــرى ،وترك العديد من األشــعار واألعمال
الســردية التــي تــدور جــلّ مواضيعهــا حــول التفاهــم والتســامح
الدينــي ،وحــول العالقــة مــع اآلخــر .ومــن أعمالــه ،نذكــر علــى
ســبيل المثــال« :المفتــاح وحكايــات أخــرى» ( ،)1992و«المفتــاح
ونبضــات الجنــوب» ( ،)1997و«كلمــات من أجل الســام» (،)2003
أمــا الكاتــب الثانــي،
و«ديــوان صوفــي وقصائــد أخــرى» (ّ .)2005
محمــد الصيبــاري (،)2013 - 1945
ضمــن هــذه المجموعــة ،فهــو
َّ
فيكفــي أن نقــول عنــه إنه ترك إصــدارات كثيرة ،حــاول من خاللها،
وبأســلوب ســردي ،أن يعكــس الواقــع اليومــي ألبنــاء مدينتــه
«العرائــش» ،ويحكــي بعــض التفاصيــل عــن تاريخهــا ،خصوص ـ ًا
فــي فتــرة الحمايــة .ومــن بين أعماله الســردية« :الفــرس» (،)1993
و«الجنــود غيــر النظامييــن للعرائش» ( ،)1994و«وردة شفشــاون»
وأما الروائي والصحافي
( ،)1996و«ثالث ضفاف وبحران» (ّ .)2013
عــدة أعمــال حــول
ســعيد الجديــدي ( ،)1947فقــد صــدرت لــه ّ
صــورة المغــرب ،وحــول اإلســام المعتــدل البعيــد كلّ البعــد عــن
ـرف ،وغيرهــا مــن المواضيــع الثقافيــة ،والسياســية ،نذكر من
التطـ ُّ
المســت ْن َب ِ
ت
ـر
ـ
مصي
ـر
ـ
تقري
ـق
ـ
و«ح
()2000
ـى»
ـ
األول
ـة
ـ
«الصرخ
بينهــا
ّ
ُ
الزجاجــي» ( )2002و« 11مــارس :مدريــد  .)2009( »1425ويبقــى
ـم
األكاديمــي والروائــي
َّ
محمــد بويســيف الــركاب ( )1948مــن أهـ ّ
الك ّتــاب المغاربــة ،الذيــن كتبــوا باللغــة اإلســبانية؛ نظــر ًا لتكوينــه
أول رئيــس لجمعيــة الكتــاب المغاربــة باللغــة
األكاديمــي ،وهــو ّ
عــدة
علــى
حصولــه
إلــى
كذلــك-
نشــير-
أن
اإلســبانية .ويكفــي
ّ

جوائــز أدبيــة ،مــن بينهــا جائــزة «إدواردو مينــدوزا» التــي منحتــه
س َت َشــارية وزارة التربيــة والثقافــة اإلســبانية ،عــام .2002
ّ
إياهــا ُم ْ
ومــن بيــن أعمالــه ،نذكــر المجموعــة القصصية التي تحمــل عنوان
«العــراف» ( ،)1994و«مــأوى» ( ،)2003و«السـ ِّـيدة» (.)2006
تطــرق إليهــا الك ّتــاب المغاربــة باللغــة
وأمــا المواضيــع التــي
ّ
َّ
اإلســبانية؛ فهــي -فــي مجملهــا -تعكــس مــا يشــغل بالهــم فــي
حياتهم اليومية ،وعالقتهم بالجار اإلســباني وبالتاريخ المشــترك،
خصوصـ ًا األندلــس وفتــرة االســتعمار ،وموضوع الهجــرة ،وما إلى

ذلــك مــن مواضيــع ،ســوف نعــرض لبعضهــا ،بشــكل موجــز .لكــن
مــا يثيــر االنتبــاه أن موضــوع الهجــرة -مث ـاً -حاضــر فــي أغلبيــة
األعمــال الســردية المغربيــة المكتوبــة باللُّغــة اإلســبانية ،ويمكــن
تفســير هــذا االهتمــام بكــون هــذه الظاهــرة ليســت بجديــدة ،بــل
ترجــع إلــى قــرون خلــت؛ بحكــم القــرب الجغرافــي والتبــادل
الثقافــي واألحـــداث التاريخيــة التــي ســاهمت -بشــكل كبيــر -فــي
الهجــرة مــن المغــرب إلــى إســبانيا ،وبالعكــس .لكن هــذه الظاهرة
أصبحــت تحظــى باهتمــام كبيــر ،فــي الســنوات األخيــرة .وهنــاك
ِشـ ْـبه إجمــاع ،مــن طــرف الك ّتــاب ،علــى أنــه مــن بيــن الدوافــع التي
تجعــل شــخصيات النصــوص الســردية تفكِّ ــر فــي الهجــرة ،هنــاك
الفقــر والحلم بتحســين الوضع االقتصــادي ،والوضع االجتماعي،
ليس بالنســبة إلى المهاجر فحســب بل بالنســبة إلى أســرته أيضاً.
ومتعددة،
واألعمــال الســردية التــي عالجت هــذا الموضوع كثيــرة
ِّ
ـن الفرق في كيفية التناول
إذ اليــكاد يخلو
كتاب ســردي منه ،ويكمـ ُ
ٌ
المميــزة عنــد كلّ كاتــب .وفــي الكتابــات الســردية
وفــي التفاصيــل
َّ
نفســها ،نــرى أن موضــوع المــرأة ومســألة الزواج المختلط تشــغل
حيــز ًا كبيــراً ،وهــي مناســبة ،أيض ـاً ،تمكّ ــن الســارد مــن الحديــث
ِّ
ومميــزات الثقافــة المغربيــة
والتقاليــد،
العــادات
اختــاف
عــن
ِّ
ويمكننــا التمثيــل علــى
ـة،
ـتمدة مــن الواقــع اليومــي للمغاربـ
المسـ َّ
ُ
محمــد الصبــاري فــي مجموعتــه القصصيــة
ذلــك بقصــص الكاتــب
َّ
«وردة شفشــاون» ،وبعــض أعمــال ســعيد الجديــدي ،وخصوص ـ ًا
محمــد بويســف الــركاب «بين الجــدران».
روايتــه «يامنــة» ،وروايــة
َّ
وأمــا بخصــوص األســلوب المســتعمل فــي األعمــال الســردية
ّ
عامــة،
المغربيــة المكتوبــة باللُّغــة اإلســبانية ،فنالحــظ ،بصفــة ّ
وجــود طريق َت ْيــن اثن َت ْيــن رئيسـ َت ْين :األولــى تتم َّثــل فيمــا يمكننــا أن
أهميــة للمضمــون
نسـ ِّ
ـميه أســلوب الســرد المباشــر ،الــذي يعطــي ّ
النص
وللتعبيــر ،بشــكل ســلس وبســيط ،عــن األفــكار الــواردة فــي
ّ
الســردي ،ومــن بيــن الكتــاب الذيــن يعتمــدون هــذا اال ِّتجــاه فــي
وأما األســلوب
الكتابــة الســردية
محمد الصبــاري ،بالدرجة األولىّ .
ّ
مميــزات وخصائــص الخطــاب
الثانــي الــذي يحتــرم فيــه الكاتــب َّ
محمد
األدبــي ولعبــة الســرد ،فنجــده علــى وجــه الخصوص ،عنــد
َّ
بويســف الــركاب ،باعتبــاره باحثــ ًا أكاديميــ ًا يشــتغل فــي مجــال
الســرديات ...وبحكــم اشــتغالهما فــي الميــدان الصحافــي ،يجمع
محمــد شــقور ،وســعيد الجديــدي بيــن األســلوب األدبــي
الكاتبــان
َّ
واألســلوب الصحافــي.
فــي الختام ،تجدر اإلشــارة إلــى أن األدب المغربي المكتوب باللُّغة
ـور ًا
اإلســبانية ،والســرد منــه ،علــى وجــه الخصــوص ،قــد عــرف تطـ ُّ
كبيــراً ،وأن هنــاك ك َّتابـ ًا جــدد ًا مــن الشــباب ،أخــذوا علــى عاتقهــم
يفســر
االســتمرار فــي اإلبــداع والكتابة بلغــة «ثيرفانتيس» ،وهو ما ِّ
ـور واالهتمــام المتزايــد بهــذا النمــط مــن األدب ،باعتباره
هــذا التطـ ُّ
ظاهــرة مثيــرة ليــس مــن طــرف المغاربــة ،فحســب ،بــل مــن طــرف
الباحثيــن اإلســبان وغيــر اإلســبان ،أيضـاً ،فــي مختلــف الجامعــات
عبــر العالم.
* باحث في األدب اإلسباني ،ومترجم.
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ِّ
الحب ،وعزلة االغرتاب
ألفة
يتأمــل الديــوان األخــر للشــاعر املغــريب ،باللُّغــة اإلســبانية ،عبــد الرحــان فاتحــي ،وميعــن النظــر يف نصوصــه
مــن َّ
الشــعرية -وقــد ســبق لــه أن أصــدر قبــل هــذا العمــل ثالثــة دواويــن شــعرية ،هــي تباعـ ًا« :تريانــا ،صــور وكلــات»،1998 ،
يتأمــل تلــك الدواويــن التــي جمعــت
ـع يف رام اللــه وبغــداد» َ ..2003مـ ْ
«إفريقيــا يف أبيــات شــعرية ُم َب َّل َلـ ٍـة» « ،2002ربيـ ٌ
ـن َّ
يف عمــل ُنـ ِ
ـر يف إســبانيا ،تحــت عنــوانِ :
«مــن الضفــة األخــرى» ( ،)2004يجــد أن الشــاعر يشــتغل مــن أفــق «شــعرية
ـب وعزلــة االغــراب» ،ويف ضوئهــا تتشــكَّ ل بالغــة صــوره الف ِّن ّيــة.
متــزج بــن ألفــة الحـ ّ
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هــي صــور تخــرج مــن مشــكاة تضــيء رؤى الشــاعر،
ـاص .ولعــلّ حضــور هــذه
وتعرضهــا فــي إهــاب ف ّنــي خـ ّ
يتبــدى لنــا منــذ
«الشــعرية» ،فــي تجلّياتهــا األولــى،
َّ
عتبــة الكتــاب الرئيســة :أي منــذ عنوانــه «العــودة إلــى
تطــوان» ،وهــو عنــوان دالّ يشــي بالحمولــة الدالليــة
متخيله الشــعري،
ألغلــب نصوص الكتاب ،ولتشــكُّ الت
َّ
وخاصــةً صــوره الف ِّنيــة التــي تشــتغل مــن أفــق هــذه
ّ
الشــعرية ،واســتناد ًا إلــى بالغتهــا .إن الديــوان يحتفــي
بالمــكان وتفاصيلــه ،و -أساســاً -باالنتمــاء واأللفــة
ـردة
والذكــرى ،وهــو -بذلــك -يقيــم عالقــة وجوديــة متفـ ّ
مــع األوتوبيوغرافــي ،فــي تنويعاتــه المختلفــة ،وهو ما
ســنقف عليــه مــع بعــض قصائــد الديــوان ،ســواء تلــك
التــي تحيــل علــى المــكان ذاتــه ،أو التــي تحيــل علــى
تجــارب حياتيــة مختلفــة ،لكــن الشــاعر يلب ُِســها أثوابـ ًا
المتميــزة ،التــي تومــئ إلــى
ذاتيــة ،ويكســوها برؤيتــه
ِّ
األشــياء با ِّتهــام مغل ٍ
َّف ببالغة الغمــوض ،دون أن يصل
حجبِهــا ،فــي لغــة لهــا شــفافية شــعرية
إلــى تمزيــقِ ُ
ِ
تنــزاح عــن ُب ْعدهــا الرؤيــوي
(لوركويــة) عميقــة ،ال
ّ
ُ
والشــعري الــذي راهــن عليــه الشــاعر ،ســواء فــي هــذا
العنــوان
الديــوان أو فــي دواوينــه الســابقة .وإذا كان
ُ
عتبــة أساســية تحيــل علــى المعنــى المتو َّقــع ،فــا أقــلَّ
منــه القصيــدة األولــى التــي يفتتــح بهــا الشــاعر مقولــه
الشــعري.
يقــول فــي قصيــدة «مواويــل تطــوان» التــي تتــو َّزع فــي
خمســة مقاطــع :

I

الشائعاتُ ،
أسماعك.
وصلت
رُب َّ َما
ْ
ِ
اهت ّمي بالشائعات.
ابتعدت عين،
منذ أن
ِ
الحب،
أميض يف محنة مع
ّ
من أجلك ،رصتُ ال أم ِّي ُز معىن األشياء.
II

األمواج
اليت يغتس ُل ب ِ َها نه ُر مرتيل،
ُ
تعرف
وحدها األمواج
أين سأبيك ألجلك،
حت ساعايت األخرية،
َّ
ح َّل نهايايت.
َح َّت ت َ ُ
III

ِدرْ َسة،
جبل ذكريايت،
يف سفوح ِدرْ َس ُة
المي
ب ال ِّر ُ
يح ْ
ت َ ْس َ
ح ُ
أح ِ
أحز َِان
دفن ك َّل ْ
وت َ ُ
أجلك.
أموتُ ِم ْن
بي َن َما أن َا ُ
ِ

IV

الينابيع
إن لم تكوين ل ح ّقا ً
ِ
فلتج َّف كُ ُّل الينابيع.
ِ
ِ
يست َِح ُّق االنتظار.
ليس ث َّمة ما ْ
َ
إذا لم تكوين يل ثاني ًة،
انتهت َإل الب َوارْ.
فحيايت كلُّها
ْ
V
ْ
يغلقوا
َفل ِ
أبواب املدينة العتيقة.
َ
ب أن يغلقوها.
أتوس ُل إىل ال َّر ِّ
َّ
تنفلت َهارِب َ ًة ِم ِّن
الحيا ُة
ُ
َ
ُم ْن ُذ ِصْ ِت بَعي َد ًة َع ِّن،
َ
ودي ،بع ُدِ ،ل».
ُم ْن ُذ ل ْم ت َ ُع ِ

ـور الشـــــــــاعر عزلتــه -بوصفـــــه
بهــذه الرمزيــة الشــــــفيفة ،يصـــ ّ
ـب وعــن اآلخــر ،وغربتــه الكونيــة األزليــة األبديــة
إنسـانـــاً -عــن الحـ ّ
واحتمــاءه بالمــكان؛ المــكان الــذي هــو لدفــن الذكريــات واألحــام
واألحــزان .وبصــور شــعرية مكثَّفــة ال ت َّتكــئ كثيــر ًا علــى لغــة المجــاز،
يتمكَّ ــن عبــد الرحمــن فتاحــي وضــع متلقِّيــه فــي ســياقه الشــعري،
والمتأمــل فــي القصيــدة ،يلفــي هــذه
ويوصــل إليــه غاياتــه ومراميــه.
ِّ
الحب وانكســاراته ،واستشــراف
الصور تســتدعي :نعي الذات ،ونعي
ِّ
ـتحق
ـد
ـ
يع
ـم
ـ
ول
ـى،
ـ
وانته
المــوت بعــد أن تالشــى الحــب
ثمــة مــا يسـ ُّ
ّ
تصور القصيــدة ،عبر تداعياتهــا الرمزية،
االنتظــار .وبهــذه الشــاكلة،
ِّ
ـدث ،وهشاشــته واغترابــه ونهاياتــه .ومن خالل
ضعــف الكائــن المتحـ ِّ
الحب،
كلّ هــذه اإلشــارات التصويريــة ،يبنــي الشــاعر «شــعرية ألفــة
ِّ
وعزلــة الكائــن بدونــه ،واغترابه فيه ،وفي أبعاده اإلنســانية العميقة،
وهــي تنتظــر تح ُّقــق نبوءاتــه الهاربــة والمنفلتــة علــى شــكل مرثيــة
للوقــت اآلفــل» .يقــول الشــاعر فــي قصيــدة «االنتظــار فــي توســعة
المدينــة» (اإلينسانشــي):

أنتظر خري َفك
«ما ُ
زلت ِ
ُمست َْس ِلما ً لألمواج،
وي َج ِّيداً،
القميص َم ْك ٌّ
ُ
َ
واللَّ ْي ُل ي ُ ْر ِخي ُس ُدولهُ،
جر ِ ُم ْن َق ِب ٌض،
ُ
وانبالج ال َف ْ
احك».
وأن َا َما أزَا ُل أنْت َِظ ُر َص َب َ

ـور الشــاعر وقــع الفــراق علــى الــروح،
ـص المك َّثــف ،يصـ ِّ
فــي هــذا النـ ّ
ـخص مــدى العزلــة ،والشــعور باالغتــراب ،ومــدى فداحــة البعد
ويشـ ِّ
ـر مــا يــزال،
ـ
الفج
ـو
ـ
وهاه
ـدوله
ـ
س
ـي
ـ
يرخ
ـل
ـ
اللي
ـو
ـ
ه
ـا
ـ
فه
ـف.
ـ
اإلل
عــن
ُ
النص ما يــزال ينتظر صباح
ـدث المتك ِّلــم فــي
ـد ،منقبضـاً ،والمتحـ ُ
بعـ ُ
ّ
المعشــوق .ســيرة جفاف وانكســار توقظ لواعج العاشق ،وتتركه على
عتبــة الحكايــة ،دون أن تمكّ نــه مــن دخــول العالــم .بهــذه العناصــر،
شعريته
وعبر إشــارات شــفيفة ،يشــكِّ ل الشــاعر عبد الرحمان فاتحي
َّ
متفردة ،ال تســتند إلى أدوات بالغيــة نمطية .ومن
التــي توظِّ ــف صــور ًا
ِّ
ـي ،مــن إيصــال
ـ
جل
ـدار
ـ
باقت
ـن،
ـ
ـتغال
ـ
االش
ـن
ـ
م
خــال هــذا النــوع
يتمكَّ
ّ

ـدها
رؤيتــه الشــعرية إلــى القــارئ ،بأيســر الســبل
ّ
وأرق الصــور وأشـ ّ
أثــر ًا فــي نفســية متلقِّيه.
ــرض علــى
وفــي قصيــدة «ملجــأ» ،يصــور الشــاعر العزلــة التــي ُت ْف َ
اآلخــر علــى أمتعتــه لينــال حظَّ ــه مــن
الغاضــب ،وكيــف يســتولي
ُ
ـرد
اللحظــة الغــادرة ،فاإلنســان وكلّ الكائنــات ،يمكــن أن تســتثمر تمـ ُّ
البحــر ،لتســكنه العزلــة واالغتــراب الوجــودي ،لكــن الغربــة والعزلة
ـون مــن االستســام والخديعــة ،رغــم أن رحلــة الكائنــات تنشــد،
ْ
أهـ َ
دوم ـاً ،التفاعــل اإليجابــي مــع اآلخــر .يقــول فاتحــي:

ح ُر َغريبا ً
«ال َب ُ ْ ِ
جأ َإل َغ َض ِب ِه،
يَلْ َ
ح ُر َو ْح َد ُه
وي َ ْب َقى ال َب ْ
ِف ُع ْزلَ ِت ِه ال َبار ِ َد ِة،
َوال َق َم ُر َها ي َ ْست َِع ُّد
وعهُ.
ل ِ َيْت َ ِو َي ِم ْن ُش ُس ِ
َها َق ْد َأت رَبِي ُعهُ،
ح ُر ب َ ِق َي َو ِحيداً».
وال َب ْ

هكــذا ،يجــد الشــاعر فــي مســيرة بحثــه المضنــي عــن إلفــه ،لكنــه ال
ـب
يلقــى غيــر صــور الفــراق والتوديعــات واالنكســارات ،ولــكأن الحـ َّ
الــذي يبحــث عنــه مضنــى ،ال وجــود لــه فــي الكــون أو لكأنــه ي َّتخــذ
صــور االســتحاالت .يقــول فــي قصيــدة «وداع»:

ت َإل اللَّ ْيل
اس َت َم ْع ُ
ْ
ِ
ملَّا كَا َن ي ُ َو ِّدعُ
ت ِف ِغ َياب ِ ِه.
الص ْم َ
َّ
َ
وف َم ْمل َك ِة ال ُع ْزل ِة.
ِ
اع ُب ِن.
كا َن َص ْمت ِ
ُك ي ُ َد ِ
كما يقول يف قصيدة «املضيق»:
املراكب ِّ
اعية.
ذت ت ُ ْب ِح ُر
ُ
الش ِ
ِف ِ
ناف ِ
األحب إىل ن َ ْف ِس.
وأن َا دون األهواء
ِّ

يعمق أكثــر الغربةَ والعزلــة ليجعلهما
بــل إنــه في قصيــدة «الريــف» ِّ
صــورة جماعية .يقول:

السخْ ُ
ط َح َ َ
ي
يميش ُّ
ِ
اف الق َد َم ْ ِ
ت ي َ ْع ِوي
الص ْم ُ
ب َ ْي َن َما َّ
َ
يل ْ
ومريَا.
ِف َصخْ َر ِة ب ِ ِ
يث ِدي ل ُغ ِ

وتترســخ
الحــب،
فــي كلّ قصائــد الديــوان ،يتأكَّ ــد معنــى اغتــراب
ِّ
َّ
والتوحد واالنكســار مثلما في التنويعات على قصيدة
دالالت العزلة
ُّ
«حــدود» ،التــي تصــف مأســاة اإلنســان فــي هذا المــكان الذي اســمه
تطــوان ،والــذي كُ ِتــب للشــاعر أن يحتضنــه ،بألفــة ،في أرضيــة ديوان
«عــودة إلــى تطــوان»؛ تطــوان الفضــاء الــذي لــم يغــادره الشــاعر
أبــداً ،لكنــه اســتطاع أن يشــكِّ ل مــن صــوره المختلفــة موضوعـ ًا لبنــاء
ـدد ،هــو
منحــى واحــد متعـ ِّ
ـب ك ّلــه فــي ً
متخيلــه الشــعري الــذي يصـ ّ
َّ
إبــراز غربــة اإلنســان فــي الزمــان والمــكان ،وهــذه -بالتحديــد -هــي
الشــعرية التــي اشــتغلت عليهــا غالبيــة نصــوص هــذا الديــوان.
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نصوص وترجمات

قصائد من ديوان« :العودة إىل تطوان»
شعر :عبد الرحمان فاتحي
ترجمة :خالد الريسوني

الص ْبحُ ِف تِطْ َوان
ُّ

َ
سوف أستحرض صباح امل ُ َدا َعبات..
وس َ
أس عىل ُق َبل ُمخْ َتلَ َس ٍة،
وف أت َ َّ
َ
ٍ
ُّ
َ
أن ْ
فيك.
أست َِط ْع ،قطْ ،
لم ْ
أش ِعل َها ِ
َاح ح َي ِات
سأجت ُ
ْ
ُ
اب امل ْرت َ ِعش،
ِف ِ
يك ،ب ِ ِ
الغ َي ِ
ِ
اطل امل ُ ْم َت ّد
ذلكَ االن ِْف َعال ال َب ِ
اه
ات امل ِ َي ِ
مثل ت َم ُّو َج ِ
ِف املَطَر ِ امل ُ ْن َه ِمرِ،
َ
اة،
يف َقل ِق َح َي ٍ
ِه َي َض ْي ٌف ال َف َ
ظاظ ِة
األسريَ ِة ِف ن َْظ َرتِك.
ِ

Henri Matisse

(فرنسا)▼
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ين
َّك
ُ
ود َ
َف َّك ْرتُ يف أن ِ
ستع ِ
ساك َن ًة ،ل ِ ْ ُ
قين،
ِ
يك ت َعان ِ ِ
تهدِّيئ برود َة
غيابك كَ َش ْتلَ ٍة،
احات ْ ْ
ت،
اإلس َفل ِ
َص َب َ ِ
ك
ح ِة َم ْ
ب ِ َرائ ِ َ
ج َرى ال َّن ْهر ِ ِف َع ْي َن ْي ِ
ِّ
ِم ْث َل َغ ْي َم ٍة ُمت ََسلط َ ٍة
أمطَارِي.
ترضِّج ْ
ت
ِم ْث َل
غياب َّ
الص ْم ِ
ِ
يف تلك الطقوس لل ِّرياح،
ِ
َّ َ
الحمراء،
ِ
مع الضفائر ِ
ملا ت ُ َم ِّش ُ
الس َما ُء َش ْع َر َها
ط َّ
احك.
يف ِم ْر ِآة َص َب ِ

االنتظار يف توسعة املدينة

أنتظر خري َفك،
ما ُ
زلت ِ
ُمست َْس ِلما ً لألمواج،

وي َج ِّيداً،
القميص َم ْك ٌّ
ُ
َ
اللَّ ْي ُل ي ُ ْر ِخي ُس ُدولهُ،
جر ِ ُم ْن َق ِب ٌض،
ُ
وانبالج ال َف ْ
احك.
وأن َا َما أزَا ُل أنْت َِظ ُر َص َب َ
ُب،
ب ْي َن َما أكت ُ
ت
الص ْم َ
س َّ
أح ُّ
ِ
َ
الخَ
يف
ورَائ ِ َ
حة ر ِ ِ
َ
َ
الَّ ِذي ي َ ُر ُّج ل ْيل ِت،
ِف ِظ ِّل ُح ُضورِك.

ِف اللَّ ْيل ال َع ِميق ل ِ َو ْجهك.
ِ
ِ
ِ

باب النوادر

ِظال ٌل َغري َب ٌة
ِ

الص ِعيدَة
باب َّ
ُ
I

َ
الص ِعي َد ِة،
اب َّ
ِف ُشْف ِة ب َ ِ
َّ
البْتُقال ِ َي ُة اللَّ ْو ِن
اولَ ُة ُ
ِ
كانت الط ِ
شاهد ًة َع َل اله َلل.
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُ
امرأة
أهواء
ك
وائ
ه
أ
ة
ل
ي
ل
ب
داع
تُ ِ ُ ْ
ْ ِ ِ
ِ
ٍ
ك.
بَ ْ َ
ي أز َهار ِ ي َ َ
اع ِ
ين ون َْع َن ِ
اس ِم ِ
II
المي
يف زاوية ْ
أح ِ
أي ْ َ
قظت ِْن ُق ُبالتُك.
َ
إشاراتٌ يف اللَّ ْيل
ِ
اك ليايل
َع ْي َن ِ
صيف
ٍ
ن ََظراتٌ وقصائ ُد
يف
خَ ر ِ ٍ
ورسائ ُل ُحبٍّ
ِف رَبيع
ِ
المي.
ْ
أح ِ

العقلَ ِة
باب ُ
ُ

ِّ ً
ك،
ُمتوطنا ِف َع ْي َن ْي ِ
يف امل ُ َدا َع َب ِة الغَ ائ ِ َبة يف ن َظرتك،
ك،
يف
فم ِ
صمت ِ
ِ
جر ِ ِك.
ويف الزَّاوي َ ِة الخَ ِف َّية ل ِ َف ْ
ت ال َّن ِخيل الجرش
يُط َ ْق ِط ُق َص ْم ُ
ِ
ك،
يف ال َّن ْب ِع ال َعارِي ل ِ ِغ َياب ِ ِ
وت َ ْنأى ال َّت َن ُّه َداتُ

ك
امتَألَ ،ليلَ َة أم
سَ ،ف ْ
ْ
ج ُر َع ْي َن ْي ِ
ْ ْ ِ
ات.
بِال َّت َن ُّه َد ِ
ارت َ َوى َعط َ ُش ي َ ْو ِمي
حر ِ ن َْظ َرتِك.
َم َع َس َ
ح ُرَ ،غرِيباً،
ال َب ْ
جأ ُ َإل َغ َض ِب ِه،
يَلْ َ
ح ُرَ ،و ْح َد ُه،
وي َ ْب َقى ال َب ْ
ِف ُع ْزلَ ِت ِه ال َبار ِ َد ِة،
َوال َق َم ُرَ ،ها ي َ ْست َِع ُّد
وعه.
ل ِ َيْت َ ِو َي ِم ْن ُش ُس ِ
يعهُ،
َها َق ْد َأت رَب ِ ُ
ح ُر ب َ ِق َي َو ِحيداً.
وال َب ْ

ملجأ

ريو مارتيل
(تكريما ً للباعة املتجوِّلني عىل الشاطئ)

يس»،
ابتعت فقم ًة قابل ًة لل َّن
فخ ِم ْن ِ
«م ِ
ِ
الح ُّمص ِم ْن «كريستيانو»،
وبعض ُ
ِ
الص َباح،
سين ُيو» ،يف ذلكَ َّ
«س ِ
َو َم َّر ِ
ِ
بالحلْ َوى
ب ِ ُت َّفاح َم ْك ُس ٍّو َ
ٍ
وب ِ َع َرق أغسطس..
ِ
َ
يصه،
ل
ك
تآ
د
وق
راؤول،
بينما
ْ
َ
قم ُ
ِ
ب َشَائ ِ َ
برونزية اللَّ ْو ِن،
ط
ِ
ِ
يعرض قهوت َ ُه امل ُ
ُ
اع ِد بُخَ ارُ َها.
َص
ت
َ
ِ
الح ِّر
ات َ
فجأ ًة ،بني َم ْو َج ِ
ي ُ َقد ُِّم نظرتَه الجامد َة
ي ال َبطَاريق،
الذائب َة ب َ ْ َ
ِ
ام ِة.
بيكهام
ٌ
سام ُق ال َق َ
ٌّ
إفريقي ِ
َه َكذاَ ،
انقض ن َ َهاري َّ
ئ،
اط ِ ُّ
الش ِ
ِ
اء
بي ن ُج
وم يف َس َم ِ
َْ َ ُ ٍ
اخن.
رو
اق َص ْي ِف ٍّي َس ِ
َِ ٍ
ف
أج َوا ُء َّ
َها ْ
الص ْي ِ
يفي.
َاح ْ
قد ْ
اجت َ
ت خَ ر ِ ِ
ِ

ْ ُ
اء
َرق َصة ال َه َو ِ
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و َه َك َذا ،إ ْذ أنْت َِظ ُر،
ك،
ِف ُشْ َف ِة َع ْي َن ْي ِ
ك ال َب ِعي َدة.
رَ ْق َص َة َه َوائ ِ ِ

كابونيغرو

ب؟
بِأيِّ
الح ِّ
األلوان ت ُ ْر َس ُم ِح َكايَاتُ ُ
ِ
وأي ط َ ْع ٍم للْ ُق ُب َل ِت،
ُّ
تلك اليت لم ت َ َهبي َهاَ ،قط؟ُّ
ِ
تِلك ن َ ْف ُس َها الَّ ِت َح َر ْم ِت ِني َها
اتَ ،وحيد ًة
يف ال َّد َم َع ِ
س ،ثان ِ َي ًة،
ألح َّ
دة ِ
وال َع ْو ِ
ُ
ُ
أي أ ُغ ْسطس،
سَّ ،
ِف أ ُغ ْسط َ
ات الط ُّ ُفولَ ِة.
َم َ
ح َّب ِ

وداع

ت َإل اللَّ ْيل،
اس َت َم ْع ُ
ْ
ِ
ملَّا كَا َن ي ُ َو ِّد ُع
ت ِف ِغ َياب ِ ِه.
الص ْم َ
َّ
َ
الع ْزل ِة،
وف َم ْمل َك ِة ُ
ِ
اع ُب ِن.
د
ي
ُك
ت
م
ص
ن
كا َ َ ْ ِ ُ َ ِ

ب ِف ِد ْر َسة
َم ْغر ِ ٌ

َ
ضيق
امل ِ

املراكب ِّ
اعي ُة..
ذت ،ت ُ ْب ِح ُر
ُ
الش ِ
ِف ِ
ناف ِ
األحب إىل ن َ ْف ِس.
األهواء
وأن َا دون
ِّ
ِ

أبدي َّ ٌة ،أيُّها الحبيب

َ
أعيش إىل األبد،
أن
أ َو ُّد ْ
ك.
َْ
لك أح َّب ِ
أن أول َد ثان ِ َي ًة
ك..
َْ
لك أح َّب ِ
وثان َي ًة
ك ،إىل األبَد.
ْ
أن ِ
أح َّب ِ

ب شَ ٌ
ك
اع ّية ،دُون َ ِ
اك ُ ِ ِ
َم َر ِ

َ
ب ِّ
َاف َذ ِت..
اك ُ
الشَ ِ
اعي ُة ت ُ ْب ِح ُر ِف ن ِ
امل َر ِ
ب َإل ن َ ْف ِس.
األح ِّ
وأن َا ُدو َن األ ْه َو ِاء َ

َادئَة
َح َيا ٌة ه ِ

ام ْ
يع
الص ِق َ
تش ِب ُه َّ
ث َّم َة أي َّ ٌ
جرِ.
اد ِئ ِف ال َف ْ
ِم ْث َل ال َّن َدى ال َه ِ
84

َ
ات
ث َّم َة أي َّ ٌ
ام ت ُ َق ِّس ُم امل َسا َء ِ
ح َت َملَة.
ات ال ُم ْ
إىل ت َ ْو ِدي َع ٍ
ويَا لل َم ْو ِت ِم ْن ُظال ِ َم،
َّ
أت ِج ّد ُم َت َك ِّت ٍم،
ملا ي َ ِ
ج َّدداً.
ادرٍَ ،و ِج ّد ُظال ِ ٍمُ ،م َ
َو ِج ّد َغ ِ

( Henri Matisseفرنسا) ▲
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(فربَايِر)
ما زَالَ ْ
ت ت ْم ِط ُر ِف َش ْهر ِ َي ِ
ِّ َ ِّ
ات،
ُم َبلل ًة الذ ْكرِي َ ِ
ك.
ِف َمغَ ار ِ ِب ِشتَا َءات ِ ِ

أحالم اليوم
الم،
ُ
تلك األحْ ُ

األحالم تتق َّدم
ها هي
ُ
ام َق ًة َو َهارِب َ ًة
ُمت ََس ِ
الص ِ ُ
ان أخْ َشاب ِ َها،
ك َما َّ
واعق يف ن ِ ْس َي ِ
ح ُفورَ ًة ِف كُ ِّل ُم َدا َع َب ٍة
َم ْ
اج َر ف ِّ
ْ
الظ ّل.
ِمث َل خَ َن ِ ِ
ها ُهم يرحلون مع الضباب،
لبالب ورما ٌد ومطر.
ٌ
َها ِه َي ال َّن َسائ ِ ُم املرتاخيةُ
ْ
ك ُمط َ َّرز.
ت ُ ِط ُّل ِم ْن ك ِّل ِسل ٍ
ها هي ذي تلكَ
األحالم تذب ُ ُل
ُ
الجديد.
يف ال َّن ْظ َر ِة رسي َع ِة الزَّوال ،للع
ام َ
ِ
َ ِ

َر ْص ُد الذيل

أوراق ِه..
ِسي ْم ُفون ِ َي ُة
ِ
لج َوالتِه،
هذه الخشخش ُة الخريفي ُة َ
ِ

ألج َو ِاء،
ج َه ُر ،ل ِ ْ
ك َما ل ْو كا َن ي َ ْ
ات ِع ْش ِق َنا.
رَب ِ َ
يع ِح َكاي َ ِ

بينما َّ
ح َت ُق،
الشْ ُق ي َ ْ
ح َبطة.
ألجل حكايات ُح ِّب ِه امل ُ ْ
ِ

ال ِّر ُ
يف

السخْ ُ
ط َح َ َ
ي،
يميش ُّ
ِ
اف الق َد َم ْ ِ
ت ي َ ْع ِوي
الص ْم ُ
ب َ ْي َن َما َّ
َ
يل ْ
ومريَا.
ِف َصخْ َر ِة ب ِ ِ
يث ِدي ل ُغ ِ

بَ ،ف َقط
ُ
الح ُّ

ب،
َما َذا ي َ ُه ُّم ُ
الح ُّ
ك َع ْنه.
إذا كُ ْن َ
لن ت َ ْ
ت ْ
حِ َ

ساح ُة موالي املهدي
َ

نخالت،
س ن َافورَ ِت َع ْشُ
تح ُر ُ
ٍ
ْ
عشٌ ال أكرثَ ،وال أق َّل ..عرشٌ ،فقط ،يف َص ْمت.
طوح ِه؛
يعو ُد َ
الح َم ُ
ام إىل ُس ِ
ُسط ُ
القديم.
بنك إسبانيا
وح ِ
ِ
ِ
ج َم الفج ُر..
دون س
ابق إنذارٍَ ،ه َ
َ َ ِ
ريد ل ِ ُس ُنون ُ َوات ِ َها،
دون َ َما ت َغْ ٍ
تامى ُّ
فات ِم ْن دونك.
يَ َ
الشُ ِ
بخريف َها
يشء يذكِّرين
ك ُّل
ٍ
ِ
زاويت َها،
الكنيس ُة ،يف
ِ
ب َصلي َب َها ال َو ِحي َد
ح ُ
تَ ْ
ج ُ
خريفك،
وم
ُمعلن ًة ُق ُد َ
ِ
أح َيا،
أن ْ
ُم َع ِّو َد ًة ِل ْ
هذ ِه امل َ َّر َةَ ،و َإل األب َ ِد،
ِ
صك.
رَب ِ َ
يع ُ
أص ِ
َان ُم ْك َّب َستا ال َّز ْهرِ،
قرنفلت ِ
ت ُ ِط َّل ِن يف َس َم ِائ،
َ
اط ِئ
وف ل َي ِال َش ِ
ِ
س لك:
كَان ْ
َت ب َ ْع ُض ال َّزن َاب ِ ِق ت َ ْه ِم ُ
ايل َم ِعي ،يَا َص ِب َّية!
ت َ َع ْ
وح ب ِ َش َذا
ك ي َ ُف ُ
َف َي ْو ُم ِ
والح َبق.
س
َ
َّ
الس ْو َ ِ

حدود 1

دودي،
عبٌ ُح
لم
ٌّ
يحتو َم َ
ِ

ً
هذه األحزان.
أبدا ،ك ّل ِ
شاسعة!
حدود
يا لها ِم ْن
ٍ
ٍ
يا له من ليل أش ِّد كثاف ًة
ٍ
من حدودك!
صمت أش ّد ازدحاماً!
يا له من
ٍ
أميش َحافيا ً
يف هذا
الليلْ ،
ِ
يف حدودك.
صمت،
الخزي يف
أحس
َ
ُّ
ٍ
عىل حدودك.

حدود 2
علب من العصري.
أربع
ُ
ٍ
علبتا مسحوق غسيل «أرييل».
وخمس من القهوة.
ٌ
أدواتٌ مدرسية
ت َّ
الش ْعرِ.
ثالثة أنابيب من ُمثَ ِّب ِ
ٌ
دورة املياه.
صح ٌّي يف
ورق
ِّ
ِ
رشاء،
يبدو أنها قائم ُة
ٍ
قاطع..
نص ٌل
ٌ
هي ْ
عروس تغادرُ
ٌ
أ ُ َّم َها..
حلم مقطو ُع الرأس واألطراف.
ٌ
ِ

حدود 3

ُ
العطش حزناً،
صارَ
فج َر الخَ ميس.
ْ
ِ
الحدوديِّ .
ساكنة يف امل َ ْع َب ِ ُ
للحز ِْن!
يا ُ
تنتحب.
األم
ُ
كانت ُّ
ِّ
ُ
أقسم بكل ال َع َصائر ِ
أنين سأتذكَّ ُر أحزان َ َها،
تصفيفات شعر َها امل ُ
حرتقة
ِ
ِ
ِ
سمي املُص َّف ُح
ر
ال
الزي
ا
اليت بكا َه
ُّ
َّ
ُّ
القبِ،
يف ْ
خالل شهر ِ أيلو َل املشهود.

املمات ،بعبد الرحمان الشيخ،
احتفا ٌء ،بعد
ِ
 23سنة ضحية ال َع ْسف.
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املضيق

الزكاة
باب
ُ
ِ
الشفقة
باب
ُ
ِ
ُ
زقاق ماء.
من رأس سبارتيل إىل رأس ترافلغار،
ِ
ِ
من بحر الربان إىل خليج قادش،
ِ
ُ
زقاق ماء.
امي للمياه،
من كان يظن أن الوصل
قيل َّ
اله َر َّ
الس َ
ُّ َّ َ ْ َ ِ
ج َد َة،
ال ُق ْبلَة الجيولوجية امل ُ َم َّ
َ
ب ،ذاتَ ي َ ْومُ ،س ّما ً ُمدن َّساً،
سوف َ
تتص َّب ُ
ٍ
وستهد ُم أحالما ً زَرْ َقا َء،
ِ
س َتخْ ُن ُق أن ْ َفاسا ً يف ع ِّز ال ُف ُت َّو ِة.
من كان ي َت َك َّه ُن
أن الحيتا َن الالمتضامنة
اه َن،
ُحر ِ ُق ،ذاتَ
يوم ،الحاج َز ُ
ست ْ
ود َّي ال َو ِ
الح ُد ِ
ٍ
قسا ًة،
ستوقظ ب َ َشائ ِ َر ن َائ ِ َم ًة ،ج َباب ِ َر ًة َ
ُحط ِّ ُم خطابات كاذبة؟
وست َ

اإليخيدو
يا لقانون الريع اللعني:
نء
يجعل الرثاء ال َّد ِ َ
َ
ان
يقتاتُ َعل ال َه َو ِ
وم ْن يَأس ال ِّر َجال!
ِ
ِ
ِ
اج َرة تذب ُل
ٌ
أرواح ُم َه ِ
الف َع ٍة،
َ
تحت ب ِ َ
حار ٍ بالستيك َّي ٍة ِ
تتل َّوى فوق الطاوالت املهرتئة
الصح َّي ِة املُل َّوث َ ِة،
اجر ِ ِه ُم ِّ
ِل َ َ
ح ِ
ات
ملفوفة يف ُحز ِْن َّ
األم َه ِ
َّ
ُ
َّ
نكم ُش وامل ُ ْن َد ِف ُع
الل َو ِات ي َ ْس َه ُر الط ْي ُف امل ِ
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وح ِة
ات امل َ ْ
ِف ْ
ج ُر َ
أح َش ِ
اء ال َّز َو َج ِ
َع َل ل َيالِيه َّن الط ِّ َوال،
ِ
ِ
كل هذا ل ِ َت ْز َد ِه َي أوروبا العاملة
بأزْ َهى فساتينها،
وت ُ ْع َن بشوارعها الجميلة
وت َ ْك ِش َف َع ْن أبراجها الفاتنة،
وتمأل خزائنها َّ
الش ِ َهة.
كل هذا ل ِ ُيلَ ِّو َن أحم ُر الطماطم،
الخس،
ِّ
وأخرضُ
جة
ني
اض َ
ورن ُ
األعناب ال َّن ِ
ِ
ف َر َح َح َفالتِهم...
ِ
أخطأت الغَ ْو َغا ُء:
ِ
َ
َ
َّس ُع ل َها،
كانت
ُّ
تظن املكا َن يَت ِ
لكن َمصريَ َها كَا َن اإلب ْ َعاد.
َّ

األهايل يف بالدي
َ َّ
ي َم ْش ُدو َديْن.
يتن َّف ُ
س األهايل ،يف بالدي ،بِالفك ْ ِ
ِ
أح َشا َء ُه ْم،
وخ ُز ْ
ْ
لس َع ٌة ُم ْست َِدي َم ٌة ت ُ ِ
ح ُر ُ
ث ُو ُجو َه ُه ْم.
ت َ ْتُكُ ُه ْم َح َيارَى ،ت َ ْ
أعاصريَ ه ْو َجا َء،
يتخ َّبط أهايل بالدي يف
ِ
ض ب َ ْع ُد،
هم
ماض ْ
يتقاذ ُف ْ
لم ي ْم ِ
ٍ
الح ُضور.
وحارضٌ يَأبَى ُ
ص ال َه َوى َع َل أ َه ِال ب ِ َل ِدي،
ي َ ْست َْع ِ
ي َ ْش ِفطُون ال َّراب ِ َي َة ب َ ْي َن َما ب ِ َركُ ُه ْم تَت ََضاءل.
الح ْيَ ِة ،والعادات الفارغة،
ْ
يج َتُّو َن قرونا ً ِم َن َ
و(الطيبوبة) املُخت َِنقة.
املتحجرة،
واالبتسامات
ِّ
ِ
هن،
نساء بالدي ُمتَّح َداتٌ يف ب َ ْه َ
ج ِت َّ
ُ
وف َجلَ َب ِته َّن.
يف ضحكات ِ ِه َّن املت ِ
َواطئ َِة ِ
ِ
اب
مش َي ُت ُهن املتثاقلة الجميل ُة ِع َق ٌ

ب َ ْع ُد ،مازالوا ي َ َتخَ َّبطُون يف َغ ِّمهم،
وخزْيِهم
ِف ذلِّهم
ِ ِ
وهه ْم ،ويبدون الهني،
يهيمون عىل وج
ُ ُ ِِ
القساة
غريَ مبالني بوحش ِّية
ِ
الذين ن َ َف ْو ُهم بعيدا ً
وجه ُم الخَ ْضَ ِاء،
عن مر
ُ ُ ِ ِ
األس َو ِد!.
و َق َذ ُفو ُهم َف َ
لت ْ
وق ْ
األس َف ِ

الجسد الذي يرس ُمها.
يتصالح َن مع
ليك
ْ
ِ
يستهويهن الغنا ُء
نساء بالدي
ّ
ألنهن عارفاتٌ  ،وألن َّ ُه َّن عاشقات.
أطفال بالديٍ ..آه من أطفال بالدي!
ت ي ْر ُس ُم نظراتِهم الحزين َة العذبة!
يا له من
ٍ
سواد ثَاب ِ ٍ
ت َصْخَ ًة،
ح َّولَ ْ
هم ال َّد ْه َش ُة ت َ َ
ُ
التحليق ال َفر ِ ُح وال َّرغبة،
الس ِخ َّي ُة امل ُ ْس َت َعا َد ُة ِم ْن ز ََمن َس ِحيق،
االبتسام ُة َّ
ٍ
ٍ
و ُه ُم الغَ ُد امل ُ ِط ّل.
الدي تغيل،
بِ ِ
ومغْ َبّاً.
وتتص َّب ُ
ب عرقا ً كثيفا ً ُ

ن
بُ َ ّ

الجئون سوريّون

شاحب ٌة وكئيب ٌة وجو ُه أولئك النساء واألطفال،
إشارات أضواء املرور،
وهم يتن َّقلون بني السيارات ،بني
ِ
األرض اليت َشهدتْ ميال َدهم،
بعيدا ً عن
ِ
ِ
وعن األزواج واآلباء الذين يكافحون ض ّد االستبداد،
ين باعوا أرواحهم للشيطان.
وع َ
الذ َ
أو املخْ ُد ِ
ني ِ
اليد دلي ُل مأساتِهم،
يف ِ
الذي ي َ َه ُب ُه ْم إيّا ُه الغرورُ الغادرُ
َجوازُ ِ
ُ
والنفاق الساف ُل ملن أَه َد ْوهم
الحياة كصدقة.
واصلة
ُم َ
ِ
ون القايس
يا للقدر امل َ ْ
ج ُن ِ
لفتيان وصبايا،
ٍ

Henri Matisse

(فرنسا)▼

ُ
اضيكَ :
ها أنا ذا
أعيش َم ِ
ْ َ
اب امل َ ْدرَ َس ِة
رَكضكَ ِف َم َر ٍح ن َْح َو ب َ ِ
ح َم ِّر،
ش ال َقار
س امل ُ ْ
ِف َذلِك ال َع ِ ِّ
ِ ِ
والكلمات اليت تتعلَّمها كُ َّل ي َ ْوم
األشيا َء
ِ
ٍ
مح ِّفزا ً بالحليب وقطع الشوكوالتة،
نظرتَك الرائع َة الحائر َة إىل الرسوم املتح ِّركة،
ِ
الخالصة،
الس ِخ َّي ِة
قهقهاتِك َّ
ِ
عالمات املرورِ،
أسئلتك الفلسفية حول
ِ
العطلة القادمة،
وما س ُن ْن ِج ُز ُه ِخالل
ِ
بكائِياتِك حني ال تفهم
ِلَاذا ن َْح ُن -الكبار -ال نقبل
يشء إيجابيا ً ومؤكّداً،
أن يكون ك ٌّل
ٍ
عة،
إحساسك املتنامي ب ُفص
ول َّ
َ
الس َن ِة األرب َ ِ
ِ ُ ِ
الفطر ِ َّي امل ُ ِم َّل ُحلُو َل ال َّربِيع ...
وانتظاركَ ِ
ِ
حني ستعيش حارضَك،
ون جز ًءا من آيت الغائب،
الذي َس َي ُك ُ
العدم إىل عدم،
حني س ُيعي ُدين
ُ
ٍ
ُوخزُك ال َّر ْغ َب ُة،
حني َست ِ
ُ
ان
حني ستكت َِشف ِسَّ األل َو ِ
قيق َّي ِة،
لة األوىل ،ال َو ِحي َد ِة َ
َم َع ال ُق ْب ِ
الح ِ
اه ُمكَ ُّ
الش ُكوكُ ،
حني َس ُت َد ِ
اإلدراك،
اغبا ً ِف
حني س َت ُك ُ
ِ
ون رَ ِ
ساخطاً،
حني َس َت َت َم َّر ُد ...وتكو ُن
ِ
اضَكَ
أخرياًَّ ،
وح َ
ني َست َْست َْس ِل ُمِ ،
ألن َح ِ
ين..
ْ
اض آخَ ر ِ َ
أص َب َح َم ِ َ
ْ
َ
ف،
ِحي َن َهاَ ،س َت ْن ُظ ُر إل الخَ ل ِ
وس َت َت َذكَّ ُرَ ...و َس َت ْف َه ُم ِن.
َ
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ُ
الالأح ِديَّة
الكائنات
َ

ترسم آالمي املنسية
الالأحديُة
الكائناتُ
َ
ُ
ُ
اسم.
تعيش سلسل َة ابتهاالتها ،بال
ٍ
وجه ،وبال ٍ
الالأحديُة لداخل التاريخ.
هم الكائناتُ
َ
م ِّيتُونَ ،م ِّيتُو َن
ب
الح ِّ
يف أنا ُ
ت لَهُ.
ويف
َ
األنت َّ
الص ِ
ام ِ

اق ْص ِن أيُّ َها املَا ُء
َر ِ

جلدك.
راقصين ،أيّها املا ُء ،وت َ َ
ح َّس ْ
س قباليت عىل ِ
تنسها.
تذكَّ ْر ُمداع َبايت ،وال َ
وق ِجلْ ِدك.
واح ِم َها َف َ
ْ
س تن ُّهدايت َع َل فمك.
ْ
راقص ِن ،أيُّها املا ُء ،وت َ َ
ح َّس ْ
تنس ُه َما.
تذكَّر
شفت ،وال َ
َ َّ
ق ِّبل ُهما إىل أن ْتتُكَ ِن بِال أنفاس.
ٍ
ت يف ِع َنا َقاتِك.
أم ْ
راقصين ،أيُّها املا ُء ،و َد ْعين ُ

أنت مدينيت
ِ

أنت ،مدينيت ،حميم ٌة وفاتنة.
ِ
ك.
س
س
أتح
وأحياك،
ذايت.
يف
أكتشفك
َ َّ ُ ِ
ِ
بحر ٍ َمضيق ،عىل األق ّل.
وجود
رغم
ِ ْ
ٍ
بهاءك،
رغم مرور السنني ،أنت ال تفقدين
َ
ِ
استعادتك.
وال أنا أفق ُد األم َل يف
ِ
أنت ،مدينيت ،حميم ٌة وفاتنة.
ِ
جديد ،محم َّي ً
بالجدران وتساقطات الثلج.
ة
من
،
د
أول
معك
ُ
ِ
ٍ
ِ
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أنت ،مدينيت ،بار َد ٌة ون َائية
ِ
ْ
والحك َمة.
جديد ،عىل
معك أول ُد من
الع ْش ِق ِ
ِ
إيقاع ِ
ٍ
ِ
أنت أملِي وبُكايئ
أنت ،مدينيتِ ..
ِ
ٌ
ٌ
باألمس.
،
ة
ب
وقري
اآلن،
،
ة
بعيد
أنت
ْ
َ
ِ
قد عشنا ،بال َّت َمام،ك َّل األحالم،
ِ
َ
حكايات
ة
مسأل
،
ر
آخ
ء
يش
«إن
ْ
كانت الحيا ُةِ ،مث َل أيِّ ْ ٍ َ
ٍ
ِ
ك إعاد ُة ابتداع ملصريي».
فاقرتِابي من شوار ِ ِع ِ
ٍ

روب
ال ُه ُ

هميس وهزيميت
هوا ُء ُهروبي.
يد ُد ُمو ٌع قاحلَة
ويف ال َب ِع ِ
يد...
يف ال َب ِع ِ
يشء.
يف الهواء ،ويف الال ْ
وب َعذبا ً
«كا َن ال ُه ُر ُ
والهزيم ُة بَه َّي ًة،
ِ
وب طائر ِ ال َف ْي َنق
كا َن ُه ُر ُ
ِ
البلَّورِيِّ َعذباً.
ِ
ُ
َاء
ت
ش
ة
م
ي
ز
ه
و َ ِ َ ِ ٍ
ِم َن املِلْح ،بَه َّي ًة.
ِ ِ
وب َعذباً،
كا َن ال ُه ُر ُ
والهزيم ُة بَه َّي ًة.
ِ

َص ْم ُ
فمك
ت ِ

َ
يب
َد ْع ِن أخْ ِبكَ ُ ،دون َ َما َ
أم ٍل أ ْو ت ْرت ِ ٍ

السَّ امل ُ ْع ِت َم ل ِ َف ِمكَ .
ِّ
أمانِيكَ ،
َت األب َ ِدي َّ ُة ب َ ْع َض َ
هكذا ،إ َذ ْن ،كان ِ
ورَ ْغ َب ًة ِف ِع َناق أ ْع َمى.
ٍ
َت األب َ ِدي َّ ُة ِعط ْ َركَ ،
ن
كا
هكذا ،إ َذ ْن،
ِ
عطْرا ً ب ْ َ
اء.
طع ِم امل ِ
ِ
ِ
ُع ُبورِي َع َل َم َهلَ ،و ُدون َ َما َصدًى
ٍ
ك
قبالت
اه
سريُ بِات ِّ َ
ِ ِ
ج ِ
يَ ِ
أملَ ،و ُدون َما ت َ ْرتِيب.
دونَما
ُ َ َ ٍ

لشعْ ر أحْ يانا ً
ل ِّ
ِ
ِ

ل ِ ِّ
السلْط َ ُة:
لش ْعرِْ ،
أحياناً ،تلك ُّ
ُسلطة إيذائك ِف األ ْع َماق ،دون تو ُّقف.
ِ
وحكَ ،
ب رُ َ
اع ُ
وفجأة ،ي ُ َد ِ
حر ٍ َو َم َرح.
س ْ
دو َن ْ
أن يَلْت َِم َ
س ِم ْنكَ اإلذ َن ،ب ِ ِ
ٍ
دون أن ت َ َت َو َّص َل ،أبَداً ،إىل َم ْعر ِ َف ِة ذلِكَ .
ً
اه ِه.
أن ت َ َ
دون ْ
رقص ،أبَداِ ،ف ِم َي ِ
ل ِ ِّ
السلْطَة:
لش ْعرِْ ،
أحياناً ،تلك ُّ
ُسلطَة النظر إليك ِف َع ًمى ،دون تو ُّقف.
وفجأ ًة ،يَتشابكُ َم َع ال َّن َظ َرات.
عزلة السماء
وفجأ ًة ،يف
ِ
ُ
َ
يَت ََسْب َ ُل َّ
ات
الض ْو ُء امل َوارِيثَ وامل ْع َت َق َد ِ
«ح َّراس َصارمني ُ
وشطَّار ٍ ُمحتالني،
ح ُضور
بِ ً
ِ
ِ ُ ٍ
ود امل ُ َش ِّو َش ِة».
اكَ ،
مع كُ ِّل ُ
ُ
اك َ
وذيِّني َ
وش َب ٍ
الح ُش ِ
وح ِ
وم َر ِ
ب ِ
ِم َن ْ
األش َعار ِ اليت ت ُ َه ْي ِم ُن ُه َنالِكَ ،
ت َ ْس َه ُر ل ْيلَ َها ِف إسبانيا،
حارَ َها ِف تِط ْ َوا َن.
أس َ
وت َ ْس َت ْي ِق ُظ ْ

ت َّ
َص ْم ُ
الض ْوء

يف جذور َّ
وء،
الض ِ
َحلِّ ٌل
ومت َ
اس ُ
امللْ ُح أزْرَ ُق ،ن َُح ِ ٌّ
صوت أزرق.
حلِّ ُق مع
يُ َ
ٍ
يف جذور َّ
وء،
الض ِ
ِ
ي ُ َر ِاق ُص األزْرَ ُق اللي َل،
أحد.
دون النظر إىل َ
يف ُجذور َّ
وء،
الض ِ
ُ
واألزرق،
املِلْ ُح
َاسوس.
أ ْع َم ْت ُه َما َ
رقص ُة ال َبارْن ُ

ان مث َل الفجر ِ عىل األرض.
هما يتَحاب َّ ِ

( Henri Matisseفرنسا) ▲

(إىل مدينة القنت)
نص
ِح ٌ

يف أعايل البارناسوس،
ي ُ ِط ُّل ضو ٌء.
س
رصيناً ،يَلْ َب ُ
جرا ً َصلْباً،
َح َ
ومهيبا ً
خَ الصا ً
ِ
َ ِ
جة.
ِم ْن أب ْ
راج ُمت َّو ٍ
ٍ
يف أعايل تاريخها،
مبارزاتٌ ورماح.
لح واألزْرَ ُق
امل ِ ُ
ٌ َ
اضي َنا.
ونظ َر ٌةِ ،ه َي
انعكاس مل ِ

(إلى قلعة سانتا باربرا...
قلعة من العصور الوسطى اإلسبانية ،من أصل عربي)
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وليام بتلر ييتس

ُ
البِّ ّي»
«البجع
من
عام
ة
مئ
َ
ِ

يوســف (جوزيــف) برودســي ،أصغــر األدبــاء الذيــن حــازوا عــى جائــزة «نوبــل لــآداب» سـ ّن ًا؛ إذ كان يف الســابعة
حاليـ ًا) ،يف  18يوليو/متــوز ،مــن
واألربعــن مــن العمــر حــن نالهــا ،عــام ُ ..1987و ِلـ َـد يف «لينينغــراد» (بطرســبورغ
ّ
ـن – يف الجغرافيــا ،ويف الصحافــة.
عــام  .1940كان والــده« ،الكســاندر برودســي» ،ميتلــك شــهادت َْي
جامعي َتـ ْ
َّ
ـباع شــغَ ِف ِه بالرتحــال ّ
إل يف أثنــاء الحــرب ،حيــث كان يخــدم
ـر حــزيب ،مل يتمكَّ ــن مــن إ ِْشـ ِ
ومبــا أ َّنــه ابـ ُ
ـن نــارشٍ  ،وغـ ُ
ومصـ ِّـوراً
يف البحريــة ُمراسـ ً
ت» ،فمــن مواليــد «التوانيــا» ،وكانــت تعمــل
ا
أمــا والدتــه «ماريــا وو ْلـ ِـر ْ
صحافيـ ًاّ .
حربيـ ًا ُ
ّ
ّ
ـم عملــت محاســبة.
مرتجمــة مــع أرسى الحــرب ،يف البدايــة ،ثـ ّ
ترجمة وتقديم  :بشير رفعت
«وليــام بتلــر ييتــس» «William Butler Yeats -
 :»1939 - 1865هــو رائــد حركــة اإلحيــاء فــي األدب
اآليرلنــدي ،والحاصــل علــى جائــزة نوبــل فــي اآلداب،
أول آيرلنــدي يحصــد هــذه الجائزة.
عــام  1923م.وهــو َّ
ـد
يقــول عنــه «تــي إس .إيليــوت  »T.S.Eliot -إنــه واحـ ٌ
ـد تاريخهــم هــو تاريــخ
مــن هــؤالء القالئــل الذيــن ُي َعـ ُّ
عصرهم.
أصدر «ييتس» اثنتي عشرة مجموعة شعرية ،بدأها،
وهــو فــي الرابعــة والعشــرين مــن عمــره ،بمجموعته
(مفتــرق الطــرق ،)Crossways-عــام 1889م ،وهــو
ـت فيــه حياتــه رأس ـ ًا علــى عقــب،
العــام الــذي انقلبـ ْ
حيــث زارتــه الناشــطة السياســية والحقوقيــة ومم ّثلة
المســرح اآليرلنديــة «مــود جــون»)Maud Gonne-
فــي منزلــه ،فــي لنــدن ،فوقــع فــي غرامهــا ،بينمــا لــم
يكــن -بالنســبة إليهــا -أكثــر مــن صديــق .وقــد ظــلَّ
ـت،
تزوجـ ْ
علــى غرامــه بهــا حتــى وفاتــه ،رغــم أنهــا َّ
ـوري «جــون ماكبرايــد -
عــام 1903م ،مــن رفيقهــا الثـ ِّ
وانفصلــت عنــه عــام 1906م،
،»John MacBride
ْ
ِ
أعــد َم عــام 1916م ،علــى أثــر ضلوعــه فــي
وقــد
متمــردو آيرلنــدا فــي
(ثــورة الربيــع) التــي قــام بهــا
ّ
ـزوج «ييتــس»،
(دبلــن) ضـ ّ
ـد الحكومــة البريطانيــة .تـ َّ
هــو اآلخــر ،عــام 1917م ،مــن «جورجــي هايــد ليــز -
.»Hyde-Lees Georgie
فــي عــام 1919م – أي منــذ مئــة عــام  -أصــدر «ييتس»
البري في كُ ول
(البجع
مجموعته الشــعرية الســابعة
ُّ
ُ
 ،)The Wild Swans at Coole -وقــد اخترنــا منهــا

القصيــدة التــي تحمــلُ عنــوان المجموعــة ،وقصيــدة
ـع موتــه An Irish Airman -
«طيــار آيرلنــدي يطالـ ُ
ّ
 ،»Foresees his Deathوهــذه األخيــرة كتبهــا
«ييتــس» عــام 1918م ،ولكنــه آثــر االمتنــاع عــن نشــر
الحرب أوزارها ،فنشــرها،
قصائد سياســية حتى تضع
ُ
للمــرة األولــى ،فــي هــذه المجموعــة الشــعرية.
ّ
طيــار آيرلنــدي فــي
ـان
ـ
لس
ـى
ـ
عل
ـاة
ـ
مناج
ـدة
ـ
والقصي
ّ
الحــرب العالميــة األولــى ،يصــف فيهــا مالبســات
مهمة تشــير إلــى َد ْور
مصرعــه الوشــيك .وهــي وثيقــة ّ
أجــل المملكــة
ـن
الجنــود اآليرلندييــن المحاربيــن مـ
ْ
الم َّتحــدة ،بينمــا كانوا يســعون إلى اســتقالل آيرلندا.
الطيــار الــذي كتــب «ييتــس» القصيــدة عنــه هــو
إن
َّ
ّ
صديقــه الرائــد روبــرت جريجــوري (Major Robert
طيــار مقاتــل فــي
 ،)Gregory - 1918-1881وهــو ّ
«هيئــة الطيــران الملكيــة .»Royal Flying Corps -
وقــد لقــي حتفــه فــي حادثة طيــران في إيطاليــا .يقال
إيطالي ،على
طيــار
إنــه راح ضحيــة نيــران صديقة من ّ
ٍّ
مصرعــه أثر ًا كبير ًا في ِشــعر
ســبيل الخطــأ .وقــد ترك
ُ
«ييتس»؛ حيث صار موضوع ًا ألربع قصائد.
ٍ
تباعــد بيــن قصيد َتــي (البجــع
رغــم مــا يبــدو ِمــن
و(طيــار آيرلنــدي ،)...ثمــة مــا يربــط
البــري)...
ِّ
ّ
ـف
إن قصيــدة (البجــع البــري فــي كُ ــول) تصـ ُ
بينهمــاَّ .
مشــهد ًا مــن مشــاهد الطبيعــة فــي متن ـ ّزه «كــول»،
ـدان،
وهــو
محميــة طبيعيــة تبلــغ مســاحتها ألــف فـ ّ
ّ
ـدة أميــال غــرب مدينــة «جــورت»Gort-
ـ
ع
ـد
ـ
ع
ب
ّ
علــى ُ
فــي مقاطعــة «جالــواي »Galway-الجنوبيــة غــرب
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آيرلندا.ومنتــزه «كــول» هذا هو -في األصــل -ضيعة تمتلكها وتقيم
ـزوج «وليــام هنــري
فيهــا عائلــة (جريجــوري) .فــي عــام 1880م ،تـ ّ
جريجــوري» مــن «إيزابيــا أوجســتا بيرســي» ( )1932-1852التــي
صــار لقبهــا «ليــدي جريجــوري» .وفــي عــام 1881م أنجبــا طفلهمــا
طياراً ،ولقــي حتفه وصار
الوحيــد (روبــرت) الــذي صار ،فيمــا بعدّ ،
ـع موتــه).
(طيــار آيرلنــدي يطالـ ُ
موضوع ـ ًا لقصيــدة ّ
ترتبــط «ليــدي جريجــوري» بعالقــة وثيقــة مــع «ييتــس» ،حيــث
ـدأت نشــاطها األدبــي بعــد وفــاة زوجها عــام 1892م ،وقــد قابلت
بـ ْ
واســتمرت صداق ُتهمــا
للمــرة األولــى -عــام 1896م،«ييتــس»
َّ
َّ
ٍ
عــدد
مــدى الحيــاة .كان منزلهــا فــي «كُ ــول» مركــز ًا الجتمــاع
مــن الشــخصيات الرائــدة فــي نهضــة األدب اآليرلنــدي .كمــا
شــاركت مــع «ييتــس» و «إدوارد مارتــن» فــي تأســيس (مســرح
آيرلنــدا األدبــي) ،عــام 1899م ،وشــاركت فــي تأســيس (مســرح
آيرلنــدا القومــي) ،عــام 1903م ،وتولَّــت إدارة «مســرح الديــر-
 »Abbey Theatreعــام 1904م .كان لهــا إســهامها البــارز فــي
ـدرت عــدد ًا
الكتابــة المســرحية ،واالهتمــام بالفولكلــور ،وقــد أصـ ْ
مــن الكتــب التــي تقــوم على معالجــة التــراث اآليرلندي .قــال عنها
«جــورج برنارد شــو» إنهــا أعظم امرأة آيرلندية فــي عصرها .تو ِّفيت
ـن الثمانيــن ،علــى أثــر إصابتهــا بســرطان الثــدي.
فــي سـ ّ
تو ِّفــي «ييتــس» ،هــو اآلخــر ،فــي الثامــن والعشــرين مــن ينايــر،
 1939م ،فــي مدينــة (كان)جنــوب فرنســا .وقــد أعيــدت رفاتــه إلــى
آيرلنــدا ،عــام 1948م ،ليد َفــن تحــت ســفح جبــل «بــن بيلبــنBen-
 »Bulbenبالقــرب مــن مقاطعة «ســايجو ،»Sliego-وهو المكان
جدتــه ،حيــث كان
الــذي قضــى بــه بعـ َ
ـض ســنوات الطفولــة مــع َّ
ـب علــى شــاهدة قبــره
يــرى الطبيعــة وطــن القلــب هنــاك .وقــد كُ ِتـ َ
ـات مــن ِشــعره :
أبيـ ٌ

«أيُّها الفارس،
بعني باردة
اُنظ ْر
ٍ
إىل الحياة واملوت،
وامض يف طريقك».
ِ

الربي يف ( ُكول)
جعُ
ُّ
ال َب َ
الخريفي.
األشجارُ يف َجمالِها
ِّ
ومم ّراتُ الطريق الشجريِّ جا ّفة.
ِ
سماء ساكنة
مرايا املاء مث ُل
ٍ
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الغروب يف أكتوبر،
سماء
تحت
ِ
ِ
املاء الدافق بني الصخور،
وعىل
ِ
صفحة ِ
ِ
ت ِ ْس ٌع وخمسون بج َعة.
***
ُ
التاسع َع َش قد َح َّل،
الخريف
َ
البجع ،أ َّو َل َم َّرة.
أحصيت هذا
منذ
ُ
َ
رأيت ،ق ْب َل أن أفر َغ من َعد ِِّهم،
وقد ُ
رأيتُهم يتج َّمعون كال َّت ّل
متكسة،
عظيمة
حلقات
ويتف َّرقون يف
ِّ
ٍ
ٍ
و ُهم يصخبون بأجنحتهم الصارخة.
***
ِّ
الكائنات املتألقة
عاينت هذه
لقد
ُ
ِ
لكن قليب ،اآلن ،موجوع
َّ
يش ٍء
حيث ت َغَ َّيَ ك ُّل ْ
كنت هناك
منذ أ َ ْن ُ
وقت الغروب،
أ َّو َل َم َّر ٍة،
َ
عىل هذا الشاطئ
خفقات أجنحتهم،
مستمعا ً إىل
ِ
تضج يف رأيس.
وهي
ُّ
ضجيجها ،اآل َن ،خافت.
ُ
***
زوجني معاً،
ما زالوا دؤوبني ،ك ُّل
ِ
البارد األليف،
يجدِّفون يف املجرى
ِ
أو يتقافزون يف الهواء.
لم تكرب قلوبُهم ،ب َ ْع ُد
وحيث يكونوا،
ُ
العشق حضورهم.
يجلِّل
***
صفحة املاء
هاهم ينساقون عىل
ِ
جميلني غامضني.
فإىل أين يتَّجهون؟
ض
حافة أَي َّ ِة
وعىل
ِ
ٍ
بحرية أو َح ْو ٍ
عيون الناس،
ست َْس َع ُد بهم
ُ

ُ
أستيقظ ذاتَ يوم
عندما
وأج ُد ُهم قد طاروا بعيدا ً ؟

آيرلندي يُطالِعُ موته
ط َّيا ٌر
ٌّ
أعرف ِّأن سوف أالقي َحتْفي
السحب العالية.
يف
مكان ما بني ُّ
ٍ
لست أكرههم،
الذين أقاتلهم
ُ
لست أح ُّبهم!
والذين أحميهم
ُ
«كلتارتان كروس»
َّ
إن بلدي هو ِ
«كلتارتان»،
ورجال بلدي ،فقراء ِ
ليس لهم غاي ٌة ِم ْث ِل قد تض ّي ُعهم

أو ترتكهم أ َ ْس َع َد من ذي قبل.
وما يدفعين للحرب ليس القانون،
وليس الواجب ،وال رجال الحكومة،
وال الجموع املهلِّلة،
دافع وحي ٌد للسعادة
إن َّما
ٌ
حب.
الس ُ
قادين لهذا الشغب فوق ُّ
شء،
لقد
ُ
وازنت ك َّل َ ْ
شء،
ُ
لذ ْه ِن ك َّل َ ْ
واستدعيت ِ
فبدتْ يل السنوات املقبلة
ضياعا ً للروح،
والسنواتُ املاضي ُة ضياعا ً للروح،
مقارن ًة بالحياة أو باملوت،
عىل هذا النحو.
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الشاب الذي صعد إىل السماء
ّ
خوسي ماريا أرغو يداس*

ٍ
مــاض كان لرجــل وزوجتــه طفــل واحــد .زرع الرجــل
فــي زمــن
أحســن أنــواع البطاطــس علــى أرض كانــت بعيــدة عــن المنــزل.
الجيــدة .كان هــذا الرجــل
فــي هــذه األراضــي ،نمــت البطاطــس
ِّ
وحــده مــن يملــك هــذا النــوع الممتــاز مــن البــذور .لكــن ،فــي كلّ
ليلــة ،كان اللصــوص يقتلعــون شــجيرات البطاطــس ،ويســرقون
واألم ابنهمــا الصغيــر ،وقــاال لــه:
الثمــار الجميلــة ،فدعــا األب
ّ
ـوي مثلك،ثــم
ـ
وق
ـاب
ـ
ش
ـد
ـ
ول
ـا
ـ
لدين
ـون
 ليــس مــن المعقــول أن يكـّ
ّ
يســلب اللصوص جميع البطاطس لدينا! اذهب واحرس ضيعتنا،
ونــم بجانــب المتــاع ،وامنع اللصــوص من ســرقة الثمار.
الشاب لحراسة البستان.
ذهب
ّ
الليلــة األولــى قضاهــا الشــاب مســتيقظاً ،ناظــر ًا إلــى البطاطــس،
دون أن ينــام ماعــدا هنيهــة خــال طلــوع الفجــر ،حيــث غلبــه
النــوم .فــي تلــك اللحظــة ،دخــل اللصــوص البســتان واقتلعــوا
ـر الصبــي إلــى الذهــاب إلــى منزل
البطاطــس .نظــر ًا لفشــله ،اضطـ ّ
القصــة ،أجابــه والداه:
والديــه ليخبرهمــا بمــا حــدث .عنــد ســماع
ّ
ِ
ـرة ســامحناكُ .عد إلــى المزرعة ،واعمل على حراســتها
 هــذه المـ ّأفضل من الســابق.
ـاب ،فــي الليلــة الثانية ،ليراقــب الزرع وعينــاه مفتوحتان
عــاد الشـ ّ
علــى آخرهمــا .وفي منتصف الليل ،غفــا للحظة .في تلك اللحظة،
ـاب وشــاهد مــا حصــل.
دخــل اللصــوص الحقــل .اســتيقظ الشـ ّ
ـص .عنــد الفجــر ،كان عليــه أن يذهــب إلــى منزل
أي لـ ّ
ـر ّ
لكنــه لــم يـ َ
والديــه ليخبرهمــا عــن الســرقة الجديــدة ،وقــال لهما:
مجرد
ـوص
ـ
 رغــم إنــي كنــت مســتيقظ ًا طــول الليل ،اســتغلَّ اللصَّ
غفــوة مني ليســرقوا بعــض الثمار.

عند سماعهم الحكاية ،أجاباه:
تظــن أنهــم ســوف يســرقون وأنــت تنظــر بعينيــن
 عجبــاً! هــلّ
ـت للبحــث عــن النســاء ،أو بحث ًا عــن اللهو.
ربمــا ذهبـ َ
مفتوحتيــن؟ َّ
وبخــاه وأ َّنبــاهُ ،ثــم أعــاداه ،فــي اليــوم الثالــث ،إلــى
بعــد ذلــكَّ ،
البســتان.
ـاب إلــى عملــه للحراســة ،ومنــذ اللحظــة التي وصــل فيها
عــاد الشـ ّ
إلــى حا ّفــة المزرعــة بــدأ يراقــب الحقــل .بــدا متي ّقظـ ًا بــا حــراك.
فــي تلــك الليلــة ،كان القمر مشــرقاً؛ وهكذا ،وهــو يراقب ،ارتعدت
عينــاه ،وســقط نائمـ ًا للحظــة .فــي أثناء نومــه هذا ،كان عــدد كبير
ـابات الجميالت واألميرات والفتيات الحســناوات يقتحمن
من الشـ ّ
ـعورهن تلمــع كالذهــب،
ـن كالزهــور ،وشـ
ّ
الحقــل .كانــت وجوههـ ّ
الفضــة .كانــت األميــرات كالنجــوم تنــزل
لي ـ ًا مــن
ّ
وكُ ـ َّ
ـن يرتديــن ُح ّ
حبــات البطاطس.
ـن
ـ
يقتلع
ـرعن
ـ
ش
ـم
ـ
ث
ـماء.
ـ
الس
مــن
ّ
الشاب .وعند مشاهدته ما يجري ،قال:
استفاق
ّ
 أوه! كيــف يمكــن أن أســتولي علــى هــؤالء الفتيــات الجميــات؟ـرس نفســها لمثــل هــذا الشــيء
وكيــف يمكــن لفتــاة حســناء أن تكـ ِّ
الوضيــع؟
وبينمــا هــو علــى هــذا الحــال ،أخــد قلبــه يخفــق ُح ّبـاً ،وبــدأ يفكِّ ــر
فــي نفســه:
 أال يمكننــا الخــروج مــن هــذه المغامــرة ،ولــو بــزوج مــن هــؤالءالحســناوات؟
ـض علــى اللِّصــات الجميــات .فقــط ،فــي اللحظــة األخيــرة،
وانقـ َّ
ـن .ارتفعــت األخريــات
ـ
إحداه
ـاد
ـ
يصط
أن
ـن
ـ
م
ـة-
ـ
بصعوب
ـن-
تمكـ
ّ
إلــى الســماء ،مثــل أنــوار تخفــت شــيئ ًا فشــيئاً.
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قال للنجمة التي بين يديه ،غاضباً:
ـرقتن محاصيــل والــدي؟ .قــال هــذا وحملهــا
ـن سـ
ّ
مــن أنتــن يــا َمـ ْ
إلــى الكــوخ ،ثــم أضــاف:
 سوف أ َّتخدك زوجة لي!ور َجته وهي ترتعد من الخوف:
رفضت الحسناء
َ
عرضهَ ،
 مــن فضلــك ،أطلــق ســراحي .ارحمنــي ! شــقيقاتي ســوف يخبــرنوأمــي باألمــر .ســوف أعيــد لــك كلّ مــا أخذنــاه مــن بطاطــس.
أبــي ّ
ال أطيــق الحيــاة فــوق األرض.
قرر
لكــن الشـ ّ
ـرر االحتفــاظ بهــا ،كمــا َّ
ـاب لــم يســتجب لطلبهــا ،وقـ َّ
عــدم الرجــوع إلــى المنــزل ،وانتهــى بــه الــرأي إلــى البقــاء مــع
الحســناء داخــل الكــوخ ،بجانــب المزرعــة.
فــي الوقــت نفســه ،داخــل المنــزل ،قــال األب لزوجتــه :أظ ّنهــم
ـرة أخرى .ال يمكن أن يوجد ســبب
عــادوا إلــى ســرقة المحصول ،مـ ّ
آخــر لعــدم حضــور عديــم الجــدوى هــذا ،حتــى هــذه الســاعة.
األم حمــل الطعــام إليــه فــي
ومــع ازديــاد ُّ
قــررت ّ
تأخــر ابنهــاَّ ،
المزرعــة ،ومعرفــة مــاذا حــدث .مــن الكــوخ ،لمــح الولــد والفتــاة
األم علــى الطريــق ،فقالــت الفتــاة للفتــى:
َّ
 ال ُيمكن ألبويك أن يرياني هنا.ثم ركض الشاب للوصول إلى والدته ،وأخد يصرخ من بعيد:
أمي .ال تقتربي أكثر! انتظريني هناك ،هناك!
ال ،يا ّ
وتل ّقــى الطعــام فــي ذلــك المــكان ،بعيــد ًا عــن الكــوخ ،وحمــل
األم إلــى المنــزل ،وأخبــرت زوجهــا
الطعــام إلــى األميــرة .وعــادت ّ
باألمــر:
 لقــد قــام ابننــا بســجن ســارقة بطاطــس نزلــت مــن الســماء،ـيتزوجها،
وهــي ،اآلن ،معــه يعتنــي بهــا فــي الكــوخ ،ويقــول إنه سـ َّ
ألي شــخص باالقتــراب مــن الكــوخ.
وال يســمح ّ
الشاب للحسناء:
في الكوخ قال
ّ
 اآلن ،مع حلول ظالم الليل ،يمكننا الذهاب إلى المنزل.أص َّرت قائلة:
لكن الفتاة َ
ـأي حال من األحــوال ،وال يمكنني
 -ال ينبغــي أن يرانــي والــداك ،بـ ّمقابلتهما.
لكن الفتى خدعها قائالً:
 هناك منزل آخر.وخالل الليل ،قادها إليه.
بهــذه الطريقــة ،وبــدون رغبتهــا ،أدخلها إلــى منزل العائلــة .انبهر
الوا ِلــدان مــن هــذا المخلــوق الجميل ،إلــى درجة أن الــكالم يعجز
ـداً ،لكنهــم
عــن وصفهــا .اعتنــوا بهــا ،ونشــأت بينهــم،
وأحبوهــا جـ ّ
ّ
لــم يســمحوا لهــا بالخــروج ،ولــم يســمحوا ألحــد ،مــن خــارج
العائلــة ،برؤيتها.
ـدة طويلــة ،إلــى أن صــارت ُحبلــى،
وعاشــت الحســناء بينهــم لمـ ّ
ووضعــت مولــوداً ،ســرعان مــا لفــظ أنفاســه األخيــرة ،دون أن
ـرف الســبب.
ُيعـ َ
ـاب للعمــل ،بعيــد ًا عــن القريــة .وفي غفلة
وذات يــوم ،ذهــب الشـ ّ
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من األســرة ،تمكَّ نت الحســناء من التسـلُّل خارج البيت ،وصعدت
إلى الســماء.
لمــا رجــع الفتــى إلــى منزلــه ،أخــد يبحــث عــن زوجتــه ،لكنــه لــم
ّ
يع ُثــر لهــا علــى أثــر ،فدخــل فــي نوبــة بــكاء مريــر.
ـاب جــاب الجبــال ،يبكــي بجنون ،يســير بــدون نوم،
ُيحكــى أن الشـ ّ
وحيــداً .وفــي إحــدى القمــم الموحشــة التــي وصــل إليهــا ،التقــى
الكنــدور الخرافــي (طائــر ضخــم) الــذي قــال لــه:
 ُّأيها الشاب ،ما الذي يجعلك تبكي بهذا الشكل؟بقصته العجيبة.
فأخبره الفتى َّ
قصتــي ،يــا سـ ِّـيدي .كانــت تلــك أجمــل امــرأة .ال أعــرف،
 هــذه ّـي اتخاذهــا .أنــا ضائع ،وأخشــى
اآلن ،المســارات التــي
َّ
يتوجــب ع َلـ َّ
أن تكــون قــد هربــت إلــى الســماء ،ألننــي لــن أتمكَّ ــن مــن إعادتهــا.
عندئذ ،أجابه الكندور الخرافي:
 ال تبـ ِـاب .صحيــح ..أعتقــد أنهــا عــادت إلــى الســماء.
ـك ُّأيهــا الشـ ّ
ولكــن ،ال تبتئــس ،فأنــا يمكننــي مســاعدتك .ســأحملك إلــى ذاك
العالــم ،لكنــي أريــد منــك أن تحضــر لــي الما َت ْيــن (الالمــا حيــوان
الثدييــات) :واحدة أللتهمها هنا ،واألخرى أســتبقيها للطريق.
مــن
ّ
سيدي .سأجلب لك ما طلبت .فقط ،انتظرني هنا.
 حسناً ،يا ِّتوجــه الفتــى إلــى منزلــه ليبحــث عــن الالم َت ْيــن ،وقــال
بســرعةَّ ،
ألبويــه:
أمــي ،ســوف أذهــب للبحــث عــن زوجتــي .لقــد وجــدت مــن
 أبــيّ ،سيســاعدني فــي ذلــك .فقــط ،طلــب م ّنــي أن أُ ِ
حضــر لــه الما َت ْيــن
ـزاء لــه علــى معروفــه الكبير معــي ،وســأذهب بهما إليــه ،حاالً.
جـ ً
لمــا وصــل ،التهــم الكنــدور المــةً فــي الحيــن ،ولــم يتــرك منهــا
ّ
ً
ـاب بأن يتسـلَّق
ـ
الش
أمر
ثم
لطريقه،
ا
زاد
ـرى
ـ
باألخ
ـظ
ـ
واحتف
ً،
ا
ـيئ
ـ
ش
ّ
إيــاه:
ظهــرهُ ،محــذِّ ر ًا ّ
أل تفتــح عينيــك ،طــول الرحلــة ،وعندمــا أقــول« :لحــم»،
 عليــك ّاللمــا.
عليــك أن تناولنــي قطعــة مــن لحــم ّ
انطلق به إلى السماء.
بعد ذلك،
َ
ـاب الكنــدور ،ولــم يفتــح عينيــه فــي أيــة لحظــة؛ كانــت
أطــاع الشـ ّ
جفونــه مغلقــة تمامـاً.
 «لحــم» قــال الطائــر .فقطــع الفتــى قطعــة كبيــرة مــن اللحــم،ووضعهــا فــي منقــار الكنــدور .وهكــذا كان يفعل خالل جــزء كبير
مــن الرحلــة .انتهــى الغــداء ،وال زال عنــان الســماء بعيــداً ،وكان
ـاب:
الطائــر ،قبــل الطيــران ،قــد حــذَّ ر الكنــدور الشـ ّ
ً
 «إذا لــم ُتطعمنــي لحمـاً ،عندمــا أطلــب ذلك منك ،فســوف ألقيبــك إلــى األرض!» .فــي مواجهــة هــذا الخــوف ،بــدأ الشــاب بقطــع
قطعــة صغيــرة مــن لحــم ســاقه ،كلَّمــا طلــب الطائــر لحمـاً ،إلــى
ـداً.
ـدة طويلــة جـ ّ
أن وصــا ،بعــد مـ ّ
ـاب إلــى ض ّفــة بحــر فــي
اســتراحا قلي ـاً ،ثــم حمــل الكنــدور الشـ ّ
الســماء ،وقــال لــه:
استحم في البحر.
 عزيزي،َّ
ـاب ،وكذلــك فعــل الكنــدور ،وكانــا قــد وصــا إلــى
ـتحم الشـ ّ
اسـ َّ

سخ ْين ،يبدوان هر َِمين ،لكنهما ،اآلن ،بعد أن اغتسال
السماء ،م َّت َ
ـيم ْين ،فيهمــا عنفــوان.
ـ
وس
ـدوان
ـ
يب
ـا
ـ
أصبح
بمــاء البحــر،
َ
معبد عظيــمُ ،يقام
علــى الجانــب اآلخــر من هــذه البحيــرة ،يوجـ ُ
ـد َ
ـاب:
فيــه حفل .قــال الكندور للشـ ّ
 اذهــب ،وانتظــر عنــد بــاب هــذا المعبــد الجميــل .بعــد قليــل،فتيــات الســماء ســيحضرن الحفــل .إنهن حشــد كبيــر ،وجميعهن
َ
يبدأن بالمــرور أمامك ،ال
يمتلكــن مالمــح زوجتك نفســها .وعندما
ـن ،وانتظــر مــرور آخــر فتاة ،فهــي زوجتك .ســتحاولُ
تتحـ َّ
ـدث إليهـ ّ
ـدة ،وال تدعهــا تف ِلت مــن يديك.
دفعــك .حينئــذ ،أمســك بهــا ،بشـ ّ
َ
واألم لجميع النجوم
األب
والقمر،
ـمس
ـ
للش
ـاطع
ـ
الس
المعبد
كان
ّ
وجميــع الشــهب .هنــاك ،فــي هــذا المعبــد ،تلتقــي الكائنــات
الســماوية ،....يوم ـ ًا بعــد يــوم .الــكلّ يغ ّنــي للشــمس؛ النجــوم
كأنهــا فتيــات بيضــاوات ،والشــهب أمــراء.
ـد َن مــن حيث أ َت ْيــن .كان
عندمــا انتهــى الحفــل ،بــدأت الفتيــات يعـ ْ
ـاب ال يــزال ينتظــر عنــد البــابَ .
نظــرن إليــه ،بالمبــاالة ،كمــا
الشـ ّ
ـن،
كان األمــر مــن قبــل .كان مــن المســتحيل عليــه التمييــز بينهـ ّ
ـرف إلــى زوجتــه .فجــأة ،دفعتــه إحــدى األميــرات بذراعهــا،
والتعـ ّ
ثــم حاولــت الفــرار ،لكنــه تمكَّ ــن مــن اإلمســاك بهــا ،ولــم يدعهــا
ـرر مــن بيــن يديــه.
تتحـ َّ
رافقته األميرة إلى منزلها ،وقالت له:
تح َّملت كلَّ هذا العناء؟ كنت سوف أعود إليك.
 لماذا َعنــد حلولــه فــي منــزل األميــرة ،كان جســم الشــاب بــارد ًا من فرط
ولمــا رأتــه علــى هــذا الحــال ،قالت له:
الجــوعّ .
 تناول قلي ًال من حبوب الكينوا ،بعد طهيها.
حبــات
أعطتــه ملعقــة صغيــرة مــن حبــوب الكينــوا ..وعندمــا رأى ّ
الكينــوا القليلــة فــي يديــه ،قــال لنفســه« :مــا هــذا البــؤس الــذي
ـدة
َّ
قدمتــه لــي؟ كيــف يمكــن أن ُيش ـبِع هــذا جوعــي الــذي دام مـ ّ
عــام كامــل؟» .فقالــت األميــرة الحســناء:
 ســأذهب ،اآلن ،إلــى والــداي .يجــب أن ال َتظهــر لهــم .وحتــىأعــود ،اصنــع لنفســك شــوربة الكينــوا.
كم ّية
ومــا إن غــادرت حتــى ّ
توجــه الشــاب إلى المســتودع ،وجلــب ّ
كبيــرة مــن حبــوب الكينــوا ،وألقاها فــي الوعاء .وســرعان ما بدأت
الشــوربة بالغليــان .أكل كلّ مــا يســتطيع أكلــه حتــى شــبع تمامـاً،
ولــم يســتطع أكل المزيــد ،ثــم دفــن الباقــي .ومــن تحــت األرض،
ممــا يقع،
بــدأت حبــوب الكينــوا تنبــت! .وبينمــا هــو في اســتغراب ّ
عــادت األميــرة ،وقالت:
كم ّيــة مــن
أضفــت
لمــاذا
الكينــوا!
حبــوب
 ليــس هكــذا نــأكلّ
الحبــوب إلــى مقــدار مــا أعطي ُتــك؟
وشــرعت فــي طمــس آثــار الحبــوب التــي تتســارع فــي اإلنبــات،
حتــى ال يكتشــف األبــوان األمــر ،ثــم حذَّ رتــه قائلــة:
ابق متخفِّياً.
 حذا ٍر من أن يراك والدايَ .وهكــذا كان :بقــي الشــاب مختفِّي ـ ًا عــن األنظــار وكانــت األميــرة
حاجياتــه مــن الطعــام والشــراب.
الحســناء تجلــب لــه
ّ

لمــدة عــام ،عــاش الفتــى مــع زوجتــه الحســناء ،وبعــد مــرور
ّ
األيــام خرجت،
الســنة ،نســيت األميــرة إحضــار الطعــام .فــي أحد ّ
ـر ًة
وقالــت لــه« :لقــد حــان الوقــت لكــي ُتغــادر»؛ ولــم تظهــر مـ ّ
أخــرى فــي المنــزل :لقــد تخ َّلــت عنــه.
ـاب إلــى شــاطئ بحــر
بعــد ذلــك ،بوجــه ملــيء بالدمــوع ،عــاد الشـ ّ
ـدور يرفرف
الســماء .عندمــا وصــل إلــى هنــاك ،رأى مــن بعيــد الكنـ َ
َّ
وحط الكنــدور بجواره؛
ـاب للوصول إليه،
فــي الســماء .ركض الشـ ّ
ـن ،ورأى
ـاب أن الطائــر اإللهــي قــد كبر في السـ ّ
وهكــذا ،الحــظ الشـ ّ
ـاب أصبــح ُمسـ ّناً ،وذابـاً .عندمــا التقيــا،
الكنــدور -بــدوره -أن الشـ ّ
صرخــا معـ ًا في الوقــت ذاتــه ،بالجملــة ذاتها:
 ماذا حدث لك؟!الشاب يسرد وقائع ما جرى له:
وبدأ
ّ
تخلَّت عني زوجتي بهذه الطريقة الحزينة.
سيديَ ،
 ...وهكذا ،يا ِّ
للشاب وقال:
تأسف الطائر لما جرى
ّ
َّ
ـرف معــك بهــذه الطريقــة؟ وأخــذ
ـ
بالتص
ـها
ـ
لنفس
ـمحت
ـ
س
ـف
ـ
كي
ّ
ـاب المســكين.
ُيطبطــب بجناحــه علــى ظهــر الشـ ّ
توسل الفتى للكندور قائالً:
األولَّ ،
وكما حدث بينهما في اللقاء َّ
سيدي الطائر ،أرجعني إلى أرضي ،وسط أهلي.
 من فضلكِّ ،فرد الكندور:
َّ
 حســناً .ســوف أحملــك إلــى وطنــك .ولكــن ،قبــل ذلــك ،علينــااالســتحمام فــي هــذا البحــر.
ـتحما معـاً ،فرجــع إليهمــا شــبابهما وعافيتهمــا ،وقــال الطائــر
اسـ ّ
للشاب :
ّ
 لكن عليك أن تعطيني الما َت ْين سمين َت ْين ،كما في السابق. سوف أعطيك ما طلبت ،ما إن نبلغ األرض.ـاب ،وأركبــه فــوق ظهــره ،ثــم بــدأ ،رحلــة
َق ِبــل الطائــر بــكالم الشـ ّ
طويلــة دامــت ثــاث ســنوات ،وعندمــا وصــا إلــى األرض ،نفَّــذ
اللم َت ْيــن.
ـاب وعــده ،وأهــدى للكنــدور ّ
الشـ ّ
ـن ،وقــال
دخــل الفتــى إلــى أبويــه اللذيــن صــارا طاع َن ْيــن فــي السـ ّ
لهمــا والدمــوع تنــزف نزفـ ًا مــن مقلتيــه:
ـب ّأيــة امــرأة أخــرى ،طــول حياتــي ،ولــن أجــد
أمــي ،لــن أحـ ّ
 أبــيّ ،زوجــة مثــل أميرتي الحســناء.
فرد األبوان:
ّ
نحبك كثيراً ،وسنحترم اختيارك.
 حسناً ،نحن ّبقيــة حياتــه علــى ذكــرى أميرته الحســناء،
وهكــذا ،عــاش الشـ ّ
ـاب ّ
مفجــوع القلب.
■ ترجمة :عبد اللطيف شهيد
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* خوســيه ماريــا أرغيــداس (آنداهوايــاس ،البيــرو 18 ،ينايــر - )1911( ،ليما،
البيــرو 2 ،ديســمبر :)1969( ،روائــي وأنثروبولوجــي وإثنولوجــي من البيرو.
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تساو شويه تشني

حسناوات
«حلم املقصورة الحمراء»

تضم «حلم املقصورة الحمراء» وهي إحدى الكالســيكيات
ّ
الصينيــة األربــع ،للكاتــب الصينــي الشــهري «تســاو شــويه
تشني» ،اثنتي عرشة حسناء من جينلينغ ( مدينة نانجينغ
قدميــ ًا) .وتتبايــن حكايــة ّ
كل فتــاة منهــن ،واملصــر الــذي
انتهــت إليــه ،وقــد قــرأ «جيا باو يــو» ،البطل الرئييس لـ«حلم
املقصــورة الحمــراء» حكايــة ّ
كل حســناء مــن االثنتــي عــرة
يف سـ ّ
ـجلت محفوظة يف إحدى الغرف ،حينام كان يجوب
واحــة األحــام ذات يــوم ،ورافقتــه يف الحلــم ،ج ِّن ّيــة جعلتــه
أشــياء مــن وراء العقــل والخيــال ،لكنــه مل
يــرى ويســمع
َ
تلخص حكاية ّ
كل حســناء
يفهم شــيئ ًا ،وكانت هذه األبيات ِّ
ومصريهــا املحتــوم الــذي اختاره لها القدر ،ويبدو أن القدر
مل يكن عطوف ًا بهؤالء الحسناوات ،فكانت النهايات مأسوية
ـبهن.
ـن،
وحسـ ّ
ال تليــق بجاملهـ ّ
َ
«اعرتته الدهشة حينام قرأ هذه الكلامت البائسة ،ثم مىض
ومـ َّـد بــره ،فوجــد عــرات الخزائــن
إىل منتصــف الغرفــة َ

الكبــرة ،قــد وضــع عليهــا ملصقــات ُد ِّونــت عليهــا أســاء
املقاطعــات .مل يأبــه ّ
إل بالبحــث عــن خزانــة مقاطعتــه،
مدونـ ًا عليهــا « :اثنتــا عــرة امــرأة
فــرأى يف الزاويــة خزانــة
ّ
مــن جينلينــغ» ،فســألها:
 ملاذا «اثنتا عرشة امرأة من جينلينغ»؟ هــذه أســاء النســاء مــن العائــات النبيلــة يف مقاطعتــك.أجابــت الج ِّن ّيــة.
ــد َّون اســم
 أســمع أن جينلينــغ مقاطعــة كبــرة ،فكيــف ُي َاثنتــي عــرة امــرأة ،فقــط؟ إن عائلتــي ،وحدهــا ،فيهــا مئــات
الفتيــات والنســاء.
جــداً ،انظــر إىل
 نعــم .النســاء يف مقاطعتــك كثــراتّ
املحظيــات مــن
الخزانتــن املجاورتــن ،ففيهــا أســاء
ّ
عنهن
أمــا بقيــة الفتيــات والنســاء فــا يشء
ّ
الدرجــة الثانيــةّ .
يســتحق التســجيل .قالــت الج ِّن ّيــة ضاحكــة.
ّ
ّ
بالسجل الرئييس يف إحدى الخزانات ،وفتحه»......
أمسك

ترجمة :ميرا أحمد
()1

كانــت الصــورة األولــى التــي رأهــا «بــاو يــو» صــورة لزهــور العبقــة،

وتحتهــا زهــور اللوتــس الذابلــة فــي بركــة جا ّفــة ،وقــد ُد ِّون تحتهــا
هــذه األبيــات التــي تصــف «ليــن داي يــو» ،وهــي ابنــة عم «بــاو يو»

والفتــاة األولــى مــن الحســناوات االثنتــي عشــرة ،فــي جينلينــغ،

ســجلت العائــات النبيلــة .وكانــت فتــاة حســناء
التــي ذكرتهــا
ّ
ـس ،عشــقت الشــعر والموســيقى ،وانتقلــت
ولبقــة ومرهفــة الحـ ّ
حبـ ًا أســطوري ًا
إلــى القصــر بعــد وفــاة والدتهــا،
َّ
وأحبــت «بــاو يــو» ّ

صادقـاً ،ماتــت بعــد أن علمــت بزواجــه مــن «بــاو تشــاي»:

حسناء مثل زهرة لوتس
دامية
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عىل وجه املياه تتفتَّح.
وبعطرها املثري تفوح
تتقلَّب أيّام الدهر وتميض
وجروح يف القلب غائرة
وال تميض.
شجرتان خبيثتان
ترامت أغصانهما
وأزهرت أوراقهما
وتأصلت جذورهما
َّ
ففارقت روحها الطاهرة
روحها الط ِّيبة
وعادت حيث دار الخلود.
()2
قلــب الصفحــة ،فــإذا بــه يجــد شــجرتين خاليتيــن مــن األوراق
حــزام مــن الــدرر،
واألغصــان ،قــد أفناهمــا الدهــر ،يطوقهمــا
ٌ
دبــوس
وكومــات مــن الثلــوج تتراكــم تحتهمــا ،وفــي وســطهما ّ
شــعر ذهبــي اللــون.
ـدث عــن «شــويه بــاو تشــاي» .وكانت فتــاة ذكية
هــذه األبيــات تتحـ َّ
تزوجــت مــن «بــاو يــو» بضغــط
وموهوبــة وتعلَّمــت الطاويــة ،وقــد َّ
مــن العائلــة ،وفــي النهايــة ،انتهــى زواجهــا بمأســاة ،ألن «بــاو يو»
حبــه لـ«ليــن داي يــو» ،فماتــت مــن إهمــال
لــم يســتطع أن ينســى َّ
زوجهــا لها:

واحرستاه
عىل الرشف والفضيلة
بعد أن دن َّستهما الرذيلة!
ويا لحسناء ماهرة!
ملصريها تدمع العيون باكية
وحزام من الدرر
يط ِّوق خرص األشجار العارية،
ذهيب
ودبّوس شعر
ّ
مدفون تحت كومات الثلوج الناصعة.
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()3
قلــب الصفحــة ،فوجــد صــورة علــى هيئــة قــوس ُعلِّقــت بــه ثمــار
ا ُ
ودونــت تحتهــا هــذه األبيــات التــي تحكــي عــن «جيــا يــوان
ألتــرجُ ،
تشــون» ،شــقيقة «بــاو يــو» الكبــرى ،وقــد أعجــب اإلمبراطــور
مقربــة منــه ،وإحــدى سـ ِّـيدات
بأخالقهــا وعلمهــا ،حتــى صــارت َّ
القصــر اإلمبراطــوري المســتديمات .ورغــم مكانتهــا المرموقــة،
كانــت تشــعر بوحــدة قاتلــة داخــل جــدران القصــر اإلمبراطــوري
وأســواره ،وماتــت وهــي فــي األربعيــن من عمرهــا .وقيــل إن البيت
األخيــر مــن القصيــدة يحكــي عــن موتهــا ،فاختلــف الن ّقــاد فــي
ذلــك ،فقــال البعــض النمــر قــد ابتلــع األرنــب؛ وهــذا يعنــي أنهــا
ماتــت بســبب إحــدى الصراعــات اإلمبراطوريــة ،بينمــا رأى البعض
وربمــا فــي عــام األرنــب:
اآلخــر أنهــا قــد ماتــت فــي عــام النمــرَّ ،

طيلة عرشين عاما ً
وهي تم ِّيز بني الصواب والخطأ.
وأزهار الربقوق تحبو وتحبو
عىل ب ّوابات القرص.
وزهرات الربيع ،كيف تبدو
يف أ َّوله؟
وكيف تبدو يف آخره؟
وهل تتساوى البدايات والنهايات؟
الجسور مع أرنب القصور
ولقاء النمر َ
هو حلم من
األحالم..
حلم بعيد.

()4
يطيــران طائــرة ورقية ،ووســط البحر
وفــي صــورة أخــرى شــخصان ِّ
تخبئ وجهها بين يديها .تشــير
قــارب كبيــر تجلــس على متنه فتــاة ِّ
هــذه األبيــات إلــى «جيــا تــان تشــون» التــي ولــدت في أواخــر عصر
تزوجــت وســافرت
اإلقطــاع الوحشــي ،وعاصــرت أســوأ ّأيامــه ،ثــم َّ
بعيــد ًا عــن أهلهــا ،كمــا تصــف هــذه األبيــات لحظــة ســفرها وهــي
ـودع أهلهــا والقصــر
علــى متــن قــارب كبيــر وســط النهــر ،وهــي تـ ِّ
مــن خلــف دموعهــا ،فــي يــوم عيد تشــينغ مينــغ ،وهو عيد شــعبي

عنــد الصينييــن ،ولقبــت بـ«الزهرة» بســبب حســنها البالغ:

حسناء
لَ ِبقة
َف ِطنة
جاءت إىل الدنيا يف أيّام عرس
يف ليلة عيد،
ومن خلف دموعها
وقفت ،وإىل ضفاف النهر
تطلَّعت
وبيتها القريب
سرتاه بعي َدا ً بعيداً،
حىت يف قلب األحالم.

()5
صورة أخرى لمجموعة من الغيوم ،والمياه الجارية.
تحكــى هــذه األبيــات عــن فتــاة تدعــى «شــي شــيانغ يــون» ،حفيدة
ـدة «جيــا» قــد فقــدت والديهــا منذ والدتهــا ،وعلى
ابــن شــقيق الجـ ّ
الرغــم مــن الحيــاة المترفــة التــي عاشــتها ،افتقــدت إلــى الحنــان
ـتمر طويـاً ،إذ مــات زوجهــا بعــد
والــدفء ،حتــى زواجهــا لــم يسـ ّ
بقية عمرهــا على ذكرى زوجها:
فتــرة قصيــرة،
َّ
فتعهدت أن تعيش ّ

ال مال قد ينفع،
وال جاه قد يشفع.
ويف ثوب الوالدة
غدت وحيدة..
وعىل مرارة اليتم تفتَّحت..
ويف غمضة عني
البهي
خبا السنا
ّ
َّ
األبدي
وجف النهر
ّ
الفض
وانقشع السحاب
ّ ّ

()6
صورة أخرى لحجر كريم ملقى على األرض ،وسط الغبار.

هــذه األبيــات تحكــي عــن فتاة جميلــة تدعى «مياو يــو» ،راهبة منذ
الصغــر فــي أحــد المعابــد ،وقــد أجــادت الشــعر ،وتل َّقــت تعليمـ ًا
تفوقــت بــه علــى بطلة الروايــة «ليــن داي يو».
علــى مســتوى رفيــع َّ
باتــت تبحــث عــن الع ّفــة والفضيلــة ،وفــي النهايــة اخ ُت ِطفــت مــن
ِق َبــل بعــض مــن اللصوص:

عن الع ّفة كانت تبحث
وعن العزلة راحت تف ِّتش.
واحرستاه
عىل الجوهرة املصونة،
واللؤلؤة املكنونة،
يف الوحل إذا انغمست!.

()7
صــورة أخــرى لذئــب يطــارد فتــاة جميلــة ،ويرغــب فــي التهامهــا،
وكانــت األبيــات عن «جيا يينغ تشــون» ،ويشــير الذئب إلى زوجها،
زوجهــا والدهــا منــه
أحــد مســؤولي البــاط اإلمبراطــوري ،وقــد َّ
فــي محاولــة لرفــع مســتوى أســرته ،وكان رجـ ً
ا شرسـ ًا ويعاملهــا
بوحشــية ،وفــي يــوم اعتــدى عليهــا حتــى لقيــت حتفهــا:

يمامة صغرية
كسرية
حزينة..
يف وكر الذئب
تحيا.
ذهيب
زهرة حلوة يف قفص
ّ
حبيسة.
سيخبو عطرها،
ويذبل جمالها،
وتتساقط أوراقها.

()8
صــورة لفتــاة تجلــس وحدهــا فــي معبــد ،وهي تقرأ بعــض نصوص
مــن البوذية.
عــم «بــاو يــو»
األبيــات تحكــي عــن «جيــا شــي تشــون» ،ابنــة
ّ
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الصغــرى ،وبعــد ســقوط عائلــة «جيــا» تخلَّــت عــن أهدافهــا
الدنيويــة ،وصــارت راهبــة بوذيــة ،وهــي ثانــي أصغــر فتــاة بيــن
الحســناوات االثنتــي عشــرة فــي جينلينــغ:

سقطت زهرات الربيع،
واحدة تلو األخرى.
وخلعت هي رداء الحياة،
وبِرِداء الزهد ت َّدثرت.
أه ،يا أيَّتها البائس ّة!
ٍ
تركت ريش النعام يف القرص الفسيح،
وعىل ظالل نور شحيح،
وبجوار بوذا التمثال،
مهب الريح.
تستلقني كريشة يف
ّ

()9
قمــة جبــل ثلجــي .هــذه األبيــات
صــورة لطائــر الفينيــق يقــف علــى ّ
عــن «وانــغ شــي فنــغ» زوجــة «جيــا ليــان» ،وكانــت فتــاة ذكيــة
تغيــرت معاملتــه
أحبهــا زوجهــا كثيــراً ،ثــم َّ
وماهــرة .فــي البدايــةَّ ،
لهــا ،وفــي النهايــة أفضــى األمــر بهمــا إلــى الطــاق ،وعودتهــا إلــى
ـدة «جيا» كثيــراً ،وكانت
أحبتها الجـ ّ
بيــت أهلهــا فــي جينلينغ .وقــد َّ
ـددت أوجههــا فــي الروايــة؛ فتــار ًة
تديــر البيــت بيــد مــن حديــد .تعـ َّ
ـريرة إلــى
تجدهــا ِّ
طيبــة حنونــة ،وتــار ًة أخــرى تراهــا قاســية وشـ ّ
ـد القتــل:
َحـ ّ

عنقاء أسطورية يف األفق الرحيب..
ّ
بجناح ْي.
ترف
َ
وعالم يقرتب من الهاوية.
عشقها الجميع؛
للفطنة م ّر ًة،
وللمهارة م ّرة.
لكن
َّ
دوام الحال من املحال!
فعادت الغائبة بقلب كسري،
وحزن مرير
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من حيث أتت..
عادت
القديم.
إىل البيت
ْ
()10
صــورة أخــرى لفتــاة تجلــس فــي بيــت صغيــر ،فــي قريــة مهجورة،
تغزل.
هــذه األبيــات تحكــي عــن «جيــا تشــياو جيــه» ابنــة «شــي فنــغ».
محظية
عمهــا فــي بيعها لتكــون
بعــد ســقوط عائلــة «رونــغ» رغــب ّ
ّ
ـدر في يــد عجوز
ألحــد النبــاء ،فهربــت مــن القصــر ،وأوقعهــا القـ َ
وتزوجــت مــن أبنــاء أحــد
طيبــة ،عاشــت معهــا فــي قريــة نائيــة،
ّ
ِّ
الفلحيــن األثرياء:
ّ

تزول السلطة
وتروح النعمة
وتحل الغ ّمة،
ّ
فتأكل القطط أوالدها!
وفجأة
يبتسم قدر الزمان،
وعجوز حنون
تربط قلبها املكلوم
وتجرب آالم ما كان.

()11
صــورة أخــرى لوعــاء مملــوء باألوركيــد ،وبجانبــه حســناء ترتــدي
ثوبـ ًا أنيقـاً.
ـابة «لــي وان» زوجــة «جيــا
تحكــي هــذه األبيــات عــن األرملــة الشـ ّ
تشــو» الشــقيق األكبــر لـ«بــاو يــو» .بعــد زواجهــا بفتــرة قصيــرة،
وكرســت كلّ جهدهــا لتربية ابنها،
مــات زوجهــا ،فتد َّثــرت بالصبر،
َّ
وعاشــت فــي عزلــة ووحــدة .وصفهــا الكاتــب بأنهــا تشــبه زهــرة
األوركيــد ،ألن األوركيــد يتم َّتــع بجمــال وغرابــة ،وال يوضــع مــع
ـردة فــي كلّ شــيء:
أزهــار أخــرى؛ ألنــه مــن األزهــار المتفـ ِّ

طرحت أغصان الربيع
زهر الخوخ،
وطرحت زهر الربقوق.

وهل لزهر األوركيد من منافس
عىل َم ّر األزمنة والعصور؟
نق ّية كماء رقراق،
وصافية كثلج السماء.
من حسنها تغار النساء..
تحيا كرماد محرتق،
ْ
مختلق.
وتجلس يف صمت
()12
تلــي الصــورة الســابقة صورة لحســناء تشــنق نفســها علــى عارضة
خشــبية ،أعلــى بنايــة كبيرة.
تحكــي هــذه األبيــات عــن الفتــاة «تشــين كــه تشــينغ» وقــد نشــأت
عالقــة آثمــة بينهــا وبيــن والــد زوجهــا «جيــا تشــن» ،وقــد أفشــى
ـرهما شــخص مــن قصــر رونــغ ،وكانــت غرفتهــا تحــوي تحف ـ ًا
سـ ّ
ـس ،انتحرت فــي النهاية،
ال ُتقَ ـ َّ
ـدر بثمــن ،وكانــت فتــاة مرهفــة الحـ ّ
بعــد افتضــاح أمرهــا؛ وبذلــك تكــون قــد ماتــت قبــل الربــع الثانــي
مــن الروايــة:

عشق ممنوع
كل البحور..
تجاوز ّ
كل الحدود،
وتجاوز ّ
كل الظنون
وفاق ّ
كل الجنون.
وفاق ّ
ويف لقاء العشاق
رغبات محمومة
تفور
وشهوات مكبوتة
تمور.
تقولون :قرص رونغ
يبحث عن بعض املتاعب.
وأشهد أنا
أن قرص نينغ هو نبع
كل املصائب.
ّ
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ساعي الربيد..

ً
سعيا لتجنُّب انقراضه
ِ
وم ْن ُي َ
نتظر منه أنه سيكتب من الطرف اآلخر؛ أو
خدمة َم ْن
يقوم عىل
ساعي الربيد؛ هو َم ْن
يكتب ِمن طرف َ
ُ
ُ
مل ِ
رسل وا ُ
ُسميهام :ا ُ
تاريخي ًا مسؤوليةً بالغةَ
الرغم من أنها
تحمل
مل َ
ِّ
كام ن ِّ
رسل إليه .هو َم ْن قد َّ
ّ
األهمية عىل ّ
يلح
توارت عن األنظار رويداً رويداً .اليوم العاملي للربيد الذي ُيحتفَل به يف التاسع من أكتوبر/ترشين األول ّ
تغيات الحداثة وتكسو ذكرياتنا بالحنني و«النوستالجيا».
علينا أن نسرتجع هذه املهنة أو الوظيفة التي تقاوم ُّ
َم ْن يذكر حالي ًا فرح استقبال رسالة مكتوبة يدوي ًا بفارغ الصرب؟ َم ْن يذكر حالي ًا فرتة االنتظار والقلق يف أثناء
األحبة أو العاشقني؟ أين ذهبت ّ
كل تلك القصص؟.
ب بني
أن يصل إليه ٌ
الح ِّ
رد عىل خرب؟ وماذا عن رسائل ُ
ّ
إن كان «يا ما كان يف قديم الزمان» فإن ساعي الربيد كان هو الوسيط الوحيد الذي كان بوسعه التواصل بني
ٍ
رس ّية .وإن وجوده يف مشهد شوارعنا كان يثبت أن الحديث مل يتوقَّف بعد.
شخصني
رس ّية أم شبه ِّ
بطريقة ِّ
نويمي فيرّ و
إن «النوســتالجيا» أو الحنيــن للماضــي كفتــر ٍة وزمــن
قــد نحكــم عليــه -كعادتنــا -أنــه أحســن مــن الحاضــر،
والــذي يبــدو أنــه يدفــع بنــا أن نفكِّ ــر فــي الفقــدان؛ وفــي
الحقيقــة إن هــذا الفقــدان -نوع ـ ًا مــا -أصبــح ملموس ـ ًا
وممكن أن
ـدة متعلِّقــة بهــذا الموضــوع.
فــي تفاصيــل ِعـ ّ
ٌ
تلــك التفاصيــل صــارت ضئيلــة وحتى غبية عنــد األجيال
الجديــدة ،ولكــن مازالــت لهــا اهتماماتهــا لــدى األجيــال
التــي عاشــت بيــن زمــنٍ وآخــر ،أي لــكلّ أولئــك الذيــن
عرفــوا حقائــق الرســائل المكتوبــة باليــد؛ ونتيجــة لذلك
كانــوا بحاجــة إلــى ســعاة بريـ ٍ
رســل
الم َ
ـد فــي مــا لــو كان ُ
ـة أخــرى وحتــى فــي قريـ ٍ
إليــه فــي مدينـ ٍ
ـة أخــرى.
يمت
بيــن أنــواع الفقــدان الحميمــة تلــك يأتــي هذا الــذي ُّ
بسـ ٍ
ـبب مباشــر؛ أال وهــو الحــروف .نعــم ،الحــروف هــي
هــذا األمــر الــذي ال نفكِّ ــر فيــه اآلن كثيــراً؛ لطالمــا كانــت
ٍ
تســعفنا فعــ ً
بمعلومــات مفيــدة وحتــى مثيــرة عــن
ا
ـن يكتــب لنــا ،مــع أنهــا أصبحــت شــيئ ًا ثانوي ـاً؛ ألننــا
َمـ ْ
تعودنــا -فــي أيامنــا هــذه -علــى حــروف الحاســوب التــي
َّ
ال تملــك أي شــخصية إطالقـ ًا أو ال تخبرنــا بــأي شــيء عن
الشــخصية التــي تكتــب لنــا؛ وكأننــا صرنــا ال نشــعر بهما:
األول
ثمة بالشــخصية .وهذا هو الفقدان ّ
بالحروف ومن ّ
أو الخســارة األولــى التــي لــن يعرفهــا الجيــل الجديــد،

ثمــة ،كان ســاعي البريــد يســمح لنــا بــأن
وعليــه ،ومــن ّ
مما نعرف اآلن عن صاحب رســالة إلكترونية
نعــرف أكثــر ّ
ـيء آخــر ينبغــي ّأل
بــاردة .وإضافــة إلــى ذلــك فهنــاك شـ ٌ
يفوتنــا أال وهــو الرائحة أو شــذى الرســالة وعطرها .ليس
قصدنــا رائحــة الحبــر والورقة فحســب ،بــل الرائحة التي
الم ِ
ـك
رســل إليــه .ال شـ ّ
الم َ
رســل رســالته إلــى ُ
قــد يعطِّ ــر ُ
فــي أن تلــك الحالــة قــد بقيــت فــي الماضــي المدفــون
والبعيــد ،ولكــن قبــل بعــض األجيــال كان األمــر حاضــر ًا
معروفــ ًا جملــةً وتفصيــاً ،وبخاصــة بيــن العاشــقين.
ـن كان ينتظــر رســالة مــن حبيبــه أو حبيبتــه ولــم يشــم
َمـ ْ
الورقــة قبــل أو بعــد القراءة؟ ال أحد بالطبــع،ال أحد بكلّ
مقرب ًا
تأكيــد .فــكلّ واحــد -كما ّ
أقدر -قــام بتلك العمليــة ِّ
الرســالة من أنفه وحتى بطريقة عشــوائية؛ ألن الرســالة
الورقيــة فــي نهايــة المطــاف كانــت جــزء ًا مــن اآلخــر بكلّ
ّ
مــا تحملــه الكلمــة «جــزءاً» مــن معنــى صــادق ،وكانــت
للم ِ
رســل؛ مــن حيــث حروفه التــي كتبها
أيضـاً -امتــداد ًا ُبيده ،وأســلوبه بالكتابة ،وترتيب مســافات ُجمل رســالته
وســطور الورقــة ،وفــي النهايــة الرائحــة أو العطــر الــذي
بنيـ ٍ
نيــة.
ـة أو حتــى بــا َّ
وضعــه وســكبه عليهــا َّ
مرتيــن
ُيقــال باإلســبانية :إن ســاعي البريــد يطــرق بابنــا َّ
دائمـاً .حتــى أن تلــك العبــارة المأخــوذة صــارت عنــوان
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فيلــم أميركــي ،غيــر أن معناهــا يبتعــد عن مضمــون هذا
الفيلــم ،فبقيــت
حيويــة للتعبيــر عــن أننــا لدينــا فرصــةٌ
ّ
ثمــة حــلٌّ آخــر؛ ألن ســاعي البريــد -كدأبــه
ثانيــة أو ّ
مــرة إذا لــم يجدنــا
الصــادق -يرجــع إلينــا أكثــر مــن ّ
ـخصي ًا
ـرة األولــى فــي البيــت كــي يســلم إلينــا شـ
ّ
فــي المـ ّ
رســالة تحمــل اســمنا .هــذا الشــيء يجعلنــا نتجــه إلــى
ـم مــن رسـ ٍ
ـالة بقيــت خــال الحــروب
أمـ ٍر آخــر ،وهــو :كَ ـ ْ
رســل إليــه؟ وكم منهــا ُف ِق َد فــي الطُّ رق ،وكان
مــن دون ُم َ
الم ِ
رســل إليه؟ خالصة
الم َ
رســل يعتقد بأنها وصلت إلى ُ
ُ
ـور ّأل
ـ
والتط
ـو
ـ
والنم
ـة
ـ
الحداث
ـع
ـ
م
ـا
ـ
دن
تعو
ـا
ـ
إنن
ـول:
ـ
الق
ُّ
َّ
ّ
نتــرك الكثيــر فــي أيــدي القــدر ،وإننــا قــد أحببنــا األمــان
وبخاصــة العجلة عند التواصل مع الشــخص
واإلثبــات،
ّ
اآلخــر .حــدث فــي ٍ
تغي ٌر تام لمعنــى االنتظار
وقت قصيــر ُّ
والصبــر والثقــة؛ ويبدو اآلن -مــع التكنولوجيا الجديدة-
من شــبه المســتحيل أن نرجع إلى تلــك المفاهيم مثلما
كانــت فــي معناهــا القديم المعنوي الحميــم ،أو مثل ما
ك ّنــا قــد تعاملنــا بهــا .حاليـاً؛ وبفضــل األنمــاط الجديدة
التــي نســتخدمها للتواصــل ،قــد نســينا هــذا الشــعور
الموجــود لــدى أجيــالٍ أخــرى؛ أي عــدم العلــم بوقــت
وصول الرســالة أو حتى إذا ما هي وصلت أصالً! اآلن في
ـة واحــدة ،بــل فــي َأقــلّ من غمضـ ِ
لحظـ ٍ
ـة عيــنٍ يمكننا أن
نعــرف أن الرســالة قــد وصلــت ،بل وحتــى أننــا بمقدورنا
رســل إليــه قــد قرأهــا ومتــى قرأهــا .وهذا
الم َ
أن نعلــم أن ُ
ـيء لعجيــب ح ّقـاً! وقبل كلّ هــذا ،كان ســاعي البريد
شـ ٌ
الناقل الضروري إليصال أفكارنا ومشــاعرنا إلى شـ ٍِ
ـخص
آخــر ،بــل ظــلّ هكــذا حتى بعد اختــراع الهاتــف األرضي؛
ألن قــوة الكلمــة المكتوبــة كانــت تتجــاوز فــي حـ ٍ
ـاالت
ـدة
ـدة قــوة الصــوت .كانــت هنــاك -دومـاً -مواضيــع ِعـ ّ
ِعـ ّ
نعبــر عنهــا لآلخــر عبــر الكتابــة بــد ً
ال
مــن األفضــل أن ِّ
ـفوي ،ولــو كان بإمكاننــا االختيــار بيــن
مــن الحديــث الشـ ّ
الهاتــف األرضــي والورقــة والقلــم.
فضلــة للتواصــل مــع
الم َّ
بغــض النظــر عــن الطريقــة ُ
اآلخــر ،فإنــه ال منــاص مــن االعتــراف بــأن كتابــة رســالة
ـوع مــن االحتــرام أيضـاً؛ فعمليــة
يدويـ ًا كان يحتويهــا نـ ٌ
َ
كتلــك كانــت تســتغرق مــن وقتنــا الكثير ،أو علــى األقلّ ،
ممــا تســتغرقه اآلن هذه الجمــل اليتيمة التي
أكثــر وقتـ ًا ّ
نكتبهــا علــى شاشــة الحاســوب ،أو علــى شاشــة هاتفنــا
ـك فــي أننــا فــي عصرنــا هــذا نقيــس الوقــت
الذَّكــي .ال شـ ّ
يتضمنــه برنامجنــا
بشــكلٍ آخــر ،واالنتظــار بــات زمنـ ًا ال
َّ
اليومــي ،بــل بالعكــس مــن ذلــك؛ فقــد أصبحنــا نافــذي
ومتلهفيــن إلــى جــواب اآلخــر فــي الثانية نفســها
الصبــر
ِّ
التــي نكتــب نحــن فيهــا.
أن أجيالنا السابقة
نتأمل ّ
لكلّ تلك األســباب نستطيع أن َّ
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التــي كانــت تســتخدم الرســائل الورقية كانــت تفكِّ ر أكثر
منّــا فــي الكلمــات أو فــي اختيــار الكلمــات وانتقائهــا.
ـرض إلى
الوحــدة والعزلــة
ّ
وبخاصــة ال ّتمهــل وعدم التعـ ُّ
ضغــط الســرعة الــذي يســكن فينا اآلن -قد أتاح لســاعي
ـدة قرون.
البريــد مكانــه الثابــت حيــث عــاش لمـ ّ
ً
مــع اختفــاء دور الســاعي اختفــى أيضـا عنصــر آخــر كان
موجــود ًا فــي شــوارعنا وهــو صنــدوق البريــد؛ هــذا األثاث
المدنــي المعدنــي بلونــه المخصــوص -فــي إســبانيا مثـ ً
ا
بلــون أصفــر -منتصــب قائــم فــي أماكــن مختلفــة داخــل
عبره وبه كان يســتقبل رســائلنا.
المدينــة والقــرى ،والذي ْ
كان هــذا الصندوق كمثل المركز الرئيســي؛ حيث يجتمع
إليــه المرســلون آمليــن كلّ األمــل .وكان وظيفته الوحيدة
تجنــب المرســل مــن الذهــاب إلــى مكتــب البريــد .ومــع
انخفــاض عــدد الرســائل اليدويــة التي ال نكتبهــا اآلن فقد
ثمــة  -عــدد الصناديــق أيض ـ ًا إلــى درجـ ٍ
ـة
انخفــض -مــن ّ
ً
ـداً.
أصبــح وجــوده بيننــا نــادرا جـ ّ
واألدب المعاصــر والثقافات المختلفة من ناحيتهما قد
مختصـ ًا بشــخصية ســاعي البريــد .فلع ّلــه
حجــزا مكانـ ًا
ّ
أن نتذكَّ ــر روايــةً للكاتــب
مــن األمثلــة األكثــر شــهرة كلّنــا ْ
التشــيلي «أنطونيــو اســكارميتا »Antonio Skármeta
تحــت عنــوان «الصبــر الحــارق» والتــي صــارت فيلمــ ًا
ـد ًا بعنــوان مختلــف« ،ســاعي بريد نيــرودا»؛
مشــهور ًا جـ ّ
ـب الــذي عــاش الهجــرة
و نيــرودا هــذا هــو شــاعر الحـ ّ
والعزلــة فــي جزيــرة شــبه مفقــودة .يخبرنــا الفيلــم بكلّ
تفاصيــل النوســتالجيا تلــك ،والتــي فقدنــا بيننــا وبينهــا-
بفضــل الثــورة التكنولوجيــة -العالقــة الحميميــة التــي
كانــت تتو َّلــد بيــن ســاعي البريــد والمرســل إليــه تلــك
الرســائل ،والــذي خــال هــذا الشــريط اإليطالــي يمنحنا
أفضــل مثــال علــى ذلــك .بالفعــل كانــت تلــك العالقــة
الخاصــة موجــودة وال ســيما فــي البلــدات الصغيــرة؛
ّ
حيــث كلّ واحــد كان يعــرف جــاره ،وحيــث إن ظهــور
ســاعي البريــد فــي الطــرق وهــو راكــب دراجتــه الهوائيــة
ٍ
بلحظة لألمل أو للمفاجأة أو حتى للحماسة.
يمدنا
كان ّ
ـرف النظـ ِر عــن كيف يــرى كلُّ واحـ ٍ
بصـ ِ
ـد م ّنا تلــك المهنة
أضحــت جــزء ًا مــن التــراث ،فــإن مــن الممكــن
التــي
ْ
جــد ًا أننــا جميعــ ًا ال نــزال نحافــظ عليهــا فــي أذهاننــا
ّ
ذلــك الوقــت حيــن ننظــر إلــى فواتيــر الكهربــاء والمــاء
أو الغرامــات أو مخالفــات المــرورُ ،تضــاف إلــى رســائل
ـب تلــك التــي كانــت تصل إلــى أيدينا بعــد أن تركناها
الحـ ّ
يومـ ًا مــا داخــل درج المكتــب ،أو مــن الممكــن األخــرى
رســل إليهــا؛ ألننــا
تلــك التــي -أيض ـاً -بقيــت مــن دون ُم َ
أن ســاعي البريــد كان جاهز ًا
خجلنــا ولــم نكتبهــا ّ
قط مع ّ
مســتعد ًا لنقــل الخبــر.

من يد إىل أخرى
يف طفولتي ،كانت هنالك رسائل تذهب وتأيت دون طوابع أو بريد .يف صفّي الدرايس ،كانت هنالك
تكتب القصص ،ن ّ
ُ
ونبذل جهداً غري
ُغي ألوان األقالم،
تكتب الشعر ،وأخرى
فتاة
ُ
ُ
ُعطر األوراق ،ون ِّ
ُ
نرتك الرسائل يف أدراج املدرسة لقارئ مجهول؛ كان ذلك هو الربيد
ثم
يسري البتكار الكلامتّ ،
الذي اخرتعناه.

هدى حمد

دأبت على
ـخصيات ُمختلقــة،
ـت رســائلي األولى لشـ
ُ
كتبـ ُ
ّ
ـق
ـت أطلـ ُ
مكاتبتهــا فــي حصــص الفــراغ المدرســية ،وكنـ ُ
ـت العديــد من الرســائل،
عليهــا األســماء العجيبــة .كتبـ ُ
ـت أقــول إن
وتركتهــا تحــت حجـ ٍر فــوق ســطح بيتنــا .كنـ ُ
ـع رســائلي إليهــا،
ـتزيح الحجــر ،وترفـ ُ
القــوى الخفيــة سـ ُ
لكــن الرســائل تخذلنــي وتبقــى فــي مكانهــا ،دومـاً!
شــاهدت «جــوه» ،فــي المسلســل الكرتونــي
عندمــا
ُ
«نســاء صغيــرات» ،وهــي ترســلُ  ،عبر البريــد ،القصص
ـدة-
نشــر لهــا،
التــي تكتبهــا ،علــى أمــل أن ُت َ
ُ
أردت -بشـ ّ
أردت -بحرقــة -أن أكتــب
أن أرســل الرســائل أنــا أيض ـاً.
ُ
قصصـ ًا وأبعثهــا إلــى مــكانٍ مــا ،لكــن الحيــاة فــي قريتنا
ـو ُر لنــا قصــص الكرتــون.
ممــا ُتصـ ِّ
كانــت أفقــر ّ
ـات األطفــال آنــذاك  .تذهــب الرســائل التــي
ـت مجـ ّ
كاتبـ ُ
أكتبهــا بصحبــة أبــي ،كلّ جمعــة ،علــى أمــل أن أتل ّقــى
رســائل أخــرى عنــد عودتــه مــن عملــه ،يــوم األربعــاء.
وقتهــا ،كانت تعتملُ بداخلي مشــاعر االنتظار واللهفة،
علــى نحـ ٍو ال يوصــف.
تبادلــت ،مــع أصدقــاء طفولتــي ،العمــات الورقيــة
ُ
خبئهــا فــي قلــب الرســائل،
ن
ـا
ـ
ن
ك
ـي
ـ
الت
ـد
ـ
البري
ـع
وطوابـ
ُ
ّ
ِّ
ـور األمــر ،فــي المرحلــة االعداديــة إلــى مراســلة
ثــم تطـ َّ
عرفــت أكثــر عــن طوابــع البريــد
مانيــة.
الع
الصحــف
ُ
ُ
مرة،
ذات
وحصل،
ً،
ا
ـ
أيض
واالنتظار،
ـن،
ـ
العناوي
وكتابــة
ّ
ـص علــى رغبتهــم بتواصلي
ـت لــي الجريــدة ّ
أن كتبـ ْ
رد ًا ينـ ُّ
ليضاهيها
فــي الكتابــة ،وأظــن ّ
أن تلك الســعادة لم يكــن ُ
ـي المســرع َت ْين بطــول مزرعــة
شــيء آنــذاك ،ســوى قدمـ ّ
ـرق ،كمن
جـ ّ
ـدي وعرضهــا ،ومــن ثـ ّ
ـم ذلك اللهــاث والتعـ ُّ

ـاص فــي أبعــد نقطــة ممكنــة
ـب باكتنــا ِز فرحــه الخـ ّ
يرغـ ُ
مــن نســيج الــروح.
فأخذت
ـت الغربــة والســفر للدراســة فــي الخــارج،
ُ
جربـ ُ
َّ
ـب عــن تفاصيــل ّأيامــي فــي ســوريا ،لكــي أبهــج قلب
ـ
أكت
ُ
ـق صــور ًا لــي ،وأكتــب عليهــا تعليق ـ ًا شــعرياً،
أمــي ،أرفـ ُ
ّ
وأنتظــر ردودهــم لــي .اقرؤهــا بخفقــانٍ شــديد ،وأخفيها
فــي األماكــن األكثــر أمانـاً.
ال أدري لمــاذا كانــت الرســائل ،وقتهــا علــى تلــك
ـدي الكثيــر من
الدرجــة مــن الحميميــة ،ولمــاذا كانــت لـ ّ
وخاصــة ،ولمــاذا
المســودات للخــروج برســالة أنيقــة
ّ
َّ
كنــت أدقِّــق فــي الكلمــات والحكايــات ،كأ ّنمــا أكتــب
ُ
ـول
نص ـ ًا
ّ
ّ
خاص ـاً! وعلــى نحــو مــا ،كادت الرســائل تتحـ َّ
إلــى ثــروة شــخصية.
ـت عــن رســائل نقَ لَهــا ســاعي البريــد مــن
الحق ـاً ،عرفـ ُ
ٍ
تحولــت،
يــد إلــى أخــرى ،باعتبارهــا شــأن ًا شــخصياًَّ ،
ـام َ
قرأتْــه جمــوع ال ُنخــب
بمــرور الســنين ،إلــى شــأنٍ عـ ّ
وتنافســت
والعامــة ،و ُترجمــت إلــى لغــات مختلفــة،
ْ
ّ
دور النشــر علــى اقتنــاء حقــوق الطبــع لهــا .خصوص ـ ًا
لألســماء الكبيــرة مــن الك ّتــاب واألدبــاء ،وصرنــا أمــام
ثـ ٍ
ـراء فــارق ،كمــا حصــل عندمــا قرأنــا كتــاب الرســائل
لديستويوفســكي .لقــد تملَّكَ نــا الفضــول لنعــرف هــؤالء
جيــدة إلظهــار مــا
الك ّتــاب مــن مســافة قريبــة .مســاحة ِّ
قــد ال يظهــر فــي الكتابــة األدبيــة .مســاحة لالعتــراف
ـادة أو الودودة،
والتعبيــر عــن الحميمي وعن اآلراء الحـ ّ
دون الحاجــة إلــى التخ ّفــي وراء الشــخصيات ،وكمــا
ـرى الكُ تــاب فــي رســائلهم ،ويبكــون،
يقــول كافــكا« :يتعـ ّ
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ويركعــون ،ويخونــون» .هنالــك مــن الكُ تــاب مــن ال يجد
ـث المشــاعر،
ـري واالنكشــاف ،وبـ ّ
مشــكلة فــي هــذا التعـ ّ
تمامـاً ،كمــا تعتمــل فــي نفســه ،وهنالــك مــن يجــد أ ّنــه
أمــام عائــق هائــل ال يســتطيع تجــاوزه.
انتعــش «أدب الرســائل»؛ بعضــه نتــاج نقاشــات أدبيــة
أو ســجاالت حواريــة ،وبعضــه اآلخــر نشــأ مــن قصــص
المعلنــة؛ لــذا ليــس غريبـ ًا أن ُيطلــق
الحـ ّ
المخبــأة أو ُ
ـب ُ
ـمى «مــو ّزع األشــواق».
نــزار قبانــي علــى البريــد ُمسـ ّ
ـري
الرســائل أشــبه مــا تكــون بهدايــا تبــزغ مــن مــكان سـ ّ
لتضــيء الــروح ،و ُتخرجهــا مــن رتابتهــا ،فــي وقــت
لتأمــل الكلمــات
الملهيــات قليلــة ،والوقــت كافيـ ًا ُّ
كانــت ُ
والخطــوط .وقــد قرأنــا ،فــي مقـ ٍ
ـاالت عديــدة ،عــن كثيـ ٍر
أحبتهم..
مــن الكُ تــاب الذين أنقذتهم الرســائل ،وأنقذت َّ
عقدت اشــتباك مصائرهم باآلخرين.
أنقــذت وهجهــم أو ّ
فمارغريــت دوراس كتبت لزوجها عقب الحرب العالمية
الثانيــة ،بعــد أن اكتشــفت أ ّنــه كان ســجين ًا فــي معتقــل
ـازي .عرفنــا وجهـ ًا آخــر لبورخيــس ،غيــر الــذي نعرفــه
نـ ّ
فــي كتاباتــه وقصصــه ،عندمــا أظهــر عشــقه للكاتبــة
األرجنتينيــة ســتيال كانتــو .ريلكــه ،كتــب لمحبوبتــه
ســالومي« :يوم ًا ما ،بعد ســنوات ،ســتفهمين ما تمثِّلينه
لــي .مــاذا تم ِّثــل عيــن المــاء ،فــي الجبل ،للعطشــان؟»،
الســمان،
غســان كنفانــي رســائله لغــادة
ّ
كذلــك تــرك ّ
ـرتها بعــد عشــرين عامـ ًا مــن وفاتــه ،وهنالــك،
والتــي نشـ َ
الســياب و أدونيــس ،ومحمــود
أيضــاً ،مكاتبــات بيــن
ّ
درويــش وســميح القاســم .ومــن ال يعــرف عــن مكاتبــات
هنــري ميللــر ألناييــس نــن« :للمــرة األولــى فــي حياتــي،
أنــا منغمــس تمامـاً ،فــي كائــن آخــرِ ،
صعدت
فيك /لقــد
ُ
مــن أعمــاق ســحيقة ألعثــر عليـ ِ
ـك» ،أو عــن عالقة ســارتر
غيــر األشــياء مــن حولي».
«حبــي ُي ِّ
بســيمون دي بوفــوارِّ :
قرأنــا ،أيضـاً ،عــن كافــكا الذي يخــاف من الرســائل ،رغم
مرة ،إلــى خطيبته
ـرر آالفـ ًا منهــا ،فقد كتــب ،ذات ّ
أ ّنــه حـ ّ
ميلينــا ،بأ ّنــه يكــره كتابــة الرســائل ،التي تولِّد األشــباح!،
ـوداويته مــن أ ّنــه أمــر ،فــي إحــدى
وليــس أدلّ علــى سـ
َّ
وربما
رســائله ،صديقَ ــه ماكــس أن يحــرق رســائله كلّهــاَّ ،
مــن حســن حظِّ نــا أنــه لــم يفعــل.
ـادة أساســية فــي األدب ،أيضـاً،
ـول البريــد إلــى مـ ّ
يتحـ َّ
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كمــا فعــل أنطونيــو ســكارميتا فــي روايتــه «ســاعي بريد
قــرر ماريــو أن ال يعمــل فــي الصيــد،
نيــرودا» ،فقــد َّ
ـدة -فــي أن يصبح ســاعي ًا للبريد،
كأقرانــه ،ورغــب -بشـ ّ
فــي قريــة ال يوجــد فيهــا ّإل رجــل واحــد يرســل البريــد
ويســتقبله .إ ّنــه بابلــو نيــرودا العظيــم ،فنشــأت بينهما
األول الرســائل والبريــد .ماريو،
عالقــة ّ
قويــة ،أساســها َّ
أراد أن يكون شــاعراً ،لكن «الشــعر ليس ُملك الشاعر،
إ ّنمــا ُملــك مــن يحتاجــه».
ـول الرســائل إلــى كتب تحميها من الضياع ،وتكشــف
ُت َحـ َّ
ـرية وغامضــة فــي نفــوس الكتاب .لقــد كتبت
جوانــب سـ ِّ
لنــا ســعاد قــوادري عــن رغبتهــا فــي نشــر رســائل دارت
دراج فــي مجلّــة
بيــن عبدالرحمــن منيــف وفيصــل ّ
ـدى ،ومــن أجــل
«نــزوى» ،حتــى ال تذهــب رســائلهما سـ ً
أن
أن تتبلــور فــي صياغــات ِّ
جد ّيــة وفاعلــة ،خصوص ـاًّ ،
تبــادل الرســائل كان ف ّنـ ًا رائجـاً.
ومهمــ ًا
شــيق ًا
ْ
ّ
نشــرت مجلّــة «نــزوى» ،أيضــاً ،نموذجــ ًا ّ
ـلية عابــرة لألقطــار واألجيــال ،بيــن تجربتين
ـ
تراس
ـة
لتجربـ
ّ
التخييليــة .كانــت بيــن
مختلف َت ْيــن فــي الحيــاة والمعرفــة
ّ
الروائــي البلجيكــي جــورج ســيمونون الــذي اشـ ُتهِر بــروح
ّ
انضباطه العالية في العمل اإلبداعي ،وإخالصه الشــديد
ألعــراف الجنــس الروائــي ،فقــد أنتــج مــا يربــو علــى المئة
الســينمائي اإليطالــي فديريكــو فيللينــي
روايــة ،وبيــن ّ
الــذي اشــ ُت ِهر بكتابتــه الســينمائية الطّ ريفــة والمبتكَ ــرة
التــي خرجــت عــن الكثيــر مــن تقاليــد الجنس الســينمائي
المتعــارف عليهــا وقتــذاك .هنالــك ،أيضـاً ،رســالة فاتنــة
كتبهــا كافــكا إلــى والــده ،وقــد ُنشــرت فــي مج ّلــة «نزوى»
مليئــة بالجــرأة واألســئلة.
ٌ
موشــك علــى االنتهــاء،
فــن الرســائل
ونســأل :هــل ّ
تحولــت صــوره ووســائطه مــن جــدران الكهــوف
بعــد أن َّ
والجلــود وأكتــاف الجمــل إلــى «فيــس بــوك» و«تويتر»؟
هل ستســمح هذه العجالة والوســائط الجديدة بتشــكُّ ل
أدب؟ وهــل مــا يــدور بيــن ك ّتــاب عصرنــا الراهــن مــن
خواطــر ورســائل قصيــرة عبــر الشــبكة العنكبوتيــة،
أهم ّيــة ألجيــال الحقــة!؟ أظــن
ســيبقى محفوظــة وذا ِّ
أن الزمــن ،وحــده ،كفيــلٌ باإلجابــة.
ّ

العم إبراهيم
إىل
ّ
ساعي الربيد يف مدينة ميسور
أُسلم عليك سالما ً حارا ً وأبعث إليك بأشواقي
حنان درقاوي
أما بعد...
ـث أقطن حاليـاً .لقد
ـب إليــك مــن مدينــة إفــران ،حيـ ُ
أكتـ ُ
غادرنا مدينةَ ميســور بسـ ِ
ـبب انحياز أبــي ودعمه ألطفال
قريــة أوطــاط الحــاج الذيــن أُغلقــت مدرســتهم .دافــع
ـم نقله تعســفي ًا إلى مدينة
ـدرس وتـ ّ
عــن حقِّهــم في التمـ ُ
إفــران .أتذكَّ ــرك كجـ ٍ
ـزء ال يتفــكَّ ك من ذاكرتي فــي مدينة
ميســور .الزلــت أذكــر أنــك كنــت تأتينــي برســائل خالــي
أمــي وأنــا ك ّنــا ننتظــر
العزيــز فــي الجبهــة الصحراويــةّ .
تلــك الرســائل الغالية..
وتحدثنــا عــن
تأتينــا بهــا مبتســماً .تشــرب الشــاي معنــا،
ِّ
يتواصلن برســائل
أخبــار الجــارات وبناتهــن .تقــول إنهــن
َّ
أية أســرا ٍر يخفينهــا ،لكي يذهبن
علــى البريد المحفوظُ .
للبريــد المحفوظ؟
ُ
فضــل أن أتل َّقــى رســائلي فــي
أ
.
ـرار
ـ
أس
أبــد ًا لــن تكــون لــي
ِّ
ٌ
ـت وبمباركـ ِ
البيـ ِ
أمــي وأبي.
ـة ّ
دراجتــك الهوائيــة التــي ُت ِ
حــدث صوتــ ًا أليفــاً.
أذكــر َّ
ـر فرفر .صوت ألفته وصــرت أعرف أنك
َّ
الدراجــة تقــول فـ ّ
الدراجــة مركبة حنيــن والدينامو
ـمعه...
ـ
أس
ـن
ـ
حي
ـادم
قـ
َّ
ِ
ـتاق إلى
ـ
أش
الذاكرة.
ـات
ـ
طرق
ـي
ـ
ف
ـواء
ـ
اله
ـن
ـ
يعج
ك
ـر
ـ
مح
ُ
ِّ
دراج ِتــك الهوائيــة ،وصو َتهــا األليــف.
َّ
ِ
الع َّشــاقِ التــي تو ِّزعها
ـائل
ـ
رس
عن
ـك
ـ
يث
أحاد
ـى
ـ
إل
ـتاق
ـ
أش
ُ
ُ
كلَّ
يوم.
ٍ
العم إبراهيم:
ّ
ـب بــدون الرســائل وبــدون خدماتــك
ـ
الح
كيــف ســيكون
ُّ
الكريمــة؟
كيــف كُ َّنــا ســنصبر علــى فــراقِ الخــال العزيــز بــدون
الرســائل؟
ـار طويــلٌ  ،وضمنــه انتظــار أخبــار األعـ َّزاء.
الحيــا ُة انتظـ ٌ
بدونــك كان االنتظــار قاتالً ،ال ينتهي .تأتي أنت بالرســالة
التــي تســمح بتعليــق .االنتظــار القاســي مســافة قــراءة

الرســالة ،وكتابــة جــواب عنهــا.
نعــرف أننــا نقــف فــي طابو ِر المــوت ،كلٌّ م َّنــا ينتظر دوره
فــي ذلــك الطابــور المقيــت .لكــي نــراوغ قــدر العبــور،
نكتــب الرســائل ،نحكــي .الحكايــات العجيبــة قبــل أن
ُ
تقطــع رؤوســنا ويغلبنــا الغيــاب.
ِ
نهيئ الشــاي ونشــربه مــع األع َّزاء
ضـ ّ
ـد الغيــاب ،نغ ِّنــيِّ ،
أمــي للحــرب ،حيــث
مثلــك .نضحــك مع ـ ًا مــن تصـ ُّ
ـور ّ
تقــول ألخيهــا أن يبتعــد عــن الصفــوف األماميــة لتبــادل
النــار .الخــال خائــف ،مرتعــد وهــو يحكــي عــن تواجــده
ٍ
ِ
بطاريــة فــي هاتفــه
منطقــة تبــادل النــار بــدون
فــي
مــر ٍ
ات عديــدة .يكتــب لنــا أنــه
الالســلكي .كاد يمــوت َّ
ِ
ـب أطفــا ً
ال
ـزو َج وينجـ َ
يحلــم بالعــودة إلــى الواحــة ،أن يتـ َّ
أمــي تقول له
كثيريــن .يريــد العــودة إلــى زوجته األولىّ .
أمــي ،ويقــول إن عودته
أن ال يلعــب بالنــار .يغضــب مــن ّ
أمــي ال تعــرف مــاذا
لزوجتــه األولــى ليســت لعبـ ًا بالنــارّ .
تقــول .تقــول لــي اكتبــي لــه إننــي أقصــد أن ال يلعــب بنا ِر
عامــة .اختفــت الرســائل.
النســاء ّ
أمي:
عم إبراهيم وتسألك ّ
تأتي يا ّ
 هل من رسالة؟ تجيبها واألسف بادي ًا عليك:ربما غداً.
 ال رسالة اليوم يا عيشة َّأمــي للشــاي المنعنــع وحلــوى الغريبــة
تدعــوك ّ
المهيبيلــة .تقرفــص أرضــ ًا وتحكــي عــن دوراتــك فــي
ـث البنــاء العشــوائي والزبالــة.
األحيــاء الهامشــية ،حيـ ُ
أتجول
حينــا أجمــل ما فــي المدينة .أنا أريــد أن
تقــول َّ
َّ
إن َّ
فــي هوامش المدينة ،حيــث الصخب والروائح الخانقة.
لماذا أنا مسكونةٌ بالهوامش؟
تعرفــت إلــى عبــد اللــه ،شــاب يــدرس فــي فــاس.
حيــن َّ
ً
أمي.
ـي
ـ
عين
ـن
ـ
ع
ا
ـد
ـ
بعي
ـائله
ـ
رس
ـي
ـ
تعطين
أن
ـك
ـ
طلبــت من
ّ ّ
نظــرت إلــى عينــي طويـ ً
ا وســألت:
ّ
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 ما غرض هذا الشاب؟ِ
العطلــة
ســيتقدم لخطبتــي خــال
 غرضــه شــريف،َّ
الصيفيــة.
أمي.
حبــي وصــرت تعطينــي الرســائل خفية عــن ّ
باركــت ّ
ـر ،وصار حضــورك إلى البيــت مبعث فرح.
صــار بيننــا سـ ٌّ
أمــي عن
أشــتغل َّ
بهمــة ألحضــر حلــوى لذيــذة .تســألني ّ
ـر حيويتــي وأخبرهــا أنني أصنع الحلــوى ألجلك ،ألنك
سـ ِّ
تجلب رســائل الخــال العزيز.
ـي أن أخفــي عنهــا رســائل عبــد اللــه العاشــق؟
لمــاذا علـ َّ
لمــاذا ال أحكــي لهــا عــن حبيبــي وننتظــر معـ ًا رســائله؟
لمــاذا علينــا أن نحــب فــي الخفــاء؟ لمــاذا التكتــم عــن
أجمــل مــا فــي الحيــاة ،الحــب؟
تأتيني برسالة وتقول لي:
أمك باألمر.
 أخبري ّـي
 ّأمــي ســتقتلني إذا عرفــت بأمــري ،أرجــوك أســتر علـ َّ
فأهلــي غــاظ القلــوب.
تتفهم موقفي وتخفي رسائل عبد الله العاشقة.
َّ
ِ
ســر األســرار .تأتــي إلــى البيــت،
تصيــر تلــك الرســائل
َّ
تشــرب الشــاي وبعدهــا تغمــز لــي أن أتبعك .عنــد الباب
ـر وجهــي ،وأعــدو إلــى
تمـ ّ
ـد لــي الرســالة ،أرتبــك ويحمـ ُّ
أرجوحتــي ألقــرأ الرســالة المنتظــرة.
ـب
أقــرأ الرســالة التــي يعتــرف فيهــا عبــد اللــه بأننــي حـ ّ
حياتــه ،والبنــت الوحيــدة فــي مخيلتــه .أتخيلنــي زوجته
ذات يــوم .متــى ســيأتي ذلــك اليــوم؟
تنتهي الرسالة بالشكر لساعي البريد.
أخبــرك بســام عبــد الله وشــكره .تحني رأســك تواضعاً،
قصة
وأنــا مســهبة فــي الحديــث عــن دورك الجليــل فــي ّ
حبنــا (عبــد اللــه وأنــا) .لــوالك لمــا تواصلنــا ،ولمــا عرفنا
ِّ
أخبــار بعضنــا البعض.
أكتــب الجــواب عــن الرســالة وأختمه بالشــكر الموصول
لســاعي البريد.
ـم إبراهيــم تحرســنا
حبنــا وأنــت يــا عـ ّ
ـرت ســنة علــى ِّ
مـ َّ
ـن
ـر َمـ ْ
مــن عيــون اآلخريــن .حبنــا سـ ُّ
ـر األســرار وأنــت خيـ ُ
ـر.
يكتــم السـ َّ
ـي
حيــن أتانــا الخبــر باالنتقــال اسـ َّ
ـودت الدنيــا فــي عينـ ّ
وصــرت يائســة .عبــد اللــه ســيتخلَّى عنــي ،سينســاني.
مــا العمــل يــارب؟
أسألك وتقول:
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إن كان يحبــك ســيبعث لــك برســائله إلــى إفــران ،ال
 ْتقلقــي .اُكتبــي لــه ،قولــي إنــك راحلــة.
بعثت إليه برسالة وأخبرته إننا راحلون.
بعــد عشــرة َّأيــام أتيــت إلــى البيــت وغمــزت لــي بــأن
إلــي وأنــت
أتبعــك .كان معــك َر ُّد عبــد اللــه ،مددتــه َّ
ِ
بنظــرات عطــف .هرولــت با ِّتجــاه الحديقــة
ترمقنــي
وقــرأت الرســالة .عبــد اللــه يقــول إنــه أبــد ًا لــن ينســاني
حبــي .أشــعر بدمــي فــوار ًا وبقلبــي يتســارع.
ولــن ينســى ّ
أُعيــد قــراءة الرســالة قبــل تمزيقهــا ،ألننــي ال أتوفَّر على
مــكان أخبؤهــا فيــه.
ـم إبراهيــم ،ســاعي
أكتــب لعبــد اللــه
ِّ
وأحدثــه بــأن العـ ّ
ـجعني علــى الكتابــة والبــوح بالرحيــل.
البريــدَ ،مـ ْ
ـن شـ َّ
قصتنــا.
أقــول لعبــد اللــه إننــا مدينــان لــك باســتمرار َّ
لــوالك مــا أُوتيــت الشــجاعة علــى البــوح واالســتمرار
ـب.
فــي الحـ ِّ

العمّ إبراهيم

بأحر أشواقي.
من إفران الثلجية أبعث إليك
ِّ
أخبــرك أن عبــد اللــه يبعــث لــي رســالةً كلّ أســبوع .لقــد
قررنــا إعالن خطبتنا خالل شــهر أغســطس/آب المقبل،
َّ
ـزء مــن
ـ
ج
ـك
ـ
ألن
ـا،
ـ
معن
ـل
ـ
الحف
ـور
ـ
لحض
ـوك
ـ
ندع
ـن
ـ
ونح
ٌ
حبنــا الــذي حرصــت عليــه
أســرتنا ،وجـ ٌ
ـزء مــن ذاكــرة ِّ
منــذ بدايتــه حتــى اآلن.
العم إبراهيم
ّ
َ
ال يســعني ّإل أ ْن أشــكرك علــى نبــل تعاملــك ،وعلــى
ـريتك .أنــا مدينــة لــك باســتمرار عالقتــي بعبــد اللــه،
سـ ِّ
ـن لــك.
وهــو مــن جهتــه أيض ـ ًا ممتـ ٌ
أمــي أيض ـ ًا الزالــت تذكــرك وتذكــر رســائلها إلــى أخيهــا
ّ
المحــارب .لقــد تمكَّ ــن الخــال مــن الخــروج مــن الجيش
ُ
ِ
واحــة تنجــداد ،وقــد عــاد إلــى
وهــو اآلن يعيــش فــي
ـب عمــره .همــا ينتظــران ثانــي مولــود
زوجتــه األولــى ،حـ ّ
لهمــا.
وتحدثنــا عــن رســائل
ـي،
ـ
الماض
ـف
ـ
الصي
ـي
ـ
ف
ـاه
ـ
زرن
لقــد
َّ
ـن لــدورك فــي وصــول الرســائل إلــى
الجبهــة ،وهــو ممتـ ٌ
أمي.
ّ
ال يســعني ّإل أن أشــكرك وأتم ّنــى لــك أيامـ ًا هادئــة فــي
ميســور.

عم فاروق
إىل ّ
ساعي بريد جامعة أسيوط

أول رسالة عربك ،كنت قد
ما كنت أظن أنني سأكتب إليك هذه الرسالة بعد مرور أكرث من ثالثني عام ًا عىل استالم َّ
انتظرتها طوي ً
أم وحيدة رسالة من ابنها الغائب ا ُ
رشد
الع َّشاق عاد ًة رسائل
مل َّ
ال ،كام ينتظر ُ
محبيهم ،أو كام انتظرت ٌّ
ِّ
يف ِ
بالد الله الشاسعة ُمطارِداً مصائر ال تستطيع شباكه الواهنة اإلمساك بها ،أو كام ينتظر الغريب خطاب ًا يعيده
أمه ،وصورته وهو طفلٌ يلعب مع أقرانه أو يسبح يف النهر عاق ًا والديه وتحذيرهام له
إىل عبق قريته وترابها ،صوت ّ
حب أو
وخوفهام عليه من جشع املاء الذي يبتلع الصبية .كنت أنتظر تلك الرسالة ،التي أعرف أنها ليست رسالةَ ّ
ِ
الكادحة ،أو أصدقايئ ا ُ
اردين من ِق َبل
أمي
مل َط َ
رسالةَ غضب ،أو ألنها ستعيدين إىل قريتي ،وال ألنها تنقل يل أخبار ّ
جداً وحقرياً لدى البعض ،لكنه ُيثِّل يل يف تلك ال ّلحظة طوق نجاة من
السلطات ،كنت أنتظرها
ٍ
لسبب قد يبدو تافه ًا ّ
ُّ
ِ
وسوء الحال ولو إىل حني.
وحل املسغبة ،ويكفيني من أرسِ السؤال
عبد العزيز بركة ساكن

إنهــا رســالة ســتحوي فــي داخلهــا خمســين دوالراً،
ُمغلَّفــة بورقـ ٍ
ـط اليــد «ن
ـة ســميكة مكتــوب عليهــا بخـ ّ
ون» ،وتلــك اآليــة هي تميمة أســرتي
َوالْقَ َلـ ِ
ســطُ ُر َ
ـم َو َمــا َي ْ
التــي تحفــظ بهــا األشــياء مــن الضيــاع ،والبيــت مــن
اللصــوص ،وأغنامنــا مــن مـ ٍ
ـمى (النيني)،
ـرض نــاد ٍر ُيسـ َّ
حصنهــا أيضـ ًا مــن (الورل) الذي يرضــع أثداء األغنام
وي ِّ
ُ
إلــى أن تدمــي ،إنهــا إحــدى اآليــات التــي يحتفــي بهــا
جــدي الصوفــي لمنافــع كثيــرة قــد ال نعلــم بعضهــا.
حدثنــي الخــال فــي مكالمــة ســريعة بالتليفــون بأنــه
َّ
ً
حصنــة مــن
م
ـاب
ـ
الخط
ـي
ـ
ف
ا
دوالر
ـين
ـ
خمس
ـل
ـ
سيرس
ُ َّ
لصـ ِ
ـوص البريــد بالنــون ،وهــي آخــر مــا تب َّقــى مــن ثمــن
ُ
ـم بيعــه مــن أجــل أن أكمل
بيتنــا فــي القضــارف الــذي تـ ّ
دراســتي بالجامعــة ،ولســوء حظــي أننــي مــا زلــت فــي
سنواتي األولى عندما نفدت النقود ،قد أرى ابتسامتك
الســاخرة اآلن ،ألنــك تعلــم أن الخطــأ هــو خطــأي أنــا،
ـام دراســي فــي ســنتين ،ســنة فــي
ألننــي أقضــي كلّ عـ ٍ
قاعــة المحاضــرات بالجامعــة مــن أجــل التحصيــل
العامــة بقصــر
األكاديمــي ،وســنة أخــرى فــي المكتبــة
ّ
الحــرة الممتعــة مــن أجــلِ
الثقافــة ،حيــث القــراءة
ّ
الحيــاة والجمــال.
كلّ الطالبات والطلبة الســودانيين في جامعة أسيوط،
يبــدؤون يومهــم الدراســي مــن مكتبــك الصغيــر ،كُ ّنــا
نتفــاءل بِــك ،حتــى عندمــا ال نجــد رســالة فــي انتظارنــا
تصبرنــا ،يكفــي أن تقــول
فكانــت جملتــك العظيمــة
ِّ

ـي فــي
األيــام البريــد َّ
لنــا «هــذه ّ
يتأخــر ،ولكــن مــروا علـ َّ
الصبــح» ،ومــررت عليــك فــي ثالثيــن صباحـاً ،قبــل أن
تسـلِّمني الرســالة ،شــكرتك وهربــت إلــى ركــنٍ قصــي،
كانــت تلــك أجمــل خمســين دوالر ًا فــي الكــون ،يبــدو
صممهــا خصيصــ ًا لــي،
أن صانــع النقــود األميركــي َّ
لدرجــة أننــي ظننــت أن صــور َة الرئيــس األميركــي
الــذي ال علــم لــي باســمه ،كانــت تبتســم فــي وجهــي،
ـاس بالشــبع ،شــممت فيها رائحة الفراخ
وغمرني إحسـ ٌ
والكشــري والطعميــة والجبــن الدمياطــي والعــدس
ٍ
بلدي
رغيف
مطبوخ ًا بالثوم ،ملمســها كان طاعم ًا مثل
ٍّ
ـرة
ـم فــاروقّ ،
ســاخن .أقــول لــك صراحــة ،يــا عـ ّ
ألول مـ ّ
المحبطــة التــي
أفقــد إيمانــي بأفــكار نعــوم شومســكي ُ
تســيء لإلمبرياليــة والرأســمالية العالميــة ،فــإذا لــم
ـدم رأس المــال العابــر
ـن أميــركا قــد ُخ ِلقــت مــن عـ ِ
تكـ ْ
للقوميــات ،لمــا اســتطاع خالــي أن يرســل خمســين
ّ
َ
ون» ،بالطبــع
ي
ـا
ـ
م
و
ـم
ـ
ل
ل
ا
و
ــ«ن
ـ
ب
ـة
ـ
ن
حص
م
ْقَ
ِ
ســطُ ُر َ
َ
دوالر ًا ُ َّ
َ َ
َ
ْ
ٍ
عــدت ماركســي ًا
بعدمــا صرفــت آخــر ســنت منهــا،
ُ
طبع.
ت
ال
ـب
ـ
يغل
ـع
ـ
ونعومشومســكي ًا كمــا كُ نــت» ،فالطب ُ
ُ َّ ُّ
ـم فــاروق ،لقــد اســتلمت من بيــن أصابعــك المباركة
عـ ّ
ـن
ومـ ْ
رســائل أخــرى كثيــرة ،تحمــل أخبــار َمـ ْ
ـن ماتــواَ ،
ـن ســافروا،
ومـ ْ
ومـ ْ
ومـ ْ
ـن عشــقواَ ،
ـن تزوجــواَ ،
ُولــدواَ ،
صعــب عليهــم
ومـ ْ
ومـ ْ
ـن تع َّثــرت بهــم دروب الحيــاةَ ،
َ
ـن ُ
ٍ
حائط قصير
القفــز علــى الحوائــط العالية فقفزوا علــى
ولــم يحظــوا غير بتصفيق بعض الزواحف الكســولة .ال
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أعــرف كــم عمــرك اآلن ،هل مازلت تتن َّفــس؟ أم أنك قد
مضيــت بعيــد ًا فــي جــوف مقبــر ٍة عنــد جبــلِ المقطم؟،
المــكان الــذي ال أوصــي بــأن ُيد َفــن فيــه أي إنســان ،أنــه
أكثــر مــكان موحــش أراه فــي حياتــي ،رمالــه الســاخنة
تجهمــة وكأنها ِمنخاس الموت،
الم ِّ
وحجارته الغبشــاء ُ
المقمرة
ودائمـ ًا مــا
أتخيل أن أرواح الموتى عند الليالي ُ
َّ
تعــوي كمــا الذئــاب وتتقاتــل مــن أجــل الســيطرة علــى
أجداثهــا هــي ذاتها.
ٍ
ٍ
جيدة وتنعم بحياة تســتحقها،
أتم َّنــى أن تكــون
َّ
بصحــة ِّ
طويلــة ممتــدة إلى أن يطلــق إزرافيل صفارة النهاية من
حدثك عن رسـ ٍ
ـالة
علي أن أُ ِّ
بوغه المســحور .ولكن ّ
البد َّ
تحول في
اســتلمتها منــك ،ذات صبــاح ،ومثَّلــت نقطــة ُّ
حياتــي ،وهــي الرســالة التــي أرســلها لــي األســتاذ ُنوري
ـراح عندمــا كان يــرأس تحريــر مج ّلــة (الناقــد) التي
َ
الجـ َّ
تصــدر فــي لنــدن ،تلــك الرســالة التــي لــم أنتظرهــا ولم
أتوقَّعهــا مطلقــاً .حــدث ذلــك فــي ثمانينيــات القــرن
الماضــي ،وكنــت حينهــا فــي الصفــوف األولــى مــن
سـ ِ
ـنوات دراســتي الجامعيــة فــي مدينــة أســيوط ،طالب ًا
أكتــب قصص ـ ًا قصيــرة وأخفيهــا ،خوف ـ ًا منهــا ،وخوف ـ ًا
عليهــا أيضـاً ،ألسـ ٍ
ـاب جميعـاً ،حيــث
ـباب يعرفهــا الكُ َّتـ ُ
إنهــم ال يثقــون فــي كتاباتهــم قبــل النشــر ،ولكنهــا
ـج صمتهــا .كنــت
تظــل فــي مخابئهــا تزعجهــم بضجيـ ِ
أقــرأ مج ّلــة (الناقــد) اللندنيــة بانتظام ،ومثــل الكثيرين
هتميــن كُ َّنــا نــرى فيهــا أســلوب ًا جريئ ـ ًا وطرح ـ ًا
الم ِّ
مــن ُ
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ـاب فُقراء،
متميــز ًا لقضايــا جديــدة وقديمــة ،وألننــا طـ ٌ
ِّ
عم ســيد بائــع الصحف عنــد محطّ ة
فك ّنــا نســتلفها مــع ّ
فحدثتني
جيــداً،
َّ
القطــار ،عليــه الرحمــة ،وأنــت تعرفــه ِّ
غامــرة ،أن أرســل إحــدى
بالم َ
ـرة نفســي األمــارة ُ
ذات مـ ّ
قصصــي إلــى مجلّة (الناقــد) ،ففعلت ،ومــا كنت أنتظر
رداً ،يكفــي أننــي تخلصــت منهــا ومــن ضجيــج صمتهــا
ّ
ولــؤم بقائهــا فــي كراســتيّ ،إل أنــه بعــد شــهر تقريب ـ ًا
أتتنــي الرســالة التــي مــا زلــت أحتفــظ بهــا إلــى اليــوم،
مكتوبــة بخـ ٍّ
ـداً ،بالحبــر الســائل ،علــى ورقــة
ـط أنيــقٍ جـ ّ
ـراح،
لونهــا أشــبه بالشــفق وموقَّعــة باســم ُنــوري َ
الجـ َّ
ـم ســيد قــد ســمعت صرخــة الفــرح التــي
بالتأكيــد يــا عـ ّ
أطلقتهــا وأنــا أحملــق فــي الخطــاب ،أليــس كذلــك؟
وعنــد صــدور العــدد الجديــد مــن المج ّلــة ،أصبحــت
كاتبــ ًا لــه أعمــال منشــورة فــي مجلّــة ذات ســمعة
طيبــة ويدفعــون لــه مبلغـ ًا محترمـ ًا مــن المــال مقابــل
األدبيــة.
المســاهمات
ّ
عم فــاروق ،هنالــك خطابات اســتلمتها منك،
آســف يــا ّ
جداً،
ـب أن أذكرهــا هنــا ،إنهــا قليلــة ولكــن با ِئســة ّ
ال أحـ ّ
بل ســيئة ومســيئة ،خطابات خير منها ُعزلة الكولونيل
ـن يراســله ،فقضــى عمــره
الماركيــزي الــذي لــم يجــد َمـ ْ
فــي انتظــار رســالة لــم تـ ِ
حي ًا
ـأت أبــداً .لك بالــغ
المحبــة َّ
ّ
علــى األرض أو في الســماء.

ساعي بريد شارعنا
أليام ،تتبادلها
مجرد طريقة إليصال الرسالة ،بل كان وصولك إىل الحي يفتح حكايات
مل يكن حضورك
تستمر ّ
ّ
َّ
حينا ،مع ٍ
بلد ينفصل عن العامل بفعل الحرب،
البنات والنسوة يف جلساتهن ..كانت الرسائل هي الحدث يف ِّ
وي َّتصل معه عن طريق الراديو وأخبار املهاجرين واملهاجرات ..ك ّنا نعرف أن القيام بعملك يحمل خطراً يف
أيام ال أمان فيها يك تنقل الرسائل القادمة من األحبة..
بعض األحيان ،وأنت تعرب يف ّ
لنا عبد الرحمن

ـب بعيـ ٍ
لطالمــا انتظر ُتــك لتحمــل لــي كلمـ ِ
ـد تاهت
ـات محـ ٍّ
ِ
يبق مــن تلك الكلمات ســوى
رســائله بفعــل الزمــن ،ولــم َ
خيـ ٍ
ـت وحــدي ،بــل كثيــرات
ـط رفيـ ٍ
ـع فــي الذاكــرة ..لسـ ُ
ـت
مــن صبايــا ونســاء الحــي مــع اختــاف األســباب ،وكنـ َ
كمــا لــو أنــك تــدرك فحــوى الرســالة التــي ُتفتــح فــي
كنت
حضــورك ،تســنتج المضمون مــن مالمح صاحبهــاُ .
أســتعجل أحيانـ ًا قدومــك ،فأذهــب بنفســي إلــى مكتــب
إن كانــت هنــاك رســائل جديــدة ،وكنــت
البريــد ألســألك ْ
تنظــر إلــي بعطـ ٍ
المتوقَّعــة« :يعنــي لــو
ـك
ـ
إجابت
ـع
ـ
م
ـف
ُ
َّ
فــي رســايل كنــت رح أجيبهــن».
أنــت تعــرف أن إرســال المزيــد مــن الرســائل يكشــف
َ
ِ
رســل إليــه ،لكنــك كنت
والم
ـل
ـ
رس
الم
ـن
ـ
بي
ـة
ـ
العالق
ـوع
نـ
ُ َ
ُ
ٍ
ٍ
تتدخــل ،وال ُتلمــح بغمــزات وإشــارات كمــا
صموت ـ ًا ال
َّ
يفعــل غيــرك ،تأتــي إلــى الحــي عبــر دراجتــك العاليــة،
ـمي ،تــو ِّزع الرســائل وتشــارك أهالــي
مرتديـ ًا زيــك َّ
الرسـ ّ
ٍ
ـامات أو
البيــت بفنجان قهوة ،وأخبار ســريعة ،مع ابتسـ
عبـ ٍ
فض الرســالة وقــراءة محتواها؛
ممن ســارع إلى ِّ
ـرات ّ
ـت تتل َّقــى أحيان ـ ًا «حلوانــة» الرســالة حيــن تحمــل
وكنـ َ
ً
ً
أخمن أنــك عرفت الكثير
ً..
ا
قريب
ا
ـ
فرج
أو
ـة
ـ
مبهج
ا
ـار
أخبـ
ِّ
عــن أهالــي شــارعنا ،وعــن صاحــب الرســالة المرجــو
وصولهــا فــي كلّ بيــت ،لكنــك مشــارك غيــر فاعــل ،قادر
أليــام،
علــى إيصــال الرســالة فقــط ،أو تأخيــر وصولهــا ّ
مثــل مــاك يســعى بالدعــاء بين العبــد واإللــه؛ حتى أن
بأهميــة الرســائل،
الع َّشــاق «فاالنتيــن» يعتــرف
ِّ
قديــس ُ
البعــاد .ففــي حكايــة
وأثرهــا فــي إعــادة ُ
الم ِّ
حبيــن ُ
قديمــة عــن معجزاتــهُ ،يحكــى أن شــاب ًا صغيــر ًا فقيــراً،
بعــد هجــران حبيبتــه التــي رحلــت مــع أهلهــا إلــى مــكانٍ
بعيــد ،ظــلّ كلّ يــوم يبكــي بحرقـ ٍ
ـة عنــد تمثــال للقديــس
حبين،
فاالنتيــن ،ويقــول« :أيهــا القديــس ،يــا شــفيع ُ
الم ِّ
أعــد لــي محبوبتــي» ،يأتــي العاشــق كلّ يــوم علــى مــدا ِر

متوس ـ ً
ا االســتجابة .وفــي
ـرر ًا ذات الدعــاء
ِّ
أشــهر ،مكـ ِّ
النهايــة -حيــن تعب القديــس منه -نطــق التمثال ليقول
لــه« :يــا بنــي أرجــوك امـ ِ
ـض مــن هنــا ،ال تكلِّمنــي أنــا..
اذهــب واكتــب لهــا رســالة كــي ترجــع».
***
أهمية الرســائل التي تحملها ،لكنك ال تعرف
أنـ َ
ـت تعرف ِّ
غيــرت مصائــر األشــخاص
كَ ـ ْ
ـم مــن رســالة عبــر التاريــخ َّ
ٍ
متأخــر ،أو تاهــت
بعــد أن وصلــت لصاحبهــا فــي وقــت
ِّ
ـم من رسـ ٍ
ـالة عبــر التاريخ
بالصدفــة أو بفعــل فاعــل ،وكَ ـ ْ
ـم بأكملهــا ،رســالة ُتشــعل الحــرب،
غيــرت مصائــر أمـ ٍ
َّ
وأخــرى تقود للســام.
أنــت لــم تكــن تعــرف أيضــ ًا أي رســالة تحملهــا ،مــن
َ
ـوم مــا؛ حيــث
الممكــن أن تعــادل آالف الــدوالرات فــي يـ ٍ
ال يمكــن تخميــن الشــأن الــذي ســيكون عليــه صاحبهــا
أو صاحبتهــا .فــي يــوم  28مــارس/آذار مــن العــام 1949
مؤرخة
كتبــت إليزابيــث تايلــور إلى حبيبهــا األول رســالةً َّ
قائلــة« :أريد لقلبينــا أن يلتحما ،وأن ينتميا إلى بعضهما
يوم
تخمــن قطــة هوليــوود فــي ٍ
البعــض إلــى األبــد»؛ لــم ِّ
األيــام أن تلــك الرســالة سـ ُتباع فــي مـ ٍ
ـزاد علنــي .إذ
مــن ّ
بعــد موتهــا ِ
ـدة أشــهر؛ أعلنــت صالــة للمــزادات فــي
بعـ ّ
الواليــات الم َّتحــدة أنهــا ســتطرح رســالة مــن الرســائل
الغراميــة التــي خطَّ تهــا أســطورة هوليــوود «إليزابيــث
تايلــور»؛ للبيــع فــي مـ ٍ
المتو َّقــع أن
ـزاد علنــي .وكان مــن ُ
ُتبــاع الرســائل بمبلــغ يتــراوح مــا بيــن  25و  30ألف دوالر
أميركــي.
ـت تحمــل مثــل هــذه الرســائل الثمينــة ،الغاليــة علــى
أنـ َ
القلــب ،وال تعــرف أي مصيــر ســتلقى ،ســلة مهمــات،
ـي عــن األعيــن ،أم مــزاد علني،
أم صنــدوق خشــبي مخفـ ّ
ألن هــواة التقليــب في األوراق الشــخصية ألنـ ٍ
ـاس رحلوا
ـداً ،ومــن هوايتهــم تلك كُ شــفت
عــن الحيــاة هــم كُ ُثــر جـ ّ
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ـم تظلّ
األســرار ،وكُ تبــت الروايــات والســير واألفــام .وكَ ـ ْ
كشــف
كثيــرة هــي الرســائل التي ظلَّت طي الكتمان ولم ُي َ
محتواهــا ،حيــث غــاب أصحابهــا عــن الحيــاة حامليــن
أســرارهم معهم.
***
ممــن ينتظرون
فــي شــارعنا ،كانــت هناك جماعــة أخرى ّ
قدومــك ،هــواة المراســلة الذيــن يراســلون اإلذاعــات
وقنــوات التليفزيــون ويتوقَّعــون ردوداً ،لكــن مــا مــن
أما هواة مراســلة
مجيــب .لكنهــم يســتمرون بالمحاولةّ ،
ممــن يتــم تعارفهــم عبــر صــور
األشــخاص المجهوليــن ّ
ـات ،وعلى ِقلَّتهم في شــارعنا
منشــورة فــي إحدى المجـ ّ
فقــد كانــت فــي حكاياتهــم مــن الطرافــة مــا يجعلهــا
مذكــور ًة حتــى اآلن.
فــي ٍ
وجــوه أخــرى كثيــرة
بلــد مثــل لبنــان ،كانــت لــك
ٌ
يتنكَّ ــر بهــا عابــرو الســبيل الذيــن يحملــون الرســائل
مــن الفدائييــن الذيــن تكــون وحداتهــم بعيــد ًة عــن
األماكــن التــي يقطــن فيهــا ذووهــم ،هــم قابعــون فــي
ثكنــات علــى الحــدود ،يكتفــون بإرســال كلمـ ٍ
ـات قليلــة
بخـ ٍّ
متعجــل مــع رفيــقٍ مغــادر ،فقــط لطمأنــة ذويهم
ـط
ِّ
ِ
ـاء .فــي ســنوات الثمانينيــات كانــت بعــض
بأنهــم أحيـ ٌ
الرســائل ال تأتــي عــن طريقــك ،بــل تصــل إلــى جيراننــا
عبــر الصليــب األحمــر ،مــن أهاليهــم الذيــن لم يغــادروا
الشــريط الحــدودي فــي الجنــوب ،وصار ضمــن األراضي
التــي احتلّتهــا إســرائيل ،هــذه القــرى والبلــدات اللبنانية
المفصولــة عــن لبنــان ،ال يصــل إليهــا ســاعي البريــد،
وتأتــي منها رســائل مختصــرة مكتوبة علــى ورق الصليب
األحمــر المســطر ،كلمــات ال تشــفي الغليــل ،وال تــروي
ـرد
الشــوق ،مكتوبــة بحــذر وتنبيهــات كثيــرة ،إنهــا مجـ َّ
ـعار بالحيــاة.
إشـ ٌ
تغيــر كثيــراً ،منــذ ذلــك الحيــن
جيــد ًا أن العالــم َّ
تعــرف ّ
حتــى اآلن ،لــم يعــد هنــاك مقاتلــون رابضــون علــى
ومرات
تغيــرت الحيــاة ،كمــا َّ
الحــدود .لقــد َّ
تغيــرت أنــت ّ
ً
زياراتــك إلى شــارعنا التي تقلَّصت كثيرا أو شــبه تالشــت
بعــد ظهــور اإلنترنــت .أنــت تأتــي فقــط إليصــال رســالة
همــة ،أو طــرود ًا خفيفــة .فــي
مسـ َّ
ـجلة تحمــل أوراق ـ ًا ُم َّ
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تغيرت كثيــراً ،عدت
الحقيقــة أنــت لــم تعد أنــت أيضـاًَّ ..
شــاب ًا وصــرت رجـ ً
عصرياًُ ،ترســل رســالة عبر
ا إلكترونيـ ًا
ّ
الواتســاب قبــل قدومــك لتتأكَّ ــد مــن وجــود صاحبهــا
العصريــة،
فــي منزلــه ،لحقــت بــك موجــة الحيــاة
ّ
لــم تعــد تجلــس علــى الشــرفات مــع الجيــران وســط
ـاع وحبــقٍ وياســمين كــي تشــرب
مزروعاتهــن مــن نعنـ ٍ
رســلة على
الم َ
قهوتــك برفقتهــم .أنت تدرك أن الرســائل ُ
ـجلة علــى الواتســاب أو الفايبــر ،أو
المسـ َّ
الماســنجر أو ُ
غيــره مــن البرامــج تشــغل وقــت معظــم النــاس ،وأنهم
اســتعاضوا بهــا عــن وجــودك ،إنــه اســتبدال لحظي غير
ـط اليــد وال رائحــة
حميــم ،لكنــه عصــري ،ال يحمــل َخـ ّ
الــورق ،بل يســجل زخم الصوت وحــرارة االنفعال اآلني
المــراد التعبيــر عنها.
الســريع مــع صــورة تنقــل الحالــة ُ
حكايــات كثيــرة،
الحتمــي ،ســتغيب
لكــن مــع غيابــك
ٌ
ّ
أفــام وروايــات ،ومسلســات تــم
ونصــوص عظيمــة،
ٌ
ٌ
اســتبدالها بشاشــة الكمبيوتــر أو الهاتــف ..لــن ُتنســج
قصــة
ـجلة ّ
المسـ َّ
مــن الرســائل اإللكترونيــة المكتوبــة أو ُ
محوريــة عظيمــة تزلــزل حيــاة األشــخاص بســبب ضيــاع
رســالة .في هذا الزمان ،زمن اإلنترنت و (الفيســبوك) ،ال
توجــد رســائل ،وال أوراق ،وال أشــواق وخيبــات ،فالصوت
والصــورة يحضــران عبــر كاميــرا الكمبيوتــر أو الهاتــف،
ويختصــران اللقــاء والكتابــة.
أنــت غبــت وصــرت تنتمــي لزمــنٍ مضــى .لــن يعرفــك
َ
ربمــا يســمعون عــن حكاياتــك
األحفــاد،
وال
األوالد
َّ
شــفاهاً ،أو يقــرأون ويشــاهدون مــا ُيحكَ ــى عنــك فــي
القصــص واألفــام ،لكنهــم لــن يعيشــوا لحظــة انتظــار
رد ًا لها،
رســالة بعيــدة تمــس الــروح ،وتجعلهم يكتبــون ّ
ثــم ينتظــرون الرســالة التاليــة بصبــر .هــذا لــن يحــدث
معهــم أبــداً.
ـت تقاعــدت ،بعــد أن أديــت خدمـ ٍ
ـات جليلــة دون أن
أنـ َ
وكنــت أمينــ ًا فــي إيصــال الرســائل والبرقيــات
تــدري،
َ
والحــواالت والطــرود البريديــة إلــى أصحابهــا .مازلنــا
تغيــرت الحيــاة فــي سـ ٍ
ـنوات
نذكــر زياراتــك ،ونفكِّ ــر كَ ـ ْ
ـم َّ
قليلــة مــن ذاك الوقــت حتــى اآلن ،وكأننــا ُوجدنــا لنكون
شــهود ًا علــى غيابــك ،وعلــى غيــاب زمــنٍ مضى بســرعة.
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أوالً ،لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ لنقــل ،إ ّنها
ال تأتــي مدفوعــةً برغبـ ٍ
مبيتــة فــي الكتابــة إليــك أنــت
ـة َّ
ـن لــي تحقيقها
بالتحديــد .إنهــا باألصــح ،رغبــة لــم يتسـ ّ
إلــى اآلن بكتابــة رســالة إلــى أســير باســل ،بعــد توجيهه
قبــل أكثــر مــن عــام نداء يشــوبه العتــاب لعدم نســيانه
والكتابــة إليــه فــي معتقلــه فــي قســم « »3مــن ســجن
هداريــم ،والــذي أخــال أن مســؤولية اســتالم الرســائل
وربمــا
وجهــة لألســرى فيــه ،ومراقبــة مضمونهــا َّ
الم َّ
ُ
حــذف بعــض مــا ورد فيهــا قبــل توزيعهــا ،تقــع علــى
إن إدراكــي لهــذه الحقيقة األخيــرة؛ بأ ّنك حتم ًا
عاتقــكّ .
ِ
مقحم ـ ًا
وجهــة إلــى ذلــك األســير،
الم َّ
ســتقرأ كلماتــي ُ
نفســك عنــو ًة فــي مضمــون حميمــي أنــت لســت مدعــو ًا
البتــة للمشــاركة فيــه ،قــد حــال أمــام كتابــة مثــل هــذه
الرســالة حتــى اللحظــة .كذلــك كلّمــا هممــت بكتابتهــا،
الســلطات
أتســاءل ّ
عمــا ســتمحو منهــا كونــه ال يــروق ُّ
أو مــا ستشــي بــه لمصلحــة الســجون ،إذ يبــدو لــك
بأنــه محاولــة لخلخلــة نظــام االضطهــاد الــذي تفرضــه.
باختصــار ،فعــل طغيانــك هــذا علــى الكلمــات ،كان
ـرة أباشــر فيهــا بالتفكيــر فــي
يمتثــل أمامــي فــي كلّ مـ ّ
كتابــة رســالة لذلــك األســير .أي كلمــة أحــاول رصدهــا،
تمــر أمــام
تفــر رافضــة أن أمســك بهــا كــي ال
كانــت
ّ
ّ
ناظريــك أو تقــع بيــن يديــك.
أنــت ،كمــا يبــدو ،العائــق الرئيســي أمــام تلــك الرســالة
المحتملــة .ومــا دامــت وظيفتــك كســاعي بريــد فــي
علــي كتابتهــا.
مســتمرة ،سيســتحيل
الســجن
ّ
َّ
ثانيـاً ،لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ علــى ضوء
حقيقــة أن دورك أقــرب إلــى الطاغيــة على الرســائل منه
إلــى ناقلهــا ،والمســؤول عــن ســامتها ،كمــا هــو متوقَّع
مــن كلّ ُســعا ِة البريــد فــي العــادة ،ال شــيء منطقيــ ًا
يســعني الكتابــة عنــه إليــك .فالكلمــات اآلن فــي حالــة
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مــا يشــبه الثــورة التي أشــعل فتيلهــا طغيانــك المحتمل
عليهــا .وثورتهــا هــذه أيضـ ًا تجعــل مــا ســأكتبه إليــك في
ـدها تلقائيــة صراخ ـاً،
أحســن األحــوال هــراء ،وفــي أشـ ّ
وفــي الحالتيــن لــن ينفــع أي منهمــا فــي محاولتــي ثنيــك
عــن القيــام بمــا يتر َّتــب علــى وظيفتــك مــن مهــام.
ثالث ـاً ،لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ فأنــا ال
أتم َّتــع حتــى بالقــدر الكافــي مــن الســذاجة ألعتقــد أن
مهامــك بــأي
ـتغير مــن موقفــك تجــاه
ّ
رســالتي هــذه سـ ِّ
شــكلٍ مــن األشــكال .وإن حــدث صــدع فــي بنيانهــا
تصور
إل
وبانــت بــوادر لتســاؤلٍ مــا حولهــا ،ال يســعني ّ
ُّ
ـدك لــه بعبــارة« :أنــا أُن ِّفــذ األوامــر فقــط» ،أو بعبارة
صـ ّ
ـد أســى« :إن لــم أقــم أنــا بذلــك ،فهنالــك الكثيــر
أشـ ّ
ممــن ســيفعلون».
غيــري ّ
ثــم ،عــدا عــن هــذا االســتنتاج المنطقــي بأنــه ال فائــدة
ُترجــى مــن الكتابــة إليــك ،ال يســعني ال ِفــرار مــن صــورة
المتمثِّل بابتسـ ٍ
ـامة
تالحــق
مخيلتــي تتركَّ ــز في ِّ
رد فعلــك ُ
ّ
طفيفــة تحمــل طرفـ ًا مــن التقـ ُّزز الــذي تجابــه بــه كذلك
الثُّوار األســرى كلّما جلبت لهم رســالة مشبعة بهشاشة
ألخ أو أخـ ٍ
ـت،
ـول بالفقــدان ٍ
المطـ َّ
كاتبيهــا وإحساســهم ُ
ٍ
ٍ
ٍ
أود
بنــت ،صديــقٍ أو
أم ،ابــنٍ أو
أب أو ٍ
صديقــة .وهنــا ّ
رجــح بالتقـ ُّزز لديــك قــدر ًا
أن أخـ ّ
الم َّ
ـص هــذا اإلحســاس ُ
التأمل.
ضيقــة من
ُّ
طفيفـ ًا مــن االهتمام ،أو مســاحة ولو ّ
ـد كبير عــن الكتابــة إليك،
فعــدا عــن أنــه يردعنــي إلى َحـ ٍّ
يحق لها أن تشــعر بمثلــه تجاهكّ ،إل
باألســاس أنــا التي
ّ
أننــي أحــاول ّأل أفعــل ،ذلــك بموجــب مبــدأ قــد يعتبــره
البعــض أهبــل ،لكنــه يفيد بعــدم تعريــض اآلخرين ألم ٍر
تعرضــت لــه بــدورك .إذن لــن أتقـ َّزز
مــا يثيــر ألمــك لــو َّ
منــك ،وبــد ً
حيــز مــن
ال مــن ذلــك ســأدفع بنفســي إلــى ِّ
الحياديــة عســاني أتمكَّ ن من الكتابــة إليك .وفي الغالب
ســآمل أن تعاملنــي بقــد ٍر مشــابه مــن الحيــاد ،وهــو فــي

تصور شعورك
ـد األحاسيس إنســانية يمكنني
الواقع أشـ ُّ
ُّ
بهــا حيال هــذه الرســالة.
مــع ذلــك ،ليــس مــن المعقــول أن يكتب أحدهم رســالةً
لشـ ٍ
ـخص مــا راجيـ ًا حياديتــه ومدفوعـ ًا بقــد ٍر منها فقط.
مــع أنــه مــن الضــروري التنويــه هنــا بــأن حياديتــي ال
تعــادل حياديتــك .إن الحيــاد فــي حالتــي ال يعنــي عــدم
االكتــراث كمــا هــو فــي حالتك ،أو غيــاب أي معيــق أمام
وجهــة للثــوار
الم َّ
تنفيــذ مهامــك فــي اقتحــام الرســائل ُ
األســرى .إن مصــدر الحيــاد لمــن هــو فــي مكانــي هــو
محــض ألــم.
رابعـاً ،لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ وقــد طال
تســاؤلي هــذا لدرجة أن األســير الذي نــادى بالكتابة إليه
محكوميتــه وأُط ِلــق ســراحه
ـم
وودت مراســلته ،قــد أتـ ّ
ّ
أخيراً.
خامس ـاً ،لمــاذا أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن؟ وقــد
الصمــت أو الحيــاد ،وفــي جميــع
توصلنــا إلــى خيــار َّ
َّ
األحــوال إلــى عــدم الجــدوى.
سادسـاً ،لماذا أكتب هذه الرســالة إليك إذن؟ ســأحاول
ـد بعــد
البحــث عــن نقطــة ال يمكنــك اإلمســاك بهــا ،تمتـ ُّ
الصمــت وقبــل الحيــاد .إنهــا نقطــة قــد تســتأنس فيهــا
َّ
كلمــات ال يمكــن لطغيانــك الســيطرة عليهــا كونك حتم ًا
ال تفقــه جدواهــا ،فهــي أشــبه بالكلمــات الــواردة فــي
ـرددة والمتلعثمــة وغيــر المنطقيــة،
المتـ ِّ
التعويــذاتُ ،
والتــي ال ترتعــش أمام ســخريتك تجاهها وتقـ ُّززك منها،
بــل قــد يعينهــا كال اإلحساســين عنــدك فــي أن تنفــذ من
براثــن رقابتــك وثــم نجــاح مفعــول ســحرها.
ســابعاً ،أكتــب هــذه الرســالة إليــك إذن ألوصــل كلمــات
شــاعرة كريمــة ،تعــرف بالســليقة عــن العالقــة المتينــة
ـن كتابة التعويــذات ،وضعتها
ـن كتابة الشــعر وفـ ّ
بيــن فـ ّ
فــي هــذه القصيــدة لتحمي األســرى البواســل ،معتقلين

أي أذى أنــت وســلطاتك قادريــن
كانــوا أم
محرريــن ،مــن ّ
َّ

علــى إلحاقــه بهم.

املطر املتساقط يف داخلك
يتطاير يف طريقه إىل الهواتف الخليوية
وأجهزة اإلنذار
بهدوء
كتبت عىل يدك أن جمال ذهنك
ُ
ال يقبل االحتواء
مهما حاولوا
كانت رؤيتك يف الرؤيا جميلة
يف نسق الساعات
ضحكنا
تحدثنا حىت ذوبان الحرسة
كان البأس
عذوبة مبالية بالكالم
ألكرث
من مجرد كائن
إلى باسل غطاس
■ سارة ريجس
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سينما

ِّ
الصاع الطبقي أعنف من حلبات املُصارعة

طـفـيـلــي..

لغــم هــو الــذي ميـ ِّـرر معنــى خالفي ـ ًا غــر محســوم ،باعتبــاره مطلق ـ ًا ومس ـ َّل ً
ملصطلــح ا ُ
ا ُ
«الطفيليــة» أحــد تلــك
ام بــه.
مل َّ
ّ
املفاهيــم ا ُ
ـادي.
مل َّ
ـي واقتصـ ّ
لغمــة ،معنــاه الرئيــي تبـ َّـدل عــر األزمــان والســياقات ،لــه معنــى طبــي ،وآخــر اجتامعـ ّ
الكلمــة بــدأت مــع اللُّغــة اليونانيــة القدميــة ( )parasitosكوصـ ٍ
ـف تحقــري للفقــر الــذي يعيــش عــى نفقــة اآلخريــن،
ثــم اُســتخدم ا ُ
الرثيــة الربجوازيــة ،فهــي تعيــش بتوظيــف اآلخريــن للعمــل لصالحهــا،
ملصطلــح الحقـ ًا لوصــف الطبقــات
ّ
إمــا بامتــاك الــروة أو أدوات اإلنتــاج.
ّ
ً
ّ
طفيليـا ،بــل ينبغــي
تتكســب يك ال تكــون
ـيوعية مل يعــد يكفــي أن تعيــش مــا
ـراكية والشـ
ومــع ظهــور الفلســفات االشـ
ّ
ّ
ّ
َّ
ً
اإلنتاجيــة بشــكلٍ مبــارش ،أو متــارس العمــل بيديــك ،االتحــاد الســوفيايت مثـا حاكــم بعــض
بالعمليــة
أن ت َّتصــل مهنتــك
ّ
ّ
ّ
ُ
ـن هــو الطفييل؟
بحجــة
الطفيليــة ،باعتبــار الكتابــة عمليــة غــر منتجــة .إذن َمـ ْ
للســلطة) ُ
ّ
الكُ َّتــاب والشــعراء (املعارضــن ُّ
أمجد جمال
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المصطلــح بقــد ِر تعقيــد االســتنتاج،
بقــد ِر تلغيــم ُ
فالمصطلــح بــه مطاطيــة بالغية ومرونــة هجائية ،من
ُ
الســهل تطويعــه وإســقاطه علــى الخصــوم والتبــرؤ
متغيــر بحســب
منــه ،أو الوقــوع ضحيــة لــه .كمــا أنــه
ِّ
طفيلي ًا في لحظــة ،وال تكون
الظــرف ،يمكــن أن تكــون
ّ
الكــر
كذلــك فــي اللحظــة التاليــة .هــي حالــة مــن
ّ

الصراع
ـر ال تنتهــي ،يمكــن اختزالهــا بكونهــا هــي ِّ
والفـ ّ
الطبقــي ذاتــه ،حالة الصعــود والهبــوط المتوالي من
الســلم .وهــي مطحنــة ،الناجــون منهــا َأقــلّ كثير ًا من
الهالكين.
المتعاطف ،صنع الكوري الجنوبي
وفق هذا االرتياب ُ
«بونــج جــون هــو» فيلمــه األخيــر «طفيلــي» :عنــوان

مباشــر ،لكنــه بعد مشــاهدة الفيلم يصيــر باعث ًا على
ممــا يعطــي من أجوبة ،حالــه في ذلك
األســئلة أكثــر ّ
المخــرج والكاتب الذي تجاوز اســمه
حــال كلّ أفــام ُ
ـي للســينما اآلســيوية منــذ منتصــف
النطــاق المح ّلـ ّ
العقــد الماضــي ،بأفــام كوريــة النطــق مــن عيــار:
«ذكريات جريمة قتل» ،و«أم» ،و«المضيف» ،مكَّ نته
ـام ناطقـ ٍ
ـة
مــن اختــراق الصناعــة الهوليووديــة بأفـ ٍ
باإلنجليزيــة مــن إخراجــه ،مثــل «محطــم الثلــج»،
و«أوكجــا» ،واألخيــرة كانــت َأقــلّ بريق ـ ًا مــن أفالمــه
تميزة،
المحل ّّيــة ،ومثَّلــت نقطــة تراجــع لســينماه ُ
الم ِّ
ليقدم
ـرة أخــرى إلــى الصناعــة الكوريــة
ِّ
مــا عــاد بــه مـ ّ
لنــا تحفتــه الجديــدة.
مكونة من
«طفيلــي» عــن أســرة تعيش حيــاة الفقــرَّ ،
زوج وزوجــة وفتــى وفتــاة عاطليــن فــي ســن العمل،
األســرة تســكن قبــو أحــد األبنيــة في حي شــعبي ،هو
منــزل لكنــه بعيــد عن المفهــوم المعنوي للســكن.
الماديــة
دون الخــوض كثيــر ًا فــي معاناتهــم
ِّ
بتفاصيــل دراميــة مســتهلكة ،يعلمنــا «جون-هــو»
ـادي لتلــك األســرة باســتهالل ذكــي
بالمســتوى المـ ِّ
ألحــداث الفيلــم ،حيــث محاولــة االبــن «كيــم»
اختــراق مغــذِّ ي شــبكة (الواي-فــاي) لجيرانــه
تحمــل نفقــة االشــتراك،
لي َّتصــل باإلنترنــت دون
ُّ
الطفيليــة .يتبعهــا
وهنــا يمــارس أحــد أشــكال
ّ
ٍ
بمحاولــة أخــرى لالســتيالء علــى وظيفــة بأحــد
المطاعــم علــى حســاب عامــلٍ آخــر ،حتــى تأتيــه
ـاص لفتاة من
الفرصــة األكبــر بالعمــل
كمدرس خـ ّ
ِّ
عائلــة الســيد بــارك شــديدة الثــراء ،ويتحايــل على

عــدم أهليتــه للوظيفــة بتزييــف أوراق حصوله على
شــهاد ٍة جامعيــة.
ينجــح كيــم بالحصــول علــى الوظيفــة ،ويختــرق
الثريــة وهــي
القصــر المهيــب الــذي تســكنه األســرة
ّ
تحظــى بنفــس الهيكليــة (زوج وزوجــة وصبــي
وفتــاة فــي عمــر أصغــر) ،هنــا تأخــذ الحبكــة فــي
ـور بشــكلٍ ممتــع ،حيــث تبــدأ األســرة الفقيــرة
التطـ ُّ
بصناعــة الخطــط واألالعيــب للتوســع بكســب مزيـ ٍ
ـد
مــن الوظائــف فــي هــذا المنــزل عــن طريــق إزاحــة
العامليــن الســابقين بــه ،األب يخطف مهنة الســائق
واألم تســتولي علــى مهنــة
الخــاص للســيد بــارك،
ّ
مدبــرة المنــزل ،واألخــت تحصــل على مهنة مدرســة
والمعا ِلجــة النفســية.
الرســم ُ
وهكــذا باتــت األســرتان متشــاركتين بالمنــزل والثروة
وشــكل الحيــاة ،بقــد ِر المعانــاة للوصــول إلــى تلــك
النقطــة بقــد ِر مــا كانــت النتيجــة مبهــرة ،كلّ شــيء
يســير بشــكل مثالــي ،والثــروة يتــم توزيعهــا بصــورة
ُمرضيــة ألبطالنــا ،لكــن األمــور تنقلب بمفارقـ ٍ
ـة تعقِّد
مدبــرة المنــزل
الموقــف أكثــر ،حيــن يكتشــفون أن ِّ
الســابقة لألســرة ســبقتهم بفكــرة االقتيــات ،حيــث
تآمــرت منــذ بضــع ســنوات لتضــع زوجهــا فــي القبــو
الطفيلي تحت األرض،
الســري للمنزل ،يعيش حياة
ّ
الثريــة دون
يــأكل ويشــرب وينــام علــى نفقــة األســرة
ّ
علمهــا .وهنــا يجــد الطرفــان (األســرتان الفقيرتــان)
نفســيهما فــي مواجهة بهــدف الحفاظ على مكاســب
الثريــة.
تــم اقتناصهــا بالتط ُّفــل علــى األســرة
ّ
ـخصيات
ـ
الش
ـر
ـ
فــي الملصــق الدعائــي للفيلــم تظه
ّ
الثريــة والفقيــرة موصــدة
الرئيســية مــن العائلتيــن
ّ
األعيــن ،فــي إشــارة إلــى كــون جميعهــم ضحيــة
بالســر أو مــن وراء أعينهــم
لمتط ِّفــلٍ مــا يعمــل
ِّ
ُ
ً
لالســتفادة منهــم أو إزاحتهــم كل ّّيــا لصالحــه .مــا
(المتمثِّلــة
الم ِّ
توســطة ُ
ســبق ترميــز لموقــف الطبقــة ُ
الصراع الطبقــي ،فالمطلوب من
فــي عائلــة كيم) في ِّ
تلــك الطبقــة ال يقتصــر علــى محاولــة الترقــي طبقيـ ًا
وحســب ،بــل وتج ُّنــب اإلزاحــة مــن الطبقــات األفقر.
هــي إذن ليســت مواجهــة بيــن طرفيــن كمباريــات
الكر
ُ
المصارعــة ،بــل كمــا ذكرنــا حالــة ال تتوقَّف مــن ّ
ـم الجميــع.
ـ
تض
ـة
ـ
ومطحن
،
ـر
ـ
والف
ّ
ّ
«الطفيلية» على األســرتين
ـف
ـ
وص
ينحصر
ـل
ـ
ه
لكــن،
ّ
الفقيــرة واألفقــر؟ ال يبــدو أن ذلــك ما قصــده «جون-
هــو» ،فالمفهــوم يمكن امتداده على ا ّتســاع ليشــمل
الثريــة ،نفســها ،وهــي تح ِّقــق
أســرة الســيد «بــارك»
ّ
للطفيليــة البرجوازية،
التعريــف الثانــي الذي ذكرناه
ّ
لــم نعلــم الكثيــر عــن طبيعــة عمــل الــزوج بشــكلٍ
مقصــود ،لكــن الزوجــة بــدت غارقــةً فــي حيــاة
يتحــدث زوجهــا
المخمليــة ،فــي أحــد المشــاهد
َّ
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مدبــرة
مــع الســائق حــول قلقــه مــن رحيــل ِّ
المنــزل األولــى؛ ألن زوجتــه لــن تســتطيع
إنقــاذ الموقــف ،فبرغــم كونهــا امــرأ ًة غيــر
عاملــة ،فهــي فاشــلة فــي التنظيــف ،وفــي
الطبــخ .وكمــا علمنــا مــن البدايــة هــي
فاشــلةٌ أيضــ ًا فــي رعايــة أبنائهــا بنفســها.
فالطفيليــة هنــا مثلث يجمــع الطبقات،
إذن
ّ
الصــراع
الطبقــي نفســها :كلٌّ
وهــي حالــة ِّ
ّ
يتط َّفــل.
معظــم أفــام «جون-هــو» هــي مأســويات،
بطابــع تغلــب
لكنهــا ال تبــدأ كذلــك ،بــل
ٍ
يتحــول تدريجيــ ًا
عليــه الكوميديــا ،ثــم
َّ
الجديــة ،كأنــه ُيلقــي بدعابــة قشــرتها
نحــو
ّ
تجعلــك تضحــك وتضحــك حتــى لحظــة
اإلدراك« .جون-هــو» هنــا ال يناقــش قضيــة
التقليديــة،
االجتماعــي بالطريقــة
الظلــم
ّ
ّ
ال يتســاءل برومانســية عــن ســبب الفقــر
أو يعتــرض علــى وجــود الفقــراء ،وال يبــدي
انتمــاءه لصــف أحدهم على حســاب اآلخر.
وبقــدر تعاطفــه الظاهر مع جميــع األطراف
بقــدر مــا تبــدو ســخريته مــن ســيرورة توزيع
الثــروة ،وبقــدر غضبــه مــن وقــوع الجميــع
ضحيــة لتلــك الســيرورة.
شــخصيات «جون-هــو» أيضــ ًا تخضــع
ّ
آلليــات الطبيعــة مــن الناحيتيــن النفسـ ّـية
ّ
محصنــة مــن الغبــاء
ـر
ـ
غي
ـي
ـ
ه
ة،
ـلوكي
ـ
والس
َّ
ّ
ـري العابــر واألفعال الخرقــاء البعيدة
البشـ ّ
عــن المنطــق ،لحظــات الجنــون اللّحظــي،
المتوقَّعــة ،لكنهــا فــي الوقــت نفســه
غيــر ُ
جائــزة الحــدوث ،تلــك األفعــال تكــون
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مســؤولة عــن إشــعال الدرامــا بأفالمــه
وأخذهــا إلــى مسـ ٍ
ـارات مدهشــة ،مثلما كان
لشــخصيات الشــرطيين
االندفــاع األهــوج
ّ
الثالثــة أبطــال فيلمــه األســبق «ذكريــات
جريمــة قتــل»  ،2003ســبب ًا فــي مــوت
ـم ضيــاع
الشــاهد الوحيــد
بالقضيــة ،ومــن َثـ َّ
ّ
ٍ
غضب
خيــوط الحقيقــة والعقــل في لحظــة
عبثيــة.
ّ
ٍ
غضــب أخــرى ال
فــي «طفيلــي» لحظــة
تقــلّ عبثــاً ،تقــود لسلســلة مــن جرائــم
ـم علــى طريقــة
العنــف والقتــل ،بعضهــا تـ ّ
«ميرســولت» بروايــة الغريــب أللبيــر كامــو،
ـي بدافع غيــر مقنع
وهــو يقتــل الفتــى العربـ ّ
المؤلِّــف الخــروج منــه باســتنتاج
يحــاول ُ
العبثيــةّ .إل أنهــا لحظــات
ينتمــي للفلســفة
ّ
الجنــون اللّحظي ،مرتكــب الجريمة بالفيلم
يصفهــا الحقـ ًا بأنهــا بــدت مثــل الحلــم كلّما
تذكَّ ــر مالبســاتها ،وهــو نفســه الــذي ذكــر
ســابق ًا عــدم إيمانــه بمفهــوم «التخطيــط
للمستقبل» :الخطّ ة الوحيدة التي ال تفشل
أبــد ًا هــي ّأل تملــك خطّ ــة مــن األســاس .إذا
وضعــت خطّ ــة فلــن تســير الحيــاة وفقهــا».
الثــراء البصــري للفيلــم ال يقــلّ عــن ثــراء
ـرة الثالثة
موضوعــه ،يتعــاون «جون-هو» للمـ ّ
مــع مديــر التصويــر «هونــج كيونج-بــو» ،وقــد
ومعبرة
مميزة
ِّ
نجحــا مع ًا في الخروج بصــور ٍة َّ
عــن أحــداث الفيلم ،باســتخدام نســبة اإلطار
العريضة  ،2.35بهدف إظهار جميع أفراد كلّ
أســرة (أربع شــخصيات) داخل كادر سينمائي
واحــد بــارع فــي تكوينــه ،مــع اختــاف نــوع

بتغير المكان والعائلة ،فالعدســة
العدســات
ُّ
ـورة داخــل
المصـ َّ
ضيقــة فــي المشــاهد ُ
تكــون ّ
القبــو الــذي تعيــش فيــه أســرة كيــم الفقيــرة
فتعطــي إحساس ـ ًا بالحصــار والبــؤس ،لكــن
صورة
الم َّ
العدســة تكون أوســع في المشــاهد ُ
داخــل القصــر فتعطــي إحساســ ًا بالرحابــة
والحيــاة الرغــدة.
أيضـ ًا اســتخدم «جون-هو» عنصــر المقارنة
ـري بالتركيــز علــى نوعــي الحيــاة مــن
البصـ ّ
خــال واجهــات المنزليــن ،القبــو ،حيــث
والتبول ،والقصر ،حيث
القمامــة والفوضى
ُّ
المســاحة الخضــراء الزاهيــة .نالحــظ أيضـ ًا
بصري
كثر ًة في اســتخدام الســالم كعنص ٍر
ّ
فــي تصميــم المشــاهد التي يتنقــل بها أفراد
عائلــة كيــم مــن وإلــى القصــر ،والســالم
الماديــة ليســت ســوى مجــاز عــن مفهــوم
ِّ
الســلم الطبقــي ،أعــذب تلــك المشــاهد هــو
وقــت الهــروب ليـ ً
ا مــن القصــر أثنــاء هبوب
الممطرة.
العاصفــة ُ
الذهبيــة
«طفيلــي» حصــد جائــزة الســعفة
ّ
فــي دورة مهرجــان «كان» األخيــرة من لجنة
تحكيــم يرأســها المكســيكي أليخانــدرو
إناريتــو ،لكنــه مــن األفــام القليلــة التــي
لــن يقــف انتشــارها عنــد فئــة الســينيفيل
والنخــب ،بــل يملــك عزم ـ ًا أكبــر لالنتشــار
بيــن جميــع فئــات المشــاهدين .هــو فيلــم
يجعلــك ،ســريعاً ،علــى يقيــن بأنــك أمــام
واحـ ٍ
ـد مــن أفضــل األفــام التــي ستشــاهدها
هــذا العــام ،قبــل أن ينتهي الفيلــم أو ينتهي
العــام.

«ستموت يف العرشين»..

تجربة صوفية
تيضء سماء البندقية

أمــي ترتــدي اللــون األســود
«عندمــا كنــت صغــراً ماتــت خالتــي ،وألن املجتمــع الســوداين يبالــغ يف أحزانــه وجــدت ّ
سـ ٍ
األم ترتــدي هــذا اللــون عــى ابنهــا الــذي ينتظــره املــوت يف ســن
ـنوات طويلــة وفـ ً
ـاء لخالتــي ،يف الفيلــم أيضـ ًا جعلــت ّ
ـن الطفولــة كنــت أســأل وال أخــاف مــن أرسيت ،حتــى
العرشيــن ..الفــرق بينــي وبــن «مزمــل» (بطــل العمــل) أننــي يف سـ ِّ
لــو كانــت األســئلة متعلِّقــة بثوابــت راســخة ،لكــن مزمــل ممنــوع مــن األســئلة» .بتلــك الكلــات ع َّلــق ا ُ
ملخــرج الســوداين
أمجــد أبــو العــاء عــى فيلمــه «ســتموت يف العرشيــن» بعــد تتويجــه بجائــزة أســد املســتقبل يف الــدورة الـــ 76مــن
«مهرجــان فينيســيا الســيناميئ» ،الــذي ُعقــد يف الفــرة مــن  28أغســطس/آب املــايض حتــى  7ســبتمرب/أيلول مبدينــة
فينيســيا (البندقيــة) بإيطاليــا .وهــي الجائــزة التــي جعلــت أنظــار العــامل ت َّتجــه صــوب الســينام الســودانية التــي عانــت
كثــراً يف الســنوات الـــ 10األخــرة .وكان هــذا التتويــج حافــزاً ملشــاركة الفيلــم يف الــدورة الـــ 44مــن مهرجــان تورنتــو
ا ُ
ملنعقــد يف الفــرة مــن  5إىل  15ســبتمرب/أيلول .2019
بدر الدين مصطفى

أمجد أبو العالء ▲

أمجــد أبــو العــاء الــذي يرفــع شــعار «إذا أردت
يتمــرد
متميــز ًا فالبــد أن تكــون جريئــاً»
أن تكــون
ِّ
َّ
فــي فيلمــه هــذا علــى المألــوف ،ويحــاول كســر
الطابوهــات الجامــدة التــي تفــرض نفســها علــى
وأهمها الســحر والخرافات.
العربية؛
المجتمعــات
ّ
ّ
فــي هــذا الفيلــم يدعــو أمجــد أبنــاء الســودان إلــى
التجريــب وعــدم الخــوف مــن أي شــيء ،فــا مانــع
مــن ارتــكاب بعــض األخطــاء أو حتــى الســقوط
لبعــض الوقــت ،مــا دام اإلنســان يســعى لشــحذ
همتــه واســتنهاض ذاتــه مــن جديــد.
ّ
«ســتموت فــي العشــرين» ،الفيلــم الــذي دعمتــه
مؤسســة الدوحــة لألفــام فــي برنامجهــا للمنــح،
َّ
أول عمــل روائــي طويل في مســيرة أبــو العالء،
هــو َّ
همــة منهــا
الم ّ
إذ ســبقه عــدد مــن األفــام القصيــرة ُ
«قهــوة وبرتقــال ،تينــا ،ريــش الطيــور ،اســتوديو».
ـدم
لكــن فــي هــذا الفيلــم -علــى وجــه التحديــد -يقـ ِّ
البصريــة
كمخــرج يمتلــك لغتــه
ّ
أبــو العــاء نفســه ُ
ٍ
الفتــة لألنظــار؛ لغــة تنبــض بالشــاعرية
بصــور ٍة
وبالمعانــاة .
قصــة قصيــرة بعنــوان «النــوم
ـن
ـ
م
ـوذ
العمــل مأخـ
ّ
عنــد قدمــي الجبــل» للكاتــب الســوداني المعــروف

المخــرج
حمــور زيــادة .وكتــب الســيناريو كلّ مــن ُ
ويوســف إبرهيــم ،وقــد اســتغرق التصويــر شــهرين
فــي منطقــة الجزيــرة ،جنوب الســودان .واســتغرق
العمــل ك ّلــه ( 3ســنوات) حتــى يظهــر إلــى النــور.
تــدور أحــداث الفيلــم داخــل قريــة ســودانية،
حينمــا تضــع امــرأة ابنهــا «مزمــل» بعــد أعــوام مــن
االنتظــارّ ،إل أن نبــوءة صوفيــة تقــول بــأن الطفــل
ـر الســنوات
ســوف يمــوت حينمــا يبلــغ الـــ  .20تمـ ّ
ويكبــر مزمــل وهــو ُمحــاط بنظــرات الشــفقة ،التــي
تجعلــه يشــعر كأنــه إنســان ميــت يعيــش فــي ثوب
ـتمر األحــداث حتــى يعــود شــخص
آخــر حــي ،وتسـ ّ
ـم ســليمان) إلــى القريــة ،بعــد أن
مــا ُ
(يدعــى العـ ّ
ـور ًا ســينمائي ًا فــي المدينــة بعيــد ًا عــن
عمــل ُمصـ ِّ
المعتقــدات الصوفيــة للقريــة .وهنــا يــرى مزمــل
العالــم بشــكلٍ ُمغايــر تمامــاً ،مــن خــال جهــاز
قديــم لعــرض األفالم الســينمائية يقتنيه ســليمان.
التغيــر
وســرعان مــا تبــدأ شــخصية مزمــل فــي
ُّ
الشــك لديــه يومــاً
بصحبــة ســليمان ،ويتنامــى
ّ
أمــا
ـؤومة.
ـ
المش
ـوءة
بعــد يــوم حــول صــدق النبـ
ّ
األم ،فتحــاول بــكلّ مــا أُوتيــت مــن قــوة ،أن تمنــع
ّ
ـتمر أحداث الفيلــم حتى يبلغ
ـ
وتس
ـوءة،
ـ
النب
ـوع
وقـ
ّ
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عيــد ميــاده العشــرين ،فيصبــح فــي ذلــك
ـك والحيــرة
اليــوم الــذي يغتالــه فيــه الشـ ّ
بيــن المــوت وركــوب الحافلــة التــي تنقلــه
يتعرف عليه.
إلــى عالم يملؤه الشــغف كــي
َّ
ـن هــو أبــو العــاء في هــذه الحكايــة؟ هل
َمـ ْ
ـم ســليمان؟ فــي الواقــع
هــو مزمــل أم العـ ّ
هــو هــذا وذاك يتأرجــح بيــن الشــخصيتين
أمــا القريــة التــي ُولــد فيهــا
بحر ّيــة كبيــرةّ .
ّ
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وتصرفاتــه،
بطلنــا الســلبي فــي ســلوكه
ُّ
الصوفيــة ،والــكلّ فيهــا
فتعتنــق األفــكار
ّ
حــد إطــاق اســم
مقتنــع بهــذه النبــوءة
ّ
«ابــن المــوت» علــى مزمــل .مزمــل نفســه
يمضــي ّأيامــه منتظــر ًا تلك اآلخــرة .ال يفعل
شــيئ ًا يذكــر ،عــدا إدخــال الفيلم فــي متاهة
االنتظــار المريــر ،وإقحامــه فــي حكايــات
وحبــه
وتفاصيــل جانبيــة عــن األب الغائــب
ّ

وتعرضــه
األفالطونــي النقــي لفتــاة جميلــة
ُّ
لالضطهــاد.
تتخــذ تيمــة االنتظــار موقعهــا داخل ســياق
العربيــة.
الفيلــم ،كونــه جــزء ًا مــن الحيــاة
ّ
خاصــ ًا فــي انصهارهــا
لكنهــا تتخــذ ســمت ًا
ّ
إفريقيــة تجمــع بيــن
جغرافيــة
داخــل بيئــة
ّ
ّ
عناصر شـ ّتى ،تضفي عليهــا جاذبية فريدة.
ـول الرئيســة فــي الفيلــم،
أمــا نقطــة التحـ ُّ
ّ
ـم ســليمان ،الــذي أخــذ
ـ
الع
ـادة
ـ
بقي
ـي
ـ
فتأت
ّ
المعتقدات التي ترزح
ـة
علــى عاتقه مناقشـ
ُ
القريــة تحتهــا؛ ســليمان الرجــل المختلــف
ــن عرفهــم الشــاب الموعــود
عــن كلّ َم ْ
بالمــوت فــي حياتــه ،يســاعده فــي القفــز
المس ـلَّمات ومناقشــة األشــياء التــي
فــوق ُ
مــن المفتــرض أنهــا ال تناقــش .الرجــل
ســيغدو معلِّمــ ًا حداثيــ ًا لمزمــل ،يرشــده
إلــى الطريــق اآلخــر وينتشــله مــن عالمــه
البائــس .معــه ســيتعلَّم أيض ـ ًا مــاذا تعنــي
الســينما وصناعــة األفــام.
حامــ ً
ا نبــوءة الصبــي الموعــود بالمــوت،
ـاب
يجســد ببراعــة الفَ َّنــان الســوداني الشـ ّ
ِّ
مصطفــى شــحاتة شــخصية «مزمــل»،
ويشــاركه فــي فريــق العمــل إســام مبارك،
ومحمــود الســرجي (فــي دور ســليمان)،
إضافــة إلــى بونــا خالــد ،وطــال عفيفــي.
وعلــى الرغــم من حداثــة تجاربهــم األدائية
ّإل أنهــم اســتطاعوا تجســيد أدوارهــم
ٍ
إعداد طويلــة،
بحرفيــة كبيــرة بعــد فتــرة
أشــبه بالمعســكر ،اســتعان فيهــا مخــرج
العمــل بممثِّلين مــن بلدانٍ أخرى لتدريبهم
وصقــل موهبتهــم.

ـوع مــن
ـدم العمــل شــخصية مزمــل بنـ ٍ
ال يقـ ِّ
ـاب ًا نشــعر تجاهه
البطولية ،كما أنه ليس شـ ّ
ـن حــي محكــوم باألمــل.
بالشــفقة .إنــه كائـ ٌ
لكــن بســبب تلــك النبــوءة المشــؤومة
ينشــغل بالمــوت أكثــر مــن الحيــاة ،رغــم
أنــه مــازال فــي مقتبــل العمــر .هــذا هــو
وربمــا
يحركــهَّ ،
الهاجــس الوحيــد الــذي ِّ
يكــون هــو دافعــه لتــاو ِة القــرآن مــن حيــنٍ
آلخــر .أيفعــل هــذا خوفــ ًا أو إيمانــاً ،هــذا
مــا لــن نعرفــه .فالفيلــم يعمــل علــى تحييد
مشــاعرنا تجــاه مزمــل ،ســواء الســلبية
أو اإليجابيــة ،ليتــرك لنــا مســاحة مــن
حر ّيــة اختيــار نــوع التفاعــل الــذي نريــده،
ّ
فبإمكانــك أن تتعاطــف وبإمكانــك أن تكــره
تعمــد أبــو
ســلبيته َّ
وربمــا حماقتــه .هــل َّ
العــاء ذلــك؟ فــي الواقــع ال يمكــن ألحــد
تخميــن اإلجابــة ،لكــن هــذا ما يحــدث على
ّأيــة حــال.
ثمــة احتفــاء خــاص ملحــوظ فــي اإلطــار
ّ
ً
بالتصوف،
ا
أيض
ـاه
ـ
ثناي
وبين
للعمل،
ـام
ـ
الع
ُّ
شــك فــي أن هــذا
مذهبــ ًا وطريقــاً ،وال
ّ
المخــرج
االحتفــاء ينبــع أساس ـ ًا مــن رؤى ُ
الصوفيــة
وتوجهاتــه يقــول أمجــد« :احتــرم
ُّ
ّ
أدبياتها وأفكارها ،ولذا أردت االحتفاء
بــكلّ
ّ
بصري ـاً ،ولكــن
وقدمتهــا بشــكلٍ رائــع
بهــا َّ
ّ
وجهــت لشــيوخها اللوم
فــي الوقــت نفســه َّ
مــن خــال الفيلــم بســبب طريقــة تعاملهم
مــع النــاس».
لكــن الترســيخ المرئــي لـ«ســوف تمــوت فــي
ســن العشــرين» هــو العنصــر األكثــر بــروز ًا
علــى اإلطــاق داخــل الفيلــم ،وقد أجــاد أبو

المخرج أمجد أبو العالء▲

ـور
المصـ ِّ
العــاء إدارة هــذا األمــر بعدســة ُ
العالمــي  .يتأ َّلــف الفيلــم مــن تأ ُّلــق جميــل
الحساســية لمصــادر
بنــوع مــن
ويفتخــر
ٍ
ّ
والتدرجــات اللونيــة التــي ال يقــدر
الضــوء
ُّ
يصــور
صوريــن.
ِّ
الم ِّ
عليهــا ســوى كبــار ُ
ـوع مــن اإلبهــار المنطقــة النائيــة
الفيلــم بنـ ٍ
كمكانٍ
شــبه
بين شــرق الســودان ووســطه،
ســحري مــن الرمــال والســماء وألــوان ميــاه
النيــل.
ـي جيل دولوز يقول
كان الفيلســوف الفرنسـ ّ
إن الســينما الثالثــة؛ ســينما المجتمعــات
التــي تعانــي مــن االســتبداد واالســتعمار،
تبــدو مختلفــة فــي طبيعتهــا عــن الســينما
األولــى (هوليــوود) ،والســينما الثانيــة
حملــة بهمــوم
(المؤ ِّلــف) .فاألولــى تأتــي ُم َّ
ُ
الواقــع وتأخــذ علــى عاتقهــا مواجهتــه،
وربمــا إصالحــه ،وهــي تمــزج الخــاص
َّ
ٍ
هويــة
ـا
ـ
منه
ـق
ـ
يخل
ـد
ـ
فري
ـج
ـ
مزي
ـي
ـ
ف
ـام
ـ
بالع
ٍ
ّ
مميزة .هكذا فعلت ســينما جالوبير
ّ
خاصــة َّ
روشــا فــي أميــركا الالتينية وعثمان ســمبين
فــي الســنغال ويوســف شــاهين فــي مصــر.
وهكــذا أبــو العــاء يســير على الــدرب .وهو
يقــول عــن وجــود خطــوط تماس بينــه وبين
الشخصيات الرئيسة في العمل« :أردت في
ّ
هــذا العمــل طــرح كلّ األشــياء التــي كنــت
أخــاف منهــا فــي ســن الطفولة مثــل الخوف
مــن الغــرق في الميــاه ،كنــت بالفعل أعاني
مــن فوبيــا الميــاه» .لكــن فــي الواقــع ال
الهم الحاضر طوال العمل ،بشـ ّقيه
يطغــى
ّ
الخاص والعام ،والذي يســتطيع المشــاهد

تلمســه فــي كلّ مشــهد من مشــاهده ،على
ّ
جماليــات الصــورة وتضافرهــا مــع الفكــرة،
مبشــر ًا
لهــذا جــاء الناتــج
معبــراً ،واألهــم ِّ
ِّ
بســينما ســودانية تحمــل وعود ًا مســتقبلية
مليئــة بالمزيــد مــن اإلبداعــات بعــد فتــرة
تع ُّثــر ليســت بالقليلــة.
فــي الواقع اســتطاع أمجد أبــو العالء إنجاز
فيلــم متصالحـ ًا مــع أفــكاره وغيــر متصالــح
ـام
ربمــا ال يذكِّ رنــا العمــل بأفـ ٍ
مــع واقعــهَّ .
لمخرجيــن آخريــن ،ألن العمــل
أخــرى ُ
الخاصــة ،ومــع
يحمــل بصمــة أبــو العــاء
ّ
العامــة
ذلــك تبــدو المرجعيــة الســينمائية
ّ
للفيلــم حاضرة؛ مرجعية روشــا وتورناتوري
وربمــا أنغيلوبولــس.
وشــاهين َّ
كتجربــة إخراجيــة أولــى ألمجــد أبــو العــاء
األول
يحمــل الفيلــم رومانســية الفيلــم َّ
واعتقــاده بــأن الســينما تحمــل الكثيــر مــن
الوعــود والقــدرة علــى تحريــك الواقــع
وربمــا يكــون أجمــل مــا فــي
وتغييــرهَّ .
العمــل هــو تلــك المســافة التــي ينظــر منها
إلــى األشــياء ،فهــو داخلهــا وخارجهــا فــي
آنٍ واحــد .أخيــر ًا ســيظل «ســتموت فــي
المؤ ِّثرة في مسيرة
العشــرين» من األعمال ُ
الخاصــة
الســينما الســودانية والصفــة
ّ
ـري الرائــع
ميــزة لــه هــي التصميــم البصـ ّ
ُ
الم ِّ
للمشــاهد .وإلــى جانــب الصــورة ،يعــرض
الملهمة التي
المخــرج عالمـ ًا من التراكيــب ُ
ُ
تمــزج الخــاص بالعام ،والروحــي بالمادي،
والواقــع بالمأمــول.
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معارض

فرانسيس بيكون

ما يدين به ال ّرسم لألدب
«بيكــون بجميــع الحــروف» هــو عنــوان املعــرض الــذي اُف ُتتــح يــوم  11ســبتمرب/أيلول  2019مبركــز جــورج بومبيــدو
ـتمر إىل  20يناير/كانــون الثــاين  .2020وهــو معــرض يلقــي الضــوء عــى كثــر مــن جوانــب العالقــة
بباريــس ،ويسـ ّ
الرســام الربيطــاين فرانســيس بيكــون ( )1992 - 1909بــاألدب تحديــداً .هــذه العالقــة التــي نــادراً
الوثيقــة التــي ربطــت َّ
مــا يلتفــت إليهــا ال ُن َّقــاد والجمهــور ،علـ ً
ا أنهــا مت ِّثــل فرصــة مثينة إلعادة استكشــاف أرسار وخبايا مرســم هذا ال َف َّنان
الكبــر ،الــذي مــا تــزال لوحاتــه تلهــم الفالســفة واألدبــاء إىل اليــوم.
نجيب مبارك

معرض استعادي «بجميع الحروف»

124

فـــي عـــام  ،1996احتضـــن «مركـــز بومبيـــدو» آخـــر
مع ــرض كبي ــر لفرانس ــيس بيك ــون .وبع ــد أكث ــر م ــن
عقديــن علــى هــذا المعــرض ،يعــود الفَ َّنــان البريطانــي
ـتعادي
إل ــى ه ــذا المرك ــز م ــن جدي ــد ف ــي مع ــرض اس ـ
ّ
لبع ــض أعمال ــه بعن ــوان «بيك ــون بجمي ــع الح ــروف»،
وهـــو معـــرض يركِّ ـــز بشـــكلٍ
خـــاص علـــى األعمـــال
ّ
الت ــي أنتجه ــا «بيك ــون» ف ــي العش ــرين س ــنة األخي ــرة
م ــن حيات ــه ،والت ــي تكش ــف م ــدى تأثي ــر األدب عل ــى
ـم  60لوحــة ،يعــود تاريــخ
هــذه األعمــال ،بحيــث يضـ ّ
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أقدمهــا إلــى عــام  ،1971وأحدثهــا إلــى عــام  ،1992مــن
بينهــا  12لوحــة ثالثيــة األجــزاء ،وبعــض البورتريهــات،
ـخصية .وقــد كانــت هــذه الســنوات
والبورتريهــات الشـ
ّ
تميــزت
هــي المرحلــة األهـ ّ
ـم فــي مســار هــذا الفَ َّنــانَّ ،
بتبســيط وتكثيــف أســلوبه التصويــري ،بحيث اكتســبت
ً
ً
ً
ـي فريــد مــن
ألوانــه عمقـا جديــدا نابعـا مــن ســجلّ لونـ ّ
نوعــه ،يتــراوح بيــن األصفــر إلــى الــوردي ،عبــر نغمات
برتقاليـــة مشـــبعة ،كمـــا هـــو الحـــال فـــي رســـوماته
التــي أنجزهــا عــام  1983بعنــوان «الكثبــان الرمليــة»،

«الســوداء» ثالثيــة
قدمــت سلســلة لوحاتــه
بينمــا َّ
ّ
األجـــزاء صـــور ًا قاتمـــة لجســـدين يصارعـــان
الم ــوت.
ُيس ـلِّط المعــرض الضــوء علــى تأثيــر األدب علــى
أعمــال فرانســيس بيكــون .وبالمــوازاة مــع عــرض
اللّوح ــات ،يمك ــن للزائ ــر أن ينص ــت لتس ــجيالت
يحبه ــا
ق ــراءات م ــن نص ــوص وكت ــب كان الفَ َّن ــان ّ
ويتع َّلــق بهــا كثيــراً ،مثــل نصــوص جــورج باتــاي،
إســـخيلوس ،ت.س .إليـــوت ،جوزيـــف كونـــراد،
أو نيتشـــه ،يقـــوم بتالوتهـــا ممثِّلـــون فرنســـيون
مش ــهورون مث ــل ماتي ــو أمالري ــك ،ج ــان م ــارك
أن ه ــؤالء
ب ــار أو فالي ــري دريفي ــل .وال ش ـ ّ
ـك ف ــي ّ
ـر كبي ــر عل ــى «بيك ــون»،
ُ
المؤلِّفي ــن كان له ــم تأثي ـ ٌ
وألهم ــوه لوح ــات ورس ــومات كثي ــرة وموتيف ــات
ـرة مث ــل غضب ــات األس ــاطير
متك ـ ِّ
ـررة أكث ــر م ــن م ـ ّ
اليونانيـــة .وفـــي هـــذا الصـــدد ،يبـــدو تأثيـــر
المس ــرحي اليونان ــي إس ــخيلوس واضحــ ًا ج ــداً،
الرســومات ،أبرزهــا لوحة
خصوصـ ًا فــي كثيــر مــن ّ
ثالثي ــة األج ــزاء يع ــود تاريخه ــا إل ــى  ،1981وه ــي
مس ــتوحاة م ــن مس ــرحية «أوريس ــتيا» .وبش ــكلٍ
ع ــام ،إذا كان زائ ــر ه ــذا المع ــرض س ــيقف عل ــى
كثي ــر م ــن الموضوع ــات األثي ــرة عن ــد «بيك ــون»
(المعانــاة اإلنســانية ،الشــعور بالعزلــة ،الخــوف
مــن المــوت )...ورؤيتــه المأســوية لعالــم محبط،
فإ ّن ــه سيكتش ــف ف ــي ه ــذه األعم ــال أيض ـ ًا جانب ـ ًا
جدي ــداً ،يتم َّث ــل ف ــي ش ــغف صاحبه ــا العمي ــق
ب ــاألدب.

كتب ملطّ خة باألصباغ

يحـــب الكتـــب .وتشـــهد
كان فرانســـيس بيكـــون
ّ
الخاصـــة علـــى هـــذا
مكتبتـــه
آالف الكتـــب فـــي
ّ
الشـــغف بـــاألدب .وبعـــد نصـــف قـــرن علـــى
كـــرس
معـــرض «غرانـــد باليـــه» بباريـــس ،الـــذي َّ
فرانس ــيس بيك ــون كأح ــد أعظ ــم ف َّنان ــي عص ــره،
ينحــو المعــرض الجديــد فــي مركــز بومبيــدو إلــى
استكشــاف العالقات الوشــيجة التــي ربطت أعمال
المفضليـــن
«بيكـــون» بأعمـــال األدبـــاء والكُ َّتـــاب
َّ
لدي ــه ،وذل ــك إلع ــادة اخت ــراع ه ــذه الرواب ــط بي ــن
ألن
اللّوحـــة والكتـــاب ،أو بيـــن
النـــص والرســـمّ ،
ّ
«بيكـــون» نجـــح فعـــاً فـــي ترجمـــة الكثيـــر مـــن
األدبيـــة إلـــى صـــور مبتكـــرة ومذهلـــة،
قراءاتـــه
ّ
ب ّثه ــا ف ــي كثيــ ٍر م ــن أعمال ــه الش ــهيرة ،خصوصــ ًا
منه ــا  12لوح ــة ثالثي ــة األج ــزاء ،الت ــي يحاوره ــا
المعـــرض مـــن خـــال ســـرد حكايـــات إنجازهـــا
األدبي ــة الت ــي اس ــتندت إليه ــا
وع ــرض النص ــوص
ّ
اســـتلهام لهـــا .فـــي المقابـــل،
أو كانـــت مصـــادر
ٍ
إذا كان خي ــال «بيك ــون» ق ــد تغ ــذَّ ى كثي ــر ًا عل ــى
ـإن أعمال ــه أيضــ ًا كان ــت لوق ـ ٍ
ـت طوي ــل
األدب ،ف ـ ّ
تأم ــل م ــن ط ــرف كثي ــر م ــن ُمعاصري ــه
موض ــوع ُّ
والمفكِّ ري ــن وال ُن َّق ــاد واألدب ــاء ،أمث ــال:
الفالس ــفة ُ
كلــود ســيمون ،ميــان كونديــرا ،هيرفــي غويبــرت،
جيـــل ديلـــوز وفيليـــب ســـوليرز ،بحيـــث يمكـــن
إن إبـــداع فرانســـيس بيكـــون قـــد شـــكَّ ل
القـــول ّ
أدبـــي حقيقـــي فـــي فرنســـا.
قاعـــدة لموضـــوع
ّ
مــن خــال مراجعــة الحــوارات والمقابــات التــي
أُجري ــت م ــع فرانس ــيس بيك ــون ،يالح ــظ الق ــارئ
ـدث بهــا
ـور ًا
دراماتيكي ـ ًا فــي الطريقــة التــي تحـ َّ
تطـ ُّ
ّ
عــن عالقته بــاألدب ،خصوصـ ًا في تلــك المقابالت
الت ــي أجراه ــا م ــع ديفي ــد سيلفس ــتر (ب ــدء ًا ف ــي
منتصـــف الســـتينيات) ،أو فـــي الثمانينيـــات مـــن
الق ــرن الماض ــي م ــع الفرنس ــيين ،مث ــل ميش ــيل
التطور
أرشــامبو وفرانــك موبيــر ،وقــد تزامــن هــذا
ُّ
ـول المعرفــي الكبيــر
فــي عالقتــه بــاألدب مــع التحـ ُّ
الــذي حملتــه ارهاصــات مــا بعــد الحداثــة .يذكــر
أن «بيك ــون»
ـن الحداث ــيّ ،
ـؤرخ الفَ ـ ّ
سيلفس ــتر ،م ـ ِّ
كان يميــل فــي البدايــة إلــى دحــض كلّ صلــة بيــن
رســـوماته واألدب .ونعلـــم أ ّنـــه فـــي الســـتينيات
والســـبعينيات ،كان مـــن العيـــب أن ُيشـــار إلـــى
أمــا إذا اعتــرف
الرســام باعتبــاره ف ّنانـ ًا تشـ
ـخيصياًّ ،
ّ
ّ
ّ
أي مصداقيــة فــي نظر
ـده
ـ
يفق
ـذا
ـ
فه
ـاألدب
ـ
ب
ـره
ـ
ث
بتأ
ّ
ـرف خ ــال
الجميع .وأكي ــد ّ
أن «بيك ــون» ق ــد تص ـ َّ
ـد ًا علــى رغباتــه العميقــة ،مســاير ًا
هــذه الفتــرة ضـ ّ
الســائدة آنــذاك ،تلــك التــي ال تعتبــر
المعتقــدات ّ
جي ــدة ّإل إذا كان ــت صامت ــة .لك ــن ،ف ــي
اللّوح ــة ّ
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جردته ــا
مكتب ــة «بيك ــون»
ّ
الخاص ــة ،الت ــي َ
كلّي ــة ترينيت ــي ف ــي دبل ــن وتحفظه ــا إل ــى
الي ــوم ،يمك ــن العث ــور عل ــى أل ــف عن ــوان
المســـتعملة ،كلّهـــا ملطّ خـــة
مـــن الكتـــب ُ
باألصبـــاغ .فمـــا الـــذي يمكـــن أن تخفيـــه
الروحيــة للفَ َّنان؟
هــذه المكتبــة ،أو العائلــة ّ

إحياء عالقة الرّسم باألدب

همـــة
لقـــد
ّ
ســـهل فرنســـيس بيكـــون ُم َّ
الباح ــث ع ــن عالقت ــه ب ــاألدب ،أل ّن ــه وض ــع
أدبيــة
عناويــن أعمالــه اســتناد ًا إلــى مراجــع ّ
دقيقـــة .فهـــو ،مثـــاً  ،أهـــدى واحـــدة مـــن
لوحات ــه ثالثي ــة األج ــزاء إل ــى «أوريس ــتيا»
إســـخيلوس ،وســـنوات بعـــد ذلـــك ،قـــام
باســتلهام لوحــة ثالثيــة أخــرى مــن قصيــدة
«األرض اليباب» لـ «ت .س .إليوت» ،وأخرى
مــن روايــة «قلــب الظــام» لجوزيــف كونراد
(فــي عــام  1939اكتشــف إســخيلوس عندما
شــاهد مســرحية مــن تأليــف إليــوت بعنــوان
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وتمخضـــت
«اجتمـــاع شـــمل العائلـــة»)،
َّ
عالقتــه بميشــيل ليريــس عــن لوحــة «مــرآة
مصارعــة الثيران»،كمــا اســتلهم أيض ـ ًا مــن
أعمــال جــورج باتــاي (التجربــة الداخليــة).
الخاص ــة
كم ــا نكتش ــف م ــن خ ــال مكتبت ــه
ّ
أ ّنـــه كان قارئـــ ًا شـــغوف ًا ألعمـــال نيتشـــه
مؤرخـــي
(مولـــد التراجيدي ــا) .وي ــرى أحـــد ِّ
ـن الحديــث ،الفرنســي ديديــه أتينجــي،
الفَ ـ ّ
المؤلِّفيــن
أ ّنــه يمكــن إرجــاع الئحــة هــؤالء ُ
األدبي ــة الت ــي اس ــتلهم
ومختل ــف المص ــادر
ّ
ـم واح ــد
منه ــا «بيك ــون» أعمال ــه إل ــى اس ـ ٍ
هـــو :هنـــري بيرغســـون ،الـــذي تأثّـــر بـــه
«بيكـــون» مثلمـــا تأثَّـــر بـــه إليـــوت وجيـــل
يفســـر أيضـــ ًا
دولـــوز وغيرهمـــا .وهـــذا ِّ
س ــبب احتف ــاء الفرنس ــيين الكبي ــر بأعم ــال
«بيك ــون» ،ونجاح ــه ف ــي فرنس ــا بش ــكل ال
مثي ــل ل ــه ف ــي بل ـ ٍ
ـد آخ ــر ،أل ّن ــه ف ــي النهاي ــة
يجســد فــي أعمالــه قيم ثالثة مــن الخالدين
ِّ
بال ّنســبة للفكر والنقد الفرنســيين :الماركيز

دو ســاد ،جــورج باتــاي وفريدريــك نيتشــه،
وهــو مــا خلصــت إليــه أيضـ ًا كتابــات هيرفيه
غيب ــرت وكل ــود س ــيمون وفيلي ــب س ــوليرز.
بيـــن عامـــي  1971و ،1972أعـــاد «بيكـــون»
ـرح،
الرســم بــاألدب .لقــد صـ َّ
إحيــاء عالقــة ّ
بشـــكلٍ
منهجـــي تقريبـــاً ،بأ ّنـــه كان عليـــه
ّ
تدميـــر معظـــم أعمالـــه الســـابقة .وفـــي
الثمانيني ــات ،عندم ــا ُس ــئل ع ــن معلِّمي ــه
الرس ــام «فيالس ــكيز» ،هم ــس
الكب ــار بع ــد ّ
ـي
بأ ّنــه نــادم علــى مــا أنجــز« :لــم يكــن علـ َّ
األول كان
أن أفع ــل ذل ــك!»ّ ،
ألن طموح ــه ّ
هــو إنجــاز عمــل بإمكانــه أن يقــف إلــى جوار
عمــل «فيالســكيز» .وقــد كان هــذا مشــروع ًا
ـعري غي ــر
ـري وش ـ ّ
مجنونــاً ،ف ــي س ــياق نظ ـ ّ
ٍ
وفاقـــد للقواعـــد وا ُ
ألطـــر .لقـــد
مفهـــوم،
كان عل ــى «بيك ــون» أن يعي ــد ابت ــكار تقني ــة
جديــدة ،علــى الرغــم مــن الصعوبــات ،وهو
الرس ــم
م ــا تح َّق ــق م ــن خ ــال مصالحت ــه ّ
بــاألدب .هكــذا ،فــي منتصف الســبعينيات،
اقتن ــع بأ ّن ــه ق ــادر عل ــى تحقي ــق طموح ــه.
وانطالقـــ ًا مـــن هـــذه الفتـــرة ،ستكشـــف
رســوماته عــن إتقــان رهيــب ،وتحكُّ ــم مثالــي
ـدد فــي األلــوان المختارة
فــي األدوات ،وتجـ ُّ
بش ــفافية وخ َّف ــة ،عك ــس الم ــادة الثقيل ــة
التــي طبعــت أعمالــه فــي العقود الســابقة.
تحمــل اللّوحــة األخيــرة لفرانســيس بيكــون
عنـــوان «دراســـة الثـــور» ،وقـــد أنجزهـــا
عـــام  1991قبـــل وفاتـــه بشـــهو ٍر قليلـــة.
وه ــي تظه ــر ث ــور ًا عل ــى خلفي ــة م ــن الل ــون
األبيــض ،البيــج واألســود .وإذا نظــرت إليهــا
كونــة مــن
عــن قــرب ،ســوف تالحــظ أ ّنهــا ُم َّ
وكأن
ـة
ـ
ضبابي
غبــا ٍر مختلــف يجعل الصــورة
ّ
تحـــدث صديـــق
يتحـــرك .لقـــد
الحيـــوان
َّ
َّ
«بيكـــون» ،الكاتـــب ميشـــيل ليريـــس،
عـــن ال ّثـــور «باعتبـــاره الكارثـــة ،أو نوعـــ ًا
م ــن وح ــش غري ــب الجس ــم ،يمي ــل إل ــى
تحـــد لجميـــع القواعـــد.»..
االندفـــاع فـــي
ٍّ
وفعــاً  ،لقــد كان «بيكــون» ثــور ًا فريــد ًا مــن
أن هــذه اللّوحــة هــي آخر
نوعــه ،إذا َّ
صدقنــا ّ
بورتري ــه ش ــخصي ل ــه .ويكف ــي دلي ــاً عل ــى
ـور نفســه
ذلــك أ ّنــه عندمــا ُســئل لمــاذا صـ َّ
ـمت الكثي ــر م ــن
م ــراراً ،أج ــاب« :لق ــد رس ـ ُ
ـخصية ،وه ــذه حقيق ــة،
البورتريه ــات الش ـ
ّ
ألن النــاس مــن حولــي كانــوا يمو ُتــون مثــل
ّ
أي شــخص
الذبــاب ،وهكــذا لــم يعــد لـ َّ
ـدي ّ
أرس ــمه ّإل نفس ــي».
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francis bacon, figure with meat (1954)

عمارة

تداعيات املبىن

«لحظة» الحداثة املعماريّة

وأهميــة
بقيــت ألكــر مــن عقديــن مــن الســننيُ ،أعيــد عــى مســامع «طــايب» مبدرســة العــارة البغداديــة قيمــة
ِّ
مــا اُجــرح ،يومـ ًا مــا ،مــن حــدث معــاري فــذ وغــر مســبوق ،يف مدينــة ُ
«أوترخــت  »Utrechtالهولنديــة؛ وأعنــي
بــه «فيــا رشويــدر  )Schroder House» (1924 -ا ُ
صممــة مــن ِق َبــل املعــار «غرييــت تومــاس ريتفيلــد Gerrit -
مل َّ
كل مـ ّـرة ،ويف ّ
 )T. Rietveld» (1888 - 1964يف ضواحــي تلــك املدينــة النائيــة .ويف ّ
كل ســنة ،عندمــا (أصــل)
متخيـ ً
ا وقــويف
مــع طــايب إىل الحــدث «األوترختــي» ،أســتعيد مــع نفــي «حلــم» رؤيــة الفيــا ،يومـ ًا مــا ،واقعيـ ًا،
ِّ
املعامريــة ،وأبانــت عــى نحــوٍ
أسســت للحداثــة
ـم ،وإعجـ ٍ
باحـ ٍ
ّ
ـاب كبــر إزاء تلــك «اللحظــة» الزمنيــة ،التــي ّ
ـرام َجـ ّ
واضــح ومبــارش ،أهــداف تلــك الحركــة الطليعيــة ،وأظهــرت أمنوذجهــا التصميمــي املكتمــل ..والراقــي!
خالد السلطاني
هــا أنــا ،أخيــراً ،بعــد عقديــن ونيــف أيضـاً،
منــذ أن تركــت بلــدي و«مدرســتي» ،أقــف
قبالــة ذلــك المبنــى المتواضع فــي أبعاده
(يمتلــك المبنــى حوالــي  10أمتــار فــي
الطــول و 7.7متــر فــي العــرض و 6أمتــار

فــي االرتفاع) ،هو الذي اســتطاع أن يرســي
المعمارية
ميزة مبادئ الحداثة
ّ
بهيئته ُ
الم َّ
ـق أن ظهور
ويرســخ قيمهــا الجديدة .والحـ ّ
ِّ
فيــا «شــرويدر» ،كان مباغتــ ًا للوســط
المعمــاري الملــيء ،وقتــذاك ،بأنــواع
ّ
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ســرديات «لبيانــات »Manifests -
مــن
ّ
نظريــة ،طمحــت غالبيتهــا إلــى تحقيــق
ّ
تغييــرات راديكاليــة فــي المفاهيــم وفــي
الخطــاب؛ مثلما كان ذلك الظهور مفاجئ ًا
للمعمار نفســه! كأن الحداثة بقيت تنتظر
أحــد ًا «لتمثيلها» ،وشــخص ًا «لتجســيدها»
يؤدي
ـن ِّ
ّ
ماديـاً؛ كأنهــا ســيان لديهــا عــن َمـ ْ
همــة :معمــار بــارع ،أم هــا ٍو قليل
الم
ـذه
هـ
ُ َّ
الخبــرة! فـ«نجــار الخزائــن» (الــذي كانــه
ريتفيلــد ،مــا بيــن  ،1919 - 1911وفيمــا
متدربــ ًا فــي معمــل نجــارة
مضــى صبيــ ًا
ِّ
والــده مــا بيــن  ،1906 - 1899قبل أن يأخذ
دروس ـ ًا فــي العمــارة بمدرســة ليليــة بيــن
ـرج الحقـ ًا معماراً!) ،لم
 1915 – 1911ليتخـ َّ
يعــرف ،قــط ،بأنــه ســيكون ذاتــه «األمــل
همــة الرائــدة.
الم َّ
المرتجــى» للقيــام بتلــك ُ
ُ
وإن ُعــرف باألوســاط الفَ ِّن ّيــة
ـد»
ـ
فـ«ريتفيل
ْ
مصمم ـ ًا بارع ـ ًا للكرســي الشــهير
الرائــدة
ِّ
ـون مــن
ـ
تك
(الم
()1918
واألزرق»
ـر
«األحمـ
ِّ
ُ
 15شــريحة مــن خشــب الــزان ،ولوحتيــن
وع ّد ظهــوره ،حينذاك ،رمز ًا
مســتطيلتينُ ،
لحركــة «دي ســتيل  »De Stijl -الطليعيــة
ٍ
جانب
الهولنديــة وعنوانـ ًا لهــا)؛ لكنــه مــن
متمرســ ًا معروفــ ًا
مهنيــ ًا
يكــن
آخــر ،لــم
ْ
ِّ
ّ
المعمــاري .بيــد أن
الشــأن
يخــص
فيمــا
ّ
ّ
مهــد الطريــق لــه
ظهــور «الكرســي» إيــاهَّ ،

لينضــم إلــى تلــك الحركــة الفَ ِّن ّيــة الرائــدة
التــي تأسســت فــي  1917بمدينــة «ليــدن»
أوالً ،بـ«اللدائنية
 ،Leidenوالتي ُدعيــتّ ،
الجديــدة» ( ،)Neoplasticismقبــل أن
ـمى ،الحقاً ،بـ«دي ســتيل» ،على اســم
ُتسـ َّ
المج ّلــة التــي ظهــرت كلســان حــال لتلــك
الحركــة الفَ ِّن ّيــة .كانت «دي ســتيل» بمثابة
النســخة الهولندية ضمن «نســخ» أوروبية
عديــدة ،مثــل حركــة «الكونســتروكتفيزم»
الروسـ�ية ،وقبلهـ�ا «السـ�وبرماتية  Su� -
 »prematismوالحقــ ًا «الباوهــوس»
األلمانيــة ،و«اســبيري نوفــو» الفرنســية،
وغيــر ذلــك مــن الحــركات الراديكاليــة
المتخــم بهــا ،وقتذاك ،المشــهد األوروبي
وخطابــه أثنــاء فتــرة الحــرب األولــى ومــا
بعدهــا ،والتي ســعت غالبيتهــا وراء تغيير
الذائقــة الجماليــة وتبديل المبــادئ الفَ ِّن ّية
ومعماريــة
الســائدة ،وإرســاء قيــم ف ِّن ّيــة
ّ
وتصميميــة جديــدة ،وحتى غير مســبوقة!
ّ
ملتقــى وتجمعــ ًا
ســتيل»
«دي
مثَّلــت
ً
ومصمميــن (فــي
ومعمارييــن
لفَ َّنانيــن
ِّ
ّ
البــدء أساســ ًا هولندييــن) ،مثــل الفَ َّنــان
«بيــت موندريــان ،»Piet Mondrian
والمعمــار «ج .ج .ب .أود» ،J.J.P. Oud
و«غيريــت ريتفيلــد» وغيرهــم  ،ومعهــم
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طبعــ ًا ُمنظِّ ــر المجموعــة المعمــار «ثيــو
فان دوسبيرغ Theo van Doesburg» -
 )(1883 - 1931الشــخصية الفَ ِّن ّيــة النافــذة
متعــددة المواهــب .كتــب «ثيــو فــان
ِّ
األول مــن مج ّلــة
دوســبيرغ» فــي العــدد ّ
«دي ســتيل» ســنة  ،1917بــأن حركتــه مــع
ضد ما
«ردة فعــل» ّ
زمالئــه اآلخريــن كانت ّ
ـمى بـ«البــاروك الحديث» ،الــذي تب َّنته
ُيسـ َّ

المعمارية،
التعبيرية
مدرســة أمســتردام
ّ
ّ
محــددة،
لكنــه كان يؤمــن بوجهــة نظــر
َّ
خاصــة بــه ،تختصــر
جعــل منهــا مقاربــةً
ّ
أشــكال تناغــم العمــل الفَ ِّن ّي وتناســقه في
محــض عناصــر هندســية .وقــد أثــرت هذه
تطور
المقاربــة ،الحقـاً ،تأثير ًا عميقـ ًا على ُّ
ـن .كما كتب يومـ ًا أن مفهوم
العمــارة والفَ ـ ّ
«اللدائنيــة الجديــدة» يعنــي فيمــا يعنيــه،
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ـن األصيــل ،والدنــو مــن أعلــى
أن بلــوغ الفَ ـ ّ
ــن ،يمكــن تحقيقهمــا ليــس
أشــكال الفَ ّ
عبــر محــاكاة مناظــر طبيعيــة عاديــة،
هــي التــي نراهــا حولنــا كلّ يــوم ،وإنمــا
التعبيــر عنهمــا مــن خــال ُمثــل عليــا
ـن
ومبــادئ روحيــة إنســانية ســامية .فالفَ ـ ّ
يتعيــن عليــه أن يعكــس الحيــاة الجوانيــة
َّ
ـرية ،وليــس معني ًا بتكريس
للطبيعة البشـ ّ
«أوهــام» الخــارج الكاذبــة!
ـدد «ثيــو فــان دوســبيرغ» مفهــوم
كمــا حـ َّ
«العمــارة المســتقبلية» مــن وجــة نظــر
«اللدائنيــة الجديــدة»( ،أي مــن وجــة نظــر
«دي ســتيل») ،بكونهــا عمــارة يغلب عليها
«البســاطة واالختــزال والوظيفيــة ،وهــي
غير «رســمانية» ،لكنها ديناميكية ،واألهم
وضــد
أنهــا نقيضــة للتكعيبيــة(!) شــكالً،
ّ
التزييــن لون ـاً» .وهــو مــا ســعى «غيريــت
ريتفيلــد» وراء تمثيــل تلــك الخصائــص
حــددة معماريــاً ،وعكســها الحقــ ًا
الم َّ
ُ
فــي مبنــاه الســكني «فيــا شــرويدر» فــي
أوترخــت .وبهــذا الصنيــع الرائــد ،أظهــر
المعمــار «المغمــور» درجــة عاليــة مــن
اإلحســاس واالستشــعار بوقــوع «لحظــة»

زمنيــة فارقــة :هــي «لحظــة الحداثــة»
المعماريــة؛ اللحظــة الفاصلة بين زمنين:
ّ
المعمارية قد
ـن «الحداثــة»
قبلهــا ،لــم تكـ ْ
ّ
ُولــدت ،وبعدهــا أمســت إياهــا ،ظاهــر ًة
مهنيــة فاعلــة ومؤ ِّثــرة!.
علــي تذكُّ ــر ،أيضــاً ،وأنــا فــي تداعياتــي
َّ
المعماريــة الحداثيــة
«اللحظــة»
إزاء
ّ
إياهــا ،الســيدة «تــرس شــريدر Truus
 ،)Schrader» (1889 – 1985زوجــة
(أرملــة) المحامــي الســيد «ف .شــرويدر
عــرف «الــدارة»
( ،»F. Schroderالتــي ُت َ
باســمه)؛ والتــي واكبــت عمليــة التصميــم
والتنفيــذ مــع المعمــار ،وقبلــت أن تســكن
فــي تلــك الــدارة االســتثنائية مــع أطفالهــا
الثالثــة طــوال حياتهــا ولحيــن وفاتها ســنة
 .1985إذ لوال شــخصيتها التائقة للجديد،
ولــوال موافقتهــا علــى مخطَّ ــط المعمــار
بتلــك الصيغــة التــي ُشــيدت بهــا الــدارة،
مــا كان لنــا أن نتوقَّــع «حــدوث» تلــك
المعماريــة الفارقــة.
«اللحظــة»
ّ
ولكــن مــا هــي طبيعــة وخصوصيــة هــذه
العمــارة :عمــارة الــدارة ،التــي ُوصفــت
دومـ ًا بالفريــدة ،واالســتثنائية والطليعية،
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وغير المســبوقة؟! تبدو الفيال من الخارج
بجدرانهــا المصبوغــة باأللــوان إياهــا،
التــي لطالمــا ذهبــت «دي ســتيل» بعيــد ًا
فــي التأكيــد علــى اســتخدامها واالقتصــار
عليهــا ،وهي الصبغات األساســية :األحمر
واألزرق واألصفــر ،وقلي ـ ً
ا مــن البنــي مــع
األســود واألبيــض .كمــا أن عمارتهــا تــدرك
فضاء
ليــس بكونهــا كتلة ،وإنمــا باعتبارها
ً
محاطـاً؛ فالحجــم يتج َّزأ ،هنا ،إلى أســطح
لجــدرانٍ منفصلــة ،والتــي بدورهــا تتفــكَّ ك
وتنقســم إلــى عناصــر وفتحــات محفــورة،
تصــل الفضــاء الداخلــي مــع العالــم
الخارجــي .وفيهــا يحافــظ كلّ عنصــر مــن
البصرية .وقد
عناصــر المبنــى على ذاتيتــه
ّ
اســتطاع المعمار أن يحرز مثل هذا التأثير
تتمدد
بجعل األسطح أو األعمدة الحاملة
َّ
بعيــد ًا عنــد نقطــة التالقــي بينهمــا( .وهــو
جيــد ًا مــن اشــتغاله كثيــر ًا في
حــل تعلمــه ّ
األعمــال النجاريــة!) .بيــد أن «راديكاليــة»
الحــلّ التكوينــي للفيــا يمكــن أن تكــون
حيــز الطابــق األعلــى ،الــذي
فــي تصميــم ِّ
جــاء علــى نحــو «فضاء حــر» خلــو ًا من أي
تقطيــع أو تجزئــة ،عدا جــدران ثابتة قليلة
بحيــزي الحمــام والتواليــت فقــط.
تحيــط ِّ
علــى أن هــذا الفضــاء الفــارغ والفســيح،
يمكــن لــه بســهولة أن يتجــ َّزأ إلــى ثــاث
طيهــا
غــرف عبــر قواطــع
ِّ
متحركــة يمكــن ُّ
ــد
وع ّ
«وخزنهــا» داخــل جــدران الشــقةُ .
هــذا المقتــرح التصميمــي ،وقتهــا ،بمثابة
مميــزة وفريــدة فــي تصاميــم
إضافــة
َّ
ثمــة
الســكنية!
الموضوعــة
«تابلوجيــة»
ّ
ا ِّتصــال عضــوي بيــن الداخــل والخــارج،
ينــزع «ريتفيلــد» إلى تحقيقــه في تكوينات
فبمجــرد فتــح النوافــذ
دارتــه الشــهيرة.
َّ
صممــة لهــذا الغــرض تنشــأ
الم َّ
الواســعة ُ
العضويــة مــا بيــن داخــل
العالقــة
تلــك
ّ
الش ـ ّقة وخارجهــا ،وخصوص ـ ًا فــي الركــن
تعمــد
الجنوبــي الشــرقي منهــا ،حيــث َّ
المعمــار أن تكــون تلــك النوافــذ األعــرض
فــي كلّ الشــقة.
والحــق ،فــإن عمــارة « فيــا شــرويدر»
ّ
ـدت
ـ
ع
ـص،
ـ
الخصائ
ـك
ـ
تل
ـل
ـ
لمث
ـا
ـ
بامتالكه
ُ َّ
مــن أجمــل النمــاذج الســكنية التــي
أنتجتهــا عمــارة الحداثة؛ أنهــا ،وفق ًا ألحد
ال ُن َّقــاد ،المبنــى األجمــل واألكمــل الــذي
تجســدت «روح» الحداثــة ،وقيمهــا.
فيــه
َّ
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إنهــا ،فــي هــذا المعنــى ،تفــوق حداثــة كلّ
المعماريــون الحداثيــون فــي
صممــه
ّ
مــا َّ
موضوعــة «الــدارة» الســكنية ،بمــا فيهــا
أعمــال «لــو كوربوزيــه» العظيمــة ،ومــن
ضمنهــا «فيــا ســافوي» الشــهيرة.
عندمــا وقفــت قبالــة «فيــا شــرويدر»
الخاصــة لهــا فــي أوترخــت،
بزيارتــي
ّ
كنــت أعــي قيمــة صنيــع ذلــك المعمــار
«األوترختــي» ،وأهميــة إضافاتــه للمعجم
يتكــون ،وقتــذاك،
الحداثــي الــذي بــدأ
َّ
ٍ
وثقافي
كحدث مهني
ويظهر في المشــهد
ّ
الفــت .لكنــي مــع هــذا ،أحسســت بنــوع
مــن دهشــة ممزوجــة بالذهــول لقــدرة
استشــراف «ريتفيلــد» وســعة حدســه
فــي التطلُّــع نحــو األمــام وتبيــان مزايــا
وخصائــص عمــارة المســتقبل! فمــا هــو
مجتــرح أمامــي ،العائــد إلــى ســنة ،1924
بعمــا ســتؤول إليــه العمارة
ال يشــي فقــط َّ
الحق ـاً؛ وإنمــا يطمــح إلــى «تمثيــل» تلــك
العمــارة اآلتيــة وتجســيدها فــي «فــورم»،
ينهــل مــن المســتقبل لغتــه ومقاربتــه

..أيضــاً؛ أكثــر بكثيــر لمــا ينــزع ليكــون
عمــا ســبقه! وهنــا ،فــي
ـرد «قطيعــة» َّ
مجـ ّ
أهمية صنيع
ـن
ـ
تكم
ً،
ا
تحديد
ـب
ـ
الجان
هــذا
ِّ
المعماري ،وقيمة دوره
«غيريت ريتفيلد»
ّ
الثقافــي الرائــد.
ّ
صمــم العديــد
ً،
ا
ـ
الحق
ـار،
ـ
المعم
ومــع أن
َّ
مــن المبانــي بعــد تلــك الــدارةَّ ،
إل أنــه لــم
يقتــرب مــن مســتوى القيمــة التصميميــة
«لفيــا شــرويدر» .بــل وحتــى تصاميمــه
همــة مثــل «جنــاح هولنــدا» فــي بينالــي
الم َّ
ُ
فينســيا ( ،)1954وكذلــك قاعــات معــرض
«دي زونيهــوف  »De Zonnehof -فــي
مدينــة «أميرســفورت Amersfoort» -
 ،)(1959ومبنييــه االثنيــن اللذيــن ُن ِّفــذا
فــي أمســتردام بعــد وفــاة المعمــار ،وهما
«معهــد تعليــم الفنون والحــرف» (،)1967
تكــن
ومتحــف «فــان كــوخ» ()1970؛ لــم
ْ
ـم إحرازه،
تكوينــات غالبيتهــا تضاهــي ما تـ َّ
يومـ ًا مــا ،في ضواحــي مدينــة «أوترخت»،
أو ترتقــي إليــه ،ال مــن ناحيـ ِ
ـة اللُّغــة ،وال
لجهـ ِ
ـة التنطيــق! كأن «ريتفيلــد» ،وقتهــا،

اســتجمع قــواه كلّهــا ،وحشــد مقدرتــه
وجهــده واجتهــاده وأفرغهــا فــي إنجــاز
رائعتــه «األوترختيــة» لوحدهــا .وظــلّ ،
متحيــراً ،إذ لــم
هــو ذاتــه ،طــوال الوقــت
ِّ
يســتطع تفســير كيــف تســ ّنى لــه عمــل
ذلــك! كأنــه يســتعيد ،فــي حيرتــه هــذه،
مقولــة «القديس أوغســطين» (430 – 354
بتعدديــة
لغــز المشــوب
الم َّ
ُّ
م) وجوابــه ٌ
المعنــى ،حينمــا ُســئل عــن الزمــن؛ «-
ماهــو الزمــن؟ إذ لــم تســألوني مــا هــو،
فإنــي أعرفــه؛ وإذ مــا ســألتموني مــا هــو،
فإننــي ال أعرفــه!» .ولحيــن وفاتــه ،بقــى
«غيريــت ريتفيلــد» يشــار إليــه ،أساســاً،
بكونــه مصمــم «فيــا شــرويدر» فقــط ،بيد
أن هــذا كان كافيـ ًا ألن يمنحــه مجد ًا مهني ًا
كبيراً ،ويكســبه شــهر ًة واســعة ،ســواء في
بلــده هولنــدا أو فــي خارجهــا.
فــي عــام  2000أدخلت منظَّ مة اليونســكو
مبنى «فيال شــرويدر» فــي أوترخت ،ضمن
الئحة التــراث العالمي.
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بيئة

فيليب رام:

املناخ لغ ٌة معماريّة
اء أحد العوامل الرئيسة التي تسهم يف الرفع من ِح ّدة االحتباس الحراري .ومع ذلك ،فمنذ العصور
َُ
يث ُِّل ال ِب َن ُ
ـةَ
ـتقبلية التــي ســيواجهها
ـ
املس
ـات
ـ
ي
التحد
ـا
ـ
والبيئة..ف
ـاخ
ـ
باملن
ـ
العناي
ـه
ـ
ي
ن
عي
ـب
ـ
ُص
ن
ـار
ـ
املع
ـع
ـ
وض
ـة،
ـ
القدمي
َ
ّ
ّ
ْ َ ْ ْ
هــذا امليدان؟.
املعامري فيليب رام آفاق ًا جديدة للتفكري يف املوضوع.
يف هذا الحوار ،يفتح املهندس
ّ
حوار :باسكال ديسكولز

ـن أيــن تأتــي حاجــة اإلنســان إلــى -أن ُيشـ ِّـيد-
ِمـ ْ
باســتمرار مبانــي مرتفعــة ،أكبــر مــن أي وقـ ٍ
ـت
مضــى ،ودائم ـ ًا فــي األماكــن النائيــة؟
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الغربيــة هنــاك
المعماريــة
 فــي تاريــخ الهندســةّ
ّ
انســجام دائــم بيــن الطاقــة التــي كانــت ُمتاحــة
ٌ
لإلنســان وبيــن ضخامــة المبانــي التــي شـ َّـيدها .وهنــا
ٍ
تاريخيــة رئيســة .ففــي
فتــرات
تجــدر اإلشــارة إلــى
ّ
العصور القديمة ،استخدمت اإلمبراطورية الرومانية
قــوة اآلالف مــن العبيــد لبنــاء قصورهــا ومســارحها
األثريــة .وبعــد ذلك في العصر الوســيط،
وحماماتهــا
ّ
مــن ســنة  476إلــى ســنة  1000عــاش الغــرب فتــر ًة
مــن ق ّلــة المــوارد ومــن ســوء التغذيــة والمجاعة ،مع
تم
انخفــاض فــي متوســط أمــد الحياة .وبســبب ذلكَّ ،
بنــاء منــازل مــن الطوب النيــئ ومن الخشــب ،تتطلَّب
طاقــة منخفضــة .وانطالقـ ًا مــن ســنة  1000إلى ســنة
الزراعيــة ،واختــرع الرجال
ـورت المحاصيــل
 1350تطـ َّ
ّ
الذيــن كانــت قوتهم قد كبرت الفَ ّن القوطي ،وشـ َّـيدوا
كاتدرائيــات ذات ارتفاعـ ٍ
ـات هائلــة ،باســتخدام أحجا ٍر
َ
ممــا كان يســتخدمها الرومــان .وبعد ذلــك بفتر ٍة
أقــلّ ّ
الصناعيــة فــي القرن 19
طويلــة ،وانطالقـ ًا مــن الثــورة
ّ
مكَّ نــت اآلالت البخاريــة مــن تعزيــز قــدرات اإلنســان
ـم الشــروع فــي بنــاء
ومــن توســيع خيالــه .وهكــذا تـ َّ
الجســور واألبــراج والمطــارات الضخمــة والشــاهقة
اعتمــاد ًا علــى اإلســمنت والفــوالذ الصلــب .وبعــد
الطفــرة التــي شــهدتها ناطحــات الســحاب ،ســمحت
معماريــة أكثــر جــرأة
البرمجيــات بظهــور أشــكال
ّ
نشــيد مبانــي
أن
لنــا
يتيســر
وجنونــاً .بيــد أنــه لــم
ِّ
أكثــر ارتفاعـاً ،وأن نصعــد العشــرات مــن الطوابــق ّإل
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وكأن  200عبــد يســاعدوننا فــي مهامنــا
ألننــا نعيــش
ّ
اليوميــة ،حيــث يجــرون المصاعــد والرافعــات.

كيــف دخلــت البيئــة مــع مــرور الزمــن فــي هــذه
المعماريــة؟
المشــاريع
ّ
ــت
نص ْ
األول قبــل الميــادَّ ،
ً
ابتــداء مــن القــرن ّ
معاهــدة «فيرتــوف  »Virtuveعلــى «الــذوق»
بوصفــه أحــد أكبــر مبــادئ المعمــار .وكانــت تقصــد
أهميــة اســتحضار البيئــة والمنــاخ
بهــذا المصطلــح ِّ
عمليــات البنــاء .فقــد كانــت تؤيــد مث ـ ً
ا الفكــرة
فــي
ّ
القائلــة بضــرورة بنــاء البيوت بالخشــب إذا كانت هذه
أمــا إذا كانــت قريبــة مــن
األخيــرة قريبــة مــن الغابــةّ .
أمــا فــي المبانــي
المقلــع
فيتعيــن بناؤهــا بالحجــرّ .
َّ
الزراعيــة التــي نخ ـ ّزن فيهــا الحبــوب ،فمــن األفضــل
وضــع المخزونــات با ِّتجــاه الغــرب والفتحــات با ِّتجــاه
الشــمال .كمــا كانــت هــذه المعاهــدة تشــجع علــى
بنــاء المــدن حســب هبــوب الريــاح :فــإذا كانــت هــذه
ســد
األخيــرة بــاردة ورطبــة ،فينبغــي إيقافهــا عبــر
ّ
المنافــذ فــي وجههــا ،وإذا كانــت ســاخنة ،فيجــب
أن ُيســمح لهــا بالمرور...وهــذه األفــكار الحكيمــة
ـتمرت فــي المعمــار إلــى منتصــف القــرن ،20
قــد اسـ ّ
لكنهــا ضاعــت مــع بدايــة الخمســينيات مــن القــرن
يتحــرر مــن
الماضــي ،عندمــا اســتطاع اإلنســان أن
َّ
ـور
إكراهــات البيئــة والمســافات والضــوء بفضــل تطـ ُّ
ـي .وهكــذا تــم الشــروع فــي
ـي والطبـ ّ
المجاليــن التقنـ ّ
بنــاء أي شــيء ،وفــي أي مــكان ،وســط الصحــراء،
أو وســط الغابــة االســتوائية ،حيــث ُبنيــت الواليــات
للتقــدم الــذي
الجنوبيــة للواليــات الم َّتحــدة نتيجــة
ُّ
ومكيفــات الهــواء .وبهــذا
عرفــه قطاعــا الســيارات
ّ

الصــدد تمثِّــل لــوس أنجلــوس -علــى ســبيل المثــال ال الحصــر-
حالةً اســتثنائية فــي القــرن ( .)20فالميــاه التي تغذِّ ي هــذه المدينة
ـم ضخهــا علــى بعــد
الضخمــة ،والتــي تنبــع مــن قلــب الصحــراء يتـ ّ
أمــا المــدن الكبــرى فــي الغــرب خــال
 600كلــم وراء الجبــالّ .
العصــر الوســيط ،أو مثيالتهــا فــي آســيا ،والتــي بذلــت كلّ مــا فــي
وســعها لبنــاء ناطحــات ســحاب هائلــة مــن الزجــاج والفــوالذ منــذ
ســبعينيات القــرن الماضــي ،فقــد غفلــت فــي كثي ـ ٍر مــن األحيــان
عــن إيــاء البيئــة مــا تســتح ّقه مــن اهتمــام .وقــد شــكَّ لت مبانــي
«بلوبــس  »blobsالموجــة األخيــرة مــن هــذا النــوع مــن المعمــار.
ص ِّممت باســتخدام الحاســوب من
وهي مبانٍ ذات أشــكال منحنية ُ
معماريين بارزين مثل فرانــك جيهري وزها حديد.
ِقبــل مهندســين
ّ
االقتصاديــة ســنة  2008فقــدت هــذه المباني
ومنــذ حــدوث األزمــة
ّ
قيمتهــا بســبب تكلفتهــا الباهظــة وموادهــا المســتهلكة للطاقــة،
المناخيــة الراهنــة.
التحديــات
وذلــك بالنظــر إلــى
ّ
ّ

وتمت الدعوة إلى تحســين
المســتدامةَّ ،
القطــاع مــن أجل التنميــة ُ
تجددة،
الم ِّ
العــزل الحــراري للواجهــات ،وإلى اســتخدام الطاقــات ُ
المنظِّ ــر
أو اتبــاع نهــج يحتــرم دورة حيــاة المــواد .واقتـ ً
ـداء بأفــكار ُ
«فيرتــوف  »Virtuveفــي العصور القديمة ،فقد عدنا ثانية للتفكير
فــي المدينــة علــى أساس شــمولي ،آخذيــن بعيــن االعتبــار أحــوال
والتلوث ،وكذا ارتفاع مســتوى المياه .ففــي أحياء فاريني
الطقــس
ُّ
وســان كريســتوفورو بميالنــو ،والتــي أعمــل عليهــا بمعيــة المكتــب
الهولنــدي ( ،)OMAتتمحــور الفكرة حول ابتكار ميدان عمل رئيس
ـم
ـم تبريــده عــن طريــق الريــاح ،وتتـ ّ
تغيــر المنــاخ يتـ ّ
فــي ســياق ُّ
إحاطتــه بســياج مــن أشــجار الصنوبــر ضــد الجســيمات الدقيقــة..
ـيين
وباإلضافــة إلــى ذلك توجد وكالة كالسـ ّ
ـيكية مثل وكالة الفرنسـ ْ
«ريشــن وروبيــر  »Reichen et Robert -قــد بــدأت أيضـ ًا في دمج
هــذه القضايــا ضمــن مشــاريعها .ومــن ذلــك مثـ ً
ا مشــروع التنمية
ـرات الريــاح.
ّ
الحضريــة فــي الــدار البيضــاء الــذي يعتمــد علــى ممـ ّ

 يمثِّــل قطــاع البنــاء أحد العوامل الرئيســة المســؤولة عــنعمليــات
االحتبــاس الحــراري ،ألن إحــراق الوقــود األحفــوري فــي
ّ
البنــاء ،وتدفئــة المنــازل وتبريدهــا مــن بيــن العوامــل المســؤولة
عــن مــا يقــرب مــن  50فــي المئــة مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة.
مــرات منــذ 1973
مهــدت أزمــة البتــرول التــي
تكــررت ِع ّ
وقــد َّ
َّ
ــدة ّ
ِ
ـدة تغييــرات .بيــد أن االحتباس الحراري الــذي بدأ يظهر
لحــدوث عـ ّ
للعيــان منــذ ذلــك الحيــن ،هــو الــذي أيقــظ الضمائــر .وبعــد شـ ٍ
ـيء
مــن المقاومــة والمماطلــة ،جــرت تعبئــة المشــتغلين بمجمــوع

ـر مثير للغاية .ولكن مع
 إن إعــادة إدراج الطبيعــة فــي المعمار أمـ ٌبــروز اإليكولوجيــا ،بــدأت تنشــأ أيض ًا مخاطــر «الغســيل األخضر».
فهنــاك عــدد مــن المــدن مثــل باريــس أو ميالنــو بــدأت تعتمــد على
تجديــد الغطــاء النباتــي فــي مدارهــا الحضــري ،حيــث تضاعفــت
المبانــي المغطــاة باألشــجار علــى واجهــات المنــازل وأســطحها..

المعمارية؟
تغير اآلن في مقاربة الهندسة
ّ
ما الذي َّ

اســتعادت المــدن اخضرارهــا مــن جديــد بفضــل المتنزهــات
الحضريــة والمناطــق الخضــراء واألســطح والواجهــات
ّ
المزروعــة .هــل يتع َّلــق األمــر بتدفقــات ماليــة أم باســتجابة
للموضــة؟
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يبــدو ذلــك مثــل حلــم ،لكــن يبــدو أنه مــن الســابق ألوانــه أن نفكِّ ر
فــي أن مــا ســبق ســيكون كافي ـ ًا لحــلّ مشــاكل االحتبــاس .فمــن
خــال قيــام الفــرد الواحــد بأنشــطة الحيــاة اليوميــة ،فإنــه يطــرح
حوالــي  7أطنــان مــن  CO2ســنوياً .لنقــم بعمليــة حســابية :تلزمنــا
معين لكــي تمتص كمية «»CO2
 1000شــجرة مزروعــة على مبنى َّ
أمــا فيمــا يتع َّلــق باألســطح
المنبعــث فقــط مــن ثالثــة أشــخاصّ ...
المزروعــة ،فهــي تتط َّلــب هيــاكل أثقــل وذات كلفة كربونيــة أعلى.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،حســب مبــدأ «األلبيــدو  »L’albedoكلَّمــا
كانــت منطقــةٌ مــا مظلمــةّ ،إل وازداد امتصاصها ألشــعة الشــمس
مؤخــر ًا بشــأن
والحــرارة .وقــد كشــفت دراســات حديثــة أُجريــت
َّ
إعــادة تشــجير جبــال األلــب السويســرية أن المناطــق المكســوة
بالغابــات ،واألكثــر ظلمــةً  ،وحتــى فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا
ـوة بالثلــوج ،تنمــو أكثر فأكثر كلّما ارتفعــت درجات الحرارة،
مكسـ ّ
ُ
بالمقارنــة مــع المناطق غير المشــتملة على غابة ،واألكثــر بياضاً.
وهكــذا فــإن الحــلّ األمثــل لتبريــد المســاحات يتم َّثــل فــي طــاء
األســطح والطــرق باللــون األبيــض ،وليــس فــي زرع األشــجار !

كيــف تقاربــون بشــكل ملمــوس المشــاريع التــي تشــاركون
فــي إنجازهــا؟
 لنأخذ -على ســبيل المثال -مشــروعين من مشــاريع التجديد؛ـزا ،أو فــي طريقهمــا إلــى اإلنجــاز ،وأعمــل عليهمــا حالي ـاً:
أُنْ ِجـ َ
ا َ
الم ِ
عاصــر
ــورا فــي دار اإلذاعــة الفرنســية وفضــاء الفَ ّ
أل ُغ َ
ــن ُ
لومينونــس بمدينــة « ،»Arlesواللذيــن تــم بناؤهمــا داخــل
حــي صناعــي قديــم .يرتكــز العمــل فــي البدايــة علــى دراســة
توزيــع الضــوء داخــل المنشــأتين ،وعلــى تقييــم المناطــق
متوســط
ـتاء ،وذلك الحتســاب
المظلَّلة والمشمســة ،صيف ًا وشـ ً
ِّ
ُ
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الدرجــات ،حيــث ســمحت النتائــج
محــددة باســتخدام
بتحديــد مناطــق
َّ
حاســوبية .وبعــد ذلــك يتــم
نمــاذج
ّ
تعزيــز هــذه المناطــق باســتخدام ألــوان
فاتحــة أو غامقــة ،واعتمــاد ًا علــى مــواد
مثــل الصــوف والخشــب والغرانيــت أو
الفــوالذ ،حيــث يتم تقســيمها على أجزاء
الجــدران المســتقيمة .وانطالقــ ًا مــن
هــذه المقاربــة ،تتو َّلــد فضــاءات عاليــة
الجــودة وممارســات واســتخدامات..
الحمــل
ومــن مجــاالت العمــل األخــرى:
ْ
الحــراري .فبتصاعــد الهــواء الســاخن
وهبــوط الهــواء البارد ،يتــم تحديد موقع
الغــرف مــن خــال تعديــل المســتويات،
نصمــم فــي األســفل األماكــن
فيكفــي أن
ِّ
التــي ُيوصــى فيهــا بدرجــات حــرارة
منخفضــة (غرفــة نــوم ،مطبــخ ...إلــخ)،
نصمــم فــي األعلــى األماكــن التــي
وأن
ِّ
تســتدعي درجــات حــرارة أكثــر ارتفاعـ ًا (صالــون ،حمام...إلخ).
كل مــن اإلضــاءة الطبيعيــة والحمــل الحــراري
وهكــذا يتيــح ٌّ
والتبخــر رســم خرائــط المناطــق المأهولــة ،بمناطقهــا الجافــة
ـتوائية ...ومن َث َّم يمكن لما ســبق
الصحراوية أو االسـ
أو الرطبة،
ّ
ّ
ٍ
غرف صغيرة
لتخيل مبانٍ بكاملها تشــتمل على
أن ُيشــكِّ ل بداية
ُّ
تحافــظ علــى الخصوصيــة ،وعلــى فضــاءات مثــل الصالونــات
والمكاتــب تكــون قابلــةً للتقاســم.

التحديــات التــي ســيواجهها العمــران فــي المســتقبل
مــا
ّ
وكيــف يمكــن التغلُّــب عليهــا بنجــاح؟
 يســتلزم االحتبــاس الحــراري إعــاد َة النظــر فــي الهندســةٍ
المعماريــة ،ونقـ َ
ووظيفية،
بصريــة
مقاربة
ـل مجــال اهتمامنــا إلــى
ّ
ّ
ّ
ٍ
وإلــى مقاربــة أكثــر حساسـ ّـية .األمر الــذي يعنــي ضمنـ ًا أن نمعن
تصورنــا
ـدد
النظــر أكثــر فــي البارامتــرات غيــر المرئيــة التــي تحـ ِّ
ُّ
للفضــاء ،مثــل رطوبــة الهــواء ،وكثافــة الضــوء ،ودرجــة حــرارة
معمارية جديــدة ..ويمكننا
األلــوان .وهكــذا قــد يمثِّل المناخ لغــةً
ّ
(االنبعاثية)
الحمــل الحراري والتوصيل الكهربائي أو
نتخيــل أن
أن
ْ
َّ
ّ
المعماري ،وأن البخار والحرارة أو الضوء
ستصبح أدوات التركيب
ّ
ِ
ســتصير َل ِب َنـ ِ
يتعيــن إذن علــى المعمــار أن
المعاصــر...
ـات البنــاء ُ
َّ
جماليــات قــادرة علــى تغيير
يؤســس لتبــادالت حسـ ّـية ،وأن يبتكــر
ِّ
ّ
منــازل المســتقبل.
■ ترجمة :فيصل أبو الطُّ فَ ْيل
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علوم

الحمض النووي وأزمة الهويّة
الهوية الشــخصية .هل من املمكن إقحام العلم يف الفلســفة؟
يســتند رميون كيو إىل العلم ،يف تحديد
ّ
هنــاك مثــال بــارز يؤكِّ ــد أن الجــواب هــو -بــا شـ ّ
ـخصية.
الهوية الشـ
ـك« -نعم» ،وهــو ما يتعلَّق مبفاهيم
ّ
ّ
*

ريمون كيو

عندمــا يتعامــل الفالســفة مــع المســألة
الهويــة الشــخصية ذات
التــي تشــكِّ ل
ّ
عامــةً  -يعتمدون
ـم-
ـ
فإنه
ـي،
ـ
االمتــداد الزمن
ّ
علــى الوصــف بــد ً
ال مــن التعريــف .فــي
الواقــع ،فشــلت العلــوم اإلنســانية فــي
ـرف قامــوس
تحديــد
ّ
«الهويــة» ،بإيجــاز .يعـ ّ
«الهويــة» كمــا يأتــي:
أوكســفورد اإلنجليــزي
ّ
«تشــابه شــخص أو شــيئ ًا مــا فــي جميــع
األوقــات أو فــي جميــع الظــروف؛ الشــرط
أو الحقيقــة أن شــخص ًا مــا أو شــيء مــا هــو
ـظ،
نفســه ،وليــس شــيئ ًا آخــر» .لســوء الحـ ّ
لــم تتجــاوز الفلســفة عــدم قدرتهــا علــى
شــرح معنــى «التشــابه» لشــيء موســوم
بالتغيــر؛ وهــو ما يحــول دون تطبيق تعريف
ُّ
القامــوس.

تعــود إحدى المشــكالت المتعلِّقــة بمفهوم
الهويــة إلــى الســؤال القديــم حــول الظروف
ّ
ـتمر فيهــا شــيء مــا ككائــن واحــد،
ـ
يس
التــي
ّ
عبــر الزمــن .لكــن هــذه الفكــرة تحتــوي
علــى المفتــاح لفهــم كيــف يمكــن للعلــم أن
ـم توضيــح
يســاهم فــي حــلّ المعضلــة .يتـ ّ
المفارقــة ،بإيجــاز ،فــي التجربــة الفكريــة
المشــهورة «ســفينة ثيســيوس».
يبحــر البطــل اليونانــي ثيســيوس إلــى
أثينــا ،وتوضــع ســفينته فــي مــكان عمومــي
مكشــوف .غيــر أن ،األخشــاب تبــدأ فــي
مــر الســنين
النهايــة ،بالتعفُّــن ،وعلــى
ّ
النجــارون األلواح ،الواحــد تلو اآلخر.
يغيــر ّ
ِّ
أي مرحلــة توقَّفــت الســفينة عــن أن
فــي
ّ
ـم
ـ
ت
ً،
ا
ـر
ـ
أخي
ـا؟
ـ
ذاته
ـة
ـ
األصلي
ـفينة
ـ
الس
تكــون
ّ

اســتبدال أجــزاء جديــدة بجميــع األجــزاء
تــم تغييــر
القديمــة مــن الســفينة؛ إذ (ّ )h
المكونــة ألجــزاء الســفينة،
كلّ األلــواح
َّ
تثبتهــا معــاً )t( ،كيــف
والمســامير التــي ِّ
يمكــن أن تكــون الســفينة ذاتهــا؟ بالتأكيــد،
ليســت ســوى نســخة طبــق األصــل؟
المكونــة ألجســامنا تموت
نعلــم أن الخاليــا
َّ
ونتغير
ويتم اســتبدال لغيرهــا بها.
بالمثــل،
ّ
َّ
بطــرق عديــدة أخرى ،أيضاً؛ مــا الذي يجعل
ـتمر فــي
أحدنــا الشــخص نفســه ،بينمــا نسـ ّ
ـرك عبــر الزمن؟ في غيــاب إجابة كافية
التحـ ُّ
أو مقنعــة ،أنكــر العديــد مــن الفالســفة أن
هويتنا.
لدينــا جوهــر ًا ثابتـاً ،يشــكِّ ل َّ
بســبب عــدم القــدرة هــذه فــي تعريــف
«الهويــة» فلســفياً ،أصبــح المفهــوم شــيئ ًا
ّ
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متشــعب العناصــر (مثلــه مثــل الســفينة
ِّ
فــي األســطورة) .فــي مقالهمــا «مــا وراء»
الهويــة «فــي النظريــة والمجتمــع المج َّلــد.
ّ
( ،)2000( )29يعترف أســتاذ علم االجتماع
ـؤرخ فريدريــك كوبر،
روجــرز بروبكــر ،والمـ ِّ
بعــدة طــرق،
بأنــه يمكــن فهــم الكلمــة
ِّ
ً
وبأشــكال مختلفــة كثيــرة ،اعتمــادا علــى
«ســياق اســتخدامها والتقليــد النظــري
يشــتق منــه االســتخدام موضــوع
الــذي
ّ
الســؤال» .كمــا أن هــذه االســتخدامات
«ليســت متجانســة ،ببســاطة ؛ إنهــا تشــير
ـاد» .إننــا
إلــى ا ِّتجاهــات مختلفــة بشــكل حـ ّ
نتحــدث ،هنــا ،بشــكل فوضــوي ومركَّ ــب.
َّ

الهويّة الشخصية

إلــى وقــت قريــب ،لــم يكــن العلــم فــي
جيــد لتقديــم مســاهمة إيجابيــة فــي
وضــع ّ
النقــاش .ولكــن فــي أبريل/نيســان (،)2003
ـرة
منحنــا مشــروع الجينــوم البشــري -للمـ ّ
األولــى -القــدرة علــى قــراءة المخطَّ ــط
الوراثــي الكامــل لإلنســانية.
كلّ فــرد لديــه تركيبــة وراثيــة فريــدة مــن
المتميــز للمــوروث البشــري
نوعهــا؛ شــكله
ِّ
(علــى الرغــم مــن الجــدل القائــم حــول
هــذه القضيــة ،مــن المحتمــل أنــه حتــى
التوائــم المتماثلــة ال تملك الحمض النووي
نفســه) .ويظــلّ تسلســل الحمــض النــووي
األساســي لدينــا علــى حالــه ،طــوال جميــع
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وتطورنا وانحطاطنا .تسلســل
نمونا
مراحــل ِّ
ُّ
مســتقر ،علــى
الحمــض النــووي للفــرد
ّ
الرغــم مــن اســتبدال العناصــر الكيميائيــة.
ـض النظر عن
يغيرهــا .ومــا تــزال قائمــة ،بغـ ّ
األضــرار التي تلحق الحمض النووي بســبب
الحــوادث العشــوائية .ال يعتمــد التسلســل
علــى القــدرات المعرفيــة أو الوعــي .يملــك
مرضــى األلزهايمــر ،الذيــن فقــدوا معظــم
ذاكراتهــم ،القاعــدة الوراثيــة نفســها التــي
كانــت لديهــم عندمــا كانــوا أطفــا ً
رضعـاً،
ال ّ
دون وعي ذاتي ،أو كأشخاص بالغين خالل
ذروة حياتهــم المهنيــة الناجحــة .يحافــظ
الخــاص بــكلٍّ منــا علــى
الحمــض النــووي
ّ
تسلســله ،منذ اللحظــة األولى لوجود الفرد
إلــى أنفاســه األخيــرة.
بعبــارات بســيطة :إن تسلســل الحمــض
الخــاص بــكلٍّ م ّنــا فريــد وقابــل
النــووي
ّ
للقيــاس ،ويشــكِّ ل وصف ًا أو خطّ ــة موضوعية
للتركيــب الجســدي العميــق للفــرد .علــى
الهويــة الشــخصية ،بحســب
هــذا النحــو ،إن
ّ
قدمــه القامــوس (تشــابه
التعريــف الــذي َّ
الشــخص فــي جميــع األوقــات أو فــي جميــع
الظروف؛ الشرط أو الحقيقة أن الشخص هو
ـم الكشــف
نفســه ،وليــس أي شــيء آخــر) يتـ ّ
عنهــا ،بشــكل كامــل ،مــن خــال أنمــاط
الحمــض النــووي لدى كلٍّ منــا :يمكننا ،اآلن،
ـي
أن نقــول :كيــف يكــون أحدنــا الكائــن الحـ ّ

نفســه طــوال حياتــه بأكملهــا؟ وكيــف يكــون
ذلــك؟ .باســتخدام الحمــض النــووي ،لــم
الهويــة
يعــد مــن الصعــب إثبــات اســتمرار
ّ
ـتمر ألجســامنا
الشــخصية فــي الوجود المسـ ّ
ويتــم التغلُّــب علــى صعوبــة
المتغيــرة،
ّ
ِّ
مما إذا كان جســم ،في وقت واحد،
ُّق
التحق
ّ
هــو الجســم نفســه في وقت آخــر ،من خالل
المــورث .يمكــن التحقُّــق مــن
النظــر إلــى
ِّ
ـورث
اســتمرارية المـ ّ
ـادة الثابتــة ،النمــط المـ ّ
تغيــر
األساســي ،بشــكل تجريبــي ،حتــى مــع ُّ
كلّ األشــياء األخــرى بمــرور الوقــت .إذن،
مــن خــال فهمنــا للحمض النووي البشــري،
الهويــة الشــخصية،
يمكــن نقــل أفكارنــا عــن
ّ
مــن مفاهيــم ذاتيــة تســتند إلــى أوصــاف فــي
العلــوم اإلنســانية ،إلــى مفهــوم موضوعــي
قائــم علــى العلــم .غيــر أن القيــام بذلــك هــو
ـول نموذجــي كبيــر.
تحـ ُّ

الهويّة الجمعية

التحــول ،فــي البدايــة،
يعنــي مثــل هــذا
ُّ
الهويــة الشــخصية هــي نتــاج التكاثــر
أن
ّ
الجنســي الــذي يولِّــد تسلســات جديــدة
وفريــدة مــن الحمض النــووي؛ بمعنى آخر:
هويــة الفــرد ،مــن ذكــر وأنثــى ،نشــأا،
تنبــع ّ
بدورهمــا ،مــن الطبقــة التحتيــة العضويــة
للجنــس البشــري.
يتــم تعريــف
البيولوجيــة،
مــن الناحيــة
ّ
النــوع -بشــكلٍ
عــام -بأنــه مجموعــة مــن
ّ

المورثــات
الكائنــات القــادرة علــى تبــادل
ِّ
بنجــاح ،أو -بعبــارة أخــرى -قــادرة علــى
ذريــة خصبــة؛ مــن هنــا
التــزاوج إلنتــاج ِّ
تكــون القــدرة علــى التكاثــر ،اعتمــاد ًا علــى
نــوع كلٍّ منــا ،هــي الثابــت األســاس الــذي
يميز ّ ً
كل منا ،بوصفه إنســاناً؛ وهذا يعني أن
ِّ
الهويــة الجماعيــة تتج َّلــى من خــال الفعل
ّ
هويتــان
«التثليتــي» للتكاثــر ،حيــث ُتنتــج ّ
هوية
شـ
ـخصيتان ،مــن جنســين مختلفيــنّ ،
َّ
ـدد
شــخصية جديــدة .علــى هــذا النحــو ،يحـ ِّ
الهويــة الجمعيــة؛ إذن إن
التكاثــر البشــري
ّ
الحمــض النــووي ،الــذي يعمــل مــن خــال
التكاثــر البشــري ،هــو -فــي الوقــت نفســه-
هوياتنــا الشــخصية،
العامــل الــذي يحـ ِّ
ـدد ّ
هوياتنــا الجماعيــة :إنــه الرابــط
ويـ ِّ
ـؤدي إلــى ّ
العضــوي بيــن االثنيــن :الربــاط المشــترك
الــذي بدونــه ،ال وجــود لالثنيــن.
لذلــك لدينــا ،اآلن ،طريقــة مختصــرة
وقابلــة للقيــاس وموضوعيــة لتحديــد
والهويــة المجتمعيــة،
الهويــة الشــخصية
ّ
ّ
أو كليهمــا معــاً .وتنطبــق التعاريــف علــى
التخصصــات.
جميــع
ُّ

بعض االستنتاجات

«الهويــة» محصــورة ،بشــكل
إذا كانــت
ّ
صــارم ،فــي تعريفاتهــا الموضوعيــة ،فإنهــا
تحمــل الفلســفة والعلــوم االجتماعيــة
ِّ
مســؤولية تحديدهــا ،بطريقــة أو بأخــرى،
مــن خــال فهــم العمليــات المعرفيــة مثــل
ـتمرة ،والشــعور بالوجــود ،و
الذاكــرة المسـ ّ
 /أو الســلوك البشــري .إن اآلثــار المتر ِّتبــة
علــى ذلــك إيجابيــة ،للغايــة.
فــي الواقــع ،إن نتائــج قدرتنــا علــى تحديــد
الهويــة ،بشــكل موضوعــي ،هائلــة .ال ترتبط
ّ
ً
جيــد ًا بــأدوات التصنيــف
ا
ارتباطــ
ثاتنــا
مور
ِّ
ّ
البشــري الشــائعة االســتخدام ،مثــل العرق
األمــة .في الواقع،
أو الســالة أو الثقافــة أو ّ
إن عــدم التوافــق بيــن هياكلنــا الوراثيــة
األساســية الكامنــة وفهمنــا الســطحي
(وغيــر الصحيــح ،فــي كثيــر مــن األحيــان)
لالختالفات البشــرية ،يطرح التســاؤل حول
كلّ األدوات الكاملــة التــي نســتخدمها فــي
تصنيــف الجنــس البشــري .إن «التشــابه»
يحــدد الجنــس البشــري (قدرتنــا
الــذي
ّ
علــى التكاثــر) كان (ومــا يــزال) متطابقــ ًا
فــي كلّ تصنيــف لألشــخاص الذيــن يمكــن

اســتنباطهم؛ وكلّ مجموعــة فرعيــة مــن
البشــر قابلــة للنفاذ مــن «اآلخر» ،من خالل
التكاثــر .لذلــك ،تقــاوم الوحــدة ،داخــل
بنــاء علــى قدرتنــا علــى
األســرة البشــرية،
ً
االختــاط ،فكــر َة االنقســامات األساســية.
الخاصــة بنــا
إذا كانــت أنظمــة التصنيــف
ّ
مشــبوهة ،فمــن الضــروري تعديلهــا لصالح
تصنيــف البشــرية ،مــن خــال تصنيــف
لهوياتنــا؛ أي
واحــد يو ِّفــر الفهــم األساســي
ّ
ـاص بنــا .علــم الوراثة
الحمــض النــووي الخـ ّ
البشــري هو المص ّنف الجديد ،واالختالفات
الجماعية تمثِّل المستوى ال الجوهر .وهي-
علــى الرغــم مــن أنهــا تســاعد ،فــي بعــض
األحيــان ،فــي دراســة الســلوك البشــري -ال
«هويــات» منفصلــة.
تعمــل علــى تشــكيل
ّ
ال يقتنــع بروبكــر ،وكوبــر فــي مقالتهمــا «مــا
«هوية» ال غنى عنها
الهويــة» بــأن كلمة
وراء
ّ
ّ
فــي اســتخدامها الحالــي ،بــل يعتقــدان أنــه
أي حال،
ـم اإلفراط في اســتخدامها ،على ّ
يتـ ّ
الهويــة (أزمــة اإلفــراط
ـة
ـ
«أزم
أن
ـان
ـ
ويالحظ
ّ
فــي اإلنتــاج ومــا يتر َّتــب عنــه مــن انتقــاص
قيمــة المعنــى) ال تظهــر ّأيــة عالمــات علــى
يفضالن اســتبدال
االنحســار»؛ «لذلــك فهما ِّ
«الهوية» من خالل فك» التشــابك
مصطلــح
ّ
الكثيــف للمعانــي التــي تراكمــت حــول
المصطلــح ،...وتقســيم العمــل إلــى عــدد
مــن المصطلحــات ا َ
ألقــلّ ازدحام ـاً .ينبغــي
«الهويــة» أن يتقهقــر إلــى
علــى مصطلــح
ّ
اللحظــة الدقيقــة التــي يأتــي فيهــا العلــم
إلنقاذهــا ،ويعيدهــا إلــى معناهــا!
التحدي المتمثِّل في
يواجــه العلمــاء ،اآلن،
ّ
للهويــة ،أو
الحفــاظ علــى نهــج غيــر عملــي
ّ
أي شــيء ال يتع َّلــق
فصــل المصطلــح عــن ّ
المســتوي ْين:
علــى
بتعاريفــه العلميــة
َ

الشــخصي ،والمجتمعــي.
قــد تكــون العقبــة الرئيســية أمام قبــول هذا
الســيناريو هــي إحجــام األكاديمييــن فــي
ـول الكبيــر فــي هــذا اال ِّتجــاه،
مباشــرة التحـ ُّ
لكــن الموقــف الجمعــي مــن هــذا النــوع
ســيكون منافي ـ ًا للعقــل .مــن أجــل تعزيــز
المعرفة اإلنســانية ،يجب على األكاديميين
مراجعــة أســاليبهم ومناهجهم ،باســتمرار،
ربمــا كان هنــاك
وبشــكل نقــدي .ولكــنَّ ،
برمتهــا ،قــد ذهبــت
شــعور بــأن العمليــةَّ ،
أبعــد مــن الــازم؛ لتنفيــذ اإلصالحــات
الجذريــة فــي التفكيــر المطلــوب لحــلّ أزمة
الهويــة اإلنســانية.
ّ
■ ترجمة :أحمد منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر :

DNA & The Identity Crisis https://philosophynow.
org/issues/133/DNA_and_The_Identity_Crisis/

Philosophy Now, Issue 133, August / September 2019.

الخاصــة» ،عالــم
«هويتنــا
* ريمونــد م .كيــو :مديــر مركــز
ّ
ّ

متخصــص فــي زراعــة الغابــات الصلبــة االســتوائية،
متقاعــد
ِّ
مؤخــراً -كتابـ ًا عــن التعريــف
ألكثــر مــن ثالثيــن عامـاً .أكمــل-
َّ
للهويــة.
الجديــد
ّ
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مجتمع

الروابط العالئقية يف املجتمعات الحديثة

الحماية واالعرتاف

بنظريــة الطــب النفــي ،يف حــن أن هــذا املفهــوم قــد شــكَّ ل محــور
دامئـ ًا مــا يتــم ربــط التع ُّلــق ()L’attachement
ّ
اشــتغال علــاء االجتــاع ،عــى رأســهم «إميــل دوركايــم  .»Émile Durkheimاســتناداً إىل هــذا األب ا ُ
ؤســس،
مل ِّ
االجتامعيــة :رابــط النســب (عالقــات القرابــة) ،رابط املشــاركة االختيارية
منيــز بــن أربعــة أنــواع مــن الروابــط
ّ
ميكــن أن ِّ
(العالقــات مــع األقــارب ا ُ
العضويــة (يحيــل إىل تكامــل األفــراد والوظائــف داخــل عــامل
ملختاريــن) ،رابــط املشــاركة
ّ
ـيايس نفســه) .يتم الكشــف عن قــوة ّ
كل نوع من
العمــل) ورابــط املواطنــة (عالقــات املســاواة بــن أفــراد املجتمــع السـ
ّ
هــذه الروابــط بالنســبة لألفــراد حينــا يحصلــون بأنفســهم عــى ضــان الحاميــة (ميكنهــم «االعتــاد عــى» «compter
( »surشــخص ،جهــة ،)...ورضــا االعــراف (ميكنهــم «االعتــاد (عــى شــخص ،جهة )...ألجــل» «.)»compter pour
ـم ،التع ُّلــق بالنظــام
إنهــم يشــعرون باالنتــاء والتع ُّلــق باألفــراد والجامعــات التــي تجمعهــم بهــم عالقــة ،وبشــكلٍ أعـ ّ
تكونــه.
االجتامعــي الــذي مينحهــم شــعوراً بالتوافــق مــع مختلــف الحقــول املعياريــة التــي ِّ
ّ

سيرج بوغام

ال يمكن للفرد أن
يعيش دون تع ُّلق
ويقضي حياته
خاصة
بحثًا عنه،
ّ
بعد التمزُّ قات التي
يكابدها .إنه ِّ
يركز
أو ً
ال وقبل
على عائلته ّ
ّ
كل شيء
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لمــح إميــل دوركايــم ،رائد السوســيولوجيا الفرنسـ ّـية،
االجتماعيــة أحــد المصــادر
فــي التع ُّلــق بالمجموعــات
ّ
األساســية لألخــاق ،وأحــد شــروط االندمــاج
ّ
ـي( .)1بالنســبة لــه ،ال يمكــن للفــرد أن يعيــش
ـ
االجتماع ّ
خاصــة بعــد
دون تعلُّــق ويقضــي حياتــه بحثــ ًا عنــه،
ّ
أو ً
ال
التم ُّزقــات التــي يكابدهــا .إنــه يركِّ ــز علــى عائلتــه ّ
وقبــل كلّ شــيء ،أقاربــه ،جماعتــه اإلثنيــة أو الدينيــة،
زمالئــه فــي العمل ،أقرانه ،األشــخاص الذين يتشــارك
االجتماعيــة أو
الجغرافيــة أو
معهــم نفــس الخلفيــات
ّ
ّ
الثقافيــة وســمعت عــن حــاالت يحــدث هنــاك تع ُّلــق
ّ
ومؤسســات بلــده األصــل أو ذلــك الذي
بيــن الشــخص
َّ
يعيــش فيــه .ســنالحظ هنــا أن التعلُّق يشــير إلــى أنواع
مختلفــة مــن الروابــط التــي تجمــع األفــراد بعضهــم
ببعــض .اســتناد ًا إلــى مفهــوم التع ُّلــق ،نجــد أن األمــر
يخــص مســألة فهــم مــا يجعــل األفــراد يجتمعــون
ّ
الم ِ
عاصــرة ،ومــا يجعلهــم
معــ ًا فــي المجتمعــات ُ
أكثــر هشاشــة واضطهــاد ًا فــي اآلن نفســه .بمعنــى
آخــر ،التفكيــر فــي التع ُّلــق فــي المجتمعــات الحديثــة
هــو أن تأخــذ فــي االعتبــار القــوة والديمومــة ،وكذلــك
االجتماعيــة.
ضعــف وانفصــال الروابــط
ّ
االجتماعيــة المختلفــة بكونهــا متكاملة
تمتــاز الروابــط
ّ
االجتماعي الــذي يغلف
ومتقاطعــة ،وتشــكِّ ل النســيج
ّ

أكتوبر 144 2019

هويتــه ،يمكنه العودة
الفــرد .بينمــا يرفض هــذا األخير ّ
إلــى جنســيته (رابــط المواطنــة) ،إلــى مهنتــه (رابــط
العضويــة) ،إلــى مجموعــات الجــذب (رابط
المشــاركة
ّ
االختياريــة) ،إلــى أصولــه العائليــة (رابــط
المشــاركة
ّ
األصــل) .فــي كلّ مجتمع ،تشــكل هذه األنــواع األربعة
االجتماعي الموجود مســبق ًا لدى
من الروابط النســيج
ّ
األفــراد وتجعلهــم ينســجون انتماءاتهــم إلــى الجســم
االجتماعيــة.
ـي مــن خــال عمليــة التنشــئة
ّ
االجتماعـ ّ
باإلمــكان اعتبــار رابــط التع ُّلــق عامــل تحريــر ،لكــون
بالحريــة التــي
األفــراد الذيــن يتعلَّقــون يشــعرون
ّ
الحيويــة لالندمــاج داخــل المجتمــع.
تمنحهــم القــوة
ّ
وفــي المقابــل ،يصيــر انقطــاع الروابــط جذري ـ ًا بينمــا
يحــرم الفــرد من الحماية واالعتراف .بيــن الروابط التي
ـرر والروابــط المقطوعــة ،هناك على ا َ
ألقــلّ تكوينان
تحـ ِّ
المضطهِ ــدة.
الم ِّ
همشــة والروابــط ُ
آخــران :الروابــط ُ

الروابط امل ُهمِّ شة

االجتماعيــة األفــراد حينمــا ال تو ِّفــر
همــش الروابــط
ُت ِّ
ّ
المتوقَّعــة .فــي هــذه الحالــة ،ال يتــم
لهــم الحمايــة ُ
كســر الروابــط وقــد يشــعر األفــراد باالعتراف فــي إطار
االجتماعيــة .لكــن ،تظــلّ هــذه الروابط التي
التبــادالت
ّ
تســاعدهم علــى االرتبــاط بالجماعــات والمجتمــع غير

واضحــة .لنأخــذ مثــا ً
ال علــى ذلــك .يمنــح
االرتبــاط بمجموعــة عائليــة شــعور ًا بوجــود
وهويــة معترف بها .إذا كانت األســرة
جــذور
ّ
االقتصاديــة ،ال
عرضــة لخطــر الهشاشــة
ّ
ُم َّ
يؤســس هــذا التعلُّق ضمان ًا للمســتقبل ،بل
ّ
يمكــن أن يعـ ِّزز مزيــد ًا مــن الفقــر المندمــج
والمشــترك .في هذه الحالة ،ال يتم تكســير
رابــط النســب ،لكــن ال يكــون لمجموعــة
الترابــط التي يشــير إليها أي مــوارد للتبادل.
تنتشــر هذه الظاهــرة في المناطــق الفقيرة،
تتجمــع األســر مــن أجــل البقــاء مــع
حيــث
َّ
المتو ِّفــرة .مــع ذلــك،
الضئيلــة
اإلعانــات
ُ
ـد األدنى مــن التكامل
الحـ َّ
يو ِّفــر هــذا الرابــط َ
بعضوية المجموعة،
اســتناد ًا إلى االعتــراف
ّ
ٍ
يتميز بضعف بنيوي في ظروف
لكنه ال يزال
َّ
المعيشــة .تقتصــر تطلُّعات األفــراد على ما
وتقدمــه لهــم أســرهم،
يمكــن أن تشــاركه
ِّ
مــا يجعلهــم يحظــرون علــى أنفســهم طلب
المزيــد أو إحضــار المزيــد ،ألنهــم يعرفــون
مقدمـ ًا أنــه مســتحيل التح ُّقــق.
َّ
توجــد هنــاك روابــط تو ِّفر شــك ً
ال من أشــكال
الحمايــة والضمــان للمســتقبل وتظلّ قائمة
أتحــدث
علــى مــا يشــبه نكــران االعتــراف.
َّ

هنــا عــن روابــط االضطهــاد ،تلــك التــي
تقيــد الفــرد فــي إطــار تم ُّثــل ســلبي حــول
ِّ
يعبــر هــؤالء عــن عالقــة
نفســه .غالب ـ ًا مــا ِّ
هيمنــة مقبولــة فقــط فــي حالــة عــدم وجود
أي شــيء أفضــل .دعونــا نعــد إلــى رابــط
النســب ،يمكــن لهذا األخيــر أن يكون عنصر
يتكشــف ضمــن ترســيمات
اضطهــاد حينمــا
َّ
الهيمنــة الذكورية .قــد تحدث حاالت يرتبط
فيهــا األفــراد ويســتفيدون مــن دعمهــم
مــن حيــث المبــدأ علــى ا َألقــلّ  -فــي حالــة
مواجهــة الصعوبــات ،لكــن يظــلّ الشــعور
بالخضــوع والنقــص يراودهــم ويدفعهــم
إلــى االستســام .وهــذا مــا يجعــل كثيــر ًا
يفضلــون تــرك عائالتهــم بــد ً
ال
مــن الشــباب ِّ
مــن البقــاء فــي هــذا الوضــع الــذي ي َّتســم
ـتقاللية.
بالتبعيــة وغيــاب االسـ
ّ
ّ

امل ُساعدات امل ُقيِّدة

االجتماعي
التدخــل
يمكــن لمختلــف أنمــاط
ُّ
ّ
همشــين أو فــي
الم
لصالــح األشــخاص ُ َّ
إن
مقيــدةّ .
وضعيــة إعاقــة أن تشــكل روابــط ِّ
حمايــة هــؤالء األشــخاص تشــبه وضعهــم
عيــن ،أو منحهــم عكاز ًا للمضي
تحــت درع ُم َّ

المســاعدة
قدماً .طبعاً ،ال نشــكِّ ك في مبدأ ُ
الوقائيــة ،لكــن نشــكِّ ك فــي طبيعــة عالقــات
المعونــة تلــك .فــي كثيــر مــن الحــاالت،
المســاعدات أن
يمكــن لهــذه األنــواع مــن ُ
االجتماعــي للشــخص
تعــ ِّزز االســتبعاد
ّ
الــذي يســتفيد منهــا ،مــن خــال تكريــس
(اجتماعيـاً) والوصم
المعتــرف بهــا
الدونيــة ُ
ّ
االجتماعــي الــذي يصاحبهــا .يحــدث أن
ّ
المســاعدة الشــخص
تضطهــد عالقــات ُ
توجــه إليــه طالمــا أنهــا ال تســتند فــي
الــذي َّ
الوقــت نفســه إلــى مبــدأ االعتــراف بقيمتــه
وإمكاناتــه كإنســان.
يقودنــا تحليــل الروابــط التــي تجمــع بيــن
األفــراد والمجتمــع إلــى دراســة كلٍّ مــن
الحــد األدنــى مــن
العوامــل التــي تو ِّفــر
َّ
شــروط االندمــاج (الحمايــة واالعتــراف)،
وكذلــك الالمســاواة التــي تظــلّ قائمــة.
فهنــاك أفــراد يســتفيدون مــن الروابــط
الم ِ
ضعفــة أو
ـررة ويدعمــون الروابــط ُ
ُ
المحـ ِّ
ضطهِ
ــدة :أولئــك الذيــن يحافظــون علــى
الم
ُ
االجتماعــي.
عمليــة االســتبعاد
ّ
■ ترجمة :خديجة حلفاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- Émile Durkheim, L’Éducation morale, 1902-1903,
rééd. Puf, 2O12.

المراجع:

Serge Paugam, «Les liens sociaux en Méditerranée:

un régime d’attachement spécifique ?», in Thierry
Blöss et Isabelle Blöss-Widmer (éd.), Penser le vieillissement en Méditerranée. Données, processus

et liens sociaux, Paris, Karthala/Maison méditer-

ranéenne des sciences de l’homme, 2019, p. 307-325.
Serge Paugam, «Les anxiétés de l’attachement. Les
liens qui fragilisent et les liens qui oppressent»,

Nouvelle Revue de Psychosociologie, 24, 2018, p.
41-53.

Serge Paugam, « Durkheim et l’attachement aux

groupes. Une théorie sociale inachevée», in CharlesHenry Cuin et Ronan Hervouet (dir.) (éd.), Dur-

kheim aujourd’hui, Paris, PUF, coll. «Le lien social»,
2018, p. 189-213.

Serge Paugam, Repenser la solidarité, Paris, PUF,
coll. «Quadrige», 2015.

Serge Paugam, - L’intégration inégale. Force, fra-

gilité et rupture des liens sociaux (sous la dir. de),
المصدر:

Paris, PUF, coll. «Le lien social», 2014.

Serge Paugam, Forces et faiblesses des liens sociaux,

Magazine sciences humaines, Mensuel N° 314 - mai
2019 L’attachement, un lien vital, pp. 58-59.
أكتوبر 144 2019

139

َّ
الهشة
الروابط

الصديق!
الصداقةُ ..غربـة َّ
وهم َّ
قمي افرتاضية ،والصور ،والاليكات ( ،)Likeوالتعاليق ُمصطنعة؛ فإن األحاسيس،
إذا كانت األحداث يف العامل َّ
الر ّ
ومشــاعر ،القلــق ،والخــوف التــي تثريهــا يف نفــس اإلنســان مؤملــة بقــد ٍر كبــر ،واآلالم التــي تُخلِّفهــا يف هــذا العــامل
عميقــة بقــد ٍر ٍ
وأم،
كاف ..هــذا الكتــاب هــو اقــراح ليكــون لهــذا العــامل معنــى ،مــن طرف فيلســوفة ونفســانية وامرأة ّ
مدويــة يف وجــه عــامل يحــارص قاطنيــه بـ ّ
تطلــق رصخــةً
ـكل أشــكال الزيــف والتضليــل والتيــه ..تســعى مــن خاللــه
ّ
األكادمييــة والكاتبــة الفرنســية «إلــزا غــودار»( ،)1بـ ّ
ـكل مــا متتلــك مــن معرفــة علميــة وحضــور إنســاين ،إىل وضــع
ـي؛ باســتعادة الــذات لدواخلهــا ،واســرداد
أســس نهضــة جديــدة لتجــاوز اإلنســان آلالمــه وقلقــه يف العــر َّ
الرقمـ ّ
والحر ّيــة ا ُ
املعنــى الضائــع منهــا ،وتقويــة الروابــط ا ُ
ملســتلبة ،واللوغوس
ملفكَّ كــة فيهــا ،واســرجاع اللُّغــة الغائبــة،
ّ
(الخطــاب العقــاين) ا ُ
ملفتقَد.
عبد الفتاح شهيد
والصداقة
الصديق «أنا آخر هو أنت» (التوحيدي)،
َّ
كان َّ

محبـة
«أسـمى شـعور متبـادل» (كانـط) «ينبثـق مـن
َّ
الصديق شـخص ًا من
أخالقيـة» (أرسـطو) ،ثـم أضحـى َّ
ّ
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والصداقـة ميزة تتحقَّق
بيـن «أشـخاص قـد تعرفهم»،
َّ
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الصداقة»
مـن خلال «أصدقـاء بالجـوار» ،و«طلبـات َّ

االجتماعـي
التواصـل
ممـا تقترحـه وسـائل
ُ
المعلَّقـة؛ ّ
ُ
ّ
قمي بمعايير
للولوج بقيمة َّ
الصداقة إلى المجتمع َّ
الر ّ
محددة ،وإعدادات مسـبقة .فبيـن «صديق هو أنت»،
َّ

و«صديـق هـو شـخص قد تعرفـه»؛ تمتد المسـافة بين
مستمدة من ُب ٍ
أخالقي قيمي ،تسعى إلى أن
عد
صداقة
ّ
ّ
نفع أو مصلحة،
تكون سامية وممتدة ،ومتعالية عن أي ٍ
وصداقة تتبلور من خالل عالقة مختزلة ودعوة مبتذلة
ومعرفة عابرة ،تنهل قيمتها من خالل أيقونات مح َّنطة
منمطة.
وتعاليق َّ
شـك أن الواقـع
فبـدون
الصداقـة ظـلّ
ّ
العملـي لقيمـة َّ
ّ
الصديق كان دائم ًا مسـلكاً
رهانـ ًا غير مضمون،
ْ
وصدق َّ
ٍ
أخالقيـة سـامية،
كقيمـة
الصداقـة
غيـر مأمـون؛ لكـن َّ
ّ
والصديـق كرفيقٍ
ممتـدة فـي كيان اإلنسـان وتاريخـه،
َّ
َّ
اإلنسـانية؛ ظلا
الطبيعـة
أعمـاق
فـي
راسـخ
اجتماعـي
ّ
ّ
ِ
األخالقيـة السـليمة
ة
للحيـا
ن
أساسـي
ـن
مصدري
معـ ًا
ْ
ّ
ْ
مهم ْين لتماسـك
ن
وحافزي
أحواله،
سـائر
في
لإلنسـان
ْ
َّ
الحيوية
والتغييرات
المجتمعات وعموم الفضائل فيها.
ّ
قمية،
التجمعات
التـي عرفتها
ّ
ُّ
البشـرية على أبـواب َّ
الر ّ
االجتماعي ،التي تشكِّ ل
التواصل
وخصوص ًا في وسائل
ُ
االفتراضي كثيرًا
ّ
ّ
البشـرية في هذا الكون؛ تجعل
التجمعات
الصداقات اليـوم أكبـر
ّ
ُّ
ما يؤذي َّ
أخالقي ًا
الواقعية ،بتنميطها المساءلة القيمية لمفاهيمها ومجاالتها واجب ًا
ّ
مقدمـة هـذه المفاهيـم
وتحنيطها وتجريدها وضـرور ًة أنطولوجيـة .وفـي
ِّ
الصداقة الذي ظلّ من المفاهيم البانية للدرس
من المشاعر
مفهوم َّ
ٍ
المنبثة الفلسـفي خلال فتـرات طويلـة ،وها هو اليـوم تتداوله
واألحاسيس ُ
التواصل االجتماعي ومسـتخدموها بإطالقاتٍ
والمشاعر
فيها
ات
منص ُ
ّ
ُ
ّ
المنبثقة عنها ،حين
ٍ
ٍ
ُ
محددة،
ومجـاالت غير
وحـدود غير واضحة،
بهمـة،
َّ
ُم َ
واألم
األب
ى
يترد
ّ
ِ
والبعـد عـن
تنحـو جميعهـا إلـى التعميـم والتعويـم،
واألخ والعم والخال
المسـاءلة والتقويم.
ُ

وسائر أفراد العائلة،
واألستاذ والطالب
والمدير وسائر زمالء
العمل والدراسة...
أصدقاء افتراضيين

الصديق
الصداقة وهويّة َّ
ماهية َّ

منصات
َّ
تتحدد ماهية َّ
المقترحة في تطبيقات ّ
الصداقة ُ
محددة
مؤشرات
التواصل
مواقع
االجتماعي من خالل ِّ
َّ
ُ
ّ
مسـبقاً ،ومعايير مضبوطة سـلفاً :الموقع الجغرافي،
المسـار الدراسـي ،األنشـطة واالهتمامـات ،جهـات
اال ِّتصال ،مسـتوى التفاعل ،األصدقاء المشتركون،...
الصديق فـي «بروفايل  »profil -بوجو ٍه
هوية َّ
وتتجلَّـى ّ
متشـابهة ،بـدون مالمـح تعكـس مشـاعر حقيقيـة،
تتخلَّـص غالبـ ًا مـن أجسـادها ،أو تتق َّنـع وراء صـو ٍر
ٍ
جـداً ،وفـي أفضـل األحـوال هي
مختـارة
بعنايـة كبيـرة ّ
صـور للمسـتخدم فـي حالـة الرضـا التام عن الـذات...
الصداقة بعدد األصدقاء وحجم
وعـادة ما َّ
تقدر قيمـة َّ
تفاعلهـم ،وأقصـى غاياتهـا تبـادل أيقونـات اإلعجـاب
تكـررة ،وتدبيـج تعليقـات نمطيـة ومبتذلـة ،ال
ُ
الم ِّ
تعكـس مشـاعر عميقـة وال تحمـل تقديـر ًا حقيقيـاً....
هي صداقة تنشـأ بلمسـة أو كبسـة زر لميزات مقترحة
بخوارزميـات  algorithmesمضبوطـة (تأكيد ،إضافة
صديق) ،وتنتهي بلمسـة أو كبسـة زر لخيارات بمعايير
محـددة (إلغـاء المتابعـة،
وإعـدادات Paramètres
َّ

الصداقـة) .لينضـاف صديـق إلى الئحة
الحظـر ،إلغـاء َّ
طويلة من األصدقاء والمتابعين ،دون أن تكون إضافته
مهمـ ًا جديـر ًا باالحتفـاء ،أو يحـذف منهـا صديق
حدثـ ًا ّ
ِّ
وقـع مؤثر...
آخـر دون أن يكـون لحذفـه
ٌ
ومحبة ووفاء ويقين،
ة
ومود
صداقة بدون صدق وألفة
َّ
َّ
اجتماعي وتعلُّق نفسي
هوية وبال ارتباط
وصديق بدون ّ
ّ
والجديـة
ورصيـد عاطفـي .صداقـة تفتقـر إلـى ال ّثقـة
ّ
التوجس والحيرة واألنانية ،ويقتلها
واإليثـار ،وينخرهـا
ُّ
ً
الجمود والرتابة والنمطية ،وصديق يعيش وحيدا بينما
تمتـد قوائـم أصدقائـه إلـى اآلالف .وبينما يعـج حائطه
( )Journalبعبارات المواسـاة والتضامن والمشاركة،
ينعـزل واقعيـ ًا فـي مآسـيه ولذَّ اته؛ حيـث تتنامى قوائم
الصداقات ،وتزداد التفاعالت
األصدقاء دون أن
تتعمق َّ
َّ
ـح صـوت األصدقاء
ب
ي
العالقات...حيـث
دون أن تتوثَّـق
َُ ّ
الحقيقييـن وسـط ضجيج العدد الهائـل من األصدقاء
الصداقة العميقة في خضم
المزيفيـن ،ويضيـع معنى َّ
ُ
المحبـة السـطحية،
أيقونـات
تخلقـه
الـذي
الالمعنـى
َّ
وعبـارات التقديـر النمطيـة .وفـي «األيقونـات» كما في
بدى كلّ المشـاعر لـكلّ الناس ،دون أن
«التعليقـات» ُت َ
ألي أحـد ،و ُتـو َّزع عبـارات المواسـاة
ُتكَ ّ
ـن فـي العمـق ّ
والحـزن فـي اآلن نفسـه إلـى جانـب عبارات المشـاركة
الصديق ،وما تفرضه
والفرح ،بحسب ما يقتضيه وضع َّ
المسـتحدثة لألصدقـاء ،ومـا تخلقـه طبيعـة
الحـاالت ُ
يتم التذكير بها أو التي تشـكِّ ل المزاج
المناسـبات التي ّ
العـام للمسـتخدمين .ذلـك ألن الفـرح ،كمـا الحـزن،
ليس شعور ًا أصي ً
ال في دواخل النفس ،وليس إحساس ًا
نابع ًا من أعماق الذات؛ بل هو أيقونات (سمايل ي �Smi
 )leysوكلمات (تعليقات  )Commentairesال تتجاوز
الشاشـات ،وعواطـف مصطنعـة بميزات بالغـة الذَّكاء
أحيانـاً ،وفـي قمـة الغباء في أحيـانٍ أخرى.

الصديق
الصداقة وقناع َّ
وهم َّ

االفتراضيـة إلـى واقعيـة ،كمـا قـد
الصداقـات
تتحـول َّ
َّ
ّ
الصداقـات الواقعيـة إلـى افتراضيـة ،غيـر أنـه
تتحـول َّ
َّ
ً
الصداقة الواقعية ،كما قد يئد
االفتراضي
يئد
مـا
ا
كثيـر
ّ َّ
االفتراضية أحياناً .وذلك الختالفهما
الصداقة
الواقعي َّ
ّ
الكبيـر فـي الماهيـات ،وتباينهمـا فـي الخصائـص
ممـا يجعـل االكتشـاف الواقعي
واألهـداف والغايـاتّ ،
االفتراضي صدمـة مؤذية،
للهويـة الحقيقيـة للصديـق
ّ
ّ
بالصداقـة الواقعيـة
االفتراضـي
االحتفـاء
دي
يـر
َّ
كمـا ْ
ّ
مغامـرة محفوفـة بالمخاطـر.
االفتراضية ،ألن الصورة التي
الصداقات
فالواقعي ُيؤذي َّ
ّ
االفتراضي ليسـت صورته
الصديق حول صديقه
يبنيها َّ
ّ
الحقيقيـة ،بـل هي الصـورة التي يريده عليهـا ،والخانة
يبنيهـا
التـي وضعـه فيهـا ،أو الصـورة التـي أريـد لـه أن َ
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ود ِفـع دفعـ ًا إلـى تثبيتهـا .هذا بغـض النظر
ُ
المسـتعارة والصـور الكاذبـة
األسـماء
عـن
ُ
زيفة .ولذلك تسـعى الكثير
الم َّ
والحسـابات ُ
االفتراضية إلـى المرور عبر
داقـات
الص
مـن َّ
ّ
لتعبر عن سلامة
مرحلـة التحقُّـق والتأكد،
ِّ
نواياهـا الواقعيـة ،وقابليتهـا لالنتقـال مـن
أسطح الشاشات إلى تفاصيل الحياة .وكثير ًا
مـا تكـون هـذه المرحلـة فاصلـة وحاسـمة،
الصداقـات،
تتوقَّـف خاللهـا العديـد مـن َّ
وتشـهد الكثيـر مـن االنسـحابات ،وتتحطَّ ـم
فيهـا الكثيـر مـن اآلمـال واالنتظـارات...
وحيـن تصـل لوائـح أصدقـاء المسـتخدم
إلـى اآلالف تصيـر اإلدارة الرشـيدة للشـأن
العاطفي ضرب ًا من المسـتحيل ،والمشاركة
الحقيقيـة فـي األفـراح واألحـزان جنسـ ًا من
الصداقـة
الخيـال ...بـل إن مـن تناقضـات َّ
االجتماعـي أن لوائـح
التواصـل
فـي وسـائل
ُ
ّ
ٍ
مرغـوب
تضـم أصدقـاء غيـر
قـد
األصدقـاء
ّ
فيهـم ،وقد تشـتمل أصدقـاء ُي َتج َّنب اللقاء
بهـم فـي الواقـع .بـل إن ِمـن المسـتخدمين
يفعلون ميزة «أصدقاء بالجوار» Amis
َم ْن ّ
 a proximitéلتج ُّنـب اللقـاء أكثـر مـن
تحركات
السعي إلى اللقاء ،وللتلصص على ُّ
األصدقـاء وبرامجهـم فـي السـفر واالنتقال
أكثر من الرغبة في مشاركتهم هذه البرامج
وتقاسـم متعتها معهم ...فيصير االشتغال
على تدبير مشـاعر االستياء والقلق والحرج
المحبـة والرضـا
مواكبـ ًا لتدبيـر عواطـف
ّ
واالرتيـاح ،فـي خضـم بحـ ٍر مـن المشـاعر
المتضاربـة ،التـي
المتناقضـة والعواطـف ُ
ُ
االجتماعـي فـي
ـل
التواص
مواقـع
نجحـت
ُ
ّ
جعلهـا الشـغل الشـاغل لمئـات المالييـن
قمي.
مـن البشـر فـي العصـر َّ
الر ّ
الصداقات
كما أن
االفتراضي كثير ًا ما يؤذي َّ
ّ
الواقعيـة ،بتنميطهـا وتحنيطهـا وتجريدهـا
المنبثـة فيهـا
مـن المشـاعر واألحاسـيس ُ
يتـردى
المنبثقـة عنهـا ،حيـن
ّ
والمشـاعر ُ
األب واألم واألخ والعـم والخـال وسـائر
أفـراد العائلـة ،واألسـتاذ والطالـب والمدير
وسـائر زملاء العمـل والدراسـة ...أصدقاء
افتراضييـن يتـم التعامـل مـع منشـوراتهم
وبروفايالتهـم بحـذ ٍر كبيـر أحيانـاً ،وبغيـر
قليـلٍ مـن النفـاق والمخاتلـة أحيانـ ًا أخرى،
بينما يغدق عليهم مشاعر التقدير والتنويه
فـي لقـاءات واقعية حقيقية .كمـا أن ثقافة
ٍ
اختلاف
تتكشـف عـن
التقاسـم والمشـاركة
َّ
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ٍ
وتناقـض حـاد فـي المواقف
كبيـر فـي اآلراء
وطـرق التفكيـر وأدوات تقييـم األمـور،
اسـتياء،
فينقلـب ذلـك الرضـا الواقعـي
ً
واالطمئنـان قلقـاً ،واالرتيـاح حـذر ًا متواصالً
ونفـور ًا متصلاً  ...وأحيانـ ًا يرفـض كثيـر مـن
االجتماعـي إضافـة
التواصـل
رواد مواقـع
ُ
ّ
أفـراد عائالتهـم وجيرانهـم وزمالء الدراسـة
والعمـل إلى لوائـح أصدقائهـم .ليس خوف ًا
على المشـاعر اإلنسـانية الدافقة في جذور
العالقـات الحقيقيـة ،بل حرصـ ًا على صفاء
االسـتبدال الـذي ينشـدونه ،ونقـاء الصـورة
االفتراضييـن،
يقدمونهـا ألصدقائهـم
التـي ِّ
ّ
والبروفايل الذي يبنونه لمتابعيهم ،وتأكيد ًا

لحجـم التص ُّنـع والنفـاق الـذي يرومونه في
بنـاء صـور ٍة افتراضيـة ليسـت هـي الصـورة
الواقعيـة؛ بـل قـد تكـون نقيض ًا لهـا .فتصير
االفتراضيـة قناعـ ًا لبنـاء صـورة
الصداقـة
َّ
ّ
تتكشـف حقيقتها،
تكاد
ال
الذات
عن
مثالية
َّ
حتـى ينتقـل صاحبهـا إلـى بروفايـل آخـر
لتقمـص شـخصية أخـرى وتقديـم صـورة
أخـرى ،وهكـذا ...ومـن يفشـل فـي بنـاء
الكمـال فـي صـورة شـخصه /بروفايلـه يملأ
بشـخصيات مـن عوالـم
لوائـح أصدقائـه
ّ
مختلفـة؛ رياضييـن ،أدبـاء ،ف َّنانيـن...
يسـتدرك مـن خاللهـم حرمانـه الواقعـي
بصداقـات ال ُتغنـي مـن جـوع صداقـات

الواقع ،وتفاعالت ال ُتسـمن من فق ٍر نفسـي
ٍ
ونقـص عاطفـي ظاهـر ...وهـو فـي الحقيقة
مسـتمر عـن تلـك الصورة الشـخصية
بحـث
ٌ
ّ
المثاليـة التـي يلهـث وراءهـا اإلنسـان وهـو
قميـة،
جالـس خلـف شاشـات أجهزتـه َّ
الر ّ
ينفـق الكثيـر مـن وقته ومـن راحتـه لبنائها،
تتكسـر سـائر
فلا يـكاد يصـل مبتغـاه حتـى
َّ
متحـول
رقمـي
جهـوده علـى صخـرة واقـع
ِّ
ّ
باسـتمرار ،ويواصل فشـله ويراكمه دون أن
ٍ
فتقدة...
الم
يقبض على
َ
شـيء من نجاحاته ُ
بـل إنه في هذا المسـار الطويل يفقد الكثير
السـوية ،ويرهـق
شـخصيته
مقومـات
مـن
ِّ
ّ
ّ
ٍ
وقلقٍ
وهم
متواصل،
قاتلة،
عزلة
في
نفسـه
ٍّ

ٍ
ويـأس مـن الحاضـر والمسـتقبل،
متراكـم،
ومـن الواقـع المعيـش ،وعـدم رضـا عـن
ٍ
ٍ
وثقة عمياء
وسـخط متواصل عليها،
الذات
افتراضـي هـش ،ال يمكنـه تحديد
واقـع
فـي
ٍ
ٍّ
جغرافيتـه ،وال ضبـط مالمح شـخوصه ،وال
رسـم معالمـه وأبعـاده .واقـع افتراضـي ال
يؤمـن
بالسـلط ،وال يعتـرف بالتاريـخ ،كلّ
ُّ
شـيء فيه يجري بسـرعة ،ويحـدث اآلن....
ٍ
مسـتمر عـن
بحـث
سـيظلّ اإلنسـان فـي
ّ
الصداقات
الصداقة
والصديق ،وحين تفتقد َّ
َّ
َّ
الفرديـة،
النزعـات
تنامـي
مـع
الحقيقيـة
ّ
وانفصـام عـرى الروابـط اإلنسـانية ،وتفكّ ك
االجتماعيـة ،سـيلهث وراء
العالقـات
ّ

صداقـات افتراضية بروابط هشـة ،وعالقات
رقميـة بتواشـجات وهميـة .وحيـن يفشـل
ّ
اإلنسـان في الظفـر بصديقٍ واقعـي ،ورفيقٍ
حقيقـي ،سـيبحث عـن تعويـض ،بالمعنـى
النفسـي للتعويض ،بصديـق افتراضي يبني
لـه الصـورة التـي يريـد فـي مخيلته ،ليسـت
هـي بالضـرورة صورتـه الحقيقيـة وماهيتـه
التواصل
الواقعيـة .فبقـدر ما تدفع وسـائل
ُ
االجتماعـي إلـى اال ِّتصال ،ونسـج العالقات
ّ
علـى نطـاقٍ واسـع ،فتظـلّ هـذه العالقـات
قصيرة ،سـطحية ،نمطية ،ومقلقة ...توهم
الصداقات وانتظام أواصر التقارب،
باستمرار َّ
باالستمرار في اال ِّتصال « ،»on ligneوتدفق
المنشورات ،بينما تتغذَّ ى في صمت مشاعر
المستمر ،ويتنامى في هدوء الشعور
القلق
ّ
ويسـتقر فـي النفـس
المتواصـل بالذنـب،
ّ
التوجـس وعـدم الرضـا .فقـد اسـتطاعت
ُّ
االجتماعـي بكفـاء ٍة عالية
ـل
التواص
وسـائل
ُ
ّ
وتنـوع أشـكال
العالقـات،
مـدى
توسـع
ِّ
أن ِّ
ٍ
متجـددة
تمـاس
وتحـدد نقـاط
اال ِّتصـال،
ِّ
ِّ
اجتماعيـة ،أو
بيـن األفـراد والجماعـات؛
ّ
مهنية ....لكنها عجزت
عائلية ،أو
ثقافية ،أو
ّ
ّ
ّ
عجـز ًا مدويـ ًا فـي توثيـق الروابـط ،وتعميـق
الصداقـات ،وضمان جودتها واسـتمراريتها
َّ
وعبورهـا إلـى الواقـع دون ارتـدادات أو
ارتجاجـات.
قمية ،عبر وسـائل
أحدثت التكنولوجيات َّ
الر ّ
االجتماعـي ،تغييـر ًا كبيـر ًا فـي
التواصـل
ُ
ّ
«الصداقـة» وفضاءاتهـا ووسـائلها
ماهيـة
َّ
الصداقـات واقعيـة ثم
وغاياتهـا ،وقـد تبـدأ َّ
تصبـح افتراضيـة ،كما قد تنطلـق افتراضية
ثـم تغـدو واقعيـة ،وبيـن اسـتمرار اال ِّتصال
( )On ligneوعـدم اال ِّتصـال (Hors
ٍ
فتـرات صعبة في
الصداقـة
 )ligneتعيـش َّ
هشـة ،وأصدقـاء
قمـي؛ بروابـط َّ
العصـر َّ
الر ّ
منغمسـين فـي فردانياتهـم ،منزويـن خلف
الشاشـات ،يبحثـون مـن خاللهـا عـن تأكيد
ذواتهـم ،ويجـرون خلـف متابِعيـن يغدقون
عليهـم أيقونات الثنـاء وتعليقات اإلعجاب.
يدشـنون بسـرعة عالقات جديدة ،وينهونها
ّ
ٍ
بحـث محمـوم عـن
بشـكلٍ أسـرع؛ فـي
الصداقـة» ،وفشـل ذريـع فـي الظفر
«وهـم َّ
بالصديـق.
َّ
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العالقات كرافعة للقوة االجتماعيّة

القوة ،اإلقناع واملنفعة املُتبادَلة
االجتامعيــة مــن التأثــر الــذي يحدثــه وجــود أو فعــل أحــد األطــراف عــى أفعــال الطــرف اآلخــر أو
ال تخلــو العالقــات
ّ
ـن لتحــدث لــوال وجــود عامــل
عــى حالتــه النفسـ ّـية( .)2والتأثــر هنــا يعنــي دفــع اآلخــر إىل تب ِّنــي ســلوك أو أفــكار مل تكـ ْ
التأثــر هــذا.
هنري جان

أ ّيًا كانت العالقة،
فإن طرفيها
ٍ
بدرجات
يتمتعان
متفاوتة ِمن القوة
وم ْن
االجتماع ّيةَ ،
يمتلك قوة أكثر
في موضوع هذه
العالقة يؤ ِّثر على
أفعال اآلخر
ِ
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كلُّ فـ ٍ
أي موقف قد
أولية على التأثير في ّ
ـرد يمتلــك قــدر ًة ّ
ـرض لــه .ويطلــق أوجيــن دوبريــل علــى هــذه القدرة
يتعـ َّ
االجتماعية للفرد
القوة
ـد
ـ
وتعتم
ة».
االجتماعي
ـوة
ـ
بـ«الق
ّ
ّ
حيــاه وذكائــه،
م
ـال
ـ
جم
ـى
ـ
وعل
ة،
ـدي
علــى قوتــه الجسـ ّ
ُ َّ
الفكــري ،وعلــى معرفتــه
وعلــى قدرتــه علــى التركيــز
ّ
ِ
وثقافتــه وكفاءتــه الف ِّن ّيــة ،وعلــى طباعــه وتماســك
ٍ
ٍ
وقــدرات
خبــرات
شــخصيته ،وعلــى مــا اكتســبه مــن
ّ
ـي الــذي ينتمــي
ـ
االجتماع
ـط
ـ
الوس
ـة
ـ
ي
أهم
ـى
ـ
وعل
ســابقة،
ِّ
ّ
الديانــة ،الحــزب،
إليــه (األســرة ،الطبقــة
االجتماعيــةّ ،
ّ
ال ّنــادي) ،علــى القيــم التــي يمثِّلهــا ،علــى ثروتــه ،علــى
واالجتماعيــة ،وكــذا نظــرة اآلخرين
ـخصية
وجاهتــه الشـ
ّ
ّ
لــه ،وعلــى عالقاتــه والمهــام واألدوار التــي يمارســها في
الســلطات
المجتمــع وطريقتــه فــي إنجازهــا ،إضافة إلى ُّ
ســمية التــي يتم َّتــع بهــا .ال يمكــن حصــر جميــع
الر
َّ
ّ
االجتماعيــة دون إغفــالِ
ـوة
ـ
للق
ـس
ـ
تؤس
ـي
ـ
الت
ـل
ـ
العوام
ِّ
ّ
بعضهــا ،ومــع ذلــك فــإن قائمــة العوامــل هــذه تكفــي
إلعطــاء فكــر ٍة واضحــة عــن هــذا الموضــوع.
وأي ـ ًا كانــت العالقــة ،فــإن طرفيهــا يتمتعــان بدرجـ ٍ
ـات
ّ
ِ
ـن يمتلك قــوة أكثر
ـ
وم
ـة،
ـ
االجتماعي
ـوة
ـ
الق
ـن
ـ
م
ـة
ـ
متفاوت
َ ْ
ّ
فــي موضــوع العالقــة هــذه يؤ ِّثــر علــى أفعــالِ اآلخــر،
النفســية .وعلــى الرغــم مــن التقــاء
وعلــى حالتــه
ّ
ـإن الطرف
التأثيريــن فــي صميــم العالقــة محلِّ ال َّنظر ،فـ ّ
األقــوى يقــوم ،وبدرجــة متفاوتــة مــن الوعــي ،بتعديــل
اســتخدام قوتــه وفقـ ًا لقــوة الطــرف اآلخــر كلّمــا اقتربت
ـارق بين القوتيــن كبيراً.
مــن حالــة الــا تأثيــر ،أو كان الفـ ُ
وبشــكلٍ عــام ،وفيمــا يتع َّلــق بأمــور بعينهــاُ ،يالمس كلُّ
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ٍ
شــخص ،وفــي مختلــف مراحــل حياتــه ،تنامــي قوتــه
أن كلّ شــيء ُيوحــي
االجتماعيــة وتناقصهــا« .هــذا مــع ّ
ّ
بوعي
ة،
االجتماعي
يتصرفون فــي عالقاتهــم
ـأن األفــراد
ٍ
بـ ّ
َّ
ّ
أم ال ،بطريقـ ٍ
االجتماعية،
ـة تحفظ لهم مســتوى قوتهــم
ّ
أو ترفــع مــن شــأنها»( .)3وهذه هــي الطريقــة االعتيادية
االجتماعيــة ،بحيــث يكــون التأثيــر تلقائي ًا
فــي العالقــات
ّ
(عندمــا تقتــرن الوجاهــة بالترهيب) ،أو مدروسـ ًا (عندما
والحجــج ،وال ّتغريــر ،وممارســة
يتــم إعمــال ال ّنصائــح
ُ
السلطات).
ُّ
ـإن الطّ ابع المطلــق والعام لهــذه المعادلة
ـ
ف
ـك
ـ
ذل
ـع
ـ
وم
ّ
ـرد فرضيــة عمــل اســتلهمناها مــن
ال يعــدو كونــه مجـ َّ
أعمــال دوبريــل مــع فــروقٍ طفيفــة .ولكــن قــد ُيقــال
ـدم ال ّنجــاح
عامــة تقـ ِّ
بـ ّ
تؤســس لفكــرة ّ
ـأن هــذه الفرضيــة ّ
ٍ
االجتماعيــة .وســيكون فــي
كأســاس وحيــد للحيــاة
ّ
ذلــك إعــادة لطــرح فانــس بــاكارد فــي «المهووســون
ربما ّإل على حالة المجتمع
بالوجاهــة» ،الــذي ال ينطبق َّ
األميركــي فقــط .فأيــن التناقــض مــع المعنــى الحقيقــي
لهــذه الفرضيــة؟
فلنتنــاول حالــة أولئــك الذيــن يرفضــون النجــاح
االجتماعــي ،ويهربــون مــن النجــاح ،ومــن كافــة
ّ
ميزهــم عــن
الم ّ
ُ
قــدرات التــي فــي متنــاول أيديهــم ،و ُن ِّ
أولئــك الذيــن يرفضــون عبوديــة النجــاح فــي الحيــاة،
ـرر بوضــع أنفســهم في مواقــف غامضة
وينشــدون التحـ ُّ
أقــرب مــا تكــون إلــى التضييــق علــى الــذَّ ات .فهنــاك مــن
المتعــة
يوثــر عــدم الفــوز فــي مبــارا ٍة مــا العتقــاده «بــأن ُ
الصــراع علــى الفــوز
تكمــن فــي اللعــب ذاتــه وليــس فــي ِّ

الــذي يفســد هــذه المتعة» .هــذا النمط من
يعبــر عــن قــوة فــي الشــخصية،
المواقــف ِّ
ٍ
بطريقــة مختلفــة
للتصــرف
قــوة كافيــة
ُّ
تتماهــى مــع حالــة تأكيــد الــذَّ ات والســعي
ُ
إلــى كســب مكانـ ٍ
عينــة
ـة مرموقــة فــي أطــر ُم َّ
َ
وفــي عيــون بعــض األشــخاص علــى األقــلّ .
بتفــوق
األعــم ينتهــي األمــر
وفــي الغالــب
ُّ
ّ
المدلّــل» ،الــذي يســتقلّ بحياتــه
«االبــن ُ
الشــاب النبيل،
عــن محيطه األســري ،علــى ّ
الــذي يبقــى فــي كنــف والديــه الســتحقاق
االجتماعيــة .ففكــر المــرء وعملــه
مكانتــه
ّ
ليــس لــه معنــى ّإل مــن «منظــور اآلخرين»،
حقيقيـ ًا كان أو
ومــن خاللهــم يتل َّقــى ُحكمـ ًا
ّ
افتراضي ـاً ،مرجــو ًا أو غيــر مرجــو ،متوقَّع ـ ًا
ّ
أم غيــر متو َّقــع.
ـرف «خــارج أطــر المجتمــع»
ال يمكننــا ال ّتصـ ُّ
حتــى وإ ِْن رغبنــا فــي ذلــك ،ألننــا متماهــون
ـي بطبعه .وال
فيــه ،واإلنســان كائــن اجتماعـ ّ
ـك بــأن لــدى المــرء إمكانيــة الهــروب مــن
شـ ّ
المجتمــع مــن خــال الرفــض المطلــق لــكلّ
شــيء أو حتــى االنتحــار ،لكــن ذلــك يم ِّثــل
شــك ً
ال من العزلــة واالغتــراب وحالة مرضية
فســر لنا مدى انخــراط غالبية الناس
حــادة ُت ِّ
ـي أو من
فــي لعبــة «القــوة
االجتماعية» بوعـ ٍ
ّ
خــال تكييــف الوعي.
االجتماعيــة
ـوة
ـ
بالق
ـة
المتعلِّقـ
ّ
إن الفرضيــة ُ
ّ

المعــاش مــن
تمكِّ ــن مــن تفســير الواقــع ُ
خــال األدوار والمراكــز والتراتبيــة فيمــا
فســر ،فــي إطــار منظومــة
بينهــا .كمــا أ ّنهــا ُت ِّ
اجتماعية
هرمية
عينة ،وجود تراتبية
قيــم ُم َّ
ّ
ّ
ـمية تــوازي التراتبيــة الهرميــة فــي
غيــر رسـ ّ
السـلَّم الوظيفــي .ومــن األمثلــة علــى ذلك:
ُّ
 ت َّتجــه أنظــار الجنود في أرض المعركة إلىالرقيــب ذي الخبــرة والشــجاعة ،وال ُيل َتفــت
تردد.
الم ِّ
إلــى المالزم الشــاب ُ
والمنفِّــذ
 ُمســاعد المديــر هــو الملهــمُ
الحقيقــي لسياســة الشــركة ،ويجــد المديــر
ـع يحتــم عليــه طاعتــه إذا ما
نفســه فــي وضـ ٍ
الخارجيــة قلــب األدوار.
هيــأت الظــروف
ّ
 ُمعظــم الزوجــات يقمــن بــدور رب األســرةوالمربــي الفعلي.
ِّ
فــي لجنــة مــا والتــي تتم َّتــع بصالحيــات
قانونيــة التخــاذ القــرارات تعمــل مــا يمليــه
قرر ًا
عليهــا ســكرتيرها الــذي ال يعدو كونــه ُم ِّ
ومن ِّفــذاً.
ُ
وهــذه الحــاالت تأتــي علــى ســبيل المثــال ال
الحصر.
االجتماعيــة معياريــة ،بمعنــى
القــوة
إن
ّ
ّ
ّ
أ ّنهــا تم ِّثــل المبــدأ ذاتــه الــذي يضفــي داللــة
االجتماعيــة والتــي
واضحــة علــى العالقــات
ّ
بدورهــا تضفــي شــرعية علــى هــذا المبــدأ
إ ِْن حدثــت بشــكلٍ طبيعــي .وفــي بعــض

اللّحظــات الحرجة ،تتســارع األحداث وكأن
صوتـ ًا ما يصرخ قائـ ً
االجتماعية
ا «إن قوتك
ّ
تتطلَّــب منــك اليــوم ال ّتضحيــة» ،ويحــدث
ـاس بحياتهم من أجل
بالفعــل أن ُيضحــي أنـ ٌ
ذلــك ،وهــم يجهلــون فــي معظــم األحيــان
ـؤدون ذلــك
الســبب والدوافــع لفعلهــم ،ويـ ّ
تحــت يافطــة «أداء الواجــب».
إننــا نالمــس هنــا واحــد ًة مــن أعمــق قواعــد
ندعــي هنــا أ ّننــا
النظــام
االجتماعــي ،وال َّ
ّ
علمي ـ ًا لذلــك ،لكننــا نعتبــر
ـدم تفســير ًا
نقـ ِّ
ّ
االجتماعيــة تمثِّــل
أن فرضيــة القــوة
ّ
ّ
جيــدة .وفــي كلّ األحــوال
ــة
نظري
مقاربــةً
ّ
ّ
االجتماعيــة تبــرز مــن خــال
فــإن القــوة
ّ
ّ
االجتماعيــة و ُت َترجــم عبر
ـات
ـ
العالق
ـروط
شـ
ّ
التأثيــر األحــادي أو الثنائــي .وتم ِّثــل العالقة
االجتماعية وهذا
االجتماعيــة رافعــةً للقــوة
ّ
ّ
أمــر ال غــرو فيــه .وقــد أوضــح دوبريــل بــأن
االجتماعية أو الرفع
المحافظــة علــى القــوة
ّ
مــن شــأنها ،يتطلَّــب أمــور ًا ثالثــة :القــوة،
تبادلــة .هــذه األمــور
الم َ
اإلقنــاع ،المنفعــة ُ
االجتماعيــة
ـات
ـ
العالق
الثالثــة تجعــل مــن
ّ
التأثيريــة .ويتــم وســم
رافعــةً للقــدرات
ّ
عالقــة مــا بأ ّنهــا قائمــة علــى «القــوة» ،أو
«اإلقنــاع» ،أو علــى «تبادل المنفعــة» ،وفق ًا
ألن المعايير الثالثة
للصفــة الغالبة عليهــاّ ،
ٍ
بدرجــة مــا فــي ّأيــة عالقــة
تكــون حاضــرة
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اجتماعيــة .فلنأخــذ حالــة اقتتــال جندييــن
ّ
معزوليــن بالســاح األبيــض ،بعيــد ًا عــن
العامــة وعالقــة القــوة بالطبــع،
المؤ ِّثــرات
ّ
ُ
أن كلّ مقاتــل يحــاول مــن خــال
وســنجد ّ
موقفــه وكلماتــه وصرخاتــه إقنــاع اآلخــر
أن هناك
باالستســام أو الهرب .كما ســنجد ّ
تنســيق ًا ضمني ًا «لســير االقتتال» بغية تالفي
األســوأ ،وتج ُّنــب المــوت فــي حالــة التكافــؤ
ومحاولــة تحييــد الخصــم دون قتلــه ،وهــذا
ـادل.
نـ ٌ
المتبـ َ
ـوع مــن التنــازل ُ
اقتصاديــة تمثِّــل
صفقــة
أي
فــإن
وبالمثــل
ّ ّ
ّ
تمــر بمفاوضــات قائمــة
تبــادالً ،ولكنهــا
ّ
علــى اإلقنــاع ،ويتخلَّلهــا إضفــاء الشــعور
بالقــوة ،مهمــا كانــت هامشــية ،للشــخص
ـادي .وال بــد مــن
ـوق المـ ّ
الــذي يتم َّتــع بالتفـ ُّ
االجتماعية على درجةٍ
أن تكتنــف العالقــات
ّ
مــا مــن ال َّتس ـلُّط واإلكــراه اإلرادي.
االجتماعيــة بشــكلٍ مغايــر
ُتســتغل القــوة
ّ
فــي المجتمعــات المختلفــة وفقـ ًا لمنظومة
القيم فيها .وينســحب تأثيــر هذه المنظومة
طائفيــة كانــت ،أو
علــى نمــط العالقــات
ّ
تعاونيــة .وفــي
مجتمعيــة ،أو تنافسـ ّـية ،أو
ّ
ّ
هــذه ا ُ
عينــة
م
ـرق
ـ
ط
ـاك
ـ
هن
ـة،
ـ
ع
تنو
الم
ـر
ـ
ط
أل
ِّ
ُ
ُ
َّ
االجتماعية،
خاصــة للقــوة
للتأثيــر وأشــكال
ّ
ّ
ولــكلّ مجتمــع خصوصياته في هذا الشــأن.
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فــي عالقــات التعاون يخضــع كلّ طرف فيها
للقــوة واإلقنــاع وتبــادل المنفعــة ،ويحــاول
أن يضــع نفســه فــي أفضل مكانــة من خالل
ـخصية ومــن منظــو ٍر
تنفيــذ افتراضاتــه الشـ
ّ
وحيــد فــي تحقيــق الهدف المشــترك.
أمــا فــي العالقــات التنافســية ،فــإن الجميع
ّ
يخضــع للقواعــد المعياريــة للعبــة القــوة
واإلقنــاع وتبــادل المنفعــة ،ويحــاول كلّ
طــرف التغلــب علــى اآلخريــن مــع إدراك أن
نجــاح األفضــل ســيح ّقق أفضــل األهــداف
التــي تهــم المجتمــع.
وفــي واقــع األمــر ،وبعيــد ًا عــن التعميــم،
نجــد فــي المجتمعــات ذات التركيبــة
عينــ ًا مــن المنافســة
العالميــة قــدر ًا ُم َّ
الطائفيــة
والتعــاون .وتتطلَّــب العالقــات
ّ
التعــاون ،ولكنــه تعــاون تلقائــي قائــم علــى
ـد كبيــر
التجانــس الفكــري ،ويتــم وإلــى َحـ ٍّ
دون وعــي ،وكأنــه تضامن آلي حســب تعبير
دوركايــم .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن
الفرديــة يدفــع
االجتماعــي وبــروز
النمــط
ّ
ّ
إلــى المنافســة التــي نجدهــا حاضــرة فــي
االجتماعيــة ولــو بشــكلٍ كامــن.
العالقــات
ّ
لكــن الوعــي بالتكامــل بيــن األشــخاص
يخلــق عالقــات تعــاون قائمة على الحســاب
وتحكيــم العقــل .فــإدراك هــذه الحاجــة

ـدد منظومــة العالقــات التعاونيــة ويبلغ
ُيحـ ِّ
بهــا الفاعليــة الكاملــة .ويكــون التعــاون
نقــاء ،فــي حيــن يكــون
الطائفــي أكثــر
ً
التعــاون المجتمعــي أكثــر فاعليــة.
وأخيــراً ،ال يمكــن للمنافســة التــي تفتــرض
حــدث ّإل بقــدر مــا يكــون
بــروز الفــرد أن َت ُ
اجتماعــي.
حضــور
لمجمــوع األفــراد
ٌ
ٌّ
■ ترجمة :حميد عمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
 - 1مقــال للباحــث البلجيكــي هنــري جــان ُ ،Herni Janneنشــر
االجتماعية في عددهـــا رقم ،2016 /86
فــي مجلــة معهــد العلوم
ّ
تحـ�ت عنـــــ�وان Le relationnel est vecteur de force so� « 
 ، » cialeو ُنشر إلكترونيا في  23يوليو  ،2019ونجده على الرابط :
http://journals.openedition.org/ris/390.
ويفســر روبــرت
جــداً،
ــد نظــرة دوبريــل هــذه حديثــة
ُ - 2ت َع ُّ
ّ
ّ
كيرتــون بوضــوح بــأن األمــر يتع َّلــق بعالقــات غيــر متماثلــة بيــن
ـردة لشـ ٍ
ـخص مــا ،بــل إنــه
أشــخاص« :والتأثيــر ليــس ســمة مجـ َّ
يم ِّثــل عمليــة تشــمل شــخصين أو أكثــر» ( .انظر :أنمــاط التأثير
Patterns of influence, in Paul F. Lazqrfled et Frank :
N. Stanton (S.l.d.), Communications Research, New
.)York, Harper’s, 1948, P. 208
ـك فــي أن
 - 3كتــب جــوزف هـــ .فيشــر« :ليــس هنــاك أدنــى شـ ّ
اإلنســان يســعى إلــى تحقيــق مصلحتــه الذاتيــة فــي حــدود مــا
ـرة .وهــو يســعى
يتفــق مــع معاييــر الســلوك ُ
المعتــادة والمقـ ّ
ــن
م
ومباركــة
اعتــراف
علــى
الحصــول
فــي ذات الوقــت إلــى
َ ْ
االجتماعيــة الــذي مــن
ـرد
ـ
الف
ـة
ـ
مكان
د
ـد
حولــه ،ألن ذلــك يحـ
ِّ
ّ
أن امتثــال األفعــال للمعاييــر
مصلحتــه الحفــاظ عليهــا .كمــا ّ
االجتماعيــة( .انظــر Joseph H. Ficher, :
ـم للقــوة
عامــل ُمهـ ّ
ّ
La Sociologie. Notations de base, Paris, Editions
.)Universitaires,1960, P.331
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هل يجعلنا ال َّذكاء سعداء؟
ذكاء أكرث سعاد ًة من اآلخرين.
من املمكن أن يكون الناس األكرث
ً
وهذا يشمل اإلنجاز املهني واملايل الذي تتيحه نسبة ذكاء عالية.
بأهمية أكرب من نسبة الذَّكاء.
ولكن من أجل الرفاه ،يحظى الذَّكاء العاطفي لدى الفرد
ِّ
سكوت باري كوفمان*

المعياريـــة لعـــام ،1923
فـــي دراســـته
ّ
«الـــذَّكاء كمـــا تقيســـه االختبـــارات»،
كتـــب إدويـــن بورينـــغ أن «الـــذَّكاء هـــو
مــا تختبــره االختبــارات» .بعــد مــا يقــرب
م ــن ق ــرنٍ م ــن البح ــث ،صرن ــا نعل ــم أن
ـجل
هــذا التعريــف ضيـ ٌ
ـق للغايــة ،كمــا سـ َّ
بورينــغ ذلــك بنفســه .لهــذا الســبب يجب
أن تك ــون االختب ــارات مع َّق ــدة بم ــا يكف ــي
ٍ
طيـــف واســـع مـــن الوظائـــف
الســـتثارة
المعرفي ــة ،وبالتال ــي توفي ــر ص ــورة أكث ــر
ّ
المعرفي ــة .بش ــكلٍ
ـرد
ـ
الف
ـدرات
ـ
دق ــة لق
ّ
مؤشـــر
المعرفيـــة هـــي
فالمهـــارة
عـــام،
ِّ
ّ
للنجـــاح فـــي الحيـــاة (فـــي الدراســـة،
والص َّحـــة وطـــول
والمســـيرة المهنيـــة،
ِّ
العمـــر).
ولكــن هــل يتيــح الــذَّكاء للمــرء أن يكــون
أيضـ ًا ســعيداً؟ خلصــت بعض الدراســات
إلــى عــدم وجــود صلــة بيــن نســبة الــذَّكاء
بينـــت
ّ
الفـــردي والســـعادة .بالمقابـــلَّ ،
دراســات أخــرى أن األفــراد ذوي مســتوى
ـدالت رف ــاه
ال ــذَّكاء األضع ــف يب ــدون مع ـ َّ
ـــن يتمتعـــون
ضعيفـــة بالمقارنـــة مـــع َم ْ
ٍ
ذكاء عالي ــة .وم ــع ذل ــك ،فف ــي
بنس ــبة
إحـــدى هـــذه الدراســـات ،تـــم تقليـــل
الشــعور بالتعاســة ،لــدى األفــراد الذيــن
ٍ
ـداً،
يعانــون مــن نســبة
ذكاء منخفضــة جـ ّ
بنســبة  ، ٪ 50بعــد مراعــاة دخــل األســرة
العقليــة .وبالنســبة
الص َّحــة
واضطرابــات ِّ
ّ
ألصحــاب الدراســة« ،فمــن الممكــن رفــع
مســتوى ســعادة المجموعات ذات نســبة
ال ــذَّكاء ا َ
ألق ــلّ ع ــن طري ــق الرعاي ــة الت ــي
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متغيـــرات  -رافعـــات مثـــل
تســـتهدف
ِّ
المهني،
ـب
ـ
التدري
ـز
ـ
تعزي
ـع
ـ
(م
المداخيــل
ّ
وبالتال ــي قابلي ــة التوظي ــف ،عل ــى س ــبيل
المثـــال) ،واألعـــراض العصابيـــة (مـــن
خـــال الكشـــف بشـــكلٍ أفضـــل عـــن
العقلي ــة بش ــكلٍ خ ــاص)».
االضطراب ــات
ّ
لكـــن هـــذه الدراســـات اقتصـــرت علـــى
عالم ــة واح ــدة للس ــعادة :اإلش ــباع فيم ــا
يتعلَّـــق بالحيـــاة .مـــن اآلن فصاعـــداً،
أصب ــح ل ــدى الباحثي ــن األدوات الالزم ــة
مؤشــرات
الختبــار مجموعــة واســعة مــن
ِّ
الرفـــاه ،بمـــا فـــي ذلـــك االعتمـــاد علـــى
ـخصية ،والعالقات
الــذات ،والتنميــة الشـ
ّ
اإليجابيـــة بيـــن األشـــخاص ،والقبـــول
الذاتــي ،والتحكُّ ــم ،والتوجيــه ،والمعنــى
ال ــذي يمنح ــه الم ــرء لحيات ــه.
ت ــم إج ــراء دراس ــة جدي ــدة ،باس ــتخدام
األدوات المذكــورة ،مــن طــرف فريــق آنــا
ديميترييفيتـــش ()Ana Dimitrijević
لتحليـــل الروابـــط بيـــن أشـــكال الـــذَّكاء
الخاصـــة بالرفـــاه.
المتعـــددة وتلـــك
ِّ
ّ
انطلـــق الفريـــق مـــن التعريـــف التالـــي
للــذَّكاء« :القــدرة علــى فهــم اســتدالالت
التكيـــف بفعاليـــة مـــع
معقَّـــدة ،وعلـــى
ُّ
المحي ــط ،وعل ــى التع ُّل ــم م ــن التج ــارب
الشـــخصية ،وعلـــى تنويـــع أشـــكال
االســتدالل ،والتغ ُّلــب علــى العقبــات من
خ ــال التفكي ــر» .يش ــمل ه ــذا التعري ــف
مجــاالت أكثــر تفصيــاً مــن الــذَّكاء ،مثــل
الـــذَّكاء العاطفـــي.
بعـــد ذلـــك ،أجـــرى الباحثـــون سلســـلة

اختبــارات علــى ذكاء ورفــاه  288موظف ـ ًا
مــن مختلــف اإلدارات فــي شــركة إلنتــاج
مقره ــا ببلغ ــراد.
األلب ــان يوج ــد ُّ

العوامل االجتماع ّيّة واالقتصاديّّة

أوالً ،ترتبــط نســبة الذَّكاء
فمــاذا وجــدوا؟ ّ
والــذَّكاء العاطفــي كليهمــا ،لكــن بشــكلٍ
مســـتقل ،بالرفـــاه .بينمـــا ترتبـــط نســـبة
إيجابيـــ ًا بالعالقـــات
الـــذَّكاء ارتباطـــ ًا
ّ
الشـــخصية ،وقبـــول الـــذات ،وتنميـــة
ّ
ـخصية ،والتحكُّ ــم ،والمعن ــى ال ــذي
الش ـ
ّ
ُيعط ــى للحي ــاة ،وباإلضاف ــة إل ــى ذل ــك،
يرتب ــط ال ــذَّكاء العاطف ــي أيضــ ًا بالق ــدرة
ـي ف ــي الحي ــاة.
عل ــى االس ــتقالل الذات ـ ّ
ـدد الرئيس ــي للرف ــاه ف ــي قل ــب
إن المح ـ ِّ
ّ
المقـــاس بنســـبة الـــذَّكاء ،هـــو
الـــذَّكاء
ُ
الـــذَّكاء الســـائل غيـــر اللفظـــي ،والـــذي
يتطلَّـــب قـــدر ًة قويـــة علـــى مالحظـــة
العالق ــات بي ــن األش ــياء وعل ــى التفكي ــر
(ممـــا يســـمح ببنـــاء نمـــاذج
التجريـــدي ّ
عام ــة م ــن معلوم ـ ٍ
ـات متناث ــرة) .ب ــل إن
ّ
رأي مف ــاده أن ه ــذا
ـن
ـ
ع
ـع
ـ
يداف
ـض
ـ
البع
ٍ
الن ــوع م ــن التفكي ــر االس ــتداللي يرتب ــط
ارتباطـــ ًا وثيقـــ ًا بالـــذَّكاء الشـــامل.
االجتماعيـــة
وبمجـــرد إزاحـــة العوامـــل
َّ
ّ
ِ
تترجـــم فـــي اآلن
واالقتصاديـــة( ،والتـــي
ّ
ذاتــه التكويــن الممتــاز واألجــر األفضــل)،
يختفـــي الرابـــط بيـــن نســـبة الـــذَّكاء
والرفـــاه .ووفقـــ ًا للباحثيـــن ،فـــإن ذلـــك
يمي ــل إل ــى البرهن ــة عل ــى أن نس ــبة ذكاء
ـؤدي إل ــى «زي ــادة الرض ــا ع ــن
ممت ــازة ت ـ ِّ

الــذات وعــن الحيــاة ،مــن خــال تمكيــن
ـي
األفــراد مــن اكتســاب الوضــع االجتماعـ ّ
المناســـب والوســـائل الماليـــة الالزمـــة
ل ُفــرص أفضــل ،ولجــودة حيــاة أفضــل».
بالطب ــع ،ال يعن ــي ه ــذا أن نس ــبة ال ــذَّكاء
ـادي
ـي -اقتصـ ّ
هــي مجــرد قيــاس اجتماعـ ّ
بســيط :إذ هنــاك ارتبـ ٌ
ـاط قــوي بيــن نســبة
الــذَّكاء والرفــاه .ومــع ذلــك ،تشــير هــذه
النتائـــج إلـــى أن هـــذا الرابـــط يعتمـــد
حـــد كبيـــر علـــى الفـــرص (الماليـــة
إلـــى
ٍّ
والتعليميــة )...التــي يتيحهــا ذكاء الفرد.
ومـــاذا عـــن الـــذَّكاء العاطفـــي ،فـــي
كلّ هـــذا؟ تركـــز اختبـــارات الـــذَّكاء
العاطفـــي األكثـــر تنبـــؤ ًا بالرفـــاه ،علـــى
الوظائ ــف األكث ــر «اس ــتراتيجية» :الفه ــم
يفـــك األفـــراد،
وتدبيـــر االنفعـــاالت.
ّ
الذي ــن يتم َّتع ــون بأعل ــى الدرج ــات ف ــي
اختب ــارات ال ــذَّكاء العاطف ــي المذك ــورة،
تشـــفير اإلشـــارات االنفعاليـــة الصـــادرة
عـــن اآلخريـــن بســـهولة ،ويســـتطيعون
التحكُّ ـــم بيســـر أكبـــر فـــي انفعاالتهـــم
وانفعـــاالت الغيـــر ،مـــن أجـــل تحقيـــق
والشـــخصية ،أو
االجتماعيـــة
أهدافهـــم
ّ
ّ
لمس ــاعدة اآلخري ــن ف ــي القي ــام بذل ــك.

الذَّكاء العاطفي مفتاح الرفاه

لذلـــك فـــإن للـــذَّكاء العاطفـــي تأثيـــر ًا
مباشـــر ًا علـــى الرفـــاه ،وتظـــلّ هـــذه
العالقـــة صحيحـــة بغـــض النظـــر عـــن
االقتصاديــة للفــرد.
االجتماعيــة -
البيئــة
ّ
ّ
عــاوة علــى ذلــك ،فمــن بيــن مجموعتــي
االختبـــارات -األولـــى علـــى قياســـات
نســـبة الـــذَّكاء ،والثانيـــة علـــى الـــذَّكاء
العاطفـــي -تبقـــى مجموعـــة اختبـــارات
ـي ه ــي العالم ــة األكث ــر
ال ــذَّكاء العاطف ـ ّ
تعبيــر ًا عــن الرفــاه ،متجــاوزة بذلــك ليس
فقــط نســبة الــذَّكاء ،ولكــن أيض ـ ًا العمــر
االقتصـــادي
االجتماعـــي -
والمســـتوى
ّ
ّ
للشـــخص الـــذي خضـــع لالختبـــار.
ـجلة ،ف ــإن ال ــذَّكاء
المس ـ َّ
وفقــ ًا للنتائ ــج ُ
ـي -وبشــكل أكثــر تحديــد ًا القــدرة
العاطفـ ّ
ـخصية علــى التحكُّ ــم فــي االنفعاالت
الشـ
ّ
لك ــي يمن ــح الم ــرء نفس ــه جمي ــع ف ــرص
تحقيــق هـ ٍ
ـدف مــا -هــو شــكل مــن أشــكال
ال ــذَّكاء ال ــذي يمك ــن أن يس ــاعد األف ــراد
ـراء ،بغ ــض
عل ــى عي ــش حي ــوات أكث ــر ث ـ ً

االقتصـــادي الـــذي
النظـــر عـــن الســـياق
ّ
يعيشـــون فيـــه.
ربمــا يكــون الــذَّكاء ضروريـ ًا لالزدهــار من
َّ
تمه ــد نس ــبة
ـذا،
ـ
وهك
ـة.
ـ
مختلف
ـب
ـ
جوان
ِّ
ذكاء عاليـــة الطريـــق لتعليـــم أفضـــل.
ويحصـــل األفـــراد عمومـــ ًا علـــى نتائـــج
أفضــل فــي التقييمــات ،وغالبـ ًا ما يشــكِّ ل
األداء فـــي الدراســـات الرافعـــة األولـــى
ـي.
الضروري ــة للتق ـ ُّ
ـدم المهن ـ ّ
إن العالقــة بيــن نســبة الــذَّكاء واالنفتــاح
عل ــى التج ــارب الجدي ــدة كاش ــفةٌ أيضــ ًا
بقــد ٍر كبيــر .غالبـ ًا مــا يكون لألفــراد الذين
ٍ
ذكاء أعلـــى ،درجـــات
يتميـــزون بنســـبة
َّ
أفضــل والســيما فــي مجــاالت المشــاركة
الفكريـــة ،واإلبـــداع ،واالســـتبطان،
ّ
ـري ،والخي ــال.
ـ
الفك
ـق
ـ
والعم
ـة،
ـ
والبراع
ّ
إن ه ــذه الق ــدرة عل ــى التفكي ــر العمي ــق
أساســـية إلدارة مخاطـــر الحيـــاةُ .تشـــير
ّ
الدراســـات إلـــى أنـــه بإمكاننـــا الخـــروج
مرفوع ــي ال ــرأس م ــن وضعي ــات مؤلم ــة
صادمـــة ،إذا تب َّنينـــا شـــك ً
صحيـــ ًا مـــن
ال
َّ
االجتهـــاد ،نســـعى فيـــه إلـــى الحصـــول
علـــى معنـــى أعمـــق للحـــدث لتحويلـــه
إلـــى فـــرص ألنفســـنا ولآلخريـــن.
إن فوائـــد الـــذَّكاء العاطفـــي مختلفـــة.
فمـــن اللحظـــة التـــي نعتبـــر فيهـــا أن
حيــاة غنيــة غالبـ ًا مــا تحتــاج إلــى تحقيــق
األهـــداف التـــي وضعناهـــا ،يكـــون مـــن
المنطق ــي اعتب ــار الق ــدرة عل ــى التحكُّ ــم
ف ــي انفعاالتن ــا الموجه ــة لخدم ــة س ــعي
أوس ــع ،مرتبط ــة ارتباطــ ًا وثيقــ ًا بالرف ــاه

وتحقيـــق الـــذات.
شـــك فـــي أن النتائـــج األكثـــر
مـــا مـــن
ّ
إثــار ًة لالهتمــام ،ســوف تأتــي مــن تحليــل
التفاعـــات بيـــن نســـبة الـــذَّكاء وبيـــن
الـــذَّكاء العاطفـــي .أظهـــرت النتائـــج
بالفعـــل أن الـــذَّكاء العاطفـــي يعـــ ِّزز،
فــي بعــض المواقــف ،أداء نســبة الــذَّكاء
المرتفعــة ويمكنــه أيض ـ ًا تعويــض نســبة
ُ
الـــذَّكاء المنخفضـــة ،كمـــا أوضحـــت
ذلـــك دراســـة تعـــود إلـــى ســـنة .2015
ف ــي المس ــتقبل ،س ــوف تحت ــاج البح ــوث
إلـــى االهتمـــام بشـــكلٍ أكثـــر تحديـــد ًا
بالتفاعـــات بيـــن هذيـــن الشـــكلين مـــن
الـــذَّكاء.
يمكــن للمــرء بالطبع أن يتو َّقــع ،أن تعمل
ـم الكشــف عنهــا ،فــي كال
الروابــط التــي َتـ َّ
اال ِّتجاهيــن ،وأن يزيــد كون المرء ســعيد ًا
مــن األداء الفكــري أيضـاً .مــن المحتمــل
أن يتوافـــق االرتباطـــان المتالزمـــان فـــي
الدراســة التــي أُجريــت.
■ ترجمة :عبد الرحيم نور الدين
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يدرس في جامعة كولومبيا بنيويورك ،ويكتب
* عالم نفس ِّ

عمود «العقول الجميلة» في المجلّة العلمية «Scientific

مدونة صوتية ُتع َنى بموضوعات
 »Americanكما له َّ

سيكولوجية:

/https://psychologypodcast.libsyn.com

المصدر :مجلّة « »Cerveau & Psychoعدد ( ،)112يوليو-

أغسطس .2019
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قراءات

حيــاة ِثربان ِتــس سلســلة مــن التعاســة واملعانــاة ،فقــد ســيطرت عــى نفســه
ـق ،يف معركــة لبانتو ،يف الجزائر؛ حيث
فكــرة البطولــة ،وكان كذلــك ،بحـ ّ
حســان .و ّ
ملا
حظــي بتقديــر «خــوان دي أوســريا» ،وتقديــر ملــك الجزائــر ّ
عاد إىل اسبانيا ،خابت آماله ،فوضع أحالمه الذابلة ،وهو يف عنفوان
شــبابه ،يف جســد شــيخ عاجــز عــن أن يح ِّقــق تلــك األحــام ،فقــاده
أما دون
خياله إىل صورة النبيل الالمع الذي ليس هو ذلك الشيخّ .
ِ
كيخوت ،فقد جاء من الصورة املتو ِّلدة عن مقابلة أحالم ِثربانتس
ِ
الفتيــة مــع صــورة الشــيخ ِ
والتعــب الــذي هــو ِثربان ِتــس،
التعــس
ّ
أيضـ ًا .ويف هــذا املزيــج املضطــرب مــن الهــرم والشــباب ،تكمــن
روح الســخرية .لقــد جــاء ِثربان ِتــس ليقــول لــدون كيخــوت أو
للقــارئ:ال أنــا ،وال أنــت ميكننــا أن نُقـ ّـوم العــامل الفاســد.
الحسن بواجالبن
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دون كيخوت دي المنتشا

هل كان ضح ّية مقروءاته!

«دون كيخوت» يق ِّلد
بطل مقروءاته ،ويتطابق
حد التّماهي،
معه إلى ّ
فقد تخ َّلى عن هو َّيته
الحقيقية ،وبدأ يج ّرد
بطل رواياته من
خصائصه ليتبنّاها .إن
دون كيخوت مم ِّثل في
عالمُ ،أعيدت صياغته
وتاريخ َّيتهِ ،ل َيبدو مختلفًا
عن عالمه المعاصر الذي
يحيا فيه

كان دون كيخــوت يقــرأ روايــات الفروســية ،وعــاش
علــى الشــاكلة التــي كُ تــب بهــا عنــه .أحــدث فيــه
أدت بــه إلــى أن يكــون مهووسـ ًا بإعادة
الســرد أزمــة َّ
هويتــه ،كمــا هــو شــأن شــخصية «مــدام
تكويــن َّ
بوفـ�اري» فـ�ي روايـ�ة «جوسـ�تاف فلوبيـ�رG. Flau�-
ـب دون كيخــوت علــى قــراءة الروايــات
 .»bertانكـ ّ
تمجــد البطولــة؛ ظ ّنــ ًا منــه أنهــا ســتمنحه
التــي ِّ
الحقيقــة التــي كان يبحــث عنهــا.
ـرد
كيــف نمســك الحقيقــة؟ وكيــف ُننشــئها؟ إن مجـ َّ
التفكيــر فــي هــذا األمــر ُيخ ِّلــف فــي أنفســنا شــعور ًا
بغرابــة مزعجــة! يبــدو لــي دون كيخــوت؛ الرجــل
المنهــك ،كعــارض لمشــاهد مســرحية؛
ّ
المســن ُ
أي طريق في الشعاب ،والسهول ،واألودية،
فعلى ّ
ومتحمســ ًا
يظهــر دون كيخــوت ،دائمــاً ،نشــيطاً،
ِّ
عندمــا يريــد تثبيــت ديكوره لكي يشــرع في الحكي،
أو فــي إلقــاء خطبــة ،أو فــي توضيــح ســبب فرحتــه
مشــاهد حياتــه
العارمــة .لقــد لحقــت األســطورة
َ
المضحكــة ،علــى ســاق َْي ِه المتعب َت ْيــن مــن فــرط
واســتمراريته ،كمــا
الشــيخوخة وطــول المســير،
ّ
ِ
قصتــه التــي مــا إن تنتــه حتــى تبــدأ
لحقــت مشـ َ
ـاهد َّ
ـدون كيخــوت هــو المســافر الواقــف،
مــن جديــد .فـ ْ
تناســلت أســفاره ورحالته ،فتا َه لكي يســاعدنا على
أن نجــد أنفســنا .ولْنتأمــل مــا كتبــه ِثربان ِتس نفســه
عــن دون كيخــوت« :كان يعيــش ،منــذ زمــن ليــس
ممن يملكون رمحـاً ،ودرقة قديمة،
بالبعيــد ،نبيــل َّ
وجــواد ًا بائس ـ ًا وضامــراً ،وكلب ـ ًا ســلوقي ًا ( )...غــرق
فــي القــراءة؛ بحيــث راح يقضــي الليالــي والنهارات
أيض ـ ًا فــي قــراءات متواصلــة .وهكــذا ،ومــن قلــة
النــوم وكثــرة القــراءة جــف دماغــه وفقــد عقلــه،
امتــأ دماغــه بخيــاالت كلّ مــا قــرأه فــي الكتــب
بــدء ًا مــن الســحر إلــى المشــاجرات والمعــارك
والحــب
والتحديــات والجــراح ،وحتــى الكســور
ِّ
ّ
والعواصــف والحماقــات المســتحيلة .وقــد دخــل
المتوهمــة ،التــي
تصــوره أن كلّ تلــك البــدع
فــي
َّ
ُّ

يقرؤهــا ،حقيقيــة ،حتــى صــار ال يــرى ،فــي العالم،
قصــة أخــرى حقيقيــة غيرهــا(.»)1
ّ
ضحيــة ســرد أعجبــه،
كيخــوت»
«دون
وقــع
ّ
وتكونــت لديــه
،
ه
ـر
ـ
أس
ُ
َّ
واسترســل فــي قراءتــه حتــى َ َ
ونشــطت قناعــة أن
عقــدة نفســية
خاصــة غــذّ ت ّ
ّ
جــواالً؛ فنتــج عــن هــذا المعتقــد
يصيــر فارســ ًا
ّ
تحركاتــه أن صــار هائم ـ ًا علــى
المســؤول عــن كلّ
ُّ
وجهــه ،وشــارد ًا دائــم االرتحال .تب ّنــى دون كيخوت
يتحــرك كأنــه
ــق
نظــام الفروســية القديمــة ،فطَ ِف َ
َّ
يعيــش فــي زمــن فرســان الحقبــة القروســطية؛
فشــرع فــي تنظيــف بعــض األســلحة التــي كان
جــده ،وأمضــى زمنــ ًا غيــر يســير
جــد
يمتلكهــا
ّ
ّ
ليســمي فرســه؛ فأطلــق علــى
ليســمي نفســه أو
ِّ
ِّ
نفســه اســم «دون كيخــوت» ،واســم «روثينانــتِ
«علــى جــواده الهزيــل .لقــد استشــعر دون كيخوت
جنــون العظمــة ،والبطولة الفردية التي تقهر كلّ ما
ـن أنه
ـر ّي البطــل المقــدام .وكان يظـ ّ
يقــع تحــت ناظـ َ
أمــا رفاقــه ،فكانــوا ينظــرون
ـوالّ .
فــارس أصيــل وجـ ّ
إليــه نظرتهــم إلى شــخص ظريف ومجنــون :مفقود
ــم -فــي
داخــل عالمــه الداخلــي ،ومفقــود -مــن َث َّ
عالمــه الخارجــي ،كلّ ذلــك فــي عالــم ،لــم َيعــد
يعتــرف بفروســية العالــم القديــم وقيمهــا .لكــن
لنســتخلص -بدقّة -هــذه الحقيقة السوســيولوجية
التأخــر الفاصــل بين المعيــش الذاتي الخاص
لهــذا
ُّ
بـــ«دون كيخــوت» ،والمعيــش الذاتــي المشــترك
َ ِ
ــي .لقــد حصــل عــدم التوافــق بيــن دون
والج ْمع ّ
كيخــوت وأهــل عصــره .حصــل التنافــر بيــن قناعات
وتوجهــات رجال زمنه .وعدم التوافق
دون كيخــوت
ّ
ناتــج عــن التوافــق بيــن دون كيخوت والمنــزل الذي
كان يقــرأ فيــه روايــات الفروســية والبطولــة .ومــن
ذلــك التنافــر ،وذلــك التناغــم ،ســتنتج مجموعــة
ـدة صــور مــن عــدم
مــن الحــوادث المزعجــة ،وعـ ّ
التوافــق ،والتــي لــن تنــال مــن الحقيقــة الوهميــة
المزيفــة التــي أنْشــأها بطــل مقــروءات
أو الحقيقــة
َّ
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دون كيخــوت ،والتــي يشــكّ ل فيهــا -بشــكل
َ
والموضــوع ،فــي
الفاعــل
غيــر اجتماعــي-
َ
محميــة
ـة
ـ
ف
المزي
ـة
ـ
الحقيق
آن واحــد .هــذه
َّ
ّ
ومزيــف ،ينهــض علــى حزمــة
ـقي
َّ
بوعــي شـ ّ
مــن العواطــف الحقيقيــة ،لكنهــا ُمنغرســة
فــي الخــداع .وتدخــل تلــك العواطــف
الحقيقيــة فــي تناقــض مــع َسـ َننِ العواطــف
الموضوعيــة لعالــم الواقــع الــذي يحاربــه
البطــل دون كيخــوت ،ويجتهــد فــي إعــداد
طرائــق مصارعتــه.
الخــاص،
لقــد أنْ َشــأ دون كيخــوت عالمــه
ّ
ثــم أشــرك فيــه رفيقــه وحامــل ســاحه
«سانتشــو بانْثــا» .وبالرغــم مــن مجافــاة
عالمهمــا للمشــترك بيــن كلّ النــاس فــي
أحبت شــخصية سانتشــو العالم
المجتمعَّ ،
صممه دون كيخوت ،ورســم معالمه؛
الذي ّ
ـي ،وصــادق ،وحقيقــي أكثر
ـ
راهن
ـم
ألنــه عالـ
ّ
أي عالــم آخــر .فــي عالــم دون كيخــوت
مــن ّ
وسانتشــو ،المشــاعر والعواطــف مســتثمرة
بشكل مرتفع؛ ألن كلّ حركات دون كيخوت
وســلوكاته قــد نالــت مــن قلــب سانتشــو،
واشــتد تعلُّقــه بهــا ،وإعجابــه بهــا؛ فهــي
َّ
األمــة
تخــدم
حماســية
وأعمــال
ســلوكات
ّ
اإلســبانية ،وتعيــد لهــا أمجادهــا المفقودة،
وســيده دون
كمــا فــي اعتقــاد سانتشــو
ِّ
كيخــوت.
إن البطــل دون كيخــوت فــارس ثقــة ،وتلــك
الثقــة وافــدة مــن القــراءة ،وهــذه القــراءة
جنــون ورعونــة.
قــرأ دون كيخــوت روايــات الفروســية،
وهويتــه ،ليصيــر فارس ـ ًا
فأعــاد بنــاء نفســه
َّ
النص ّيـ�ة«  «�Im
التصـ�ق بالصـ�ورة
بعـ�د أن
َ
ِّ
 »age Textuelleللفــارس بطــل الروايــات
التــي قرأهــا؛ فــإن «دون كيخــوت» يقلِّــد
ـد
بطــل مقروءاتــه ،ويتطابــق معــه إلــى حـ ّ
هويتــه الحقيقية،
ال ّتماهــي ،فقــد تخلَّى عن َّ
يجــرد بطــل رواياتــه مــن خصائصــه
وبــدأ
ّ
ليتب ّناهــا .إن دون كيخــوت مم ِّثــل فــي عالم،
وتاريخيتــهِ ،ل َيبــدو مختلف ًا
أُعيــدت صياغتــه
َّ
عــن عالمــه المعاصــر الــذي يحيــا فيــه،
تأسســت
والذي يتم َّتع بتاريخ مشــترك .لقد َّ
عمليــة إعــادة البنــاء ،عنــد دون كيخــوت،
علــى أســاس رغبــات ومشــاعر منغرســة
فــي أعمــاق نفســه؛ حيــث ســيطرت عليــه
مشــاعر العدالــة؛ إذ ســكنه هاجــس تحقيق
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ـن
وب ْن َيـ َ
العدالــة ،أينمــا حــلّ وأينمــا ارتحــلَ .
ـخصيةَ دون كيخوت ،وكان
الهاجس شـ
هذا
ُ
َّ
يقوده ،كلّ مرة ،لينجز الحركات والطقوس
المعلومة في الفروســية ،في عالم ال يوجد
فيــه فرســان؛ يتعلَّــق االمــر ،هنــا ،ببنــاء
بعديْهــا :الداخلــي،
تأثُّــري للحقيقــة فــي َ
والخارجــي .هــذه الحقيقــة ظهــرت منافــرة
للعالــم الواقعــي.
متفــرد ،ونمــوذج
دون كيخــوت شــخص
ِّ
نفســه ،عــاش فــي ســجلٍّ قــاده إلــى أن
تيــار زمنــه وعصــره .وكان
يتحــرك
ّ
َّ
ضــد ّ
حمــق
لكــن
بالحمــق،
يرمونــه
معاصــروه
َ
ُ
بطلنــا شــغف ،وولــع ،وهيــام؛ فقــد كان
مهمــة
يستشــعر ،باســتمرار ،أنــه تقلّــد
ّ
ويقــدم
ســامية ،مــن األزمنــة القديمــة؛
ِّ
نفســه كنمــوذج للبطــل المنقــذ إلســبانيا
الكاثوليكيــة ،فــي عهــده.
إن الوضعيــة السوســيولوجية التــي توجــد
خــارج الروايــة تــزداد تعقيــداً؛ ذلــك أن
الكاتــب ِســرفانتس أنتــج عقدة ســردية لدى
القــراء ،فضاعــف األزمــة الســردية
بعــض
ّ
الداخليــة التــي مارســتها روايــات الفروســية
علــى دون كيخــوت .فأزمــة دون كيخــوت
توجــد ،أيضـاً ،خــارج الروايــة ،تغــذّ ي نظــرة
ـدة
إلــى العالــم،
وتعبــر عــن نفســها فــي عـ ّ
ِّ
حاليــة .فمثــاً ،فــي
كات
وتحــر
مشــاعر
ُّ
ّ
فرنســا ،ظهــرت جمعيــة تدافــع عــن الذيــن
ال مــأوى لهم «Association de défense
 »des sans –abriتحمــل اســم :أبنــاء دون
كيخـ�وت Les Enfants de Don Qui�« «-
.»chotte
نظــر دون كيخــوت إلــى العالــم الواقعــي
نظــرة مثالية ،ومتعالية ،لكنها نظرة خادعة
تنافريْن ،أحدهما
بالنســبة إلينــا .لقد عــاش
َ
أدى إلــى تنافر معرفي ،يرتبط
تنافــر عاطفي ّ
األول منهمــا بأجــواء الفروســية والبطولــة،
َّ
وي َّتصــل الثانــي بعــدم إدراك دون كيخــوت
العالــم كمــا يبــدو لآلخريــن .أليــس دون
كيخــوت هــو المدافع المخلــص الوحيد عن
معتقــده البطولي ،ال يبنــي الواقع الخارجي
ّإل عبــر الحقيقــة الداخليــة لقراءاته؟ فتلك
واقعيــةً مــن
المقــروءات البطوليــة أكثــر
ّ
العالــم الخارجــي الــذي رفضــه ،واستشــعر
خاصـاً.
فيــه اغترابـ ًا
ّ
وتمحــور الســرد ،فــي روايــة ِســرفان ِتس،

حــول التعــارض اإلشــكالي :الحمــق /العقل
ـم
الــذي يضــع الوجــود اإلنســاني فــي ِخ َ
ضـ ّ
ـط ،فــي
صراعهــا وال ِتباســها .ولــم يفكِّ ــر ،قـ ّ
طــرح الســؤال :مــا األفضــل بالنســبة إليــه،
ضجــر الحقيقــة أم فرح الخــداع؛ أي حقيقة
الخاصة،
زمنيتــه
ّ
ســرده؟ نظــر ًا النــه يعيــش ّ
وشــغف ًا مطلق ـاً .لقــد تخ ّلــى دون كيخــوت
عــن العقــل؛ ألنــه منتهــى الحمــق بالنســبة
إليــه ،وألن الحقيقــة سترســله إلــى المــوت
«هام ِلت» في مســرحية
كمــا حصــل للبطــل
ْ
شكســبير.
نمــوذج البطــل الروائــي ،الــذي
ــر
لقــد َ
ُ
أس َ
يثــوي في روايات الفروســية ،شــخصيةَ دون
هويتــه
كيخــوت طوي ـاً .واكتشــف -أخيــراًَّ -
األولــى فــي حقيقــة ســخافته ،بواســطة
تفكيــره ،وبفضــل صفــاء قــام باســترداده
فولــد ثانيــةً ألجــل رجــال زمنــه
ُم َّ
جــدداًُ .
مؤخراً ،فــي آن واحد،
ـرف،
ـ
ع
ـه
ـ
ألن
ـد؛
ـ
الجدي
َّ
الحقيقــة ووهمهــا .ويبــدو هــذا الرجــوع إلى
ـراء ،عبــارة عــن
الحقيقــة ،بالنســبة إلــى القـ ّ
اعتــراف دون كيخــوت بالفشــل .لقــد أفــاق
ـرف الحقيقة؛
دون كيخــوت مــن حلمه ،وتعـ ّ
حيــث قال« :أعطوني البشــارةَّ ،أيها الســادة
عــدت دون كيخــوت
الطيبــون؛ ألننــي مــا
ُ
()1
ِدالمنتشــا ،بل ألونسو كيخانو»  .وتداخلت
هويتــه فــي المجتمــع مــع
إعــادة إدمــاج َّ
قصتــه
ســحق وجــوده؛ إذ صادفــت نهايــة َّ
مو َتــه.
كانــت نهايــة دون كيخــوت تراجيديــة؛ مــا
سـ ُـي َم ّدد التخييــل الســردي ضمــن حقيقــة
مســتعارة ،مــا هــي ّإل شــكل ســردي
ستتقاســمه األغلبيــة.
فعالــة
إن للوهــم مزايــا عديــدة؛ فهــو طاقــة ّ
أفــادت اإلبــداع األدبي ،ســواء الســردي منه
ويتيــح ألدب الفكاهــة وأجــواء
أم الشــعريُ ،
ويعفــي مــن يحملونــه مــن
المــرح الظهــورُ ،
مقتضيــات أعــراف المجتمــع وعاداتــه،
فيعيشــون اغترابــ ًا يشــكِّ ل إطــار حياتهــم
الخاصــة ،ويزعجــون أهــل
وعوالمهــم
ّ
زمانهــم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش ومصادر:

ِ -1
ميغل ِد ِثربان ِتس :دون كيخوت ِد الما نتشا ،ص 47 :و .49
 - 2دون كيخوت ِد المنتشا :ص .191

من منشورات إدارة اإلصدارات والترجمة

المـــــــــرزام

وزارة الثقافة والريا�سة  -قطر
ا
إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
ق�سم الإ�سدارات الثقافية والن�سر

ال ن�سمـو�صــــــــم�سررزام
حية
ب�للهجة المحلية

ن�سو�ص م�سرحية
ب�للهجة المحلية

عبد الرحمن المن�عي

وزارة الثقافة والرياضة  -قطر
إدارة البحوث والدراسات الثقافية
قسم اإلصدارات الثقافية والنرش
2016م

ت�أليف
عبد الرحمن المن�عي
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صفحات مطوية

«العيال» بني سالمة موىس وطه حسني

وج ٌه آخر لفارس الرومانس ّية
محمد عالم
نــوع مــن النحــس
متشــائم خشــي أن يكــون باالســم القديــم
كانــت مج ّلــة الرســالة لـ«أحمــد حســن الزيــات» نبراسـ ًا ال لمصــر
ٌ
وحدهــا ،وإنمــا ُ ِ
يقضــي علــى االســم الجديــد ،ومــن مشـ ٍ
ـي ك ّلــه ،حيــث احتــوت صفحاتهــا
ـفق علــى أســتاذنا الكبيــر
للقط ـر العربـ ّ
علــى كتابــات عقديــن مــن الزمــن ،وأفــكار جيليــن أو أكثــر مــن
أحمد حســن الزيات صاحب الرســالة القديمة ،أن نقيم رســالتنا
والمفكِّ ريــن ،وســاهمت فــي تشــكيل جـ ٍ
ـزء ليــس بقليــل
األدبــاء
فضلت هذا االســم،
ولكني
ـة،
ـ
الراحل
ّته
ل
مج
ـم
ـ
اس
ـى
ـ
عل
ـدة
ـ
الجدي
َّ
ُ
ـي ،ولكــن بعــد ســقوط المجلّة
األمــة
أتموا
مــن خطــاب ّ
ألنــي أعتقــد أننــا سـ ِّ
ّ
ـنتمم الرســالة التي بــدأ بها ســوانا ،كمــا ّ
العربيــة الثقافـ ّ
ـرة أخرى
التمســك بهذا االســم نوع ًا من
وإن فــي
ـن ســبقهمّ ،
هــم رســالة َمـ ْ
فــي مطلــع عــام  ،1953وفــي خضم مســيرة بنــاء مصر مـ ّ
ُّ
بعــد رحيــل الملكيــة ،اقتــرح يوســف الســباعي أن يكــون لمصــر
التكريــم لصاحــب الرســالة القديمــة واعترافـ ًا بفضله».
أدبيــة جديــدة ،تواكــب البــاد فــي ثوبهــا الجديــد
خرجــت «الرســالة الجديــدة» فــي أبريل/نيســان  54وفــي
مج ّلــة ّ
بعــد إعــان الجمهوريــة.
ـات الملكيــة ،فقــد
هيئــة جديــدة تختلــف عــن مجـ ّ
بعــد أزمــة مــارس/آذار  54التــي أطاحــت
اعتنــت بالرســومات الكاريكاتوريــة ،وإبــراز
ونصبــت جمــال عبــد
مســاحة أكبــر للصــور ،واعتمــاد أكثــر مــن
بمحمــد نجيــبَّ ،
ّ
ً
مصــر
لجمهوريــة
ا
رئيســ
الناصــر
لــون فــي الطباعة ،مســتفيد ًا من شــكل
العربيــة ،كان ذلــك إيذانـ ًا بأمريــن،
المجــات الفَ ِّن ّيــة ،وحــرص
إخــراج
ّ
ّ
مؤسســات
ـاء
ـ
بن
ـادة
ـ
إع
ـو
ـ
ه
األول
«الســباعي» أن ُتشــكّ ل األعــداد
َّ
ّ
جديدة ُتصيغ للجمهورية عهدها
األولــى مــن المج ّلــة حلقــة وصــل
الجديد ،وال عالقة لها بالملكية،
بيــن جيل «الزيــات» القديم الذي
أمر ضمني ،أن إعادة
ــد قولــه-
ثانيـ ًا وهــو ٌ
أدى رســالته -علــى َح ِّ
َّ
المؤسســات سيتم
هيكلة هذه
وبيــن جيــل الرســالة الجديــدة.
َّ
ـلٍ
علــى يــد جيـ جديــد ينتمــي
فــي يونيو/حزيــران مــن نفــس
وعمريــ ًا
وأيديولوجيــ ًا
فكريــ ًا
ّ
ّ
العــام وضــع عبــد العزيــز
ّ
اآلن،
ـم
ـ
يحك
ـذي
ـ
ال
ـل
ـ
الجي
إلــى
صــادق علــى مكتــب «الســباعي»
ـن «عبــد الناصــر»
حيــث لــم يكـ ْ
مســودة حــواره األخيــر مــع
ّ
حتــى مطلــع  1954قــد تجــاوز
ــر
ســامة موســى ،مــا إ ِْن َم ّ
العمر.
الســابعة والثالثيــن مــن
أول
«الســباعي» بعينــه علــى ّ
وبالفعــل ُعهــد إلــى يوســف
فقــر ِة حتــى انتابتــه الحيــرة ،حيــث
األول
الســباعي بوضــع العــدد
ّ
ـرد «ســامة» علــى ســؤال مــا رأيــك
يـ ّ
مــن المجلّــة تحــت اســم «الرســالة
الم ِ
عاصريــن
فــي األدبــاء المصرييــن ُ
بعنــوان
وقــدم افتتاحيــة
الجديــدة»،
َّ
الذيــن تــرى أن الزمــن ســيحمل آثارهــم
«ســوق األدب وســوق الزلــط»« :اعتــرض
إلــى األجيــال القادمــة؟ قائـاً« :ال أرى فيهــم
البعــض علــى اســم هــذه المجلّــة ،فمــن
ـتحق ،»..وأخــذ ُيوضــح أن ذلــك مرجعــه
ـن يسـ ّ
َمـ ْ
سالمة موسى▲
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الم ِ
عاصــر ،وفشــلهم
انفصــال الجيــل الحالــي عــن مجتمعهــم ُ
فــي التعبيــر عنــه ،وتمــادى «عبــد العزيــز» في ســؤاله :هــل قرأت
األرض لعبد الرحمن الشــرقاوي ،وزقاق المدق لنجيب محفوظ،
وأرض النفــاق ليوســف الســباعي؟ وقــال ســامة موســى« :قــرأت
شــيئ ًا لمحفــوظ وهــو يدل على نبــوغ ..ولكني ال أدري هل ســيبقى
هــذا النبــوغ علــى مقاييــس العصــر القــادم أم ال؟ وأنــا حيــن
أذكــر األدبــاء الحاضريــن ال يخطــر ببالــي هــؤالء
الذيــن كانــوا صبيانـ ًا صغــار ًا عندمــا ك ّنــا نحــن
فــي األربعيــن أو الخمســين مثــل محفــوظ
والشــرقاوي والسباعي».
كان يعلــم «الســباعي» أن وضــع
اســمه هكــذا ليــس ألنــه رئيــس
ـزء
تحريــر المج ّلــة ،ولكــن ألنــه جـ ٌ
مــن جيــلٍ كامــل ،ولكــن مفاجأة
إجابــة ســامة موســى لــم تثــر
عنــد الســباعي ســوى ابتســامة
يســحب ورقــة
واســعة وهــو
ُ
وقلمــ ًا ويقــول لعبــد العزيــز:
الــر ّد .وقــد
سينشــر ومعــه
ُ
َ
وضــع الســباعي مربعـ ًا صغيــر ًا
فــي قلــب الحــوار يحمــل عنــوان
«كالم العيــال» ،وهــو بمثابة بيان
لعيــال ذاك الزمــان وكلّ زمــان:
(صــورة رقــم)1
أيســمح لــي «عمــي ســامة» بــأن أُعلِّق
خصنــي بــه مــن
تعليقـ ًا قصيــر ًا علــى مــا ّ
عــدم التفصيــل أو عــدم التقدير..
لقــد عايرتنــي أو ً
ــن ..ورميتنــي
الس ِّ
ال بصغــر ِّ

طه حسين▲

بأنــي كنــت فــي الرابعــة أو الخامســة وأنــت فــي األربعيــن أو
رمــى بــه وال يضيرنــي
الخمســين ..ولســت أرى فــي ذلــك عيب ـ ًا أُ َ
إل إذا كنــت تعتبــر
أن تكــون خلقــت قبلــي بأربعيــن عامـاً ..اللهــم ّ
الســبق إلــى الوجــود مدعــا ًة للتفاخــر وهــو شــيء ال فضــل لــك
رده .وال أظــن فــارق العمــر يمكــن أن يكون
فيــه وال حيلــة لــي فــي ّ
أبــد ًا ســبب ًا للمفاضلــة ،فهنــاك حميــر كثيــرون أكبــر منــك..
وهنــاك حميــر أكثــر أكبــر منــي ..والوصــول إلــى
األربعيــن أو الخمســين أو الثمانيــن ال يحتــاج
مــن المــرء إلــى نبــوغ وعبقريــة ،ال شــيء
أبــد ًا أكثــر مــن أن يــأكل ويشــرب وينــام
ويتــوكَّ ل علــى اللــه علــى أن يوصلــه
إلــى أرذل العمــر لكــي ال يعلــم مــن
ـم شــيئاً.
بعــد علـ ٍ
وأنــت قــد أخرجتنــي أنــا
و«العيــال» مــن أمثالــي مــن
الم ِ
عاصرين ألننا
ِعــداد األدبــاء ُ
صغــار وأنت كبيــر كأنما األدباء
إل
ال يهبطــون فــي هــذه الدنيــا ّ
وهــم يتعثَّــرون فــي لحاهــم..
ادعيــت بعد ذلــك أنك قرأت
ثــم ّ
ـت شــيئ ًا
ـ
كتب
ـا
ـ
فيم
ـد
ـ
تج
ـم
ـ
لــي ول
ُ
ـتحق القــراءة ،ألنه ال يتجاوب
يسـ ّ
مــع مجتمعنــا وأنــا أكذبــك فــي كلّ
وأتحــداك إذا كنــت قــد
مــا قلــت،
َّ
قــرأت لــي «مــا وراء الســتار ،أو البحث
عــن جســد ،أو أرض النفــاق» قبــل أن
تصــدر حكمــك الســطحي الجائــر.
ـي فهــذا خيــر مــا قلــت،
أمــا أنــك ِّ
ّ
تفضــل أبــي علـ َّ
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وإن كانــت أســبابك فــي التفضيــل مضحكــة ،ألنك بنيــت تفضيلك
ْ
أو ً
ال علــى صداقتــك لــه ،كأن صداقتــك إلنســان قــد أضحــت مــن
ّ
أولــى مزايــا األدبــاء وأن يتحتــم علــى اإلنســان لكي يكتســب فضل
األدب أن يكــون صديقــك .ثــم ذكــرت ســبب ًا ثانيـ ًا للتفضيــل هو أنه
قــرأ «كارليــل» وغيــره ،فجزمــت بذلــك بشــيء ال تعرفــه وهــو أنــي
ـب قصص ـ ًا
أمــا عــن قولــك إن أبــي مــا كان يكتـ ُ
لــم أقــرأ لهــؤالءّ ،
للصحافــة فقــول يكذبــه الواقــع ،ألنــه كتــب قصص ـ ًا فــي البــاغ
األســبوعي منهــا «الــدروس القاســية ،والخادمــة ،والفيلســوف».
أمــا أ ّنــك ترفــض الكتابــة فمــن عجــز ال عــن تر ّفــع تشــهد بذلــك
َّ
محاوالتــك البدائيــة التــي نشــرتها فــي جريــدة األخبــار.
وأكثــر مــا أعجــب لــه فــي حديثــك هــو إعجابــك بالشــباب إذا مــا
ُقـر َِن بالقيــادة السياسـ ّـية وازدراؤك لــه إذا مــا ُقـر َِن بــاألدب.
وأخيــر ًا أرجــو أن أكــون قــد أثبــت لــك أن «العيــال» يســتطيعون
مجــاراة «العواجيــز» حتــى فــي الغــرور وســاطة اللســان!
يوسف السباعي
يعبــر عــن المجتمــع ،وأدب ال
لــم تعــد المســألة مجــرد أدب ِّ
ـتحق
يعبــر ،بــل هــو صــراع جيليــن كلّ منهمــا يــرى أن اآلخر ال يسـ ّ
ِّ
ربمــا عيــال هــذا
ـن
ـ
ولك
ـة،
ـ
أزلي
ـة
ـ
القضي
ـذه
ـ
ه
ـد
ـ
ع
ت
و
اآلن،
ـود
ـ
الوج
ُ َ ُّ
َّ
الزمــانَ ،أقــلّ شراســة وجــرأة ،وأكثــر استئناسـ ًا مــن عيــال القــرن
ـر ِّد ،ويديرون
الماضــي ،حيــث كانــت لديهم المســاحة الكافيــة للـ َ
المجلت ،ويديرون البالد بكاملها ،ويســتطيعون مناوأة الشــيوخ
ّ
وتحجيمهــم إذا لــزم األمر.
والرقــة ،ويغلب عليها
ـة
ـ
بالعذوب
ـباعي
ـ
ت َّتســم قصص يوســف الس
ِّ
المتقلِّبة بين الرجــل والمرأة ،ولكن
الحــرص على رصد المشــاعر ُ
ـكرية أكســبته طابعـ ًا من ِ
الح ّدة والســخرية
يبــدو أن نشــأته العسـ ّ
أســس بها ألســلوب مجلّة الرســالة
الالذعة ظهر في مقاالته التي َّ
تصيــد مقــا ً
ال للدكتــور رشــاد رشــدي فــي
ـرة
َّ
الجديــدة ،وذات مـ ّ
القصــة المصريــة ،وأنهــا
ـة
ـ
أزم
ـن
ـ
ع
ث
ـد
ـ
يتح
مج ّلــة آخــر ســاعة
َّ
ّ
تدخــل معــه
ـم مــن الزيــف واألكاذيــب ،وســرعان مــا
َّ
ُتقيــم عوالـ َ
فتحــي غانــم وكتــب مقا ً
ال تحــت عنوان «طه حســين عقبة ضخمة
يحمــان الشــيخ
المصريــة» ،وراح الشــابان
القصــة
فــي طريــق
ِّ
ّ
ّ
المصريــة ،ولــم ُيع ِّلــق طــه حســين ،بــل
القصــة
مســؤولية تأخــر
ّ
ّ
كان أكثــر حكمــة ،وع َّلــق الســباعي ،ووصفهما بـ(ليــز ولين األدب
ـي) ،وليــز وليــن همــا راقصتــان يهوديتــان اعتادتــا الظهــور
العربـ ّ
فــي بعــض األفــام الكوميديــة القديمــة ،ومــا قصــده «الســباعي»
المصريــة دون النظــر إليهــا بعيــن
القصــة
أن التباكــي علــى حــال
ّ
ّ
نقديــة حقيقيــة وبحــث أســاليبها الجماليــة وتحليلهــا ال ُيفيــد
ّ
ـراء ،وال ُيم ِّثــل ســوى الرقــص مــن أجــل التســرية
ـ
الق
وال
ـاب
ـ
الكُ َّت
ُ َّ
عــن النفــس( .صــورة رقــم )2
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لقــد كانــت لطــه حســين مكانــة بيــن الشــباب ال ينافســه فيهــا ال
القيم،
ســامة موســى وال غيــره ،فقــد اعتــادوا منــه علــى التقديــر ّ
المســتمر ،والنقــاش واالختــاف معــه دون أن ُيفضــي
والدعــم
ّ
إل إلــى مزيد مــن االحتــرام والتقدير المتبــادل ،ولذلك كان
ذلــك ّ
ـرد توجيــه االتهــام للعميــد كفي ً
ال كي يكشــف «الســباعي» عن
مجـ َّ
ـه حـ ٍ
وجـ ٍ
والذع ،وفــي مقالــه «ضيعــة النقــد ..بيــن الخطَّ افيــن
ـاد
ٍ
والهداميــن وطــاب الشــهرة مــن هالفيــت األدب!»،
والمداحيــن
َّ
َّ
أدرج رشــاد رشــدي ضمــن الخطَّ افيــن ،وســامة موســى ضمــن
ٍ
ـي يغــزو
الهداميــن الذيــن ال ينظــرون بعيــن اإلنصــاف
َّ
ألدب عربـ ّ
الغــرب وينــال اعترافــه مثل كتابــات طه حســين والحكيم آنذاك،
وأمــا فتحــي غانــم فكان مصيــره ضمن الهالفيت وطالب الشــهرة،
ّ
القصــة ،وإنمــا يريــد أن ينتقــص مــن
وأنــه ال يبحــث أســباب تأخــر
ّ
قــدر طــه حســين وفقــط.
حرصــت مج ّلــة «الرســالة الجديــدة» ،ومنــذ األعــداد األولــى ،أن

محمــد
تتجــاور مقــاالت الحكيــم والع َّقــاد وطــه حســين بجانــب
ّ
ومحمــد عفيفــي مطــر وصــاح عبــد الصبــور وغيرهــم،
منــدور
ّ
ـث توفيــق الحكيــم
ـ
ح
ـد
ـ
فق
ـى
ـ
موس
ـامة
ـ
س
ـن
ـ
م
ـس
ـ
العك
وعلــى
ّ
األدبــاء الشـ ّـبان فــي حــوا ٍر لــه علــى صفحــات المج ّلــة نفســها،
وأل يقلقــوا مــن
أوالًّ ،
أن يحرصــوا علــى صناعــة األثــر القيــم ّ
ـي فــي
مســألة النقــد ،فهــو ليــس حاســماً ،موضحـاً« :النقــد األدبـ ّ
وإما رمــي بالبيض والطماطــم ..وقــد
إمــا طبل وزمــرّ ..
مصــرّ ..
يمتــزج الفعــان كمــا يمتــزج أحيانـ ًا فــي أي
الطبالــون والفتــوات جنبـ ًا
زفــة بلديــة فيهــا
َّ
إلــى جنــب!».
اشــتهر «الســباعي» بلقــب فــارس
الرومانســية ،ول ََعــلّ ذلــك كان بســبب
االنتشــار الذي القتــه قصصه ورواياته بين
فئــة المراهقــات ،ولكننــا لــو توقَّفنــا أمــام
السياســية
وخاصــة
مقــاالت الســباعي،
ّ
ّ
منهــا ،التــي مــأ بها األهرام وقت رئاســته
لهــا ،ألمكننــا أن نســتنتج أن الرومانسـ ّـية
هــي الســباعي نفســه ،فأفــكاره تتدثَّــر
بهالـ ٍ
ـة مــن المثاليــة ،يريــد دائم ًا تكســير
الثوابــت ،وفــي الوقــت نفســه ال يريــد
ـن يثيرهــا،
عــداوات ،رغــم أنــه أكثــر َمـ ْ
ــدة تســاؤالت
ولقــد أثــار الســباعي ِع ّ

المصريــة ،وهــل
القصــة
تتع َّلــق بمفهــوم النقــد ودوره ،ووضــع
ّ
ّ
ـتمرت هــذه األســئلة
قـ َّ
ـدم الشـ ّـبان آثــار ًا حقيقيــة أم ال؟ وقــد اسـ ّ
طويـ ً
المصرية آنــذاك ،ولذلك
ـات والصحــف
ا فــي معظــم المجـ ّ
ّ
كان ينبغــي أن يتــم تقويــض آراء ســامة موســى تمام ـ ًا حتــى ال
المصريــة.
القصــة
تؤ ِّثــر علــى تقييــم تجربــة
ّ
ّ
وعلــى ذلــك دعــت مج ّلــة «الرســالة الجديــدة» بعــض األدباء من
ـر ِّد عليه بد ً
ال مــن تطاول «العيــال» ،فقال
جيــل ســامة موســى للـ َ
توفيــق الحكيــم« :ال تقيمــوا وزن ًا لســامة
موســى فقــد توقَّف عــن القــراءة منذ ربع
أمــا الع َّقــاد فهــو ال يعتبــره عالمـ ًا
قــرن»ّ .
ـن
وال أديبـاً ،وقــال كامــل الشــناوي ،إن َمـ ْ
مؤخــر ًا
يتتبــع كلّ مقــاالت ســامة موســى
َّ
َّ
العربي،
األدب
ـن
ـ
م
ـرف
ـ
يع
ال
ـه
ـ
إن
ـيتيقن
سـ
ّ
وأمــا
قديمــه وحديثــهّ ،
إل عناويــن الكتــبّ .
طــه حســين فاعتدل في لهجتــه وقال« :إن
ـد
ســامة موســى ال
يتعصــب لشــيء وال ضـ ّ
َّ
شــيء ،وكلّ مــا هنالــك أنــه حاقــد موهوب!
وهــو حريــص على إظهار مواهبــه في كلّ ما
يكتــب ،في السياســة ،واألدب ،واالجتماع..
ممــا يحقــد
وهــو يحقــد علــى األمــوات أكثــر ّ
َ
ـد
علــى األحيــاء ،وحقــده علــى الضعيــف أشـ ُّ
مــن حقــده علــى القــوي ،ولســت أتج َّنــى
ــن
وم ْ
عليــه ..ولكنــي أقــول الحقيقــةَ ،
يطالــع كتاباتــه كلّهــا بــا اســتثناء ،يأخــذه
اإلعجــاب مــن جدارتــه علــى نفــث حقــده
فــي كلِّ لفظ ،وكلّ معنى ..فليس صحيح ًا
ضــد األدب
يتعصــب
أن ســامة موســى
ّ
َّ
ـامي!».
ـي ،أو ضـ ّ
ـد المجتمــع اإلسـ ّ
العربـ ّ
هكــذا اســتطاع عيــل مــن العيــال أن ُي ِ
دخل
َ
الجيــل القديــم والجديــد والوســط فــي
معركــة ،أو ُقــلْ إنهــا حلقــةٌ مــن التواصــل
ويثيــر نقاش ـ ًا جــاد ًا حــول
بيــن األجيــالُ ،
المصرية ،وبحــث ا ّتصالها
القصــة
حقيقــة
ّ
ّ
بالواقــع ومــدى تعبيرهــا عــن المجتمــع
تقدمهــا،
مــن عدمــه ،والنظــر فــي أســباب ُّ
واإلشــارة إلــى نماذجهــا البــارزة التــي
ستســتطيع التعبيــر عــن واقعهــا لجيــلٍ
بعــد جيــل.
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ِمن امل َ ْه َرجان إىل ال ُب ْه ُرجان
حيــة» ،أحــد
ـب هــذه الورقــةَ عائــداً مــن مدينــة «ســيت» الفرنسـ ّـية ،حيــث دارت
فعاليـ ُ
أكتـ ُ
ـات مهرجــان «أصــوات ّ
ّ
ـت أن أتو َّقــف قليـ ً
أنجــح ملتقيــات الشــعر يف العــامل .و ّ
ا عنــد ظاهــرة
ملــا كان الــيء بالــيء يذكــر فقــد رأيـ ُ
أحدنــا ال
ـام ،بعــد أن فاقــت الحــر يف العــامل ويف بالدنــا
العربيــة تحديــداً ،حتــى كاد ُ
املهرجانــات بشــكلٍ عـ ّ
ّ
الجــةً ّ
يفتــح ث ّ
ـان أو اثنــان.
إل خــرج لـ ُـه منهــا مهرجـ ٌ

آدم فتحي
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ـات فــي البداية احتفـ ٍ
جماعيةً ذات
ـاالت
كانــت المهرجانـ ُ
ّ
الدينيــة دون أن
ـة
ـم تراجعــت الوظيفـ ُ
دينيــة .ثـ ّ
ّ
وظيفــة ّ
ً
ثم غلبت
ـة.
ـ
االجتماعي
الوظيفة
ـت
ـ
م
وتقد
ا
ـ
تمام
ـي
ُ
َّ
ّ
ّ
تختفـ َ
الســيكولوجي ُة علــى الوظيفتيــن
السياســي ُة
الوظيفــة
ُ
ّ
ّ
الســابقتين فــي مرحلـ ٍ
ـورت المهرجانات
ـم تطـ َّ
ـة ثالثــة .ثـ ّ
فــي مرحلـ ٍ
ـة رابعــة فــإذا هــي جــزء ال يتجـ ّزأ مــن الخطّ ــة
االقتصاديــة
السياســية
صاليــة لثقافــة المنظومــة
اال ِّت
ّ
ّ
ّ
السائدة.
بمهمــة قتــل
عالميــة كثيــر ٌة اليــوم
ـات
تتك ُّفــل مهرجانـ ٌ
ّ
ّ
مســارح
الصخــب.
فــي
إغراقــه
طريــق
المعنــى عــن
ُ
الرياضيــة ،هــي اليــوم فــي
الهــواء الطلــق ،كالمالعــب
ّ
أغلــب األحيــان كنايــةٌ عــن «ســاحات حــرب» ينهــض
ٍ
طقس
ـدد بــدو ِر البطولــة ،في
الجـ ُ
فيهــا «الغالديــورات» ُ
تصريــف
األساســية
تطهيــري ُم َنظَّ ــم غايتــه
احتفالــي
ُ
ٍّ
ّ
ّ
االحتجاجيــة إلــى
«المظاهــرات»
وترجمــة
المكبــوت
ّ
ٍ
احتفاليــة.
«تظاهــرات»
ّ
أن المهرجانات كلّها هي اليوم على
ال يعنــي هــذا الــكالم ّ
«هويــة» المهرجانات اليوم
تعددت
هــذه الشــاكلة .لقد َّ
ّ
أحاديــة البعــد .ول ََعلّنــا ال نعــدم فــي كثي ٍر من
ولــم تعــد
ّ
ٍ
الوطنية
الثقافية
بــاد العالــم أمــارات على نجاح القــوى
ّ
ّ
فــي افتـ ِ
ـكاك الكثيــر منهــا وتحويــل وجهتهــا فــي ا ّتجــاه
ـباتية»،
ـي» بعيــد ًا عــن «المناسـ ّ
خدمــة «الفعــل الثقافـ ّ
المواطــن إلــى التم ُّتع
فــإذا المهرجــان منفــذٌ مــن منافــذ ُ
مهمــة من وســائل تنشــيط
بح ّقــه فــي الثقافــة ،ووســيلةٌ
َّ
ـي مــن عناصــر إدمــاج
الحركــة
اإلبداعيــة ،وعنصـ ٌ
ّ
ـر رئيسـ ّ
االقتصادية.
االجتماعيــة
ـي في الــدورة
ّ
ّ
الفعــل الثقافـ ّ
وإذا أتيــح للمهرجانــات فــي العالــم أن تشــهد هــذه
نقدية وفضاءات للجدل
«ال ّنقلة» فأل ّنها ُمحاطةٌ بحركة
ّ
ِ
ـدد «تيبولوجيــا» المهرجانات على
وجهــات
مختصــة تحـ ِّ
ّ
وحاجيــات
أســاس مصــادر تمويلهــا ومحتــوى برامجهــا
ّ
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بعضهــا عــن
ميـ ُز
َ
المسـ َ
جمهورهــا ُ
ـتهدف ...إلــخ .كمــا ُت ِّ
بعـ ٍ
المعنوية
ومردوديتهــا
ـض مــن حيــث طرافــة فكرتهــا
ّ
ّ
وزمانٍ
مكانٍ
محددين.
ـي
ـ
ف
ـان
ـ
باإلنس
وعالقتها
ة
والمادي
َّ
ّ
أن نجــاح
ـي
ـ
الثقاف
ـل
ـ
بالفع
ـون
ـ
المعني
ـؤالء
ـ
ه
ـم
ـ
فه
لقــد
ّ ّ
ّ
خصوصية
متميزة وفكــر ًة ذات
المهرجــان يتط َّلــب رؤيــةً
ِّ
ّ
االحتفاليــة
يتيحــان لــه االرتقــاء مــن مســتوى المناســبة
ّ
الثقافي المؤ ِّثر .فال شــيء
العابــرة إلــى مســتوى الفعــل
ّ
ـادر علــى الخــروج بالجمهور من
ـي قـ ٌ
غيــر الفعــل الثقافـ ّ
«ثقافــة القطيــع» أو مــن «فضــاء اإليكليســيا» ،حيــث
يتجمــع األتبــاع أو المنخرطــون ،إلــى فضــاء المختبــر أو
َّ
الورشــة ،فــإذا هــو أمــام فرصـ ٍ
ـة لتكويــن الــذات ،وتطوير
والتحــرر عــن
يتحــرك فيــه،
اإلبداعــي الــذي
المجــال
َّ
ّ
ّ
طريــق تحويــل فضــاء العيــش معـ ًا إلــى مجــالٍ للعمــل
مع ًا .
العربية؟
ماذا عن مهرجاناتنا
ّ
العربيــة أن تكــون
االســتقالل
ل
و
ْــم ُبنــاة ُد َ
كان حل ُ
ّ
ّ ً
ـي»
ا
ـات حـ ًّ
المهرجانـ ُ
مرحليـا لمســألة «التفــاوت الثقافـ ّ
كــي ال تظــلّ الثقافــة حكــر ًا علــى ســكّ ان المــدن الكبــرى
الموســرين تحديــداً .وكان المأمــول أن ُتحقِّــق هــذه
المهرجانــات شــيئ ًا مــن «دمقرطــة» الثقافــة عــن طريــق
ـي ،يتث َّقــف مــن خاللها
فضــاءات مفتوحــة للترفيــه الذَّكـ ّ
المواطــن فيمــا هــو يتســلَّى ويســتمتع ويطّ لــع علــى
ـرف علــى إبداعــات العالــم.
إبداعــات بــاده ويتعـ َّ
ـم دعــم هــذه المهرجانــات
ـم فــي أن يتـ ّ
ال غرابــة مــن ثـ ّ
ربحية»،
ـر
بالمــال العـ ّ
ّ
ـام علــى أســاس أ ّنهــا «أنشــطةٌ غيـ ُ
بمقابــلٍ
رمزي،
ّ
غايتهــا األولــى توفيــر عروضهــا مجانـ ًا أو ُ
ردمـ ًا للفجــوة الفاغــرة بيــن المركــز والهامــش والمــدن
ْ
واألريــاف والفقــراء واألغنيــاء ،كــي يتســاوى بفضلهــا
ـق فــي الوصــول إلــى
ـبياً ،أمــام الحـ ّ
الجميــع ،ولــو نسـ ّ
الثقافــة واإلبــداع.

ماذا بقي اليوم من شعارات التأسيس؟ ال شيء تقريباً.
التجاريــة
عمــا تقترحــه المهرجانــات
ّ
برامــج ال تختلــف فــي شــيء ّ
فضائيــات القطــاع
ـب علــى «نجــوم»
أو االسـ
ـتهالكية .عـ ٌ
ـروض تتكالـ ُ
ّ
ّ
بإيقاع غير
ـا
ـ
ه
ن
ثم
يتصاعد
ـر
ـ
تذاك
.
قمي
الر
ـاء
ـ
الفض
ـع
ـ
ومواق
ـاص
ٍ
ُ
الخـ ّ
َّ ّ
«مأس َسـ ٍ
ـة» للمواجهــة المقيتــة بيــن ثقافــة
معقــول ،وكأ ّننــا أمــام
َ
األغنيــاء وثقافــة الفقــراء .حتــى بــات مــن الجائــز أن نســأل :ما الذي
ـرر اليــوم اســتمرار وزارات الثقافــة فــي دعــم هــذه المهرجانــات؟
يبـ ّ
ليس من شـ ٍّ
أن لدينا مهرجانات عريقة مرموقة ،جديرة
ـك طبع ًا في ّ
ـد علــى أصابع اليــد الواحدة.
باالحتــرام والتنويــه .لك ّنهــا لألســف ُت َعـ ُّ
ـاب ٌه مقيــت و«زردات» أو
ـ
وتش
ـوائي
ُ
ّ
أمــا معظمهــا فهــو تناســلٌ عشـ ّ
بعضهــا فــوق بعــض فــي إصــرار عجيب علــى إتيان
س
ـد
ـ
يتك
ـم»
ـ
«والئ
ُ
َّ
المعجــزات فــي فقــر الخيــال وإهــدار األموال.
ُ
سياســي ٍة خاطئــة
خيــارات
نتيجــة
هــو
مــا
المهرجانــات
هــذه
مــن
ُ
ّ
المهرجاناتيــة»! ومنهــا مــا
تتعمــد اختــزال الثقافــة فــي «الوالئــم
ّ
ّ
تسـ ُّتر ًا علــى غيــاب
ـاعدات»
ـ
«المس
ـع
ـ
لتوزي
ـة
ـ
علن
م
ـر
ـ
غي
ـ
طريق
هــو
ـةٌ
َ
ُ
حقيقيــة تحفــظ كرامــة المبدعيــن .ومنهــا مــا
اجتماعيــة
سياســة
ّ
ّ
ماديــة خالصــة ُتو ِّفــر لمحترفــي الســباحة فــي
ـدواع
ـ
ل
هــو اسـ
ـتجابةٌ
ٍ
ّ
ـي فضاءهــم المناســب .ومنهــا مــا هــو فرصــةٌ
ميــاه المــال العمومـ ّ
ـوع إلــى الظهــور.
ـباع الجـ ِ
إلشـ ِ
العربيــة مــن «المهرجــان» إلــى
هكــذا انتقلنــا فــي معظــم البــاد
ّ
الذَّكيــة إلى
«الب ْه ُر َجــان» ،أي مــن فرصــة للثقافــة المر َِحــة والتســلية
ّ
ُ
منصـ ٍ
ـة لتكريــس كلِّ مــا هــو هــرج وتهريــج وبهــرج وضجيــج .ال فكرة
ّ
تميــز مهرجانـ ًا عــن آخــر .ال عالقــة للعــروض بالمــكان
فــي األغلــب ّ
ـدم فيــه .ال صلــة للبرمجــة بتاريــخ النــاس وجغرافياهــم.
الــذي ُتقـ ّ
ـرض شــبه
ـي ،يليــه فيلــم ،يليهمــا عـ ٌ
كلّ مــا فــي األمــر عـ ٌ
ـرض غنائـ ّ
زجـ ًا فــي البرنامــج ،وهكــذا
ـرحي ،مــع أمســية شـ ّ
ـزج بهــا ّ
ـعرية ُيـ ّ
مسـ ّ
دواليــك .فــي تكا ُلـ ٍ
«ضجــةً » خــال
ـب علــى األعمــال التــي صنعــت
ّ
ـلٍ
الســنة ألسـ ٍ
ـباب هــي فــي األغلب غير ف ّن ّيــة .وكأ ّننا أمام عمـ ُممنهج
اإلبداعيــة.
ـطحية ومعاقبــة التجــارب
لمكافــأة البضاعــة السـ
ّ
ّ
تــم اختــزال الثقافــة ( )cultureفــي َأقــلّ وجــوه
شــيئ ًا فشــيئ ًا ّ

الترفيــه ( )entertainmantتعبيــر ًا عــن معنــى الترفيــه .وأصبحت
ـر َد ُع َلـ ٍ
ليلية في الهواء الطلــق متاحة في معظم
المهرجانــات ُم َجـ َّ
ـب ّ
ِ
ِ
الفضائيــات وعلــى
الســهرات ألعمــالٍ ُشــوهدت مــرار ًا وتكــرار ًا فــي
ّ
أي اجتهـ ٍ
أن مهرجانــات اليــوم
ـاد ُيثبــت لــذي العقــل ّ
اليوتيــوب .دون ّ
قميــة والهواتــف
(مــع وجــود
الفضائيــات واإلنترنــات واأللــواح َّ
الر ّ
ّ
الذَّكيــة) يجــب أن تختلــف عــن مهرجانــات األمــس بشــيء مــن
ّ
المضافــة.
ـة
ـ
القيم
ُ
ً
ـم
ـ
ت
ا
ـيئ
شــيئ ًا فشـ
ـأن فصل الصيف عطلــةٌ وعطالةٌ
ُ
إقناع «الجمهور» بـ ّ
ّ
ـن واإلبــداع عمومـ ًا فــي
ثقافيــة ،بمع َنــى دخــول الفكــر واألدب والفَ ـ ّ
ّ
سـ ٍ
ـن يرفع عقيرته بالغناء ،سـ ّـيان
ـبات عميــق كــي يخلــو
الجو لكلّ َمـ ْ
ّ
ـرحية أو فيلم هنا
إن كان مــن الشــحارير أو مــن الصراصيــر ،مع مسـ ّ
ذر ًا للمعنــى في ال ّنشــاز (والعكس صحيح).
وأمســية شـ ّ
ـعرية هنــاك ّ
قــد يكــون فــي نســبة هــذه «التظاهــرات» إلــى الثقافــة شــيء
أن «ثقافــةَ
أن مــا ال جــدل فيــه ّ
مــن المجــاز القابــل للجــدلّ ،إل ّ
المهرجانــات» هــذه (أو « َ
ال َثقاف َتهــا» إن شــئنا الدقّة) اخترقت حدود
الســمة الغالبــة علــى التظاهــرات المحســوبة علــى
الصيــف لتصبــح ِّ
الســنة فــي معظــم
الثقافــة أو المنســوبة إليهــا علــى امتــداد فُصــول َّ
العربيــة.
البــاد
ّ
تتضمن
ـيم الثقافة إلى صنفيــن« :ثقافة ال ّنكــد» التي
َّ
هكــذا تـ َّ
ـم تقسـ ُ
اإلبــداع النوعــي بشــكلٍ
الجو» التي احتكــرت الفضاء
عام ،و«ثقافــة
ّ
ّ
ّ
ـام بدعــوى إدخــال «الســعادة» علــى الجمهــور .ولــم يعــد مــن
العـ ّ
رضــى بإقصائــه مــن المشــهد أو
ي
أن
ـر
ـ
غي
ـاد
ـ
الج
ـداع
ـ
اإلب
ـام
ـ
أم
خيــار
َ َ
ّ
وحــه إذا هــو طلــب نصيبــه مــن
ـرج ويتبهــرج»
أن
ـر ُر َ
ْ
َ
ويخسـ َ
«يتمهـ َ
العام.
الفضــاء
ّ
ـار كارثــي مــن نتائجـ ِ
ـعرية
رجـ ُ
ـة» ُمعظـ ِ
«م ْه َ
ـه َ
ـم الملتقيــات الشـ ّ
خيـ ٌ
ّ
و«م ُدنها» على
الفكريــة والجلســات
والنــدوات
األدبيــة ُ
ّ
ودور الثقافــة ُ
ّ
إن األنشــطة
صح القولُ مع احترام االســتثناءاتّ ،
مدا ِر الســنة ،ح ّتى ّ
«حمامات
ـت
ـ
أصبح
أي
معظمها،
ـي
ـ
ف
ـت»
ـ
ج
ر
ه
الثقافيــة
العربيــة « َت َم ْ َ َ
ّ
ّ
ّ
جماعيــة» صاخبــة لالغتســال مــن المع َنــى كــي ال نقــول الغتياله.
ّ
ٍ
وتدبر؟
ر
ن
فهل ِم
تفكُّ
ُّ
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في منطاد» (الجزء الثاني)

في هذه التحفة ا
ألدبية ،التي تعيد مجلة
الدوحة إحياءها في
جزأين ضمن
سلسلة كتاب الدوحة الم
جاني ،دوّ ن فيرن مغامراته
االستكشافية في إفريقية،
والقت،
عند
ص
ً
َّ
دورها ،نجاحا لم يكن
َّ
متوقعا عند الفرن
سيين ،فشكلت في زمنها
ُ تذكرة سفر نحو قارة
مجهولة بالنسبة لألور
وبيين
عامة.
وقد
ن
شرت الترجمة العربية
األولى في بيروت
عام
1875
بعنوان
«الرحلة الجوية في
المركبة الهوائية».

َ
لمرْك ِ
بة الهَ وا ِئيّة

اليان سركيس عن كتاب جول

«لما كان اليوم ال
خامس عشر من شهر
يناير /كانون الثاني سنة
ألف وثمانيمائة و
اثنتين وستين أذاعت
الم
الصحيفة اإلنجليزية
عروفة باسم «دايلي تل
غراف» النبذة اآلتي ذكرها:
إنه عن قريب س
والعام ما ٍ تنجلي للعيان غيوم الظالم
التي تستر عن الخاص
في
بطون إفريقية وأقفارها
الشاسعة من األسرار
والخبايا والكنوز
والخفايا ،ولطالما جد
في اكتشافها العلماء
والسياح وبذلوا
وسعهم في الدخول إلى
وفي
تلك األقاليم والبطاح،
ً
األيام السالفة كان يُ عَ دّ
ضربا
من
ا
لجنون
التشجيع
والخرافات
على الرحيل بقصد اك
تشاف
عيون
الن
يل.»...
صدر هذا الكتاب
عام  ،1863بعنوان
««
خمسة
أسابيع
في
منطاد» ،وهو ا
إلصدار األول لألديب ال
فرنسي الشهير «جول
غابرييل فيرن» (
 ،)1905 - 1828رائد
أدب الخيال العلمي
الحديث الذي تنبأ في
رواياته
بمخ
ترعات
علمية كثيرة طبعت
القرن التاسع عشر.
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فِي ا

الر ّحل َ ُ
ة ا ْل َ
جوّية
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سف اليان سركيس

عن كتاب جول غا

برييل فيرن «خمسة أ
(الجزء الثاني)

سابيع في منطاد»

