ثقافة  ...هيمنة  ...مقاومة
حممد �شاهني
يذكّرنا رميوند وليمز ،طليعة الثقافة بامتياز ،ب�أنّ تعريف الثقافة من بني مفردتني
�أو ثالث ي�صعب يف اللغة الإجنليزية .ورمبا هذا ما دعاه � إىل �أن يقدم لنا تعريفاً ما زال
مرجعاً متداو ًال وهو �أن «الثقافة منط حياة �شامل “ ،”A whole way of lifeوك�أنه يقول
� إنّ الثقافة هي �شكل احلياة التي نعي�شها �أو كيفية احلياة التي نحياها ،وبعبارة مقت�ضبة هي
�سلوكيات احلياة التي تت�ضح من خالل ممار�سات الأ فراد التي ترتبط يف حياتهم مبرجعيات
خمتلفة يف املجتمع الذي يعي�شون فيه.
لندع رميوند وليمز ،الذي و�صفته �صحيفة اجلارديان ب�أنه «املفكر العمالق يف �أوروبا»،
ولندع م�ساهماته اجلليلة يف ميدان الثقافة جانباً ،ولن�ؤجل احلديث عن ت�أثريها على عدد
كبري من روّاد الثقافة �أبرزهم � إدوارد �سعيد ملنا�سبة �أخرى� .أود �أن �أتوجه هنا � إىل �شخ�صية
مرموقة برزت يف عامل الثقافة منذ �أواخر ال�ستينات من القرن املا�ضي وتركت ب�صماتها
فيه .ورغم كل ما حظيت به من �سمعة يف الغرب � ،إال �أن حظها يف العامل العربي ال يكاد يذكر،
�إنّه �ستيوارت هول.
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تناول هول بداي ًة مفهوم الثقافة من الناحية
التقليدية الذي كثري ًا ما ي�شار � إليه مبفهوم الثقافة
الربجوازية �أو االر�ستقراطية �أو الر�أ�سمالية �أو
ثقافة الربج العاجي .رائد هذا املفهوم هو ماثيو
�آرنولد الذي عرّف الثقافة ب�أنها «خري ما �أنتجه
الفكر والقول»؛ مبعنى �أنها نتاج النخبة ،وما هو غري
ذلك فهو فو�ضى .من هنا جاء عنوان كتابه الثقافة
والفو�ضى  Culture and Anarchyالذي كان بداية
لتق�سيم الثقافة � إىل :ثقافة عليا و�أخرى دنيا .الأ وىل
متتاز باجلودة والأ خرى عك�س ذلك ،وهو تق�سيم
مبني على تراتبية القيمة (.)evaluative charge

الفوقية التي ت�شري � إىل الثقافة على �أنها نتاج �أو
انعكا�س ي�أتي من احلالة االقت�صادية املتجذرة يف
البنية الأ �سا�سية� ،أي ن�شاط ثانوي يتجلى لنا يف
البنية الفوقية بعد �أن انعك�س من البنية الأ �سا�سية.
تقوم معار�ضة هول لهذا التعامل على �أن الثقافة
لي�ست كما يعتقد املارك�سيون �أمر ًا ثانوي ًا بل هي �أمر
�أ�سا�سي ،كذلك ف�إنه يعار�ض النظرة املارك�سية � إىل
البنية الأ �سا�سية على �أنها اقت�صادية �أو ًال و�آخراً؛ � إذ
� إن االقت�صاد فيها ،كما يعتقد هول ،هو �أحد املكونات
الأ خرى من �سيا�سية واجتماعية وما � إىل ذلك؛ مبعنى
�أن البنية الأ �سا�سية لي�ست �أحادية البعد.

خالف هول هذا التق�سيم الذي يعطي الثقافة
العليا قيمة على الثقافة الدّنيا التي �أ�صبحت تعرف
فيما بعد بالثقافة ال�شعبية ،كو�سيلة للتعامل مع
الثقافة ب�شكل عام ،وقدم مالحظته الهامة التي
ت�شري � إىل �أن الثقافة ال�شعبية تكون موقع ال�صراع بني
طرف مهيمِ نٍ ( )dominantوطرف �آخر مهيمَنٍ
عليه ( .)subordinateمبعنى �أن الثقافة لي�ست
�أمر ًا جمرد ًا بل هي �سلطة جماعة متار�س هيمنة
على جماعة �أخرى ،وينتج عن هذه املمار�سة بطبيعة
احلال مقاومة طرف لآخر من �أجل ردع الهيمنة على
الأ قل .وهذا عك�س املفهوم التقليدي للثقافة الذي كان
يت�ضمن نبذ الثقافة الدنيا لأ نها ال ترقى يف قيمتها
� إىل م�ستوى الثقافة العليا .وخري مثال على ذلك ليڤ�س
الذي كان يخ�شى على الثقافة العليا من التدهور
الذي ميكن �أن يت�سلل � إليها من الثقافة الدنيا ،وبهذا
عار�ض ت�شجيع الثقافة ال�شعبية كي تظل الثقافة
العليا نظيفة حمافظة على نوع من الكهنوتية التي
نادى بها �آرنولد.

وعار�ض هول الر�أ�سمالية يف مقولتها التي
مفادها �أن الثقافة تخ�ضع للطبقية ،وبالطريقة نف�سها
عار�ض املقولة الأ خرى التي تقدم الثقافة على �أنها
نتاج �أيديولوجي .يف احلالتني ،يرى هول �أن الثقافة
تتحدى الطبقية والأ يديولوجية .وي�ستعري هول منطق
مارك�س (وهول نف�سه غري مارك�سي) القائل � إنّ
الأ يديولوجية ما هي � إال «وعي زائف» يخلق فينا قبول
الظروف التي نعي�شها على �أنها واقع حقيقي ،وهي
لي�ست كذلك ،والإ�شارة هنا طبع ًا � إىل الأ يديولوجية
الر�أ�سمالية .وي�ست�شهد هول ب�أفالم هوليود التي
تعطينا يف جمملها نهاية �سعيدة ( )closureلتحول
انتباهنا من التوتر الذي ي�سود طبقات املجتمع
والظلم الذي يعاين منه �أفراد املجتمع؛ مبعنى �أنها
تخلق �أيديولوجية ت�شيع فينا الوعي الزائف الذي
يجعلنا نر�ضى بالواقع الذي نعي�شه.
وجممل القول �أن الثقافة ال حتددها الأ يديولوجية
وال الطبقية ،وهي ذات طبيعة متحركة ال �ساكنة.
ورمبا جتدر الإ�شارة هنا � إىل نظرية فوكو التي تقول
� إن القوة يف حالة ان�سياب ( )power flowsال
تنح�صر يف اجلهة التي تتبناها .وين�سحب هذا على

ال يتفق هول مع املارك�سية يف تعاملها مع الثقافة
من خالل العالقة بني البنية الأ �سا�سية والبنية
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املقاومة التي تقوى �أو ت�ضعف نظر ًا للظروف التي
حتيط بها من �آن لآخر .وقد نبهنا جرام�شي الذي
كان له �أكرب الأ ثر على هول على �أن مارك�س مل يكن
م�صيب ًا يف ت�صوره �أن املقاومة �ستظل م�ستمرة يف
حياة الطبقة العاملة � إىل ما ال نهاية .وقدم جرام�شي
معار�ضة لهذا الت�صور الذي ر�آه بعيد ًا عن الواقع
يف نظريته املعروفة عن الهيمنة ()hegemony
التي ت�ستبدل بالهيمنة التقليدية املبا�شرة املبنية
على � إخ�ضاع الآخر لها بالقوة هيمنة من نوع �آخر
يقوم على املفاو�ضات وا�ستيعاب الآخر يف منظومته
املهيمنة دون اللجوء � إىل القوة ،بل وغالب ًا ما تتم
امل�صاحلة بر�ضى الطرف الذي كان يعاين �أ�ص ًال من
الهيمنة .ويعيد هول �صياغة �أفكار جرام�شي حول
املو�ضوع فيقول« :ال هيمنة ثقافية �أبد ًا � إىل الأ بد»
م�ؤكد ًا �أن الثقافة ال�شعبية التي ت�شكل اليوم ميدان ًا
للمقاومة رمبا ال تبدو كذلك غد ًا �أو بعد غد .فهي يف
حالة �سريورة ( )processال يف حالة ثبات ،وتعتمد
على تغيري املواقع .هذا ،ولن تنتهي املقاومة الثورية
يف الثقافة ال�شعبية � إىل � إحالل قوتها حمل قوة الآخر
املهيمنة .وما على املقاومة ال�شعبية � إال �أن ت�ستمر يف
مواجهتها مع الطرف املهيمن يف ما يدعوه جرام�شي
«حرب املناورات» �أو «تغيري املواقع».

وعند احلديث عن الهيمنة الثقافية تربز
�أمريكا يف طليعة امل�ستخدمني لهذا النوع من الهيمنة
وتطبيقه؛ � إذ � إنها �أيقنت �أن هذه الهيمنة هي خري
بديل للهيمنة التقليدية التي مل تعد �أداة ناجعة
ت�ضمن ا�ستمرار الت�سلط على الغري ،خ�صو�ص ًا بعد �أن
غابت �شم�س اال�ستعمار وحتررت ال�شعوب .وال بد �أن
جيل ال�ستينات يذكر كيف �أن �أمريكا ن�شرت هيمنتها
الثقافية يف �أقطار عديدة من العامل با�سم العامل
احلر .وهي ما زالت م�ستمرة يف املمار�سة نف�سها.

وي�شري هول � إىل ت�شدق بو�ش الأ ب بدميقراطية
االنتخابات واحلرية مثا ًال على ا�ستخدام الهيمنة
الثقافية �أداة للم�صاحلة مع الطرف الآخر .ولو �أن
هول كتب كتابه يف عهد بو�ش االبن لوجد مادة غزيرة
تعزز نظرية جرام�شي؛ فاملعروف �أن احتالل العراق
بالن�سبة لأ جندة بو�ش االبن جاء لن�شر الدميقراطية
ولتفعيلها خارج �أمريكا .و�أو ّد �أن �أ�ستح�ضر يف هذا
ال�سياق ما قاله مواطن عراقي تعليق ًا على وجود
�أمريكا يف العراق يف بداية الغزو ،وهذه كلمات

يف منطقتنا العربية �أ�س�ست دار فرانكلني للن�شر
و�أن�ش�أت جملة حوار التي ت�صدرت امل�شهد الثقايف
لعدة �سنوات يف ال�ستينات ،وجنحت يف ا�ستقطاب
�صفوة الكتاب من ال�شعراء والروائيني والنقاد
و�أ�صحاب الفكر والر�أي من بدر �شاكر ال�سياب � إىل
جربا � إبراهيم جربا (والقائمة طويلة ،طبعاً) .وقد
�ساعد على انت�شارها لي�س فقط ما ت�ضمنته من ثقافة
رفيعة بل �سعرها املنخف�ض و� إخراجها املرموق .وبقي
�أمر املجلة م�ستور ًا � إىل �أن افت�ضح يف بريطانيا عندما
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املواطن التي قالها من على التلفاز العراقي �آنذاك:
«�أقول مثل ما قال برمير :ال �أحد يريد لبلده �أن
يكون حمت ًال من قوات �أجنبية� .أمريكا هنا لنجدتنا
وم�ساعدتنا ،وهي �سرتحل عن بلدنا بعد �أداء املهمة».
ورغم �أن هذا املواطن ال ميثل ال�سواد الأ عظم من
العراقيني � إال �أنّ من الوا�ضح أ�نّه قد وقع فري�سة
الهيمنة الثقافية التي اتخذت وما زالت تتخذ �أ�شكا ًال
متعددة يف ك�سب العراقيني من خالل مناورات ثقافية
متتد من حمطات التلفاز املوجهة � إىل االمتيازات
املمنوحة للخا�صة والعامة على ال�سواء منع ًا ملواجهة
املقاومة بقدر الإمكان .لكن �سالح الثقافة املهيمنة ال
يثبت على حال كما �سبق و�أن ذكر �أعاله .وما يجري
اليوم ي�ؤكد نظرية هول وجرام�شي معاً.
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الواحدة وتكون املعادلة يف �أب�سط �صورها طرف ًا
مهيمِ ن ًا و�آخر مهيمَن ًا عليه يف الثقافة الواحدة.

ثبت �أن جملة � إنكاونرت  � Encounterإحدى املجالت
التي كانت متولها �أجهزة املخابرات الأ مريكية.
وكان من الطبيعي �أن تتوقف عام  1966جملة حوار
التي كانت � إحدى املجالت املمولة .كيف كانت تلك
الأ جهزة ت�ستخدم تلك املجالت؟ هذا مو�ضوع �آخر.
وقد دفع توفيق �صايغ ،رئي�س حترير جملة حوار
الثمن غالياً؛ � إذ �سرعان ما �سمعنا بنب أ� انتحاره وهو
يف �أمريكا بعيد ك�شف الأ مر.

لو قر�أنا مث ًال الو�ضع القائم يف بع�ض الأ قطار
العربية التي �أ�سبغت على نف�سها �صفة الراديكالية
�ضمن نظرية جرام�شي وت�أويل هول لها ،لر�أينا �أن
النظام قد جنح يف � إحكام قب�ضته على ال�شعب ،ومن
�أجل املحافظة على هذا الإحكام ترك هام�ش ًا ال ب�أ�س
به للفن ي�صول ويجول وينتقد دون رقيب تقريباً.
نالحظ �أن هذا الهام�ش قد �أفرز عدد ًا من الكتّاب
والفنانني بل واملمثلني الذين حظوا ب�شعبية جماهريية
تكاد تكون �أ�سطورية يف بع�ض الأ حيان ،وخ�صو�ص ًا
بع�ض �أبطال امل�سل�سالت الذين دخلت �شعبيتهم كل
بيت عربي من املحيط � إىل اخلليج و�أ�صبحت �أقوالهم
يف النظام حتفظ عن ظهر قلب .ذلك �أن اجلمهور
اعتقد �أن تلك امل�سل�سالت متتاز بجر�أة الطرح �أو
الطرح اجلريء.

ولو نظرنا � إىل ما حولنا لوجدنا �أن �أ�ساليب
الهيمنة الثقافية قد تعددت من حيث ال ندري ،و�أنها
مل تعد تهتم بال�سرية .يف منا�سبة قريبة علق جابر
ع�صفور يف معر�ض احلديث عن عمارة يعقوبيان
على كاتبها قائ ًال � إنه ينتمي � إىل من ميكن ت�سميتهم
امل�ست�شرقني اجلدد .والتعليق ينك أ� اجلراح؛ � إذ � إننا
نالحظ �أن عدد ًا من املثقفني العرب قد ارت�ضوا
لأ نف�سهم �أن يكونوا �أداة طيّعة يف يد الهيمنة الثقافية
التي ين�شدها الآخر ،و�أن يقوموا بدور �أ�سو أ� بكثري
مما قام به امل�ست�شرقون الأ وروبيون ،ويف �أحيان
كثرية جند مثل ه�ؤالء قد ورثوا وظيفة امل�ست�شرقني
القدامى يف خمتلف اجلامعات بل وطوروها ل�صالح
الآخر ،وقد عانى � إدوارد �سعيد الكثري من عمالتهم
الثقافية.

ولو �أنعمنا النظر يف هذه النتيجة ومقدماتها
لوجدنا بداية �أن الطرف الرابح هو الطرف املهيمِ ن
مع �أن الطرف الآخر ،وهو اجلمهور ،توهم �أن
املمثل فالن ًا �أو عالّن ًا قد عرب عما يف �صدره بجر�أة
ال ميتلكها هو (اجلمهور) عادة .ولو دققنا النظر
�أكرث يف الو�ضع لر�أينا �أن «جر�أة الطرح» ال تزيد عن
قول ال�شاعر «ر�ضيت من الغنيمة بالإياب» .ويتمثل
اخلطر يف ا�ستقبال جر�أة الطرح على �أنها فتح مبني
ي�صبح مع الزمن � إدمان ًا ي�صعب فك االرتباط منه.
وي�صف رميوند وليمز مثل هذا املوقف ب�أنه � إ�سقاط
ال يغري من الواقع �شيئاً؛ فهو �أ�شبه «بف�ش ال ُغلّ»
الذي ينتهي مفعول اللغة فيه مبجرد «التنفي�س» عن
م�شاعر ال�ضيق .وهي كما يقول وليمز �أ�شبه بال�سباب
من خالل املكاملة الهاتفية الذي ال ي�سمن وال يغني
من جوع.

ومن اجلدير بالذكر �أن احلديث عن الهيمنة
الثقافية ال يعني ب�أي �شكل من الأ �شكال �أن ال�صراع
ينح�صر يف ثقافة مناه�ضة لثقافة �أخرى خمتلفة؛
� إذ � إن عالقتنا الثقافية ال�شائكة مع الغرب وتاريخنا
الطويل املعادي له رمبا جتعلنا �أحيان ًا نظن �أن
االختالف بني ثقافتني هو الذي يولد ال�صراع .يف هذه
احلالة ،نن�سى �أن بيت الق�صيد هو عن�صر الهيمنة
ال االختالف؛ مبعنى �أن الهيمنة تكون داخل الثقافة
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ما الذي يفعله على �سبيل املثال دريد حلام
وعادل � إمام و�أمثالهما؟ �إنّهم يحاكون الواقع
امل�سكوت عنه كما هو معروف لدى اجلمهور ولدى
�أ�صحاب الهيمنة على الواقع .وظيفتهم �أ�شبه بوظيفة
املنادي يف املحكمة .ينطقون بواقع جاهز تنقله اللغة
من خاللهم كما هو موجود .وال�صيغة الكاريكاتورية
التي ي�صوغون بها ما ينقلون ال تغري يف الواقع الذي
يتعاملون معه .ويف �أجنح الأ حوال ف�إن هذه ال�صيغة
تقزم الواقع �أو تختزله من �أجل � إثارة ال�ضحك
وحتويل الأ نظار � إىل ما هو �أقل من الواقع بكثري.
�سمعنا� ،ضحكنا على الواقع� ،أده�شتنا جر�أة الطرح،
وماذا بعد؟ ال �شيء طبعاً ،مننا على الطرح اجلريء
�آمنني مطمئنني و�صحونا على الواقع كما كان!
ÆÆÆ

لو قارنّا ما يقوم به �أبطال امل�سل�سالت امل�ألوفة
يف الثقافة ال�شعبية مع ما يفعله ناجي العلي الت�ضح
لنا الفرق يف التعامل مع الفن .ناجي العلي ال يحاكي
الواقع كما هو وال تنقل لنا ري�شته واقع ًا جاهز ًا �سلفاً.
� إنه يخلق واقع ًا جديد ًا من واقع معطوب �أ�صالً .تعيد
ري�شة ناجي العلي وقلمه بنية هذا الواقع وتنحت
عالقات جديدة ومواقع جديدة لذلك الواقع تربز
من ال�صراع بني فئات املجتمع املختلفة يف فرتات
تاريخية خمتلفة.
وال ي�شعرنا ال�صراع يف فن ناجي العلي مبنظور
النجاح �أو الهزمية ،لأ نه مفتوح على الزمن ولأ نه
دميومة تت�شكل �ضمن وعي جديد متجدد بواقع جديد
( )processيتحدى الدائرة املغلقة ()closure
يف �أفالم هوليود �أو يف امل�سل�سالت العربية التي من
�ش�أنها ت�أ�سي�س وعي غري �صادق بالواقع هو يف واقع
الأ مر وَهْ م يعمي عن احلقيقة.
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يتعامل ناجي العلي مع ثقافة املقاومة ال�شعبية
بلغة هي نف�سها التي تخلق الواقع اجلديد ولي�س بلغة
تنقل واقع ًا جاهز ًا ك�أنه مكتوب بها �سلفاً .هذا هو
الفرق الأ �سا�سي الذي مييز فنه عن غريه .الثقافة
عند ناجي العلي كاملقاومة التي تت�ضمنها الثقافة؛
� إبداع يعطي لغته معاين وقيم ًا جديدة تتحدى تلك
املعاين والقيم املحنّطة اجلاهزة .فالفنان يف نظر
ناجي العلي هو الذي يخلق املقاومة وثقافتها ولي�س
العك�س .واملقاومة لي�ست جمرد ا�ستخدام دالالت
لغوية � إ�شارية �صافية ،والهيمنة لي�ست ت�سلط ًا �شام ًال
عا ّم ًا على النا�س ال يقبل التفاو�ض ،و� إال �أ�صبحت
�سيطرة .باخت�صار :الفن عند ناجي العلي ال ينقل
مقاومة جاهزة وال هيمنة ثابتة .كالهما يخ�ضع ملا
تعمله الري�شة والقلم يف الواقع املعا�ش من خلق �أبعاد
ال متناهية ( )multi- accentualله.
ينظر ناجي العلي � إىل اللغة على �أنها حدث
� إبداعي يتكون بها ومنها ،و أ�نّها لي�ست جمرد �أداة
تنقل ما تكوّن خارجها وبعيد ًا عنها .من منا ال يحفظ
جملته «الهدية مل ت�صل بعد» التي تعد �شعار ًا لكل ما
�أجنزه من فن؟ و�أي قراءة مت�أنية يف املعاين والقيم
التي تت�ضمنها «الهدية مل ت�صل بعد» جتعلنا نرى
فيها �شعار ًا ملن�صة ما بعد احلداثة؛ � إذ �إنّها تعلق
منظور احلدث � إىل � إ�شعار �آخر وت�ؤكد لنا ر�ؤية ناجي
العلي لدميومة احلدث و�أهمية التعامل معه على
�أنه ا�ستمرارية تتغري وتتبدل مع الزمن� ،آخذة بعني
االعتبار الظروف التاريخية املحيطة مبختلف الفئات
االجتماعية ومبا ين�ش أ� بينها من �صراع ال يبقي ثقافة
وال مقاومة وال هيمنة على حالها.
�أما �صورة «حنظلة» فهي غنية عن التعليق� .إنّها
تكثف معاين املقاومة وقيمها التي تدخل يف منظومة
الهيمنة الثقافية و�صراعاتها امل�ستمرة بني الأ طراف
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بناه جدي يف بداية القرن املا�ضي يف منطقة خالية
من ال�سكان يبعد عن القرية ما يقرب من خم�سة
�أميال � إىل اجلنوب الغربي منها على طريق بيت كاحل
وترقوميا .كان البيت يطل على واد مليء بالينابيع
الطبيعية وفيه ما لذ وطاب من �أ�شجار الفاكهة على
�أنواعها واخل�ضراوات التي تتعهدها الطبيعة دون
تدخل �ضا ّر من بني الب�شر .كان جدي يحب الأ �شجار
احلرجية كثرياً ،وكان اجلبل الذي يقوم على حماذاة
الوادي يدعى «حممية عبد القادر»؛ مبعنى �أنه اجلبل
الوحيد يف املنطقة الذي كانت �أ�شجار البلوط والبطم
جتد فيه حماية من املوا�شي .وكان جدي يجد �صعوبة
بالغة يف املحافظة عليه وعلى جماليته التي تتجلى
يف خ�ضرة دائمة على مدى الف�صول� .شُ يّد البيت من
قطع مربعة من احلجر الذي يقال له �أحيان ًا «حجر
مزّي» ,وهو احلجر الذي ال ميكن �أن تغري من �شكله
�أو لونه التقلبات اجلوية .بيت ب�سيط جعلني �أ�ستذكر
الحق ًا ما كتبه طه ح�سني على مدخل بيته «رامتان:
رامة مل�ؤن�س و�أخرى لطه» .وبيت جدي رامتان؛ رامة
لعبد القادر و�أخرى ليو�سف ،هكذا �أ�صبحت �أداعب
خيايل عندما قمت بزيارة �سياحية لبيت طه ح�سني
بعد عقود من الزمن.

املختلفة دون �أن جتعلك تتوقف عند نقطة معينة
ميكن عندها �أن يحرز «حنظلة» ف�ش ًال �أو انت�صاراً.
ينبع �سحر حنظلة من حركته الد�ؤوبة وهو يتنقل من
ف�صيل اجتماعي لآخر ومن جمموعة �سيا�سية لأ خرى
ليوقظ �صراع ًا يجمع الأ طراف املختلفة ال ليف�صل
بينها بل ليعمق وعيها حا�ضر ًا وما�ضي ًا وم�ستقب ًال
بابعاد ق�ضية حياة تلك الأ طراف.
ÆÆÆ

لو �أردنا �أن نعقد مقارنة بني رمزين �أحرزا
�شهرة يف ميدان املقاومة ال�شعبية حديث ًا من �أجل
التعرف على مدى الت�أثري الذي ميكن �أن يحرزه كل
منهما مقارنة مع الآخر الخرتنا لوحتني :الأ وىل لوحة
ال�صخرة التي �أبدعها �سليمان من�صور حتت عنوان
«العتال الفل�سطيني» (جمل املحامل) ( )1969التي
ينت�شلها فل�سطيني ويلقيها على ظهره ويبدو وك�أنه
ي�سري بها � إىل مكان جمهول لينقذها من ال�ضياع
واالحتالل ب�صفتها من �أعز الرموز يف تاريخ العرب
وامل�سلمني .أ�مّا الثانية ،فهي �صورة «حنظلة».
� إىل الأ وىل �أوالً:
�أول انطباع تركته يف نف�سي ال�صورة عندما
نظرت � إليها بعيد ظهورها � إىل حيز الوجود هو ق�صة
حفرت يف حياتي �شخ�صي ًا �أخدود ًا عميقاً .عندما
كنت �صبي ًا يف حرب  1948جاءت �أنباء مذبحة دير
يا�سني � إىل القرية و�أحدثت فزع ًا ال مثيل له .ذات
م�ساء بينما التف �أبناء القرية حول املذياع ،قال
�أخي الأ كرب جملة ال �أعتقد �أنني ن�سيتها يوم ًا واحداً:
�س�أحمل هذا ال�صبي (م�شري ًا �إيلّ) على ظهري
و�أقول يا باب الكرمي .مل �أجد م�شكلة يف ا�ستيعاب
اجلزء الأ ول من اجلملة ،لكن �شقها الآخر بقي عالق ًا
يف خميلتي ك�صوت ال يرتبط مبعنى .كنا نقيم يف بيت

مازالت الده�شة تعرتيني عندما �أتذكر كيف
ا�ستطاعت يد املهرة البدائية �أن تقتطع تلك احلجارة
من اجلبل املقابل وا�سمه «جُ رون �سَ نَد» وتنقلها بطرق
بدائية �أي�ض ًا � إىل �سفح اجلبل ال�سفلي املقابل� .أما
املادة التي ا�ستخدمت يف بنائها مدماك ًا فوق �آخر،
فهي من اجلري احلي الذي كان جدي ي�صنعه يف
جيوب املحمية والذي كان ي�ستغرق �أ�شهر ًا حتى يتم
ت�صنيعه .املهم �أن ال�سطوح املل�ساء للحجارة كانت
تغريني ك�صبي ال�ستخدامها ك�سبّورة� .أذكر جيد ًا
�أنني ن�سخت عليها درو�س ًا عديدة من التي تعلمتها
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من قراءة خليل ال�سكاكيني يف ال�صفني الأ ولني
االبتدائيني :من تلك الدرو�س «ال�صحن املغطى»،
«الأ �شعة الذهبية»« ،زارع الزيتون»« ،الهري�سة» ،وغري
ذلك.
وعودة � إىل ق�صة الرحيل وحمل ال�صبي .منت
تلك الليلة و�أنا �أحلم ب�سبورة احلجارة وما عليها
من كنوز معرفة ال �أملك غريها ،وال يهون علي �أن
�أتركها ك�شواهد قبور« :متوت البيوت عندما يغيب
عنها �أهلها» (حممود دروي�ش) .ال �أذكر بال�ضبط
كيف فُرج الأ مر بعد �أيام عندما اتخذ جدي ومعه
رجال القرية قرارهم بعدم الرحيل .لكني �أذكر كيف
احتد اجلي�ش العربي مع �سكان القرى ومدينة اخلليل
على الت�صدي لأ قرب خطر كان يهددهم من خالل
م�ستوطنة كفار ع�صيون وجنحوا يف � إزالة اخلطر
عن الوجود .وعدت � إىل �سبورتي ا�ستكمل ما بد�أت
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عليها من كتابة يف بقية درو�س القراءة لل�صف الثاين
االبتدائي.
�أعود ف�أقول � إنني عندما نظرت � إىل ال�صورة
�شعرت ب�أنني مقتلع مثل تلك ال�صخرة من بني
حجارة «جرون �سند» و�أنه �سيُلقى بي �آج ًال �أو عاج ًال
يف مهب الريح .وهذا �شعور املاليني الذين اقتلعوا
من �أر�ضهم وديارهم .باخت�صار � :إن ال�شعور بالأ مل
الذي جنح الفنان يف ر�صده من خالل اختيار رمز
ال�صخرة وب�ؤ�س حاملها ومعاناته الظاهرة هو الذي
يهيمن على ال�صورة ويجعلها تورق �أدغا ًال حزينة يف
قلوبنا .بقيت على هذا املوقف ردح ًا من الزمن � إىل �أن
�أيقنت الحق ًا �أن ال�صورة �أحادية اجلانب فني ًا (�أرجو
�أال يفهم من هذا اختزال ت�أثريها يف نف�سي) .فهي
�صورة جاءت ا�ستجابة �أو امتداد ًا ل�شعور الأ مل الذي
ينتج عن الت�شرد ،وال بد �أننا نذكر كيف �أن العرب

العدد الثامن وال�سبعون

2010

ت�شكلت منه �شخ�صيات غ�سان كنفاين ،وهو ال�شعور
بالعدمية التي عا�شتها تلك ال�شخ�صيات بعد رحيلها
الق�سري عن الوطن ،وك�أن املوت �أ�صبح لديها نوع ًا من
العقاب الأ ثيم الذي ارت�ضت به بدي ًال عن � إخفاقها
يف البقاء �أ�ص ًال يف موطنها .حفريات يف فيايف النف�س
قام بها في�صل درّاج بب�صرية نافذة مل ي�سبقه � إليها
�أحد لت�ؤكد لنا �أن املقاومة تبد أ� من ال�صمود وال تنتهي
يف �أي مرحلة من مراحله بالرحيل� .ألي�س البقاء ال
الرحيل هو �شعار � إميل حبيبي الذي ي�شهد عليه
�شاهد �ضريحه« :باقٍ يف حيفا»؟ هل كان � إميل حبيبي
�سينتج ما �أنتج من �أدب مقاومة لو �أنه كان بعيد ًا
عن الطنطورية وحيفا ويافا والكرمل وبقية �أرجاء
فل�سطني؟ هل كان �سعيد �سيلتقي بيعاد ذلك اللقاء
الأ �سطوري على طريق العفولة بعد غياب ما يقرب
من عقدين من الزمن لوال �صمودهما يف املكان حتى
حتت �سيطرة الهيمنة دون �أن يعلم الواحد بوجود
الآخر يف املكان نف�سه طيلة هذه املدة؟ يف حلظة
اتحّ دا يف املكان الذي �صمدا فيه ،ولو رحال عنه � إىل
مكان �آخر ف�إنهما لن يتحدا حتى لو تقابال كل يوم!

تعاملوا مع النكبة يف بداية عهدها كق�ضية مهجّ رين
�أو الجئني �أو م�شردين ،حرموا من �أوطانهم ،وقد
ا�ستثمرت ال�صهيونية هذه اال�سرتاتيجية .ويف � إحدى
املناظرات التي عقدت يف جامعة ليدز التي كنت
طالبا فيها يف �أواخر ال�ستينات من القرن املا�ضي،
قامت �صهيونية تقيم يف مان�ش�سرت كانت قد حاربت
يف حرب حزيران وقالت على م�سمعي :العامل مليء
بالالجئني� .أين امل�شكلة؟ طبع ًا ال�صورة م�ستمدة من
الواقع ،ولكن اخل�شية من الواقعية التي تنقل الواقع
كردة فعل حتول دون منظور جديد للواقع يفتح �سب ًال
ال ح�صر لها ميكن �أن ت�ؤدي يف النهاية � إىل تغيري يف
الواقع املعا�ش.
يخطر ببايل يف �أحيان كثرية �أن �صورة ال�صخرة
هذه منعت �سبل حماوالت خمتلفة �أخرى تعالج
املو�ضوع ب�آلية فنية مغايرة .ماذا لو ت�صورنا فنان ًا
يربط حول ال�صخرة حبا ًال قوية خمفية �أو ظاهرة
ومت�صلة باحلفريات التي ما فتئت تبحث عن �آثار
تدلل على �أن ال�صخرة �أو امل�سجد احلرام �أو االثنني
مع ًا قد بنيا على �أنقا�ض الهيكل املزعوم؟ ماذا لو
نوّه الفنان ب�أن احلبال تتقطع دون �أن ت�ستطيع ت�أدية
مهمتها؟ يف هذه احلالة ،ف�إن ال�شعور الذي يت�سلل � إىل
امل�شاهد بتلقائية فنية هو ت�أكيد �أن ال�صخرة مبنية
على �صخر ولي�ست م�شيدة على تراب �أو رمل هيكل
يف اخليال! ورمبا ن�ستذكر هنا �صورة جربا الفنية
ملوتيف رائع نحته جربا من ال�صخر الذي تقوم عليه
قبة ال�صخرة وبقية املباين يف القد�س وما حولها.

عندما كتب حممود دروي�ش «عابرون يف كالم
عابر» ثارت حفيظة الكني�ست لأ ن ال�شاعر و�ضع
النقاط على احلروف و�أكد للملأ �أن الذي عليه �أن
يرحل هو املعتدي ال املعتدى عليه .ويظل ال�صمود يف
النكبات ويف جميع احلاالت هو الفي�صل يف م�صري
املقاومة .هذا هو مطلع الق�صيدة:
�أيها املارون يف الكلمات العابرة
احملوا �أ�سماءكم
وان�صرفوا
وا�سحبوا �ساعاتكم
من وقتنا ،وان�صرفوا

تقوم املقاومة � إذن يف مقاومة الرحيل والت�شبث
بال�صمود يف �أحلك الظروف .ويف درا�سة ن�شرتها
املجلة الثقافية يف عددها ال�سابق قدم في�صل درّاج
درا�سة فريدة من نوعها عن املنطلق الأ �سا�سي الذي
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وخذوا ما �شئتم
من زرقة البحر
ورمل الذاكرة
وخذوا ما �شئتم
من �صور ،كي تعرفوا
�أنكم لن تعرفوا
كيف يبني حجر
من �أر�ضنا �سقف
ال�سماء
ÆÆÆ

والآن � إىل الرمز الآخر:
يبدو �أن ناجي العلي اختطف اال�سم «�صامد»
الذي �أطلقته املنظمة على �أكرب م�ؤ�س�ساتها
االقت�صادية ليملأ ه فني ًا مبا فرّغ منه وليحوله من
جمرد �شعار � إىل فعل .نتابع «حنظلة» يف كل مرة
يظهر فيها على �شا�شة مبدعه لي�ؤكد لك �أنه �صامد
هنا وهناك ويف كل زمان تتجلى فيه الق�ضية حا�ضر ًا
وما�ضي ًا وم�ستقبالً.
ال �أجد ما يعرب عن فنية «حنظلة» �أكرث
من جملة قر�أتها يف رواية ع�صر حديدي
 Age of Ironلروائي جنوب � إفريقي معروف هو
كوتزي؛ � إذ تقول الراوية م�سز كرن ()Mrs Curren
قو ًال يتبناه كوتزي نف�سه�« :أروي عليك [�أيها املتلقي]
هذه الق�صة ،لي�س لأ ثري فيك ال�شفقة علي ،بل
لأ جعلك حتيط علم ًا بالأ �شياء كما هي» .هذه كلمات
ت�صلح لأ نْ تكون مدخل �صدق ل�شخ�صية «حنظلة» بل
وبو�صلة تر�شدنا � إىل الوجهة التي ينوي «حنظلة» �أن
نتوجه معه � إليها .وال يفوتنا هنا �أن نالحظ قدر ًا كبري ًا
من التماهي بني «حنظلة» وم�سز كرن بطلة الرواية؛
بل بني � إبداع ناجي العلي و� إبداع كوتزي .الأ زمة يف
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كال احلالتني مت�شابهة ،وهي اغت�صاب حق الآخرين
جهار ًا وهي معروفة للعامل ،ورغم خ�صو�صية الق�ضية
الفل�سطينية � إال �أنها تذكرنا يف مرجعيتها بنظام
التفرقة العن�صرية يف جنوب � إفريقيا :قلّة من ال�سكان
البي�ض الطارئني ت�صبح قوة مت�سلطة على ال�سكان
ال�سود الأ �صليني الذين ي�شكلون الغالبية .وهكذا
ي�صبح ال�صراع يف جنوب � إفريقيا �صراع ًا ميثل
امتداد �سيطرة اال�ستعمار الأ وروبي يف العامل الثالث
يف �أو�ضح �أبعاده .الفرق الأ �سا�سي بني ما ح�صل يف
فل�سطني وما ح�صل يف جنوب � إفريقيا هو �أنه مل تن�ش أ�
يف فل�سطني من بني املثقفني واملفكرين اليهود طبقة
تناه�ض الأ يديولوجية ال�صهيونية مثل ما ح�صل يف
جنوب � إفريقيا؛ � إذ نه�ض من بني البي�ض �أنف�سهم
عدد غفري وقف علن ًا �ضد �سيا�سة التمييز العن�صري،
بل � إن هناك جمهور ًا كبري ًا من ال�سكان البي�ض تركوا
جنوب � إفريقيا باختيارهم احتجاج ًا على �سيا�سة بني
جلدتهم .هذه ظاهرة يف اعتقادي ت�ستحق املتابعة.
عالوة على ذلك ،ف� إن املجتمع الفل�سطيني مل ينتج
قيادة تذكرنا يف م�ستواها مبانديال الذي خرج
من ال�سجن بعد �سنوات طويلة ليحرر �شعبه بينما
عادت القيادة الفل�سطينية من املنفى لتفعل غري
ذلك (كلمات � إ ْد َورْد �سعيد) .على كل حال ،هذا لي�س
مو�ضوع بحثنا هنا؛ فاملفارقة برمتها �أعقد مما تبدو.
لنعد الآن � إىل م�سز كرن بطلة رواية ع�صر حديدي.
�صحيح �أن البطلة م�سز كرن لي�ست نا�شطة يف
مقاومة النظام العن�صري ،لكنها مناه�ضة له � إىل
�أق�صى درجات املناه�ضة؛ فهي ت�ؤمن ب�أنّ خطاب
الثقافة ميتلك قوة تتفوق على قوة ال�سالح ،وتدرُّبها
يف ميدان الدرا�سات الإن�سانية يدعم � إميانها بذلك.
وال �شك يف �أن الإرهاب الذي ميار�سه البي�ض كان له
�أثر يف ت�شكيل خطابها؛ فهي ت�شهد مقتل ابن خادمها
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لتلك ال�شخ�صيات (مل ي�سبق لفي�صل درّاج �أن قر أ�
الرواية) .تبد أ� الرواية وتنتهي بر�سائل توجهها م�سز
ككرن � إىل ابنتها يف �أمريكا عن طريق فري�سويل (Ver
 )rcueilالتي تلتقي به يت�سكع (رمبا كان ثمالً) على
باب بيتها يف اليوم الذي تكت�شف فيه �أنها م�صابة
بال�سرطان .تن�ش أ� بني االثنني �ألفة من نوع يختلف عن
�ألفة احلب والغرام .ت�أن�س م�سز كرن � إىل الرجل وتثق
ب أ�نّه �سي�ستمع � إليها باهتمام و�أنه �سينقل ر�سائلها � إىل
ابنتها ،بل و� إىل امللأ الحقاً.

ومقتل نا�شط �أبي�ض �أمام عينيها .بادئ ذي بدء،
تعرتف بف�شلها وبف�شل البي�ض املناه�ضني للنظام
العن�صري وبف�شل كل من تقاع�س عن مد يد العون
للمقاومة ،ووقف موقف ًا �سلبي ًا منها ،وعلى ر�أ�سهم
تلك الفئة من ال�سكان البي�ض التي رحلت غا�ضبة
على النظام مثل ابنتها التي هاجرت � إىل �أمريكا.
واعتربت م�سز كرن الرحيل عن الوطن �أ�سو أ� ما
يف الأ مر ،لأ نه ميثل يف نظرها فقدان احلب للوطن
ويحرم الوطن من �صوت يتحدى الزمن والظروف
ال�صعبة .فمجرد البقاء على تراب �أر�ض الوطن
يعني دعم ج�سد لآخر ولآخرين يعي�شون عليه.
باخت�صار ،ترى م�سز كرن �أن احلياة يف املنفى موت
و�أن املوت يف الوطن حياة .ون�ستذكر هنا ثانية قراءة
في�صل درّاج النافذة بالن�سبة ل�شخ�صيات غ�سان
كنفاين التي تتفوق على خمتلف القراءات ال�سابقة

ن�شعر ونحن نقر أ� ر�سائل م�سز كرن �أنها ت�أتي من
�شخ�صية غادرت احلياة �أو على و�شك �أن تغادرها،
خ�صو�ص ًا يف عناقها الأ خري لفري�سويل يف نهاية
الرواية .لكن هذا ال يهم ،لأ ن ال�صوت املتحدي الذي
ين�ساب من الر�سائل هو الذي يطغى على املتلقي،
ويجعلنا نعي «الأ �شياء كما هي» .فلو كان �صوت ًا يهدف
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على �سبيل املثال � إىل � إثارة ال�شفقة �أو التخفيف من
ال�شعور بالإثم (وهذا ما تتعمد الراوية جتنبه)
النتهى مفعوله مبجرد الإثارة ،لكنه �صوت يظل �صداه
ومداه عالقني بوعي املتلقي � إىل ماال نهاية .هل يريد
كوتزي �أن يقول لنا � إنّ ال�صوت �أو الروح يف حياتنا
تتحدى ظاهرة املوت البيولوجية؟ وهل يريد �أن يقول
لنا � إنّ ما يحدث يف حياتنا لي�س رهين ًا يف ا�ستمراره
بالراوي الذي ي�شهد حدوث الأ �شياء فعالً؟
يقول جنيب حمفوظ يف تعليق له � إنّ �آفة احلارة
الن�سيان .ومن الوا�ضح �أنه ي�شري � إىل الن�سيان على
�أنه �آفة تدمر الوجود والهوية و�أن املوت الفعلي الذي
يلحق باحلارة هو املوت الذي يئد الذاكرة يف مهدها.
على احلارة يف هذه احلالة �أن جتهد يف البحث عن
حافظ لذاكرتها كي ال ميحوها الن�سيان من الوجود.
من هنا ي�أتي ت�شبث م�سز كرن ب�أهمية وجودها ووجود
غريها على �أر�ض وطنهم ليكون كل واحد �شاهد عيان
على احلدث� ،شهادة تت�أكد �صحتها من �شاهد لآخر
ومن جيل جليل!
و� إذا كانت كلمات كوتزي التي ت�أتي على ل�سان
م�سز كرن تن�سحب على «حنظلة» ،كما ورد �أعاله،
ف� إن كلمات ناجي العلي يف و�صفه «حنظلة» هي
الأ خرى تن�سحب على م�سز كرن:
� إن «حنظلة �شاهد على الع�صر الذي ال ميوت..
ال�شاهد الذي دخل احلياة عنوة ولن يغادرها �أبداً..
� إنه ال�شاهد الأ �سطورة ،وهذه هي ال�شخ�صية غري
القابلة للموت ،ولدت لتحيا ،وحتدّت لت�ستمر ،هذا
املخلوق الذي ابتدعتُه لن ينتهي من بعدي ،بالت�أكيد،
ورمبا ال �أبالغ � إذا قلت � إين قد ا�ستمر به بعد موتي».
�أال يحق لنا �أن نتخيل م�سز كرن تعانق «حنظلة»
بهذه الكلمات يف امل�شهد الأ خري من الرواية ،وهو
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امل�شهد الذي تودع فيه احلياة معانقة فري�سويل
حافظ ر�سائلها و�أمني �سرها وال�شاهد على حدوث
الأ �شياء كما هي وناقل روايتها بعد انق�ضاء �أجلها؟
ÆÆÆ

وي�شري جون بريت فو�سرت � إىل جهود كوتزي يف
ت�أكيد قوة ثقافة الأ دب الكال�سيكي (وال يعني ذلك
�أن الروائي ينظر � إىل الأ دب الكال�سيكي كثقافة عليا
يعلو �ش�أنها على الثقافة الدنيا) كنوع من اخلال�ص
ينت�شله و�أمثاله من العزلة التي فر�ضتها هيمنة
النظام العن�صري -يتجه � إىل الإنيادة لفريجل فيعيد
كتابة اجلزء ال�ساد�س الذي �أ�صبح ن�ص ًا م�ؤ�س�س ًا يف
�شهرته الأ دبية؛ � إذ ي�صبح ن�ص ًا ثانوي ًا يف الرواية.
يعيد كوتزي ق�صة الإنيادة من وجهة نظر اخلا�ضع
dللهيمنة وهي وجهة النظر التي تتبناها كريوزا (Cre
 )eusaالتي يهجرها زوجها � إي ِني َْ�س بطل طروادة
وابن افردايت � ،إلهة احلب .تعود كريوزا � إىل احلياة
يف �شكل �شبح يحث � إي ِني َْ�س على �أن يرتك حزنه جانب ًا
ويتبع م�سار الر�سالة املقد�س الذي اختري له �أ�ص ًال
ليكمل م�سريته يف احلياة من �أجل طفلتهما وم�ستقبل
جمتمعهم الذي اقتلع من جذوره« .وغني عن القول»،
يتابع فو�سرت تعليقه�« ،أن ال�سياق الذي يتحرك فيه
�شبح كريوزا يف ع�صر حديدي ال ي�صطحب معه
ر�سالة م�شجعة .فمثل هذه الرواية تنتج �أ�شياء كثرية
ذات ت�أثري غريب عجيب؛ ف� إي ِني َْ�س الذي ميكن �أن
يتحدث � إليه ال هوية له� ،أما ابنتها فهي غائبة عن
امل�شهد ،واملدافعون عن احلق الذي تدافع هي عنه
[واملق�صود هنا بنو جلدتها من البي�ض] جمرمون
ملطخة �أياديهم بالدماء� ،أما ال�شباب من ال�سود فهم
يقتلون �أمام عينيها .يبقى فري�سويل ،املخل�ص يف
� إ�صغائه لها ،لكنه غري ملتزم �سيا�سي ًا وال ي�أبه البتة
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و�أكرث ما تت�ضح هذه اال�سرتاتيجية يف ذلك
امل�شهد الذي يعد مف�صلي ًا يف الرواية .تقتب�س م�سز
كرن اجلزء ال�ساد�س من الإنيادة (�ص )400-337
الذي يروي عودة � إي ِني َْ�س �شبح ًا يحمل الر�سالة � إىل
اجليل الالحق .تروي م�سز كرن امل�شهد بالالتينية
على م�سمع فري�سويل .يطلب منها بعد ذلك �أن
تعيد رواية امل�شهد ،فتظن م�سز كرن يف البداية �أن
فري�سويل يحاول ا�ستذكار امل�شهد ليحفظه .لكن الأ مر
تبدّى لها غري ذلك عندما بد�أت رواية امل�شهد تهز
كيان فري�سويل وحترك نب�ضه وحلقه .وبهذا يتولد
م�شهد جديد جراء مواجهة امل�صغي للرواية وجه ًا
لوجه ،ويختلف امل�شهد الربيء املقابل عن امل�شهد
الذي ترويه كريوزا يف الإنيادة والذي تبد أ� م�سز كرن
بروايته بالالتينية رمبا للحفاظ على هويته.

لنداءات التاريخ؛ � إذ � إنه على ا�ستعداد لأ ن يرق�ص
على �سماع الن�شيد الوطني لنظام � إفريقيا العن�صري»
(ع�صر حديدي� ،ص .)180ويتابع فو�سرت تعليقه
قائالً« :مع كل هذا ،ف�إن كريوزا جتد لزام ًا عليها
�أن جتهر باحلقيقة وهي يف عامل املوتى ،منتظرة من
ي�صغي لها» (فو�سرت� ،ص.)130
حتيلنا رواية كوتزي � إىل ت�سا�ؤل ال بد �أن كوتزي
نف�سه ت�ساءله :ماذا يفعل الروائي من �أمثال كوتزي
عندما يرى نف�سه حماط ًا بهيمنة تفوق قوتها قوة �أي
مقاومة ميكن �أن تناه�ضها؟ وما ميكن �أن ن�ستخل�صه
من خطاب الرواية هو �أن ال�صمود ي�شكل نقطة
االنطالق يف املقاومة؛ � إذ � إنه هو الذي يجعلنا نرى
( )seeونلم�س عن كثب ( )touchوجنهر بحقائق
ما نراه وما نلم�سه ( .)speakهذا ما يعنيه كوتزي
باملقولة التي جتيء على ل�سان م�سز كرن والتي
نوردها هنا ثاني ًة لت�أكيد �أهميتها�« :أروي عليك [�أيها
املتلقي] هذه الق�صة ،لي�س لأ ثري فيك ال�شفقة علي،
بل لأ جعلك حتيط علم ًا بالأ �شياء كما هي».

ينهي كوتزي روايته ع�صر حديدي بالوقوف على
مفرتق الطرق دون �أن ي�سمح ل�شبح � إي ِني َْ�س بالعبور
� إىل بر الأ مان حام ًال الر�سالة التي حثته كريوزا على
حملها كما ورد يف امل�شهد الذي حاولت م�سز كرن
�أن تعيد �سرده .باخت�صار ،يرتك كوتزي �أمر حمل
الر�سالة ونقلها � إىل اجليل الالحق معلق ًا يف الزمن
لي�صبح امل�ستقبل في�صالً.

هذه ا�سرتاتيجية كوتزي الفنية يف كلمات ت�ؤكد
نزوع الروائي � إىل اختزال الوا�سطة بني املتلقي وحلبة
ال�صراع التي يت�شكل فيها احلدث وت�شكل احلدث؛
فهو ،كما يجعلنا كوتزي ن�شعر ،الوريث ال�شرعي
للتعامل مع احلدث وجه ًا لوجه ،وهو ال�ضمان الذي
يجعل روح احلدث ت�ستمر عرب الزمن ،هو ال�شبح
الذي ال يختفي باختفاء �صاحبه ،وهو الذي يقف
باملر�صاد «لآفة الن�سيان» ،وهو القادر على منح
الهوية رغم �أنه ال ميتلك هوية؛ � إذ ال �ضرورة لذلك،
وهو يتحرك بحرية عرب الأ مكنة والأ زمنة املختلفة.
املتلقي �أو امل�ستقبل �أو القارئ كلها مرادفات للجيل
الالحق الذي يعمل كوتزي جاهد ًا على �أال ت�صله
ر�سالة احلدث من خالل يقني يقدمه الروائي.

ويف معر�ض تعليقه على الرواية والتنا�ص الذي
تخرج الرواية من رحمه ،يالحظ الناقد املذكور
فو�سرت �أن كوتزي ال ينفي وجود �شبح م�ستقب ًال يحمل
الر�سالة املن�شودة ويتخطى احلدود التي توقف كوتزي
عندها �شريطة �أن:
«يحدث ذلك امل�ستقبل فقط عندما تعرث كريوزا
على � إي ِني َْ�س حقيقي -رج ًال كان �أو امر�أة -يكون
قدره ت�شييد مدن جديدة [على �أنقا�ض املدينة التي
تهدمت] قابلة لأ نْ تكون حا�ضنة �سيا�سية [الكلمة التي
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ي�ستخدمها فو�سرت هي  ،political parentوالإ�شارة
هنا � إىل كريوزا الأ م و� إي ِني َْ�س الأ ب] وطف ًال ثقافي ًا
[والإ�شارة هنا � إىل ابنتهما]» (فو�سرت� ،ص.)130

ثقافي ًا يحتفظ بقدر كبري من املثالية التي تنتظر
م�ستقب ًال مغاير ًا للحا�ضر � ،إن كان ال بد من حتول
قيمها � إىل واقعية جديدة.

هذه مالحظة قيمة تنفذ � إىل �أعماق الرواية
وتنري ال�سبيل � إىل قراءة منظورها ال�شمويل؛ فهي
تنبهنا على �أن الواقع املرتدي الذي ميار�سه النظام
العن�صري ي�شكل يف الوقت احلا�ضر بيئة طاردة لقيم
الأ دب الكال�سيكي وثقافته ،وال ي�سهل من ناحية
واقعية على الأ قل التجاوز � إىل مرحلة جديدة .يبقى
امل�ستقبل الذي ي�أمل كوتزي ،ون�أمل معه� ،أن يظهر
فيه � إي ِني َْ�س حقيقي ب�سيا�سة تتميز بتميز الأ دب
الكال�سيكي (الذي عا�ش �أ�ص ًال بتميزه) ،وين�سحب
هذا على كريوزا زوجته التي حتثه على �أن يعود بعد
املوت ليوا�صل الكفاح من �أجل ابنته وجمتمعه ،ويبدو
�أن واقعية كوتزي ال تكتفي بظهور الأ �شباح التي ي�ؤكد
مهمتها يف الرواية ان�سجام ًا مع وجودها يف الإنيادة؛
مبعنى �أن الإنيادة وتنا�صها يف الرواية يظل �أمنوذج ًا

وتت�ضمن مالحظة فو�سرت � إ�شارة � إىل املرجعية
الثقافية التي كتب كوتزي روايته �ضمنها؛ � إذ وجد �أن
الثقافة هي القوة التي تناه�ض �سلطة الهيمنة حتى
لو ظل ت�أثريها حا�ضر ًا يحوم يف الظل .والثقافة
مثل الطفل تولد بريئة وتزدهر قوتها �ضمن �سيا�سة
حتت�ضنها بدي ًال عن �سلطة الهيمنة ،وال بد هنا من
�أن ن�ستذكر قول ال�شاعر وردزورث امل�أثور الذي يرد
يف �سرية حياته التي كتبها �شعر ًا يف ق�صيدته الطويلة
Gاملقدمة « :Preludeالطفل �أب الرجل» (The chil
 .)ld is father of the manوال يت�سع املجال هنا
لتقدمي الت�أويالت املختلفة لهذا القول الذي رمبا
كان حا�ضر ًا يف خميلة كوتزي .ونكتفي بالإ�شارة � إىل
�أن االنحراف عن البداية �أو عن الرباءة ب�شكل عام
كان �أحد �أ�سباب النزوع � إىل ممار�سات نظام التمييز
العن�صري.
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ا�سم ناجي العلي ويتذكروا «حنظلة» .هو � إي ِني َْ�س
احلقيقي الذي ي�أمل كوتزي �أن يجود به امل�ستقبل.
ب� إيجاز« ،حنظلة» موروث ثقايف رفيع امل�ستوى ما زال
ينتظر التنقيب عن �أبعاده الفنية املخفية .هو �أكرث
من جمرد �شاهد على الع�صر� ،أو م�صغ ملا يروى
عليه .عندما ت�صل الأ �شياء � إليه كما هي يغو�ص يف
�أعماقها لريجع � إلينا بحقائق مل تكن ل�سبب �أو لآخر
ظاهرة للعيان يف تلك الأ �شياء!

ÆÆÆ

هل ميكن �أن ي�شكل ما �سبق مرجعية لقراءة
ناجي العلي وحنظلته؟ يف اعتقادي� ،أنّ قول وردزورث
ي�صلح لأ نْ يكون م�صاحب ًا لكل �صورة يطل علينا فيها
«حنظلة» لتكون مفتاح ًا لكل بالغته الفنية.
«حنظلة» هو الأ ب الذي يتبناه ناجي العلي ،بل
� إنه يلغي رباط الأ بوة التقليدي من �أجل �أن يزيد من
ا�ستقاللية االبن و�أهميته .وك�أن ناجي العلي يدعو
«حنظلة» � إىل �أن يحيط علم ًا بالأ �شياء كما هي ،لي�س
ليحفظها عن ظهر قلب ،بل لينقلها � إىل امللأ دون
و�سيط .ونالحظ �أن ناجي العلي يحاول جاهد ًا �أن
يلغي ذاته يف �سبيل � إعالء �ش�أن «حنظلة» الذي ي�صبح
يف نهاية املطاف �شخ�صية تتعدى �أبعادها الأ دوار
التقليدية :مثل دور املراقب �أو حتى امل�ساهم يف
احلدث� ،أو ال�صورة الأ خرى ملبدعها (.)alter ego
ينجح ناجي العلي يف بلوغ هدفه عندما ي�صل فني ًا
� إىل درجة من التماهي ي�ستطيع معها �أن ي�سمي نف�سه
«حنظلة» .وال �شيء ي�سره �أكرث من �أن ين�سى النا�س

هذه احلقائق التي يك�شفها «حنظلة» هي التي
�أثارت حفيظة من عا�ش م�ستظ ًال بقناع تلك الأ �شياء
خمفية عن امللأ  .مل يبق � إال االعرتاف بـ«حنظلة».
هذا هو «حنظلة» � ،إذن ،يقف �أمامنا و�أمام
الزمن رمز ًا �صامد ًا منت�صب القامة دائماً ،ي�أبى �أن
ينحني له ظهر يحمله �أو يعتله ،حتى لو كان الق�صد
من جمله حمايته من الأ ذى الذي ميكن �أن ي�صيبه
الحق ًا من عدو يرتب�ص بحياة اجلميع .ميكننا �أن
نت�صور «حنظلة» يطلق �شعار ًا يقول فيه «احلياة يف
ال�صمود وال حياة مع اللجوء»u
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