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الفتتاحية

تعددية القول ي اخطاب الروائي
رئي�س التحرير
�شلكت الرواية ي تاريخها م�شارين منف�شلن اأحياناً ومتقاطعن اأحياناً اأخرى .ففي
البداية كانت الرواية تعنى بتقدم قول ي�شتمل على حدث ي اما�شي ي�شرده الراوي علينا ي
احا�شر ،ا إما مجرد ا�شتذكاره والتعرف عليه وا إما لإثارة الت�شلية من خلل النتقال بنا من
حا�شر العملية ال�شردية ا إى ما�شي احدث الذي رما ت�شيع معامه ي طيات الزمن لول
ل نيابة عنا الرغبة ي ال�شفر بن الأ زمنة و�شيل ًة تذكّرنا بال�شتمرار ي
تدخل الراوي حام ً
البقاء عب الأ زمنة امختلفة .وما العلقة احميمة التي كانت تن�ش أا بن الراوي وجمهوره
الذي وقف اأمامه با إجلل لل�شتماع ا إى روايته ا إل دليل على هذا ال�شتمرار الذي هو ي
واقع الأ مر اأ�شبه بعقد اجتماعي �شيكولوجي.
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م يتغر الو�صع كثر ًا عندما اأ�صبحت الرواية
ت�صل ا إلينا عن طريق الكتابة؛ فقد ا�صتمرت
الرواية من القرن الثامن ع�صر ا إى القرن
الع�صرين تنقل ا إلينا اأحداث اما�صي .وما ا إن يفرغ
الراوي من روايته حتى يقول لنا ولو �صمنياً :اليوم
اأكملت عليكم روايتي واأ�صبحتم مثلي على دراية
باما�صي واأ�صحى اما�صي قا�صم ًا م�صرك ًا بيننا.
لكن تغر ًا ما قد حدث دون اأن يكون تغر ًا
جوهري ًا ي ام�صار امذكور ،وهو اأن نقْل اما�صي
م يعد يهتم ي الدرجة الأ وى بنقل الأ حداث
اخارجية التي حدث لنا وي�صار ا إليها بالإجليزية
 external `Hبل اأ�صحى اما�صي مرتبط ًا ارتباط ًا
وثيق ًا م�صاعرنا الداخلية وا�صرجاع ما�صيها من
خال وعينا بها حا�صراً ،وهذا ما اأ�صبحت ت�صميته
QÉ°ùŸG ¿CG ™eh .Qƒ©°ûdG QÉ«àH ±ô©J á©FÉ°ûdG
العام نف�صه م يتغر ،فاإنّ اجاهه هو الذي تغر
فاأ�صبح ي�صر ي اجاه معاك�س؛ فبد ًل من �صرد ما
يحدث ي العام خارج وعينا اأ�صبح ال�صرد ينبع
مبا�صرة من وعينا الداخلي باحدث الذي كان
ي�صلنا بطريقة غر مبا�صرة من خال الراوي
الذي كان ي�صتاأثر ملكية احدث والت�صرف به
ح�صب هواه.بهذا تغرت مهمة الروائي ي القرن
الع�صرين؛ ا إذ حول عن الواقعية التقليدية اأو
ما ي�صمى اأحيان ًا الواقعية اخارجية اأو الواقعية
الفجة التي حاكي الواقع اخارجي وتعك�صه ا إى
الواقعية ال�صيكولوجية التي مقرها موجات النف�س
الب�صرية ،وهي الواقعية التي ب�صرت باحداثة عن
طريق التاأكيد على الوعي الفردي الداخلي الذي
ي�صنع احدث والبتعاد عن ال�صرد التقليدي الذي

كان الروائي يلتقط اأحداثه من العام الرحب
الذي ل عاقة لنا به مبا�صرة .لكن هذه الواقعية
اجديدة التي حلت حل الواقعية التقليدية
م تعمر طوي ًا على الرغم من كل ما ا�صتقبلت
به من حما�س ي بدايات القرن الع�صرين؛ ا إذ
�صرعان ما تداعى بنيانها وطغت عليها الواقعية
ال�صراكية .ومزيد من الإي�صاح لل�صرة النقدية
للواقعية التقليدية والواقعية ال�صيكولوجية
والواقعية ال�صراكية ن�صتذكر ناقدين بارزين ي
هذا ال�صياق هما جورج لوكا�س ورموند وليمز ا إذ
كان لهما الف�صل ي ا إر�صاء مفاهيم الواقعية ي
نقد الرواية.
ي�صنف لوكا�س الواقعية التي ي�صتمدها
الروائي من الواقع امعا�س ا إى �صنفن :الأ ول
واقعية عمادها م�صاعر واأحا�صي�س واأحام
واأخيلة ن�صرجعها ي حياتنا على �صكل تيار
�صعور ل �صابط له ،وهي اأ�صبه باأحام اليقظة
التي ل مفر من العي�س بها ومعها .ويرى لوكا�س
اأن مثل هذه الواقعية التي نبعثها بحالة ال�صكون
واجمود والتجريد تتمثل ي الرواية امعا�صرة
(رواية العقود الأ وى من القرن الع�صرين) مثل
رواية يولي�صيز وروايات فرجينيا وولف وفوكر
وغرهم من اأولئك الروائين الذين اأ�ص�صوا ما
اأ�صبح يعرف بالرواية التجريبية بدي ًا للرواية
التقليدية التي اعتمدت ال�صرد التقليدي لاأ حداث
اخارجية من خال ت�صل�صل زمني يقع ي وحدات
م�صتقيمة مت�صاوية .فقد تعاملوا مع واقع حدود
قوامه ال�صعور الداخلي للفرد الذي ل مكن اأن
يري حياة اجماعة ما دام ي حالة انف�صال اأو
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عند لوكا�س؛ ا إذ يتبنى الواقعية ال�صراكية ويوجه
نقد ًا م�صابه ًا للواقعية ال�صيكولوجية ،بل ا إنه ينتقد
امبالغة نف�صها ي الهتمام بال�صكل عند جوي�س
على الرغم من اعرافه بفن ال�صنعة اللغوية
امحكمة التي تت�صكل منها رواية يولي�شيز .غر
اأن وليمز يقدم ا إى مفهوم الواقعيتن ا إ�صافة
نوعية؛ ا إذ يوؤكد اأن دور الرواية هو ا�صتك�صاف
الواقع امعا�س ل ا�صرجاعه واأنّ على الراوي األ
يختزل ح�صور الفرد على ح�صاب اجماعة كما
تفعل الرواية ال�صيكولوجية واأل يقوم ي الوقت
ذاته باختزال اجماعة على ح�صاب الفرد حتى
ل تتحول الرواية ا إى اأطروحة اجتماعية .وبعبارة
موجزة ،يرف�س وليمز مار�صة التجريد ب�صقيه
الفردي واجمعي موؤكد ًا على بنية ع�صوية تتناغم
فيها قدرات الأ فراد من خال جتمع ل يتم
تفعيل هذه القدرات ا إل به .فهو ينتقد يولي�شيز
لأ ن دبلن ت�صكل خلفية عار�صة ي الرواية اأ�صبه
بقطعة القما�س التي ي�صعها ام�صور الفوتوغراي
خلف �صاحب ال�صورة اجال�س اأمام الكامرا
لتكون جرد خلفية ل قيمة لها .ويوجه وليمز نقد ًا
للروايات التي ت�صرد علينا ما�صي احدث كرواية
غرفة ي العلي ¿ƒ÷ Room at the Top
برين ،وينتقد الروايات التي ت�صتمد وجودها من
الرغبة ي التعبر عن ال�صعور بال�صيق اأو الغ�صب
مثل رواية ÜÓ£dG ï«HƒàH GC óÑJ »àdG Lucky Jim
من حا�صر ي التاريخ .كذلك يوجه رموند
وليمز نقد ًا للرواية التي تنتقل بالأ زمة التي
نعي�صها ونعاي�صها ي واقعنا ا إى واقع اآخر ل حدود
له ،كما هي احال ي رواية �شيد الذباب Lord of

انف�صام عن جربة احياة التي يعي�صها اأفراد
امجتمع وما دام الفرد ي ؤوْثر التقوقع على نف�صه
كردة فعل حياة ال�صرذمة التي يعي�صها داخل
جتمعه .ول بد من الإ�صارة هنا ا إى اأن الواقعية
ال�صيكولوجية تلتقي مع الواقعية التقليدية ي اأنها
تتبنى تقنية امحاكاة التي درجت على تبنيها
الواقعية التقليدية؛ معنى اأن الواقعيتن وجهان
لعملة واحدة.
اأما الواقعية التي يتبناها لوكا�س فهي
الواقعية ال�صراكية ((socialist realism
التي حمل منظور ًا يرقى بالواقع امعا�س ول
يقبل بواقع الت�صرذم الذي اكتفت الواقعية
ال�صيكولوجية محاكاته والوقوف عند هيمنته؛
ا إذ ا إنّ �صخ�صيات الواقعية ال�صراكية �صخ�صيات
تنجح ي حقيق اأحامها وتفعيلها واخروج بها
ا إى واقع ح�صو�س ( )concrete realityيختلف
عن الواقع امجرد (Éªc (abstract reality
و�صفه لوكا�س .فالختاف بن الواقعيتن ،كما
يرى لوكا�س ،هو الذي ينتج ي النهاية واقعيتن
ختلفتن ا إحداهما ديناميكية ت�صر �صمن منظور
ي�صعى ا إى التغير والأ خرى �صاكنة حتفظ بواقع
الو�صع الراهن .ومن الأ مثلة التي يقدمها لوكا�س
على الواقعية امح�صو�صة الديناميكية رواية
اجبل ال�شحري لتوما�س مان واجزء الثاي
من فاو�شت لغوته .وي العملن امذكورين تقوم
ال�صخ�صيات بتفعيل اأحا�صي�صها وم�صاعرها
وحويلها ا إى فعل ح�صو�س متخطية حالة
 ¢SÉ°ùME’Gبام�صاعر .ويقدم رموند وليمز
مفهوم ًا للواقعية ل يختلف عن مفهوم الواقعية
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القوقعة الفردية وامحلية ال�صيقة .هذا ما جعل
ا إدوارد �صعيد يرى اأهمية الن�س ي عاقته مع
العام وعاقة القراء (اأو النقاد) مع الثنن مع ًا
وي اآن .وعندما �صئل ا إدوارد �صعيد عن �صغفه
بالرواية اأجاب باأن الرواية اأكر �صمولية وقدرة
من غرها من الأ جنا�س الأ دبية على �صكّ الواقع
الذي نعي�صه ما فيه من موؤامرات ل تتوقف عند
حد ي تركيبها وتفكيكها وا إعادة بنائها .ورما ل
نذهب بعيد ًا ا إذا قلنا ا إن ا إدوارد �صعيد نظر ا إى
الرواية كما نظر ا إليها النقاد والروائيون الذين
اعتروها كتاب احياة بامتياز ،ما تكتنزه من
اأ�صرار حبوكة تدعونا ا إى التعرف ا إليها ومن ثم
التعرف ا إى اأنف�صنا وحياتنا .وامعروف اأن ا إدوارد
�صعيد ظل متعلق ًا بكونراد حتى اآخر حياته ،و�صرح
اأن كونراد ياأ�صرك وهو يروي لك اأحداث روايته،
حتى لو وجدت نف�صك عاجز ًا عن التقاط معنى
حدد ما يرويه لك ،وكاأنه (كونراد) يدعوك
لا�صراك ي كرنفال اأو م�صاهدته على الأ قل.
ويتفق ا إدوارد �صعيد مع �صديقه رموند وليمز
الذي يرى اأن الرواية هي اموقع الذي يجري
على �صاحته التحول من واقع ظاهر للعيان وكاأنه
معرفة م�صلّم بها ا إى واقع قابل للتعرف ا إليه على
الرغم من اأن معرفته لي�صت قريبة امنال ولي�صت
ظاهرة للعيان؛ معنى اأن الرواية رحلة تبد أا
ي غالب الأ حيان من واقع فج ( )factualا إى
حقيقة تتعدى اأبعادها ما نقر به عادة اأو بداية
على اأنه نهاية امطاف.
•••
ولو تتبعنا ما حق الرواية من تطور بعد

the Flies؛ فالأ زمة التي يعي�صها جتمع اأطفال
اجزيرة قبل و�صولهم اجزيرة هي الأ زمة نف�صها
التي يعي�صها اأولئك الأ طفال وهم على اجزيرة،
وهذا يعني اأن تغير مكان الأ زمة وزمانها ل
يجدي نفع ًا ول يغر ي الواقع �صيئاً؛ معنى اأن
وليمز يرى اأن الهروب من الواقع امردي ل يكون
حاً ،ول تكون حاكاته ح ًا اأي�صاً .وي�صبه وليمز
التعبر عن واقع الغ�صب والإحباط بال�صتائم التي
يتبادلها النا�س اأحيان ًا عر الهاتف باأنه فانتازيا
ل تبدل ول تغر ي واقع الأ مر �صيئاً.
كيف نتعامل مع الواقع امردي؟ ي�صر وليمز
ي خامة درا�صته عن امو�صوع ا إى اأن دور الفنان،
روائي ًا كان اأو غر ذلك ،ا إزاء الردي ي الواقع
امعا�س ،هو خلق واقع جديد من خال روؤية تتخطى
الردي وتفعل امنظور اجمعي ال�صتك�صاي الذي
يوجزه وليمز بعبارته التي تن�س على اأن احياة
اأو الواقع امعا�س هو ا�صتك�صاف ل ا�صرجاع.
ورما يذكرنا عنوان رواية جرا البحث عن وليد
م�شعود بعبارة وليمز بو�صفها دلي ًا يهدي �صواء
ال�صبيل.
•••
يقول الروائي فور�صر ي كتابه النقدي اأوجه
الرواية ا إن الفن الروائي يوؤدي ا إى ات�صاع مدى
احياة التي تت�صع اآفاقها من خال روايتها .وي
معر�س حديثه عن ت�صور خط (وهمي طبعاً)
يف�صل بن اموؤرخ والروائي ،يقول ا إن اموؤرخ
«يحاكي» اأو «ي�صجل» احياة امعا�صة .اأما الروائي
فهو «يخلق» منها واقع ًا ي�صمو على الواقعية الفجة
وي�صاعدنا ي فهم موقعنا من العام متخطي ًا
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الواقعية ال�صراكية لتبن لنا ما اأفرزته الرواية
من �صمولية تتاخم حدود الكونية .ويرجع ذلك
بالدرجة الأ وى ا إى دخول الرواية اآفاق الثقافة؛
ا إذ اأ�صبح احديث عن الرواية منذ الربع الأ خر
من القرن اما�صي يتخذ من الثقافة ركيزة له،
واأ�صبحت قراءتنا للرواية تتطلب م�صبق ًا تفكيك
الثقافة التي ن�صاأت منها الرواية اأ�صاً ،واأ�صبحت
الثقافة بنظرياتها امتنوعة خر دليل على
ا�صتيعاب الرواية ومكوناتها الثقافية وعاقة اأدبها
واأدبياتها بامجتمع .من هنا ،نرى اأنّ الدرا�صات
النقدية الرائدة تعنى بالعاقة ال�صائكة بن
الأ دب وامجتمع كما هي احال عند رموند
وليمز وا إدوارد �صعيد وتري ا إيجلتون ومايكل
هول وغرهم .وقد طغى الهتمام بالثقافة على
الهتمامات ال�صابقة؛ فلم نعد مث ًا ن�صع ن�صب
اأعيننا البحث عن التقنية التي تخ�س الرواية،
بو�صفها جن�ص ًا اأدبياً ،و�صيلة ناجعة لقراءتها ،وم
يعد البحث عن �صورة امجتمع اأو الفرد ي الرواية
غاية ي�صعى ا إليها القارئ اأو الناقد .واأكر دليل
على هذا التحول ي تعاملنا مع الرواية اأن قراءتنا
للروايات الكا�صيكية اأ�صحت تتم من منظور
يحمل ي طياته حاولة الو�صول ا إى العاقة
امعقدة التي جعلت الثقافة مدخ ًا اأ�صا�صي ًا ي
الرواية وي الوقت ذاته خخرج ًا هام ًا فيها لبد
من التعرف ا إليه كمنا�صبة للتعرف ا إى مط
احياة التي نعي�صها.
وي �صياق هذا التحول اجذري ي موقع
الرواية ،قام رواد الثقافة ومنظروها بتقدم
قراءات جديدة للرواية كانت خافية علينا على

الرغم من توفر عنا�صرها ي الرواية .هذا
هو رموند وليمز مث ًا يقدم لنا رواية مدمار�س
جورج ا إليوت ،ويو�صح اأن الروائية خلقت من
جتمع قرية ب�صيطة ي بريطانيا جتمع ًا تتمثل
فيه اأطياف امجتمع الريطاي ،وكاأن القرية
ال�صغرة اأ�صحت الوطن باأكمله ب�صبب الروؤية
ال�صمولية التي جحت ي ا إبداعها تلك الروؤية التي
تخطت ي حدودها حلية امكان وزمان احدث
من جهة وفردية ال�صخ�صيات الروائية من جهة
اأخرى .تقر أا الرواية ،كما ياحظ وليمز ،وكاأنك
تعاي�س ثقافة الأ مة ،ورما كانت هذه الرواية،
ومفهوم الرواية ب�صكل عام عند وليمز ،م�صدر ًا
من ام�صادر التي اأوحت ا إى وليمز تعريف الثقافة
ي معر�س نقا�صه النقدي لق�صايا الأ دب وامجتمع؛
فقد عرّف الثقافة باأنها مط �صامل حياة جتمع
ي زمن ومكان حددين .ول بد من اأن وليمز
وجد ي الرواية خر و�صيلة تعبرية ج�صم هذا
التعبر ،ب�صبب �صموليتها ولأ نها كتاب احياة الذي
ينفتح على العام متخطي ًا حيز الزمان وامكان.
واحديث عن اموقع امرموق الذي اأحرزته الرواية
ي حياتنا الثقافية والفكرية يجعلنا ن�صتذكر
اأطروحة جابر ع�صفور زمن الرواية؛ الأ طروحة
التي حازت على �صعبية وا�صعة ي ام�صهد الأ دبي
العربي ،وهي ما زالت ت�صكل ا إ�صكالية بن النقاد
ي التعامل معها .فقد انق�صمت الآراء بن موؤيد
لها بحما�س وموؤيد لها بتحفظ مع ا�صتمرار ردة
الفعل الإيجابية لاأ طروحة برمتها.
ولو اأذن ي �صديقي جابر ع�صفور باأن
اأدي بدلوي ي اخطاب الذي اأ�صاعته اأطروحته
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يقول كوتزي ي روايته ع�شر حديدي« :ل
اأروي ما اأرويه لكي اأ�صتدر العطف ]من القارئ
 ،[Ék ©ÑWبل لأ جعل القارئ يرى بنف�صه ما يحدث».
هذا قول قريب جد ًا ا إى تعريف الثقافة عند
وليمز .هل مكننا اأن نفر�س اأن كوتزي يريد اأن
يقول لنا ا إن الراوي ي�صور لنا مط حياة معا�صاً،
وا إنه يريد اأن يحول اأنظارنا من التفاعل مع احدث
وال�صتجابة ا إليه بعاطفة ما ا إى الطريقة التي
يحدث بها ومن خالها لنكون �صركاء حقيقين ي
التجربة امعا�صة التي ل تنف�صل عن عملية نقلها
وت�صورها؛ معنى اأن الرواية ،مثل الثقافة ،فعل
جمعي ،اأ�صبه ب�صاهد عيان على احدثu

ل�صتبدلت مفردة «رواية» مفردة «ثقافة» لت�صبح
الأ طروحة «زمن الثقافة» .واأنا اأرى اأنّ اجدل
الذي يدور حول اأطروحة جابر ع�صفور مرده
بالدرجة الأ وى ا إى اأزمة الثقافة ،وهي اأزمة
نا�صئة عن الفو�صى التي ما زالت حيط مفهوم
الثقافة ي عامنا العربي .ولي�س من قبيل القدح اأو
جلد الذات اأن نقول ا إن مفهوم الثقافة عندنا ما
زال متعر ًا وا إنه ما زال حديث ًا وبعيد ًا عن التجذر،
وا إن الرواية ي اأزمة ت�صابه اأزمة الثقافة ،وا إن اأي
تقدم يتحقق ي مفهوم ا إحداهما ينعك�س تلقائي ًا
على مفهوم الأ خرى .ورما يكون من الأ ف�صل اأن
نتحدث عن اأزمة واحدة م�صركة تو�صح التقاطع
بن الأ زمتن والعاقة ام�صرية بينهما.
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مـلــف الـعـــــدد

ف�ي�����ص� ��� ��� ��� ��� ��� ��ل د ّراج
ج� � � ��اب� � � ��ر ع � �� � �ص � �ف� ��ور
ح � � �� � � �ص� � ��ن ح� � � �م � � ��ودة
� � � �ص� � ��ري� � ��ف اج � � �ي� � ��ار
ب� � � �ط � � ��ر� � � ��س ح � � � � � ّ�اق
ف� � � � �خ � � � ��ري �� � �ص � ��ال � ��ح

�ضيادون ي �ضارع �ضيّق
امنفى واأطياف الوطن ام�ضتعاد
في�شل درّاج
اتك أا جبا ي روايته الأ وى �شراخ ي ليل طويل ،على مفاهيمه الروائية الأ �شا�شية التي
حافظ عليها طويلً ،واأنتج رواية ذهنية حتجبة امكان والزمان .وعاد ا إى مفاهيمه ،بعد
خم�س �شنوات ،وكتب روايته الثانية �شيادون ي �شارع �شيّق ،مو�شعاً قول الرواية الأ وى،
وم�شيفاً اأبعاداً األزمته بها اماأ�شاة الفل�شطينية ،التي اأقنعت اللجئ ،ي �شنواتها الأ وى ،باأن
اأر�شه ي انتظاره واأن غربته لن تطول.
فكتبها ي ظرف ختلف ،بعد اأن دفعته النكبة
ا إى البحث عن عمل ونقلته ا إى بغداد ،مدر�ص ًا
ي «كلية الآداب والفنون» .بن الروايتن مدينة
فل�صطينية «مقدّ�صة» ا�صتقرت ي روحه واأخرى

اأجز جرا ،ي ال�صاد�صة والع�صرين من
عمره ،روايته الأ وى وهو مقيم ي القد�س،
يدرِ�س ي «الكلية الر�صيدية» ،التي عرفها طالباً،
وي�صرف على «نادي الفنون» .أامّا الرواية الثانية
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انن ال

عراقية ا�صتقبلت غريباً ،وذاكرة قلقة تقارن بن
امدينتن ويحا�صرها احنن.

وا�صع تازمه احركة والختاف� ،صاردة ح ّو ًل
اجتماعياً ،ير�صد ما كان ويقتفي اآثار ما �صيكون.

اختر ي الرواية الذهنية ما تعلّمه من الرواية
الأ وروبية وخرج را�صياً ،و�صجل ي روايته الثانية
جربة عا�صها ي امنفى ،وو�صع فيها فرة زمنية
�صاقة تقا�صمها مع غره من الاجئن .اأ�صبح
عمر احدث ي الرواية الثانية عام ًا كاماً ،وكان
الزمن ي الأ وى يوم ًا واحداً ،اكت�صف فيه البطل
عامه الداخلي وت�صالح مع نف�صه.

ت�صيء امفاهيم حداثة اجن�س الروائي الذي
يتعامل مع التعدد والتحوّل والتباين ،ويتو�صل
الزمن مرجع ًا لإ�صارات الوجود امديني التي تر�صم
حقيقة الإن�صان ي جتمع م ي�صبح جتمع ًا بعد.
فالفعل الروائي حكاية عن اأثر الزمن ي الإن�صان،
ومراآة لأ قدار الب�صر ي امدينة .فا رواية با
مدينة ،ول مدينة با ا إن�صان مغرب ،يذهب ا إى
اجاه وي�صل ا إى اجاه اآخر.

قدّم جرا ،ي �شيادون ي �شارع �شيّق,
موذج ًا روائي ًا خا�ص ًا به ،اأخذ به ي روايتن
لحقتن� ،صارد ًا رواية الاجئ الفل�صطيني ،كما
مليها متخيّل رومان�صي ،يوحّ د بن «الفردية
ال�صتثنائية» والنت�صار .كان ي ذلك امتخيل،
الذي �صكنته ا إمانية ل تقبل بالهتزاز ،ما ير�صي
روائي ًا اأقرب ا إى ال�صاعر ،وما يقول بر�صالة
متفائلة واثقة ،ا إذا ابتعد عنها الفل�صطيني �صقط
ي ال�صياع.

اأغلق جرا روايته الأ وى مدينة جهولة
ال�صم هجينة احداثة ،كما لو كان العراف
با�صمها ي�صتلزم ب�صر ًا اأكر تنوع ًا وحداثة واأقل
رثاثة .بعد ثاثة عقود على كتابتها ،قال الروائي
ي كتابه ينابيع الروؤيا« :ا إن الروؤية ل توجد ا إل ي
امجتمعات امتطورة ،وامدن الكرى ،حيث تتوافر
الأ ماط احياتية امتفاوتة ،وحيث هي دائم ًا
مكنة وي �صرورة غر مت�صاوقة» .اأراد جرا
اأن ي�صرح معنى الرواية ،واأن يطرح على الرواية
العربية ،البعيدة عن «امجتمعات امتطورة»،
بع�س الأ �صئلة .ولهذا ا�صتكمل ما قاله بجملة اأكر
و�صوحاً« :امدينة العربية اأ�صبه بقرية كبرة»،
مقرر ًا اأن للمدينة الفعلية روايتها ،واأن للقرى
حكاياتها ال�صفهية بطيئة احركة .كان ي�صر ،وهو
الذي در�س ي بريطانيا ،ا إى الثورة ال�صناعية
الأ وروبية ،التي اأعادت تعريف الزمان وامكان
وال�صوء ،وا إى باد عربية اكتفت بحداثة هجينة،
واأعطت رواية معوّقة« :عندما نكتب رواية اليوم،
فا إننا نفاج أا بعدم وجود تقليد روائي ي بادنا»،
قال جرا ،وا إن كان فعل «نفاجاأ» لي�س ي مكانه

 .1من امدينة الذهنية ا إى مدينة جزوءة

لرواية

ا�صتظهر جرا ي �شيادون ي �شارع �شيّق
مفاهيمه الروائية وربطها ا إى فل�صطيني يختلف
عن �صكان امدينة .ت�صتهل امفاهيم بامدينة
وباإ�صارات الوجود امديني ،ام�صطربة والناق�صة،
يتلوها مثقفون لهم اأفكارهم الكبرة اأو ال�صغرة،
ي انتظار البطل الفل�صطيني امغرب ،الذي
يتو�صط العاقات جميعها .حيل امفاهيم الثاثة
ا إى اأزمنة حديثة تقود الفرد من الداخل ا إى
اخارج ،ومن احيّز ال�صيّق القدم ا إى ف�صاء
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ماماً ،ما دامت احداثة قرينة الثورة ال�صناعية
والكتابة الروائية عاقة اجتماعية حداثية ،وما
دامت «القرى الكبرة» لها زمنها البطيء القريب
من الركود.

.2

ا إ�شارات الوجود امديني

اختار الروائي من بغداد ،التي ت�صبه قرية
كبرة ،عنا�صر مدينية اأولية ،و�صّ عها وطوّرها
واأدار فيها ف�صاء روائي ًا يحتمل �صخ�صيات
متنوعة ،تط ّل عليها �صخ�صية فل�صطينية ،تختلط
بغرها وتظل مفردة .انطوت ال�صخ�صيات على
عامل الفندق الفقر الذي يقتل اأخته دفاع ًا عن
«�صرفه» ،وال�صحفي امت�صكع واأ�صعاره الفقرة
وهو ي�صتبطن �صخ�صية ال�صاعر الفرن�صي «بودلر»
وياحق موم�ص ًا ل مكن تروي�صها ،وامثقف امتمرّد
على اأر�صتقراطية متخلّفة ،والبدوي الذي يقابل
رذائل امدينة بف�صائل ال�صحراء ويرى ي «بارات
امدينة» موئ ًا ثابت ًا له ،والإجليزي «الذي يع�صق
الآثار» ويحاول تعلّم اللغة العربية الف�صحى...،
تراءى «القرية الكبرة» ي �صخ�صيات
حملت معها اأمكنتها ال�صيقة وجاءت ا إى ما
ي�صبه «امدينة» ،حيث البدوي والقروي والأ قليات
امنغلقة على ذاتها ،التي احتقبت اأزمنة ما قبل
احداثة وظنّت اأنها تعي�س ي مدينة حديثة .ا�صتق
جرا الفعل الروائي من ا إعادة تنظيم امكان ،ومن
�صخ�صيات و�صّ ع حدودها ونفذ ا إى داخلها ،مدرك ًا
اأنه ي�صتق امدينة ،التي حتاجها الرواية ،من
خطابه ام�صمر الذي بثّه ي الأ حداث الروائية،
ومن حوار وا�صع يديره الفل�صطيني مع �صخ�صيات
ل تتوا�صل معه .ولعل عمل الروائي ي تنظيم
مادته وتو�صيعها هو الذي قاده ،بوعي ح�صوب،
ا إى تعددية ختلفة الأ بعاد :تعددية الأ مكنة،
وتعددية النماذج الب�صرية ،وتعددية ام�صائر التي
متق�صد� ،صعوبة
تت�صافر كي حكي ،بتلعثم غر ّ
يتغر ،و�صعوبة تبدّل ما ل يعرف
تغير ما ل ّ
بالزمن ا إل قلياً.

عا�س جرا الكتابة الروائية كمفارقة ،حن
حاولها ي قرية كبرة ،ا�صمها بغداد ،م يكن
فيها من معام احداثة ،ي منت�صف القرن
اما�صي ،ا إل القليل .لكنه جاوز مفارقته «روائياً»،
ذاهب ًا من «امحاولة» ا إى الكتابة امبدعة متوازنة
العنا�صر ،موحد ًا بن امعرفة واموهبة ،مطوّع ًا ما
تقبل به امدينة احقيقية وما ي�صتع�صي قبوله على
«القرية الكبرة» .ارتكن الروائي الفل�صطيني ا إى
فكرة الروائي الفرن�صي �صتاندال عن «النماذج
اخا�صة» ،التي تو�صع امكان ال�صيق وت�صتولد منه
مادة روائية ،متو�صلة امتخيّل اخاق الذي «يحوّل
الدويلة ا إى دولة» .م ي�صتولد جرا «دولة من
دويلة» ،وا إما ا�صتولد مدينة ،حتاجها الرواية ،من
قرية كبرة تزهد بالرواية وتتدثّر باحكايات.
كتب �صتاندال حي ًا على «النماذج اخا�صة»:
«علّمني اجموح الأ دبي اأنه لي�س م�صتحي ًا اأن اأو�صّ ع
امواقف امتعددة ،قدر ما حتمل ،واأن اأنفذ ا إى
ما مكن النفاذ ا إليه ،واأن اأ�صرد للقارئ تفا�صيل
كثرة ،ما تختلج به م�صاعر ال�صخ�صيات.»...
و�صّ ع جرا بغداد وك�صاها مامح مدينية ،ونفذ
ا إى دواخل مثقفن اأدمنوا الكام ي امقاهي،
و�صهد على ظواهر اجتماعية موت ي ام�صاء
وتنبعث مع ال�صباح .انتهى ا إى ن�صن متكاملن:
ن�س عن لجئ فل�صطيني عاين بغداد وعاد ا إى
اأهله ،ون�س عن بغداد اخم�صينات امنق�صية التي
.¿Éaƒ£dG Égô¶àæj ¿Éc
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ت�صدر تعددية الب�صر ،ي حدودها الغائمة
والوا�صحة ،عن تعددية امكان ،التي م ّر عليها ملبي ًا
الت�صورات الروائية .فبعد الفندق الذي يخا�صم
ا�صمه مظهره ،تاأتي امقاهي احا�صدة امح�صوة
بالأ �صوات العالية ،فمطاعم «متجوّلة» ياأكل فيها
النا�س على عجل ،واحمّام العام ،الذي كان له
اأ�صل عريق وانقطع عن اأ�صله ،و«بيت البغاء»
الذي يتو�صّ ط امدينة ،و«ال ُنزخل» النظيف الذي
تديره اأرمنية جاوزت الأ ربعن ،ومكتبة تبيع كتب ًا
باللغات الأ جنبية ،وهناك الق�صر القف�س ،الذي
يجمع بن الأ ثاث احديث والعادات القدمة.

عن اأفكار روائية ثاث :التوليد الذهني للعنا�صر
الروائية ،ما ي�صمح للروائي اخالق ،اأي الروائي
الرومان�صي ،اأن يتعامل معها كما ي�صاء ،واأن
ي�صيف ا إليها اأو يحذف منها ما يق�صي به ت�صوره،
كما لو كان الروائي هو الأ �صل والعنا�صر الروائية
جرد امتداد له .تاأتي الفكرة الثانية من الأ وى
قائلة ا إنّ الروائي ير�صم �صخ�صياته من وجهة
نظر م�صائرها ،امقيدة ا إى اخلق الروائي الذي
منحها وجوداً .ولذلك تبدو ال�صخ�صيات حا�صرة
وغائبة ي اآنٍ معاً :حا�صرة ي ماحها اج�صدية
وهيئتها اخارجية وحركتها الجتماعية ،وغائبة
وراء ا إرادتها ام�صلوبة؛ ذلك اأن ح�صورها امرئي
ذريعة للقول الذي يق�صده الروائي .فعام الآثار
الإجليزي مراآة تعك�س الفرق بن الإن�صان
الغربي ،امحمّل بالنظام وامعرفة ،والإن�صان
ال�صرقي الذي م يظفر ب�صكله بعد .والق�صر
القف�س جاز لل�صراع بن احرية والعبودية.
وال�صخ�صيات جميع ًا مرايا� ،صغرة وكبرة ،تعك�س
قامة الفل�صطيني وجماله وروحه القلقة وامطمئنة
معاً :قلق ي�صتاق ا إى اأهله ووطنه ،ومطمئن يعرف
اأنه �صيعود ا إليهم.

اتكاء على وعي ح�صوب ،ينظم العنا�صر
الروائية ،ر�صد الروائي ي الأ ماكن امتنوعة
حكايات ختلفة :الفندق موقع للجرمة و�صاهد
على ماآل ا إن�صان تعي�س ،وامقهى غاف مكاي
يعر�س ال�صدم اليومي وحوارات امثقفن ،وبيت
البغاء مكان لل�صاعر وع�صقه البئي�س ،وال ُنزخل
الذي ل يذكّر الفل�صطيني ببيته «القدم» ،وامكتبة
مكان لقاء طارئ و�صروري ،وللق�صر ق�صته
الوا�صعة عن حب رومان�صي منت�صر وحكايته
عن ت�صاقط القدم الذي بدا �صلباً ،وال�صوارع
معر�س ب�صري يحاور نهر دجلة ي اأوقات الفراغ،
و«احمّام ال�صرقي» منا�صبة تك�صف عن الإجليزي
ام�صت�صرق ،الذي يختزل الأ �صياء جميع ًا ا إى
مادة للمراقبة واماحظة والنظر ...،والعنا�صر
جميعها واقعية متخيلة :واقعية ي موقعها وا�صمها
وتاريخها ،ومتخيلة ي عنا�صرها امخرعة التي
ت�صت�صيف فع ًا روائي ًا يندفع ا إى نهاية اختارها
.ájGóÑdG òæe »FGhôdG

ت�صيء الفكرة الثالثة ،وهي ل�صيقة ما
�صبقها ،احمولة الثقافية الوا�صعة التي اعتمد
عليها جرا ،موؤكد ًا اأن «اخلق الأ دبي ا�صتئناف
خلق اآخر» ،واأن كل كتابة تقتات من كتابات
اأخرى .فالإبداع امكتفي بذاته وَهْ م .لذا ا�صتفاد
من �صتاندال ي تعامله مع «النماذج اخا�صة»،
واقرب من قول الروائي الفرن�صي مي�صيل بوتور،
وهو يتحدّث عن دور املحمة ي الع�صور الو�صطى،
التي اأخلت مكانها للرواية ي ع�صر لحق .يقول

اأعلن جرا ،ي تنظيمه الروائي امحكم،
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بوتور« :يق�صي خلق نبيل يغاير النباء اموجودين
العراف باإقليم جغراف��ي جدي��د» ،والنبيل
اجديد ،ي ا إطار الأ جنا�س الأ دبية ،هو :الرواية،
والنبيل الذي ي�صكنها ،معنى جرا ،هو :امثقف
الذي مثّل ،اجتماعياً ،مقولة حديثة ،والذي
يك�صف ،روائياً ،عن روح الع�صر ونزوعاته.

العنا�صر جميعاً ،الذي يتمحور حول فل�صطيني
غريب «يغزو امدينة» ويعود ا إى اأهله.
.3

حكايات �شغرة ي حكاية كبرة

ترافد امتواليات احكائية وت�صب ي حكاية
الفل�صطيني ،حكاية مركز ،تنبع منها احكايات
وتعود ا إليها ،ي التحديد الأ خر.

فر�س جرا ن�صه الروائي مثقفن ينتمون
ا إى فئات اجتماعية ختلفة؛ فمنهم البدوي
الذي در�س احقوق ام�صت�صلم لعادات موروثة،
والأ ر�صتقراطي امعتكف الكاره لطبقته ،وال�صاعر
مت�صكع «القرية الكبرة» الذي يدور ي م�صاحة
�صيقة ،والثوري ال�صاخط الذي ي�صاوي بن
الكلمات واموا�صيع ...،ي�صكّل امثقفون ،الذين لهم
مراجع خارجية ،وحدة فنية تتجلى ي فعل روائي،
ي�صوغهم ويو�صّ عون جاله؛ ذلك اأن كل �صخ�صية
ا إ�صارة اجتماعية فنية ،تكمل غرها وت�صتكمل
بها ،ج�صدة جميع ًا بعد ًا اأ�صا�صياً :فهي تنبئ
عن معنى الزمن الذي تعي�س فيه ،الذي ت�صي به
اأحام امثقفن واأوهامهم ،ام�صدودين ا إى واقع
ي�صيطر عليهم ول ي�صتطيعون التاأثر فيه .لذا
يبدو حوار امثقفن ،الذي تعامل معه جرا بعناية
فائقة ،مراآة حدود حداثتهم ،لأ ن ي �صكل الكام
ما يك�صف عن وعي �صاحبه ،وما يقرّبه ،ا إن كان
حوارياً ،من عام الرواية اأو يق�صيه ،وي�صده ا إن
ال�صر
كان كام ًا يدور حول ذاته ،ا إى اأقاليم َ
واحكايات ،كما �صرى لحقاً.

تعي�س كل �صخ�صية بحكايتها ،وتر�صم كل
حكاية عطب ًا ينت�صر على اجميع .ومع اأن ي
العطب امر�صوم روائي ًا ما يخر عن اغراب
ال�صخ�صيات واأوبئة امدينة ،فا إن فيه ما يدلل على
فرادة الفل�صطيني ومغايرته لل�صخ�صيات امحيطة
به ،كما لو كان �صخ�صية لها حيّز يف�صلها عن
غرها ،وي�صع فيها �صر ًا ل يعرفه ا إل �صاحبه.
ولهذا تتحرّك ال�صخ�صيات مع حكاياتها امفتوحة
على الحتمال؛ فوراء كل عطب م�صر ،ما عدا
الفل�صطيني الذي يبقى ثابت ًا مع ذاته ،ول تبدّله
احكايات ،يرافق م�صره وي�صر ب�صام.
ت�صتهل الرواية ب�صوت مفرد ،ي�صر مع عامه
وحيداً ،قوامه من ا�صمه :جميل فران ،الذي
يتكامل فيه العمل واجمال ،ويتاأ�ص�س على جمال
كلّي ينق�س القبح وم�صتقاته .ياأتي ال�صتهال
دالً ،يعطي معنى حدداً ،يظهر كام ًا ي نهاية
الرواية« :عندما و�صلت ا إى بغداد كان لديّ
�صتة ع�صر دينار ًا فقط ،وكان مقدّر ًا لهذا امبلغ
اأن يكفيني فرة اأ�صبوعن» (�س .)9ي الإ�صارة
الوا�صحة ا إى «العوز اماي» ،الذي توؤكده كلمة
«فقط» ما يوحي ،منذ البداية ،با إن�صان نوعي
يت�صرّف بحياته ول تت�صرّف حياته به .فبعد
اأ�صابيع قليلة ينف�س الفل�صطيني عنه غبار ال�صفر

أاثّث جرا روايته بعنا�صرها الفنية:
امدينة اخام امعاجة فنياً ،وتعددية امكان
امتعن بقدم
ّ
وال�صخ�صيات ،ونب�س الزمن
يتداعى ويقاوم ،والفعل الروائي الكا�صف عن
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ويدخل ا إى حياة را�صية .وا إى جانب «ال�صتة ع�صر
ديناراً» التي هي ا إعان عن معركة منت�صرة ،تعود
بعد �صت �صفحات الأ نا امفردة ي جملة جديدة:
«اأما اأنا فقليلة هي البهجة التي �صعرت بها ،واأقل
منها الإثارة التي انتابتني ي ذلك اليوم الأ ول من
ت�صرين الأ ول عام  .»1948ت�صر اجملة ا إى عام
«النكبة» وا إى لجئ م ت�صتره بغداد ي �صيء،
وا إى يوم حدد و�صل فيه ا إليها ،وا إى يوم ،بعد
عام ،يعود فيه ا إى بلده.

كان ي الغريب �صر جاء معه ،اأو اأ�صعفته الغربة
ب�صر جاء به الختبار.
كل �صخ�صية من �صخ�صيات الرواية لها عطب
يازمها ،با�صتثناء «جميل فران» ،الذي منفاه هو
عطبه الوحيد .فال�صحفي الذي ا�صتبطن «بودلر»
عبث به خياره ال�صاذج ،وامثقف الأ ر�صتقراطي
امتمرّد �صقط ي اختبار احب والقرابة ،والبدوي
الري يق�صر عن مناف�صة الفل�صطيني ي ق�صة
حب ،والثائر الذي «له راأ�س كاجمجمة» ت�صخر
منه اأوهامه ،والأ ر�صتقراطي وا�صع النفوذ عقيم
تخونه زوجته ،ونظره الأ ر�صتقراطي �صاذ وفقر
القيم ،وزوجة الأ ر�صتقراطي الأ ول ،التي ت�صغره
بعقود ،اأقرب ا إى ال�صياع والنحال ...،حيل
ال�صخ�صيات جميع ًا ا إى جتمع بعيد عن ال�صواء،
متفكك ومقيّد ا إى تفكك اأو�صع .يوؤكد تداعي
امجموع اختاف الفل�صطيني الغريب ،الذي يعي�س
مغرب ًا بن اآخرين ل يعون اغرابهم ،ويعلن عن
التوازن الذي يعي�صه ويبعده عن اخط أا وعطب
الآخرين.

ي حديد يوم الو�صول وامبلغ اماي امتاح
ما يرهن عن وعي يقظ وعن ا إن�صان يتناف�س مع
وقته ،له ق�صية ل ت�صمح له اأن يكون كالآخرين.
ا�صتق جرا بطله ،منذ البداية ،من �صفة الاجئ
امرافقة له ،التي توزّع عليه ال�صعف والقوة معاً؛
فهو �صعيف فقد وطنه ويعمل ي باد غره،
وقوي عليه اأن يواجه ه�صا�صة و�صعه وي�صتمر ي
احياة .ولعل وحدة ال�صعف والقوة ،التي ل فكاك
منها ،هي التي ت�صع ي الاجئ الفل�صطيني توتر ًا
مفتوحاً ،مدّه بالقوة والتحدي ،وتعيّنه ا إن�صان ًا
ل يحق له الوقوع ي الكثر من اخطاأ .حمل
امنظور الروائي ،وهو يتاأمل الفل�صطيني ،مبداأ:
الإن�صان واجب الوجود ،الذي تاأتي به احياة
ويعود لي�صيطر على احياة .يفر�س امنظور فكرة
الختبار ،حيث على امهزوم الذي يريد اأن ينت�صر
اأن ين�صر ذاته ،كي يكون قادر ًا على ن�صرة
ق�صيته .لذا يذهب الإن�صان الواجب وجوده من
اختبار ا إى اآخر ويخرج منت�صراً ،ح ّو ًل «ال�صتة
ع�صر ديناراً» ا إى ذخرة حياتية كافية .ت�صتقدم
بوابات الختبار ،التي على البطل الروائي اأن
يجتازها ،جماليات خا�صة به ،ت�صع بينه وبن
الآخرين م�صافة وا�صحة وغام�صة معاً ،كما لو

ي�صف «جميل فران» امثقفن العراقين
الذين يلتقون به يومي ًا ي امقهى فيقول« :ولكن
كثر ًا ما كان ي�صئمني ي مثل تلك احلقات اأن
اأراهم يثورون ويت�صاجرون جراء اأفكار اأولية.
وكنت ي �صيء من ا إرهاق الإرادة اأ�صع نف�صي ي
مكانهم لأ ذوق ن�صوة اكت�صاف اأفكار مهزوزة كتلك
لأ ول مرة .فقد كانوا كمن ينظر ا إى نهر دجلة
ثم يهتف فجاأة :انظروا ،ا إنه يتحرّك ،وفيه �صمك
يعوم» .ي�صتدعي امهتز الثابت وي�صمح الفرق
ال�صديد بينهما بال�صخرية ،ويك�صف عن قوة
امختلف ،الذي ل يناف�س اأحداً ،ويهزم غره ا إن
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وقع ي التحدي .فهو يظفر بالن�صاء اجميات،
با جهد ،متقدم ًا على اآخرين بذلوا جهد ًا وم
يفلحوا ،ويتحدى رموز ال�صلطة ويهزمهم .بل
ا إنه يحل ق�صايا الغر ،الطارئة وام�صتع�صية،
تعبر ًا عن راأي متوازن يت�صم بال�صدق والنزاهة
.ágÉÑædGh

يد ًا مقطوعة ،واحبيبة العراقية الاحقة التي
ي�صرها العا�صق الفل�صطيني فل�صطينية اأخرى.
ّ
وا إذا كان ي قوة امختلف ما نقله �صريع ًا من
هوام�س بغداد ا إى مراكزها ،فغدا مثقف ًا مرموق ًا
ل تنق�صه ال�صهرة ،فاإن ي قوة احب امختلف ما
ي�صنع امعجزة ويلغي الفروق الجتماعية والوطنية
وامذهبية ،وين�صب احب امنت�صر طاقة خاّقة،
تعر ام�صافات وتقنع الأ نثى العراقية العا�صقة باأن
تهجر ق�صرها وعائلتها ،واأن تق�صد خيمات
الاجئن ،مرتفقة فل�صطيني ًا فقراً ،وهي العراقية
امو�صرة وام�صلمة.

تتجلى جماليات الفل�صطيني امختلف ي
طماأنينة الروح ،التي تعن التحدي اأمر ًا يومي ًا ل
يثر القلق ،وي ا إمانية را�صخة تعطفه على وطنه
وتعطف وطنه ال�صليب عليه .وهو ي احالن
مركز ذاته ،يقرر ما ي�صاء وحقق م�صيئة رغباته؛
فا إن م يذهب ا إى رغباته جاءت رغباته ا إليه .فا
انف�صال بينه وبينها ،ول بن حا�صره وم�صتقبله،
ول بن ما اأراد اأن يكون واأ�صبحه .ا إنه الإن�صان
الذي ت�صالح مع عامه وت�صالح عامه معه ،وو�صل
ا إى «النعمة» ا إل قلياً.

ل غرابة ي اأن يعطي جرا للحب امنت�صر
�صكل امجاز؛ فقد قرن الق�صر الأ ر�صتقراطي
بقف�س ذهبي اأ�صكنه فتاة جميلة ،حال والدها
معطوب الروح بينها وبن العام اخارجي،
وا�صتقدم لها مدر�ص ًا خ�صو�صي ًا يراقب حركاته
«عبد مطيع» كاأنه �صنم .غر اأن قوة احب ،التي
ي�صيعها وجه الفل�صطيني ،تهدم القف�س وتعطل
امراقبة وتعطي الفتاة اأجنحة ،وحوّل الفل�صطيني
ا إى «و�صيط» بن الروح امعذّبة واأ�صواقها ،وبن
القيد واحرية ،م�صتعر ًا من ال�صاعر الإجليزي
�صلي حكاية رمزية كاأنها حقيقة اأو واقعة فعلية
اأقرب ا إى الرموز .وا إذا كان ي الق�صة الرمزية
ما يخر عن فرادة الفل�صطيني واختافه ،فا إن
فيها ما يرهن عن قدرته على تغير عام يحتاج
ا إى التغير ،بل على تغير العوام «الفا�صدة»
جميعاً.

يحيل ت�صور جرا ،للوهلة الأ وى ،على القيم
التنويرية الكا�صيكية ،التي قالت ،ذات مرة،
ا إن جذر الإن�صان ي ذاته ،موحية باأنه ي�صر نحو
كماله ،وموحية اأكر باأن ال�صعوبات التي تواجهه
بها احياة جرد فراغات ي�صهل ملوؤها ،ا إن م تكن
مرحلة �صرورية ي تطوره وارتقائه .لكن جرا،
وهو التنويري الرومان�صي ،ي�صيف ا إى ت�صوراته
ا إمانية حا�صمة ،يحتاجها الت�صرّد الفل�صطيني،
وتنفذ عميقة ا إى روح روائي �صاعر ،يقر أا العام
ي عاقاته اجمالية.
اخطاب الروائي عند جرا م�صكون بثنائية:
احب والنت�صار .هناك حب الأ ر�س والأ هل
والنا�س ومنعطفات القد�س ،واحبيبة الأ وى التي
�صظى ج�صدها العنف ال�صهيوي ،وا�صتبقى منها

اأدار جرا حكايته ي م�صتوى رمزي ،اأقرب
ا إى ق�صيدة ،ودفعها مبا�صرة ا إى م�صتوى �صيا�صي؛
ذلك اأن الفتاة ،التي اأخ�صع الفل�صطيني عائلتها،
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تنتمي ا إى اأر�صتقراطية «عثمانية» عاتية ،ولها ي
احياة ال�صيا�صية ي بغداد مقام كبر ،كما لو كان
الفل�صطيني قد هزم منفاه ومهّد لإ�صقاط نظام
�صيا�صي اجتماعي.

ي�صتدعي زمن الغرب من زمن ثقافته ،متحدث ًا
عن ال�صاعرين الإجليزين اللورد بايرون و�صلي،
والر�صام الفرن�صي مونيه ،والنحات والفنان
الإيطاي مايكل اأجلو ،تارك ًا غره يتحدّث عن
جامعات اأمريكية ترتادها النخبة الجتماعية
العراقية ،اموزعة على زمنن تاريخين ختلفن
والغريبة عنهما معاً.

اأكمل الاجئ دورته :غادر وطنه وعاد ا إليه
بعد عام ،موحّ د ًا بن و�صول الفل�صطيني ا إى بلد
عربي و«ا إ�صاحه» ،وبن واجب ا�صتعادة فل�صطن
ومعاجة «�صلب عربي» اأ�صهم ي ا إ�صقاطها.
.4

ج�صّ د الروائي ،فنياً ،الأ زمنة امختلفة
ي �صخ�صيات متباينة ،مهارة عالية ،حو ًل
ال�صخ�صيات ا إى مقولت اجتماعية زمنية.
فالبدوي هو «الرجل الوحيد الذي يرف�س اأن
يحمل �صاعة» ،ا إعان ًا عن حرية معطّ لة تعي�س
حياة غريزية ول تعرف «الإنتاج» ،والأ ب امتكلّ�س
امت�صلّط متد ي اأجداده ،ويرى ي اموروث
القدم عبادة وعقيدة ،معطّ ًا الزمن ب�صكل
اآخر ،كما لو كان ،رغم ق�صره و�صيارته الفاخرة،
بدوي ًا اآخر ،و«العبد الأ �صود» ،الذي اأوكل ا إليه الأ ب
الأ ر�صتقراطي مراقبة ابنته ،يحتاج ا إى �صيف
ليبدو امتداد ًا لزمن قام قدم.

الدورة الكاملة وتعددية الأ زمنة

ي تعدد الأ مكنة التي اأثث بها الروائي ن�صه
تعددية زمنية تتجاور وتظل متناثرة ،قدمها ل
يت�صالح مع جديدها ،وجديدها جزئي واأقرب ا إى
الغراب .يتمظهر القدم ي ا إ�صارة ا إى الآثار
الآ�صورية ،التي كان لها ا إن�صان مبدع ،ل ي�صايره
ا إن�صان احا�صر ول يعرف به .وياأتي ذكر الدولة
العبا�صية ي «�صارع الر�صيد» ،وي «حمام �صعبي»
متداعي امامح ،ارتبط ذات مرة باأ�صل جيد،
تتلوه امتدادات عثمانية م�صي على الأ ر�س،
ج�صّ دة ي �صلوك «اأعيان» ،يحتفظون بالأ لقاب
ويخا�صمون احياة .وهناك الزمن الهجن ي
اأ�صواته امختلفة ،امت�صادية ي «قاعات النخبة»
التي جمع بن جن�صيات ولغات ،وتكون اللغة
العربية فيها طريدة ،اأو �صيف ًا ثقياً.

ل حجب الهجنة الزمنية ،التي تتجاور فيها
اأزمنة متنابذة� ،صيطرة القدم امت�صبّث بالإقامة،
التي تنتج «ما قبل امجتمع» ول تقبل بولدة
«امجتمع» ،من حيث هو اجتماع يقوم على القبول
والتفاق ،وتف�صي ا إى «ما قبل الدولة» ومنع قيام
الدولة ،التي جان�س امجتمع ول تركه موزع ًا
على الطوائف والإثنيات والع�صائر والقبائل ،وكل
ما م ّر عليه الروائي بنظر ثاقب .امح�صلة اجتماع
ي�صبه امجتمع ول يكون جتمعاً ،تخرقه اللهجات
امختلفة وال�صعور املتب�س باخوف ،ودولة هي
�صلطة تفتقر ا إى موؤ�ص�صات الدولة.

يح�صر زمن الغرب مواجه ًا زمن ال�صرق،
ي �صخ�صية عام الآثار «براين» ،الذي يتجوّل
ي معر�س ا إن�صاي طريف ،متوقف ًا اأمام العيون
والأ قدام الغريبة و«الكرو�س امتدلية» ونرة
الكام امتكررة التي تثر ال�صاأم .بيد اأن اموؤلف
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حن مر الروائي باحمّام العام يقول« :كانت
الأ ج�صاد عارية (كم كئيبة هي ،كم مهجورة!).
ترى غائمة وهي تتحرّك حول الأ حوا�س ،اأو ت�صر
بحذر على الأ ر�س الزلقة بال�صابون ،كما لو
اأنها تتجه نحو قدر جهول» (�س¿CG ™eh .(47
ي ال�صياغة الأ دبية مقت�صدة الكلمات ما ي�صبه
خواطر �صريعة ،فا إن فيها ،وهي تر�صم الأ ج�صاد
يعر عن جتمع
الغائمة ال�صائرة نحو امجهول ،ما ّ
واهن التكوّن ،محو ما يبنيه ويبني ما ينتظره
حو جديد .وحن يعلّق على العواطف ي جتمع
ميّزه العواطف املتهبة يقول« :ل ي�صعني ا إل اأن
اأ�صعر باأن العواطف الاهبة ما هي ي معظمها ا إل
من بوادر العفن» (�س.(53

الذي يحايث الفل�صطيني ما يفتح له درب ًا م�صيئاً.
وال�صر من كلمات جرا الأ ثرة.

رما يكون ي تعبر «العواطف الاهبة» ما
ي�صف جتمع ًا تاأكله اأوهامه� ،صقط وم يدرِ ،اأو
اأنه مقبل على �صقوط عاي ال�صوت .ي�صل جرا
ي هذا الو�صف ا إى ما يجب على الرواية اأن
تقوله ،وا إى «واجب الوجود» ب�صيغة اأخرى.

يباطن البعد الثاي ب�صراً ،تداعت اأزمنتهم،
ماتوا ،اأو «ي�صرون ا إى اموت» ،كما تقول �شيادون
ي �شارع �شيّق ،اآيتهم «اأعيان» انتهت �صاحيتهم،
م يهزمهم ال�صباب ،كما هو منتظر ،بقدر ما
هزمتهم الوقائع ام�صتجدة ،التي هي �صكل من
الختبار ،وحكمت عليهم باموت .كتب جرا،
على ل�صان ا إحدى �صخ�صياته ،بلغة احتفائية ،عن
عجوز اآفل يقتات بالأ حياء« :اأنت الن�صف الآخر
من حياتي الذي �صارعته دائماً .اأنت ال�صر،...،
الطن ،القذارة ،روث الدهور امحفوظ ي ثياب
حريرية خلف جدران ل تقتحم ،و�صط الأ وراد
امري�صة .اأنت الظام وامر�س ،اأنت الباء
واللعنة ي حياتنا .بدا ال�صيطان العجوز مثر ًا
لل�صفقة ي هيئته امذعورة ...كان جثة �صخمة
ي قمي�س نوم حريري طويل ،ينا�صب ثروته
ومقامه»(�س.(254

تتك�صّ ف دللة الزمن ،بامعنى الذي يتوقف
اأمامه جرا ،ي اأبعاد ثاثة غر متكافئة:
ال�صرورة التي تنبني فيها الأ زمة وتعر على
حلها ،و�صطوة الزمن التي تزيح عن الوجود ما
عا�س زمنه وانق�صى .فمع اأن جرا م يكن تقليدي ًا
ي منظوره الروائي ،فا إن رواياته ،من الأ وى حتى
الأ خرة ،تر�صد اأزمنة مت�صاعدة ،حورها فرد،
اأقرب ا إى الطمئنان ،يعي�س ما اختاره ،وم�صي
معه حتى حظة انفراج اأخرة .جاءت اأزمنة
«جميل فران» من ق�صة حب غر منتظر ،ت�صرّب
ا إى روحه ،وو�صعه اأمام حديات واأزمة �صعبة،
واجهته وواجهها ،وخرج منت�صراً .ففي ال�صر

تتعن اللغة الغا�صبة نر ًا فاتناً ،يقب�س على
ّ
�صطح امو�صوف وقراره ،لكنها ي حرارتها الغالية
ج�صّ د ت�صور ًا للعام ،يحتفي بقدوم اجديد
ويحتفل به وي�صفق لنهيار العظام النخرة،
حمو ًل على ثنائية قاطعة ل تقبل بام�صاحة.
فاميت الذي ي�صطاد الأ حياء ،مكد�ص ًا ي كيانه
ال�صر والقذارة واللعنة ،ينتهي ا إى موت يثر
ال�صفقة ،ل مهابة له ول كرامة .يراءى «واجب
الوجود» ،الذي يعلي من �صاأن احياة والإرادة،
مرة اأخرى؛ ا إذ على الفل�صطيني الذي انهزم
اأن ينت�صر ،مثلما اأن على عدو احياة اأن يحمل
جثته وم�صي .وعلى هذا ،فاإن الزمن احقيق»
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اموت تعطيل للحياة وعقاب عابث وق�صا�س
عادل و�صدفة �صريرة وانتقال ا إجباري من
الأ ليف ا إى امجهول .ياأتي اموت باأ�صكال ختلفة،
ياأتي مع الديناميت الذي يجزئ اموحّ د ويبر
الأ ع�صاء ،ومع ال�صكن التي تفرغ اج�صد من
دمائه ،وامجهول الذي يطيح باإن�صان جهول،
وامر�س امحمّل موت �صامت ،وال�صيخوخة التي
ت�صر الأ ج�صاد جثث ًا تتحرّك .ي اموت ا إعان عن
ّ
وجود احياة؛ فالذي ل موت ل يحيا من جديد.
احتفت الرواية ،ي مقابل اموت ،باأكر من مياد
:…õeQ
احب احقيقي الذي هو امتداد للفل�صطيني
الغريب وك�صْ فٌ عن جوهره ،حرر امثقف
اأر�صتقراطي اجذور من �صلبيته وخروجه ا إى
امواجهة ،حدي الفتاة العا�صقة للنظام الأ بوي،
موحدة بن احب والتحوّل وامقاومة وعودة
الفل�صطيني ا إى اأهله بعد اأن هزم الختبار...،
ينطوي امياد على ما يحتفي باحياة ،وما يهز
ركود ًا اأقرب ا إى ال�صتنقاع.
ت�صرح ثنائية اموت وامياد ،التي تتمظهر
ي متواليات حكائية ،بفل�صفة جرا الروائية؛ ا إذ
اموت حدث فاجع ،وعادل ،وا إذ هو وعد بالتوالد
اخر ،الذي ين�صر جوهر احياة .واموت ي
ّ
وجوهه امختلفة ا إعان عن توازن الوجود و�صوؤال
عن قوة الن�صيان ،التي قد تتعاي�س مع «ا إمانية
فرحة» ،اأخر عنها جرا ي البئر الأ وى .بل ا إن
اموت ي الت�صوّر الرومان�صي وجه اآخر للحياة ،ما
دام «احا�صر مطلقاً» ،و�صيد ًا على الأ زمنة ،كما
يرى الرومان�صيون .ففي احب مياد ،وي اموت
مياد ،وا إل فكيف بعثت الفل�صطينية القتيلة ي
ج�صد عراقية عا�صقة؟

الذي يحرّك الفعل الروائي هو الزمن الرومان�صي
ال�صادر عن الكتابة ،الذي يرى حا�صر امجتمع
ي م�صتقبله .ا إن هذا الزمن «احقيقي» (الزمن
ي بعده الثالث) ل يرتبط بالواقع العراقي ،بل
منظور الروائي وحده.
ي ت�صور جرا ما يعن اخر جزء ًا وطيد ًا
من احياة ،وما يعتر ال�صر ا إ�صافة موؤقتة ،كما لو
خر ًا ي�صرّف اأموره بحكمة،
كانت احياة وجود ًا ّ
يحتمل ما يحتمل ،وي�صعل النار بالقبيح ال�صرير،
بعد حن ،كي يعود الوجود جمياً ،كما خلقه اه
ي البدايات الأ وى.

 .5ا إ�شاءة :وجوه اموت وبهجة اميلد
يح�صر اموت ي الرواية مرات متعاقبة،
موؤ�صي ًا ويثر التاأ�صي تارة ،وعاد ًل هادئ ًا تارة
اأخرى .يح�صر حزيناً ،ي امرة الأ وى ،مع �صابة
فل�صطينية راقدة حت الأ نقا�س� ،صتبعث ي
كيان عراقية جميلة العينن بعد عام .وياأتي،
ثانية ،ي �صخ�س عراقية ذبيحة ،تكفل موتها
تراكم العادات القاتلة ،ول يغيب ا إل قلي ًا ليح�صّ م
«موم�صاً» بائ�صة اماآل .ويعود مع «العبد الأ �صود»،
الذي قتله خوفه ،بعد اأن توهّ م اأنه اقرف جرماً،
وت�صيع رائحة اموت من جديد ي ثنايا �صحيفة
ت�صر ا إى موت ا إن�صان هام�صي تر�صّ ب ي م�صتنقع.
لكن اموت ي�صل عاي ال�صوت عند رحيل «الوجيه
ام�صتبد» ،اممتلئ بالروة وامر�س واللعنة ،ويعتدل
�صوت اموت حن ي�صي برحيل نظام اجتماعي
كامل ،اتك أا على اموروث العثماي طوياً ،وفاجاأته
ام�صتجدات.
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.6

جاهز ،ا�صتقر ي امخيلة منذ زمن طويل .يبدو
الب�صر لدى الروائي اأ�صداء لاأ عمال الفنية ،اأو
يق�صر
ظا ًل لها ناق�صة ،حيث الب�صري اليومي ّ
عن الفني امتوازن ام�صبع بالأ لوان .كاأن الب�صر
خلوقات جاءت من متحف فني يت�صع للمتخيّل
وللموجود وامحتمل اأي�صاً.

جماليات احياة واحا�شر امطلق

يتمتع البطل الفل�صطيني متعدد ال�صفات
بثقافة فنية وا�صعة ،ر�صّ ام هو ي اأوقات الفراغ،
وله ا إمام ميّز الأ عمال الفنية ي حقبها امختلفة.
ويرى ي الفن �صرورة للحياة .حن ي�صاأل جميل
فرّان البدوي« :ا إذن تعتقد األ حاجة للفن؟»،
يجيب« :كل فنان ،بالطبع ،كل كاتب ق�صة ،كل
روائي ،ا إما يطعن بخنجره ام�صموم ج�صم احياة
ال�صليم» .ت�صاوي العقول الأ حادية بن الفن وال�صمّ ،
وتعطف نقائ�صها ي الفن على اج�صد ال�صليم.
بل ا إن ح�صور امعيار الفني ي ت�صور جميل فرّان
«يجعله يلتفت ا إى جمال قدم عامل احمّام
العمومي الفقر« :تاأملت قدمي �صاب وتذكرت
ماثيل ميكيل اأجلو» ،كما لو كانت التماثيل هي
التي تو�صح معام الب�صر .غر اأنه وهو يعزل
القدم اجميلة عن هيئة �صاحبها ،ل ين�صى اأن
يدقق ي �صور م�صوّهة ل توازن فيها« :مررنا حن
دخلنا برجل م�صتدير الكر�س» .يتداخل امجتمع
وال�صور الفنية ،ويولّد من حياة النا�س اليومية
«متحف ًا متحرّكاً» تعرف لغته العيون التي تلقت
.á«æa á«HôJ

يتحوّل الب�صر والأ �صياء ،ي حدود امقارنة
بن الواقعي امعا�س وامو�صوع الفني ،ا إى عاقات
جمالية ،تتميّز بقبحها اأو بجمالها ،معزل عن
الواقع الذي عا�صته اأو تعي�صه .فعامل احمّام
ل يخرى ي �صيقه اليومي ،ول ي حياته الرطبة
امثلومة ،ا إما يخخت�صر ا إى «�صدره الذي ي�صلح
لأ بولّو» ،كما لو كان قد انتقل موؤقت ًا من امتحف
ا إى مكان عمله ام�صبع باحرارة والبخار ،اأو
كاأن موقع عمله غدا متحف ًا من نوع اآخر .تنو�س
ال�صخ�صيات بن القبيح واجميل ،متحررة من
ال�صببية الجتماعية وحاذفة ام�صافة بن اجمال
خر ،واحق عناق
واخر واحق ،حيث اجميل ّ
بن اخر واجمال ،وم�صوّه الوجه م�صوّه الروح
اأي�صاً .ل غرابة ي اأن ي�صف الروائي امتطرّف
الثوري ،جاهز الأ حكام ،باأن له راأ�ص ًا كاجمجمة
واأن اأفكاره غر متوازنة كوجهه ،وباأن الفتاة
احبي�صة �صاعرة لها عينان جميلتان ،وباأنّ الرقيب
«الأ �صود» ،الذي حاول العتداء على �صيدته ،غبي
وقبيح و�صرير معاً .تغيب ال�صببية الجتماعية،
التي ل تقوم الظواهر الجتماعية ا إل بها ،ويغيب
الإن�صان كجملة من العاقات الجتماعية ،ويظل
مع اأفكار واأفعال �صادرة عن «روحه».

يحيل الب�صر ،ي ت�صور امثقف الفنان ،على
اأعمال فنية ،قر أا عنها ي كتاب ،اأو ا�صتقطبت
النظر ي متحف م�صيء .فالفتاة التي اعتقلتها
التقاليد ،تذكّره ،قبل اأن يراها ،بال�صاعرة
«ا إليزابيث باريت ،بل ا إنها مثلها �صاعرة اأي�صاً»،
وهي ت�صبه بعد روؤيتها ا إميليا فيفياي الفتاة
الإيطالية التي التقى بها ال�صاعر الإجليزي �صلي.
و«لعامل احمام الأ �صود �صدر ي�صلح لأ بولّو».

ا إن تغييب ال�صببية الجتماعية ،الذي يختزل
الب�صر ا إى عاقات جمالية ،هو الذي يفر�س

لكل �صخ�س ،ذكر ًا كان اأو اأنثى ،معادل فني
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التف�صر الأ خاقي للمجتمع؛ هذا التف�صر الذي
ل يف�صّ ر �صيئ ًا وي�صتق ،تالياً ،طبائع الب�صر من
وجوههم واأرواحهم .يراجع امجتمع ي طبقاته
وفروقاته ،ويتبقى «الأ فراد» ،ويراجع معهم
«التاريخ الجتماعي» ،وتر�صب ثنائيات جردة
حدودها  :اخر وال�صر ،والقبح واجمال،
وال�صويّ وام�صوّه .يعود البعد الرومان�صي ي ت�صور
جرا من جهة وا�صعة؛ فبعد الفرد امتفوق الذي
ل يقارن بغره ،ياأتي اأفراد موزعون على مقولت
جمالية اأخاقية اأقرب ا إى التجريد .ذلك اأن
الوحيد اجدير بوجود كامل هو الفرد امتميّز
الذي ي�صتطيع «ا إخ�صاع امجتمع».

العام اأفكار ثاث تاأملها جرا وتوقف عندها،
واأدرجها ي �شيادون ي �شارع �شيّق ،لتاأخذ �صكل
�صخ�صية م�صيطرة .فا اأحد يطاول «جميل فران»
ثقافة و�صجاعة وقدرة على الأ خذ بالنفو�س ،ول
اأحد �صاخط على التقاليد بقدر ما هو �صاخط
عليها وله خيال ال�صوي الذي ي�صاويه ب�صلي،
ويجعل من اأر�صتقراطية عراقية لجئة فل�صطينية.
والوا�صح اأن الفرد ينبثق من تفوقه ،واأن الثقة
باخيال ترو�س ما يبدو ع�صي ًا على الروي�س،
واأن الفرد رومان�صي ال�صفات ي�صتقدم ام�صتقبل
ا إى احا�صر ويفعل ما يريد .ينتهي مفهوم
التاريخ ،ومّحي معه مفهوم ال�صيا�صة ،ويتبقى
«احا�صر امطلق» ،الذي هو زمن غر تاريخي،
يتناءى بعيد ًا عن الزمن التاريخي الذي يجر
الأ فراد على ا�صتظهار م�صيئته .يقول الرومان�صيون
الأ مان« :ال�صعر هو الزمن وقد اأم�صك به اخيال»،
الذي قد ي�صبح« :التاريخ هو الزمن وقد اأم�صك
به اخيال» ،اأو اأن« :ا إ�صاح العام نعمة ياأتي بها
خيال ل يعرف بالزمن» .ي�صوق اخيال الطليق
الظواهر كما يريد ،وي�صتولد منها الإ�صاح
امن�صود ،بعيد ًا عن ال�صيا�صة التي هي «فعل
احراي فقر» يخت�صر ا إرادة الإن�صان ا إى تعاليم
حدودة .ل يثر العجب ،ا إذن ،اأن يكون الثوري
امتحزّب ،ي رواية جرا ،هو الأ كر قبح ًا و�صذوذاً،
ا إنه الإن�صان اجمجمة م�صوّه الأ فكار ،الذي منعت
عنه الطبيعة نعمة الو�صامة والت�صاق.
ي رواية جرا ما يقول :ا إن الواقع جملة
عاقات جمالية ،وا إن الإن�صان الأ جمل ينجز
وحيد ًا «ا إ�صاح العام» ،من غر تو�صط التاريخ
وال�صيا�صة .لذا تكون حركة الفل�صطيني ي اجاه
انت�صاره هي حركة النظام الجتماعي ي اجاه

ي كتابه احرية والطوفانƒg …òdG ,
جموعة درا�صات ،عالج جرا مو�صوع الرومان�صية
اأكر من مرة ،فهو يقول« :اأما الرومان�صي فا إنه
ي�صع الفرد اأو ال�صخ�صية الإن�صانية كما يعرفها
عن نف�صه فوق كل �صيء ،ويحاول ا إرغام امجتمع
على تقبّل وفهم الرغبات والأ خيلة التي جي�س
ي �صدر الفرد ،لكي يتحقق بذلك تغر امجتمع
ودنوّه من منابع اخر واجمال» (�س .)79ج�صّ د
«جميل فران» �صخ�صية الرومان�صي الذي ي�صع
ذاته فوق غره ،ويعي�س ما يرغب فيه م�صاوي ًا بن
امعا�س وامرغوب .يكمل جرا ما قال به بفكرة
اأخرى« :لقد جاء الرومان�صيون مو�صوع اخيال
على نحو يكاد يكون �صوفياً ،وجعلوه ،منطقهم
اخا�س ،الق�صطا�س ي احكم على قيمة العمل
الفني»(�س ،)83ا إى اأن يكتب« :فقد كان �صلي
منذ �صباه يقول ا إن ي نف�صه �صهوة ي ا إ�صاح
العام».
الفرد امتعاي واخيال اجامح وا إ�صاح
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�صقوطه .انت�صار جماي جرد ،و�صقوط حرّ�س
عليه خيال الإن�صان اجميل .ولأ ن النت�صار ،كما
ال�صقوط ،رغبتان ،ل يعود الفل�صطيني ا إى «وطنه»،
ا إما يرجع ا إى «خيم» �صيتكاثر ي خيمات!

الك�صف عن �صخ�صية البطل ،التي تظهر ي
الفرق الكيفي بينه وبن امحيطن به؛ فهو يرى ما
ل يرونه ،ويتحدّث معهم ول يكون منهم.
ي�صكل امقطعان الروائيان الأ ول والثاي
مقدمة مقطع ثالث ،ير�صل بالبطل ا إى الو�صط
الجتماعي ،ي تاوينه امختلفة ،ومهّد له
الدخول ا إى فعل روائي ،له ت أازّمه الذي يتقدّم به،
وله ال�صكل الذي �صياأخذه ا إى نهاية معينة .يبتد أا
الفعل الروائي ،وفق ًا منطق الرواية ،بعاقة البطل
مع �صخ�صيتن ن�صائيتن غر متكافئتن ،ج�صّ د
الأ وى منهما ال�صهوة واج�صد والرغبة امبتورة،
وج�صّ د الثانية العاطفة والنقاء والتكامل اجماي
والروحي .ي�صطرب البطل ،جزئياً ،بن العاقتن
ويذهب ،وهو الرومان�صي ام�صكون باأطياف ال�صاعر
الإجليزي �صلي ،ا إى اخيار العاطفي ،الذي يلبي
القلب والروح والعقل ،ويلحق العا�صق الفل�صطيني
بغره من الع�صّ اق الرومان�صين.

�صاغ جرا ،متكئ ًا على موروث رومان�صي ،رواية
حري�صية وتعوي�صية معاً :حرّ�س الفل�صطيني
على التفوّق والت�صلّح بالإرادة والف�صيلة ،ومدّه
بتعوي�س م�صريح؛ فانت�صاره موكل ا إى فل�صطيني
يق�صر ام�صافة بن ال�صعر والواقع.
خا�سّ ،
 .7البنية الروائية واخطاب امزدوج
اتخذت رواية جرا من الفرد امتفوّق حور ًا
لها ،ا�صتهلت به ،وتطورت بحركته ،وانتهت حن
غادر امدينة وعاد ا إى اأهله ،كما لو كانت مقطع ًا
من �صرته الذاتية ،وقد اخرقتها ماذج ب�صرية
يحتاجها الفعل الروائي ،وياأمر بها ح�صور البطل
امرتبة ،الذي يقا�س الآخرون به ول يقا�س باأحد.

يعالج امقطع الرابع الذروة امتاأزمة ،اأو ما
دعاه جرا ال�صاب ي درا�صة عنوانها «الذروة
ي الأ دب والفن» التاأزم الذرويّ  ،حيث تبلغ
الأ زمة طور ًا مهد لها احل الأ خر .يحت�صد ي
الأ زمة الأ خرة �صراع وتهديد بالقتل والنتحار
ومكا�صفات مفاجئة ،و�صراع الفل�صطيني مع اأ�صرة
عاتية القوة والراء تهدد بطرده .يقول البطل
الوحيد« :م يكن تهديده بطردي من البلد ،وهو
يعلم اأنني من �صعب م�صرد ،تهديد ًا حقر ًا فقط،
بل م�صحكاً .لذا فا إن غ�صبي ،بعد اأن تركت بيته،
حوّل تدريجي ًا ا إى �صحك ،ا إى قهقهة خيفة.
قهقهت باأعلى �صوتي ي ظام الطريق .قهقهت
كامجنون .امجنون وذو القرون ،هل ي الدنيا ما

انطوت الرواية ،ي حركتها املتفة حول البطل،
على خم�صة مقاطع اأ�صا�صية :مقطع اأول ي�صر ا إى
امكان الذي جاء منه وي�صف امكان الذي و�صل
ا إليه ،موحي ًا بولدة عار�صة ت�صيء ولدته الذهبية
الأ وى ،التي اأمدته بعزم ل يلن .ويحقق امقطع
الثاي دور ًا مزدوجاً ،يفتح البطل على العنا�صر
الروائية امطابقة ،التي تبد أا بامدينة ،وتت�صجّ ر ي
تفا�صيل امكان وحكايته ،وتنعطف على «جمهرة
امثقفن» ،التي ت�صكّل ثابت ًا من ثوابت رواية جرا.
ومع اأن الدور الثاي ي�صتظهر ي التعرّف على
ال�صخ�صيات وماحها الداخلية واخارجية،
م�صيئ ًا البيئة العراقية وانق�صاماتها ،فا إن وظيفته
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تنتظرها ،وي اجاه اخر امنت�صر ي النهاية.
غر اأن هذه احرية تنبعث من فعل امتكلّم
الوحيد ،الذي هو الروائي؛ ذلك اأن ال�صخ�صيات ل
تتحاور طليقة ي ما بينها ،كي تقرّر ما تريد ،فما
ت�صل ا إليه اأثر حوارها مع «البطل» ،الذي يقنعها
ب� «احقيقة» وتقتنع بكامه وتفوز ،اأو جاي ما
قال به وح�صد اخيبة .تنق�صم ال�صخ�صيات ا إى
فريقن ،اأحدهما «اهتدى» وثانيهما تنكّب عن
اخر واأ�صرع ا إى �صقوطه .تراءى ي الق�صمة
اأبعاد دينية تازم ،بال�صرورة ،النظر الرومان�صي
ا إى العام.

هو اأ�صد ا إ�صحاك ًا منهما ا إذ يلتقيان؟» (�س.(261
يحمل الفل�صطيني ماأ�صاته وم�صي ،وم�صي
�صاحك ًا ا إذا تنا�صلت اماأ�صاة ي ما ٍآ�س لحقة؛ ذلك
اأن «�صر البليّة ما ي�صحك» ،واأن �صر البايا ،ي
الو�صع الفل�صطيني ،ل ي�ص ّد التفاوؤل.
يك�صف امقطع اخام�س ،بداهة ،عن انحال
الأ زمة رومان�صياً ،وعن انت�صار الفل�صطيني،
وعن �صر القدم ا إى �صقوطه .يقول جميل فران
ي نهاية الرواية« :نظام كامل من الأ �صياء اأخذ
ي�صقط .كان ما يزال يتمتع بال�صلطة ،لكن ال�صدع
فيها كان وا�صعاً ،مهما خدع نف�صه ب�صاأنه» .العودة
ا إى حيث جاء بداية حكاية كبرة اأخرى ،ينجز
فيها البطل ما اأجزه ي �صابقتها.

يقول البعد الثاي ي ت�صور جرا :يتكوّن
ال�صكل الروائي من وجهة نظر النهاية .ومع
اأن ال�صكل الروائي ،نظرياً ،ح�صلة لدينامية
العنا�صر امندرجة فيه ،التي ت�صتدعي الحتمال
وتعددية التاأويل ،فا إن ال�صكل لدى جرا ين�صاع
ا إى «البطل الأ �صلي» ،الذي يهمّ�س العاقات
جميعاً .ولهذا يكون امعنى الثاوي ي النهاية،
خا�ص ًا بالبطل دون غره ،ويبقى خا�ص ًا به،
وا إن اأوحى اأنه يخرق العاقات جميعاً .ينتهي
امعنى ا إى �صكانية متق�صفة ،تقرن بن م�صتقبل
العراق وبطولة فل�صطينية مندفعة ا إى ام�صتقبل.
فا إذا كان الفل�صطيني الأ �صل �صائر ًا ا إى انت�صار
ينتظره ،فا إن على جميع ال�صخ�صيات «القريبة»
منه اأن تندفع ا إى ام�صتقبل اأي�صاً .يتكون ال�صكل
م�صكون ًا مفارقة تذيب الزمن التاريخي امعقد ي
زمن الفرد الب�صيط.

يحتل البطل ي امقاطع الروائية اخم�صة
موقع ًا م�صيطراً .ي�صبط حولت الفعل الروائي
بن البداية والنهاية ،وفق ًا لتطور خطي مت�صاعد
يبلغ نهاية منتظرة .وهو من بداية الرواية ا إى
نهايتها ،ثابت ،يكرر ذاته ي مواقف ختلفة؛ فما
يتغر هو ما يحيط به« ،الواجب ا إ�صاحه» ،ي
مقابل «ام�صلح الأ ول» ،الذي يوازي الفعل الروائي
ول يندرج فيه.
ت�صرّح رواية جرا بت�صور ثنائي البعد :ر�صم
الروائي �صخ�صياته من وجهة نظر م�صائرها،
وترك البطل ثابت ًا مع قدره الذي ل يخذله .تاأتي
ال�صخ�صيات ،ي ظهورها امتتابع ،وت�صر ي
الطريق امقرّر لها ،الذي اأراده خالق رومان�صي،
يختار مواده وينطقها بالكام الذي يريد .يعي�س
الن�س الروائي ،واحالة هذه ،مفارقته امحمولة
على ثنائية  :احرية واحتمية .فمن امفر�س اأن
الروائي يقود «رعيته الروائية» ي احرية التي

تعيد امفارقة امتق�صفة �صوغ دللة النتقال
ي الكتابة الروائية ،م�صتبعدة النتقال امعقد،
امنفتح على احتمالت متعددة ،واآخذة بانتقال
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�صهل وبريء ،اأقرب ا إى احكاية ،وقريب من
«امتخيل ال�صوي» ،الذي يذيب الأ زمنة جميع ًا
ي زمن وحيد .تراءى ي امفارقة ،امحمولة
على احتمية اأو على فكر جري اأكيد ،ا إ�صكالية
الرواية الفل�صطينية ،التي عليها ال�صر وراء
�صوتن مفردين متناق�صن :امفقود وام�صتعاد.
ولهذا ياأتي خيار ال�صخ�صيات ،ي �شيادون ي
�شارع �شيّق ،من خارجها ،ويتطور الفعل الروائي
معوقاً ،وتكون ذروة الأ زمة ،اأو «الأ زمة الذروية»،
بلغة جرا ،جاهزة اجواب� .صيء قريب من رواية
غ�صان كنفاي ما تبقى لكم ،حن اأطلق �صبي ًا
فل�صطيني ًا ي ال�صحراء ومنحه حكاية �صعيدة.
احتقبت رواية جرا ن�ص ًا نوعي ًا عن بغداد
اخم�صينات وفئاتها الجتماعية ،التي تت�صمن
ابن امدينة امجزوءة وابن ال�صحراء وابن اجبال
والفاّح والإقطاعي وفئة اجتماعية مغربة ونخبة
متعلمة تريد النهو�س بالعراق ...،لكنها ا�صتملت
اأي�ص ًا على ن�س حوره الفردية الطليقة .ج�صّ ر
الروائي ام�صافة بن الن�صن بقوة اخر امنت�صر،
الذي يتقدم خ�صعخداً ،ويتحرر من الأ �صرار قبل
نهاية الطريق.
م ي�ص أا جرا ،امثقف الامع والإن�صان النبيه،
رواية فل�صطينية ،وهو م�صطلح �صبابه اأكر من
و�صوحه؛ فقد اأراد «رواية من اأجل فل�صطن»،
تتحدث عن الاجئ الذي ين�صد العودة ،قبل اأن
تتحدث عن امكان الذي يريد العودة ا إليه.

مورفولوجيا احكاية وحلّل بدللت بطلها الذي
يلقى �صعوبات ،ل تقف اأمامه طوياً .يواجه البطل
ال�صعبي �صر ًا �صرورياً ،يلتب�س باأ�صكال ختلفة،
وينازله منتق ًا من حد ا إى اآخر ،ا إى اأن ينت�صر
اخر اأو ين�صره ،وا�صع ًا بن يديه ثواب ًا جائزة،
يكون كنزاً ،اأو مع�صوقة نادرة امثال ،اأو حاكماً ،اأو
تنين ًا يفقد راأ�صه .ولأ ن البطل الفل�صطيني م�صدود
ا إى اجماليات والقيم ،تتبقى له «اجميلة»
ال�صائرة ا إى فل�صطن.
يتمتع جميل فران ببطولة ام�صوؤولية ،ا إن
�صح القول ،التي ملي عليه طرد زمن باآخر،
وتاأمن و�صع يحتفي بالكرامة واحرية .يقول
«كن هرو�صكوب» ي كتابه ميخائيل باختن،
علم جمال من اأجل الدموقراطية« :ل تعني
ام�صوؤولية اتخاذ القرارات فقط ،بل التمتع اأي�ص ًا
بالقدرة على ام�صاهمة ي اتخاذ قرارات خا�صة
ت�صوغ �صك ًا تاريخي ًا للحياة» .ا�صتعا�س بطل
جرا عن ال�صكل التاريخي للحياة ،امقرن بفعل
�صيا�صي جماعي ،بال�صكل اجماي ،الذي ياأتي به
بطل متفوق ،يحرر الآخرين ويقودهم.
تعطي ام�صافة بن البطل و«الآخر» احوار
ي رواية جرا بعد ًا ملتب�صاً؛ فهو موجود ،وا�صع
الوجود ،كعن�صر ل ت�صتقيم البنية الروائية ا إل
به ،وموجود غائب لأ نّ فعل البطل ينبثق من
داخله ،ول يلتفت ا إى الأ ثر الكامي ال�صادر
عن �صخ�صيات تتقا�صم الكام ،وياأخذ كل منها
دوره ي الرد والإ�صاءة والختاف .يتاأتى الفعل
الروائي ،نظرياً ،من التنوّع الكامي امتفاعل
لل�صخ�صيات امختلفة ،الذي يجعل كل كام متد
ي غره ويكتمل به ،ومن تكوّن ال�صخ�صيات ي

 .8احوار اليومي وامعنى
ي رواية جرا ما يذكّر ب� «احكايات
ال�صعبية» ،التي ر�صدها فادمر بروب ي كتابه
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وال�صجر� ...،صكل هوؤلء جميعاً ،ي مراجعهم
الداخلية واخارجية ،وحدة فنية ت�صيء الواقع
وال�صياق ،واأ�صيف ا إليهم فل�صطيني من خارج
ال�صياق له واقع اآخر.

�صرورة كامها امتبادل؛ ذلك اأن الكام فعل
ي�صنعه امتحاورون وي�صنعهم اأي�صاً.
تق�صد الرواية ،ي ا إ�صارات ميخائيل باختن
امتواترة ،ا إى «التنظيم الفني للحكي الجتماعي
امتنوع» ،حيث ي الكام امتنوع ت�صريح بفئات
اجتماعية تعلن عن تنوعها ي الكام العامي،
واللغة امر�صنة ،واأحاديث الخت�صا�س ،وتلك
اللغة ال�صاخرة التي جاي التجهم وتعبث به.
ومن هذا التنوع ت�صتق امقولت اخا�صة ب� «اأحادية
ال�صوت ،وتعددية الأ �صوات ،والأ نا والآخر» وكل
ما يوؤكد اأن ح�صور امتكلم من ح�صور الآخرين
ي كامه ،واأن الكام امكتفي بذاته ل قوام له؛
فالكام يكون اجتماعي ًا اأو ل يكون.

�صاغت ال�صخ�صيات حوار ًا متنوع الكام،
تامعت فيه اأبعاد دموقراطية ،م تغر ي
طبيعة «البدوي» �صيئاً ،وم تقنع الفل�صطيني
ب�صيء م يكن مقتنع ًا به .غر اأن هذا احوار،
الذي يبدو متنوع ًا ي دموقراطيته ودموقراطي ًا
ي تنوعه ،لي�س كما يبدو؛ فهو موؤرق وم�صطرب
لأ �صباب ثاثة على الأ قل؛ فا كام ،بامعنى
الروائي ،ا إل بن �صخ�صيات تتبادل العراف،
وهو مال يبدو وا�صح ًا لدى �صخ�صيات م منحها
جتمعها «ال�صتقال الذاتي» ،الذي ير�صل
الكام وي�صتقبله ،با ا إ�صافات غائمة .لي�س لدى
«ال�صخ�صيات الظال» ما تقوله؛ فهي تكرّر ما
تعرفه ،وتوافق على ما ت�صمع اأو ترف�صه .ورما
يقر أا كامها من خال «ال�صمت» اموزع عليها،
الذي ل ي�صتوعب الكام بقدر ما يلغيه ،وهو ما
يحوّل الكام امتبادل بينها ا إى حديث دائري
عاي ال�صوت ل جديد فيه .ا إنه حديث امقاهي
ال�صاخب ،امنفتح على �صوارع اأكر �صخباً،
وامنغلق على تكرار يثر ال�صاأم .و�صواء حلّق
امتحاورون حول البطل ام�صيطر وتبادلوا معه
الكام ،اأو حلقوا حول اأنف�صهم واكتفوا بالنظر
ا إليه ،فهو مثّل ،ي احالتن� ،صورة «امتحدث
امقتدر» ،الذي يتو�صط احوار ويفر�س عليه،
تلقائياً� ،صلطة ل ت�صارع .ي�صتح�صر «الكام
امقتدر» تراتباً ،ل يلبّي دموقراطية احوار،
وي�صع كام ًا فوق اآخر .لهذا حت�صن الرواية

ينطلق كام باختن ،ي م�صتوى منه ،من
امعنى الفني للرواية ،من حيث هي جن�س كتابي،
يتبادل فيه اموؤلف الكام مع �صخ�صياته ،جن�س
يجمع بن احداثة والدموقراطية؛ ا إذ ي احداثة
ذات مفردة قادرة على الكام ،وا إذ الدموقراطية
حت�صن اأ�صوات ًا متنوعة ،ا إعان ًا عن زمن ينكر
الأ �صوات ام�صتبدة التي حتكر الكام .وعلى
هذا ،فاإن خطاب باختن عن الرواية واأحادية
ال�صوت ،كما تعددية الأ �صوات ،يتجاوز جماليات
الرواية وي�صيء لغة ال�صتبداد وقواعد احديث
لدى ام�صتبدين.
اأثبث الروائي ن�صه مقولت اجتماعية
واأطلقها ي حوار طويل ،اأو ما ي�صبهه :ال�صحفي
الفقر الذي يعمل ي جلة هام�صية ،والبدوي
امعادي للمدينة واحداثة ،وامثقف الذي
يحجب احياة وراء ال�صعارات ،وا إجليزي �صعيد
م�صقول اللغة ،واأر�صتقراطية تتحدث عن الفن
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ثنائية امونولوج ،البطل ام�صيطر الذي يدور مع
اأفكاره ،و«الديالوج» امبتور ،الذي هو كامه مع
املتفن حوله .وام�صافة هذه ل خج�صّ ر ،ول يهج�س
الروائي بتج�صرها؛ فالبطل يبادر ا إى اأفعاله
وحيد ًا معت�صم ًا ب� «الر�صالة» ،التي اأوكلتها الأ قدار
ا إليه ،ونقلته من القد�س ا إى بغداد ،وفر�صت عليه
اأن يحرر امدينتن معاً.

ومكن اأن يت�صمن هذا ما تقول به ال�صخ�صية
وما تقوم به ي جرى احوار» .يحذف جرا من
احوار «اجهد امتبادل» ،وي�صتبقي قو ًل اأحادياً،
اأ�صافت ا إليه ال�صرورة �صوت ًا وحيداً .وي�صتبن
خروجه عن «امبد أا احواري» ي نقطة اأخرى :فا إذا
كان امتحدث ي الرواية يج�صّ د «لغة اجتماعية
اآيديولوجية» ،ي ا إ�صارة ا إى التنوع الجتماعي ،لي�س
�صخ�ص ًا مكتفي ًا بذاته ،فاإن «امتكلم امقتدر» ،اأي
الفل�صطيني ،فرد ،ينزاح عن الآخرين وو�صطهم
الجتماعي ،ويتعن فرد ًا له ف�صاء خا�س به،
يغاير ما عداه اجتماعي ًا واآيديولوجي ًا اأي�صاً.

اعرف «امتحدث امقتدر» ،ي نهاية الرواية،
باإحدى ال�صخ�صيات الإيجابية التي �صاعدته
ي حقيق مهمته .من الافت اأن العراف م
يتك�صف ي «�صرورة الكام» ،التي راقبها «جميل
فران» و�صعر بال�صاأم ،ا إما جاء ي �صكل «ر�صالة
مكتوبة» ،مييز ًا لها من كام اأقرب ا إى الهذر،
وتاأكيد ًا لوحدة الكام والفعل .فالإن�صان «امقتدر»
يفعل اأكر ما يتكلم ،والآخر اجدير بالعراف
اأجز فع ًا ا�صتعجل جيء اموت الواجب و�صوله.
عر الروائي ي تقنية «الر�صالة امكتوبة» ،التي هي
ّ
�صكل خا�س من اأ�صكال احوار ،عن وعيه العميق
بامعنى الفني للحوار ،الذي ي�صتمر متجاوز ًا
«الثغرات» التي يخلّفها ال�صارد ،من غر انتباه.
ا�صتمر احوار الذي ل �صبيل ا إى ا�صتمراره ،ب�صكل
ا إ�صاري ،معلن ًا اأن للحوار �صروط ًا خا�صة به.

يقول ا إيان واط ي كتابه �شعود الرواية:
«يعتمد تعامل الرواية الفعلي مع احياة اليومية
للنا�س العادين على �صرطن عامن مهمّن هما:
امجتمع الذي يقدر الفرد ويحرمه ليكون جدير ًا
باحتفاء الأ دب اجاد به ،والنا�س العاديون ي
تعددية اأفعالهم وتعددية ما يوؤمنون به ليكون
باإمكانهم الهتمام بب�صر عادين اآخرين ،هم
قراء الروايات .»..لقد ق�صّ م جرا ن�صه ا إى حيز
يقبل بالنا�س العادين الذي لهم اأدب يهتم بهم،
وحيّزٍ اآخر اأكر علو ًا وثقافة ،يعرف امو�صيقى
والفل�صفة ويجلو اأ�صرار الفن ورموزه.

قاد جرا ن�صه ،كما اأ�صرنا ،ا إى مفارقة ل
مكن جاوزها؛ فحر�س على بناء روائي متكامل
العنا�صر ،ا�صتلهمه من ثقافة روائية باذخة،
وق�صد توليد معنى مليه «الر�صالة الفل�صطينية»
التي تازم العنا�صر الروائية وحا�صرها ي
اآن .يقول باختن« :ا إن �صرد احوار لي�س جرد
تاأويل خارجي ام�صدر؛ فهو ثمرة جهد متبادل،
ياأتي تلقائياً ،ت�صبح امحادثة من دونه م�صتحيلة.

يخقر أا جرا ي جربته الذاتية وثقافته
احديثة ،وي �صعيه ا إى حديث الأ دب العربي
والإعاء من �صاأن الرواية ،لكنه يخقر أا اأو ًل ي
«ر�صالته الفل�صطينية» ،التي اأملت عليه «رواية
ختلفة» ،تتقاطع مع الرواية ،ي عنا�صرها
امعرف بها ،وتنزاح عنها ا إى كتابة ت�صتلهم
ال�صعر والت�صوفu
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عن الرواية والتاريخ
جابر ع�شفور
التاريخ �شرد لأ حداث اما�شي التي وقعت ،وت�شجيل لأ حداث احا�شر التي تقع .لكن
اموؤرخن ،عادة ،يوؤثرون اما�شي على احا�شر ي مدى الكتابة؛ ذلك لأ ن معنى احا�شر ل
ل عن اأن در�س اما�شي وحليل
يكتمل ا إل بعد اأن تنغلق دائرة اأحداثه في�شبح ما�شياً ،ف�ش ً
تياراته يوؤدي ا إى فهم توجهات احا�شر من ناحية ،ويك�شف حقائق اما�شي على ما يراها
اموؤرخ ،اأو يحاول اأن يراها ،معتمداً على الوثائق والوقائع ي رواياتها امتباينة وامت�شاربة من
ناحية اأخرى ،م�شتخرجاً ما يراه اأقرب ا إى امعقولية والت�شديق باأق�شى ما ي�شتطيعه من
للهواء
امو�شوعية امنهجية .هذه امو�شوعية امنهجية ل جعل من التاريخ «فناً» يخ�شع أ
للفراد واجماعات التي حيل التاريخ ا إى وعي زائف
الذاتية اأو ام�شالح الآ يديولوجية أ
باما�شي واحا�شر على ال�شواء ،وا إما جعل التاريخ «علماً» بامعنى الذي يتمايز به مفهوم
العلم ي العلوم الإن�شانية.
29
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 IOÉYE G ,k’hCGا إنتاجها ا إبداعياً ،ويعني ،ثانياً ،ا إقامة
عاقات بن هذه الوقائع وال�صخ�صيات التاريخية
الفاعلة لها و�صخ�صيات ووقائع ل اأ�صل لها من
الواقع التاريخي ،ولكن لها وظيفة فنية ي بنية
الق�س ،خ�صو�ص ًا من منظور قدرتها
ال�صرد اأو ّ
على الإ�صهام ي ج�صيد روؤية كاتب الرواية بوجه
عام ،وج�صيدها البنيوي خ�صو�صية روؤية هذه
الرواية اأو تلك ،داخل ال�صياق الذي يجان�س بن
روؤيتها اخا�صة والروؤية العامة للروائي الذي
تتجلى روؤيته الكلية للعام من عنا�صرها التكوينية
اموزعة على الروؤى امفردة لروايات هذا الروائي
اأو ذاك .لذلك ن�صتطيع اأن نتحدث عن روؤية
عام �صاملة ي روايات والر �صكوت الإجليزية
اأو األك�صندر دوما�س الفرن�صية اأو روايات جيب
حفوظ التاريخية .لكن كل روؤية عامة لكل كاتب
من هوؤلء الروائين العظام نتحدث عنها ،حتى لو
م ننتبه ،ي م�صتوين :اأولهما كلي يت�صل بالروؤية
امب�صوطة على كل الروايات التاريخية وامن�صربة
فيها مثل عروق الرخام ،وثانيهما كل رواية
تاريخية مفردة� ،صواء من حيث تعن بنيتها ووجهة
نظرها ،اأو مدى خ�صو�صيتها وتفردها ،اأو حتى
قيمتها اجمالية اخا�صة ،داخل امجرّة اجامعة
لروؤية العام الكلية لكاتب الرواية التاريخية
امتميز ،ذلك الذي يعرف بها وتعرف به .واأعتقد
اأن �صمول الروؤية ودرجة عمقها ،وتفرد ج�صيد
العام بوا�صطة اخا�س ،وحيوية ال�صخ�صيات
وتعدد جوانب كل منها ،وات�صاق الأ حداث وقدرتها
على الإيهام بدرجة لفتة من الواقعية ،ف�ص ًا
عن تعدد م�صتويات الدللت الرمزية امتولدة
عن عاقات البناء الروائي ،كلها عنا�صر ي�صعها

-1-

وح�صب ما يرى بع�س فا�صفة العام ،فاإن
معنى العلم ي العلوم الإن�صانية يازم حقيقة اأن
ذات الباحث هي بع�س مو�صوع البحث معنى
من امعاي ،وذلك على نحو ل يحدث ي العلوم
الطبيعية التي تنف�صل فيها ذات الباحث عن
مو�صوعها ،وت�صتقل عنه على نحو ل يحدث ي
العلوم الإن�صانية التي تغدو فيها الذات اأ�صرة
عد�صاتها الآيديولوجية ومواقفها الفكرية
وال�صيا�صية وال�صغوط الواقعة عليها ديني ًا اأو
�صيا�صي ًا اأو اجتماعياً .ولذلك لبد من الإحاح
على توافر عن�صر امو�صوعية امنهجية ي العلوم
الإن�صانية ،ل لإلغاء عاقة الذات بامو�صوع،
بل ل�صبط خطواتها امنهجية ،وال�صيطرة على
الأ هواء ،وو�صعها نف�صها كمو�صوعها ومعطيات
در�صها مو�صع ام�صاءلة الدائمة التي تبد أا من
امعطيات ،خ�صو�ص ًا من منظور ا�صتنتاج عاقات
�صببية بن هذه الوقائع ي مدى تف�صرها.
اأما الرواية فهي �صرد ت�صويري ،رمزي
بال�صرورة ،لأ حداث التاريخ اما�صي ،وذلك من
خال وجهة نظر ل تفارق الذاتية ي ت�صكيلها.
ويهيمن اخيال الروائي على تخليق عاقات
جديدة بن الأ حداث ،اأو يخلق �صخ�صيات واأحداث ًا
ل اأ�صل لها من الواقع التاريخي احري .ويتبع
اخيال ،ي فعله البتكاري ،روؤية امبدع الروائي
للعام وجود ًا وعدماً ،مت�صق ًا معها ي نتائجه،
وج�صد ًا قدرته اخا�صة ي خلق خ�صو�صية العمل
الذي ي�صوغه م�صتهدي ًا بهذه الروؤية ،خ�صو�ص ًا ي
مدى تركيب الوقائع الثابتة وترتيبها ما يعني،
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الناقد ي اعتباره ي اأثناء عملية التقييم النقدي
للرواية كلها اأو لأ جزائها.

ي اعتبارنا اخا�صية النوعية لاإ بداع من حيث
هو فعل تعرف ومعرفة للكاتب قبل اأن يكون فعل
تعرف ومعرفة للقارئ.

واأت�صور اأن تناغم عاقات بنية كل رواية
تاريخية ،خ�صو�ص ًا ي مدى الو�صل بن عنا�صرها
التكوينية ،ي�صتوي ي ذلك مع ما اأعيد ا إنتاجه
من �صخ�صيات ووقائع تاريخية ،وما ل اأ�صل له
من التاريخ وا إما هو من ابتكار اخيال الروائي
الذي يبدع ي ا إطار بنية كل رواية ،كل ذلك عامل
حا�صم ي قيمة الرواية التاريخية جمالياً .هذا
العامل هو معيار القيمة ي عملية ا إعادة ا إنتاج
ما �صبق حدوثه ،تكبر ًا اأو ت�صغر ًا اأو تركيز ًا
على هذه ال�صفة اأو تلك وغر ذلك من و�صائط
التاأويل التي تت�صكل منها عملية ا إعادة الإنتاج.
وهو معيار القيمة بالقدر نف�صه ي قيا�س جزء
القيمة الذي ي�صتحقه امخرع الذي ل اأ�صل له
ي التاريخ الفعلي� ،صخ�صيات ًا اأو اأحداثاً ،وذلك
من منظور جماي وظيفي ،يت�صل بقدرة امخرع
على التناغم مع ما اأعيد ا إنتاجه ،خ�صو�ص ًا ي
مدى ام�صاعدة الفاعلة ي عملية تو�صيل روؤية
الكاتب اخا�صة بكل رواية على حدة ،وقدرته،
من ناحية اأخرى ،على ا إ�صفاء حيوية على ال�صرد
والأ حداث ،وا إلقاء امزيد من ال�صوء التف�صري
على ال�صخ�صيات ذات الأ �صل التاريخي� ،صعي ًا
وراء ج�صيد ا إبداعي لروؤية الكاتب وج�صيدها
عر موازيات رمزية متخيلة (لها اأ�صل تاريخي)
ومتوهمة (لي�س لها اأ�صل) ما ظل الهدف هو
احقيقة الفنية ل احقيقة التاريخية؛ فالأ وى
اأكر �صمو ًل واأعمق مغزى ،قيا�ص ًا على ما كتبه
اأر�صطو ي القرن الرابع .ول يزال الإبداع الأ دبي
م�صدّق ًا على ما ذهب ا إليه ،خ�صو�ص ًا عندما ن�صع

والفارق بن الروائي واموؤرخ متعدد الأ بعاد
من منظور الرواية التاريخية ي هذا ال�صياق.
�صحيح اأن كليهما لبد له من امخيلة التي تخلق
عاقات بن امعطيات امراكمة لتمنحها معنى
ومغزى ،اأو تعيد تف�صرها بخلق عاقات جديدة
بن امعطيات امراكمة نف�صها وما قد ي�صاف ا إليها
ما م يكن معروف ًا من قبل .ولكن خيلة اموؤرخ
يغلب عليها ويوجهها منطق الوعي التاريخي الذي
ل ملك حق اخراع اأحداث م تقع اأو �صخ�صيات
م توجد .وعلى النقي�س من ذلك خيلة الروائي
احد�صية (ل امنطقية) التي ت�صيف ا إى ما
�صبق ا�صتبطان ال�صخ�صيات التاريخية الفعلية
وتقم�صها ،وجداني ًا اأو فكرياً ،وحويلها ا إى
�صخ�صيات روائية متخيلة ،ل تتفق اأو تتطابق ي
اأفعالها مع الوقائع التاريخية ا إل على اأ�صا�س مبد أا
الحتمال وال�صرورة الذي حدث عنه اأر�صطو.
ولذلك تغدو ال�صخ�صيات التاريخية النائية ي
الزمن اأكر ا إن�صانية وقرب ًا من وجدان القارئ
بعد حولها ا إى �صخ�صيات روائية ،يتعاطف معها
القارئ اأو يتفهم �صلوكها ،اأو ينفر منها اأو يدينها،
بعد اأن راآها عن قرب ،وراأى ما موج ي داخلها
من �صراعات ،ونوازع للخر اأو لل�صر .بعبارة
اأخرى ،ال�صخ�صيات الروائية التاريخية اأكر قدرة
على مكن القارئ من اكت�صاف الدوافع الكامنة
امت�صاحة اأو امت�صارعة ي اأعماقها التي تتوتر ما
بن النقائ�س التي تتجاذبها ،قبل اأن ينت�صر دافع
على غره ي امواقف امتوترة التي ت�صبق قرارات
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الفعلي الذي وقعت فيه الأ حداث وعا�صت فيه هذه
ال�صخ�صية اأو تلك بكل ما انتهت ا إليه ،واحا�صر
الذي مكن اأن تعي�س فيه هذه ال�صخ�صية وتتكرر
الأ حداث التي وقعت من قبل ي الزمن احاي
للقارئ امعا�صر ،وبالقيا�س نف�صه ،احتمال وقوع
الأ حداث القدمة ،بع�صها على الأ قل ،بقانون
الحتمال اأو ال�صرورة ا إذا تكررت ال�صروط
والأ �صباب الفاعلة ي ام�صتقبل .وهذا هو ال�صر ي
اأننا ،ي اأحيان كثرة ،ن�صف الروايات التاريخية
باأنها مرايا احا�صر ،حيث تنعك�س �صورة احا�صر
ي ما�س ي�صبهه ،وذلك من منظور ام�صابهة التي
تدي بطرفيها ا إى حال من الحاد .ونتحدث
عن ا إ�صقاط الروائي التاريخي اأحداث اما�صي
على احا�صر ،رما على �صبيل التقية التي جعله
ينطق ام�صكوت عنه بوا�صطة اموازيات الرمزية
بن اأحداث احا�صر و�صخ�صياته وما�س يحمل
معنى ام�صابهة ،وينطق امقموع من خطاب الرف�س
ال�صيا�صي اأو الجتماعي اأو الديني ما يحدث ي
احا�صر ،وما مكن اأن يحدث ي ام�صتقبل.

البطل التاريخي ،بعد اأن اأ�صبح بط ًا روائياً،
فتقرب ال�صخ�صية التاريخية من القارئ ،خا�صة
بعد اأن عاين نقاط �صعفها وقوتها و�صراعها مع
نف�صها ومع ال�صخ�صيات ام�صادة ،وذلك ما يجعل
منها �صخ�صية ا إبداعية توؤدي ا إى العام من خال
اخا�س ،وا إى الإن�صاي من خال امحدد امتعن،
فتعلو ال�صخ�صية الروائية ،ي الرواية التاريخية،
على زمنها امتعن وامحدد ي التاريخ ،كي تدخل
(وهو ما يحدث فعاً) الزمن الإن�صاي باأبعاده
امتعددة .وهو الأ مر الذي ينطبق على الأ حداث
التاريخية التي جاوز تاريخيتها امتعينة ا إى
�صفة ا إن�صانية غر متعينة بوا�صطة الرمز وامجاز
وال�صتبطان التخيلي لدواخل الأ بطال الروائين
الذين نغدو على األفة بهم كاأنهم بع�س عامنا.
ومن هذا امنظور ،يرز فارق اأ�صا�صي بن
الرواية والتاريخ من حيث الإ�صارة ا إى الزمن،
وهو فارق ل يقت�صر على الرواية وحدها ،وا إما
ي�صمل الأ دب والفن كله مقابل التاريخ .ا إن الإ�صارة
ا إى الزمن اأحادية البعد ي الكتابة التاريخية
التي ت�صر ا إى زمن فعلي انتهى ،حاولة تف�صره
وتريره ،م�صتخرجة منه نوع ًا من العرة امبا�صرة
اأو غر امبا�صرة ،عم ًا بحكمة اأحمد �صوقي:

هذا ما فعلته روايات تاريخية عديدة عربي ًا
وعامياً ،لكني �صاأقت�صر على الإ�صارة ا إى روايات
تاريخية ل تزال مار�س تاأثرها الإبداعي على
القراء.

وا إذا فاتك التفات ا إى اما�صي
فقد غاب عنك وجه التاأ�صي.

الرواية الأ وى الزيني بركات جمال الغيطاي
التي كتبها ي ال�صنوات التي اأعقبت هزمة العام
ال�صابع وال�صتن والتي وجد ما يوازيها ي هزمة
م�صر ي مواجهة الغزو العثماي الذي اجتاح
الباد ،نتيجة ف�صاد احكم الذي اقرن بت�صلط
ال�صلطة احاكمة وظلم ال�صعب الذي م يجد

ولكن الرواية التاريخية ،عندما تنجح ي
حويل ال�صخ�صية التاريخية واحدث التاريخي
الفعلي ا إى حدث متخيل و�صخ�صية متخيلة
روائياً ،فا إن جاح ا إجازها الإبداعي يك�صبها
خا�صية الإ�صارة ا إى ثاثة اأبعاد للزمن :اما�صي
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اماأكل واملب�س ،ف�ص ًا عن قمع امثقفن الذين
غيبتهم امعتقات الب�صعة التي ل بد اأن تذكّر
قارئ الرواية معتقات عبد النا�صر ،وف�صاد
جهازه الأ مني الذي قمع واأذلّ واأ�صرف ي تعذيب
اأحرار الفكر ،بدل ال�صتعداد مواجهة العدو
امرب�س على احدود ،فكانت الكارثة التي م تبق
على �صيء ،ول حتى على «الزيني بركات» الذي
حول ا إى رمز لرجل الأ من النا�صري ومتوي
�صجونه الرهيبة التي حيل الب�صر ا إى اأرقام ،على
نحو ما اأو�صحت الق�صة الق�صرة البديعة ájGóg
الورى فيما جرى ي امق�شرة .ولكي يراوغ جمال
Gk QGôªà°SG âfÉc »àdG á«JGOÉ°ùdG áHÉbôdG ÊÉ£«¨dG
للرقابة النا�صرية معتقاتها (مع فارق كمي)،
فاإنه اختار من اأحداث التاريخي ما يف�صّ ر اأحداث
حا�صر ما بعد الهزمة رمزياً ،وا�صتخدم لغة
موؤرخي الع�صر امملوكي ليناأى بالن�س الروائي
عن القارئ ما يدفعه ا إى امزيد من تاأمله والتاأي
ا إزاء فهمه لتتك�صف عاماته الظاهرة عمّا يختبئ
حتها ،وما ل ي�صر ا إى ما حدث ي اما�صي
فح�صب ،بل ما حدث ي زمن قراءة الرواية ،وما
يحدث ي كل زمن تتكاثف فيه �صروط ال�صتبداد
وغياب العدل الجتماعي و�صطوة حكم الع�صكر
معتقاته التي تغيب الأ حرار من امفكرين
وفاعلي امقاومة ي �صجون وح�صية.

الرف�س وامقاومة على ال�صواء؛ فقد خلفت الرواية
ي م�صاعرنا درجات عالية من الغ�صب وال�صخط
على ال�صواء .وكانت مثابة فعل جذري من اأفعال
معرفة اما�صي الذي ي�صبه احا�صر فيما انتهى
ا إليه ،واحا�صر الذي انعك�س على مراآة اما�صي،
فراأينا فيها هواننا و�صوء ماآلنا .وكان ذلك باعث ًا
على امزيد من الرف�س ،وا�صتنها�س طاقة التمرد
بالكتابة التاريخية التي حولت من فعل تعرف
على اما�صي واحا�صر الذي ي�صبهه ا إى فعل مرد
ومواجهة لكل الأ �صباب والنماذج الب�صرية التي
اأدت وتوؤدي و�صوف توؤدي ا إى الهزمة ي احا�صر
كما اما�صي وام�صتقبل الذي لن يجاوز احا�صر
ا إل ا إذا مردنا عليه وثرنا على كل ما فيه من
�صروط ال�صرورة والتخلف والت�صلط وا إلغاء لاآ خر
وحق الختاف .ول اأزال اأ�صعر� ،صخ�صياً ،بهذه
ام�صاعر امت�صاربة ،ي توجهها الإيجابي ،كلما
 äCGôbالزيني بركات واأ�صفت ا إى متعة قراءتها
الأ وى متع قراءاتها امتعددة.
-2-

ا إذا كانت امدينة هي الف�صاء الذي تتحرك
فيه الرواية وت�صر ا إليه ،بعد اأن بداأت منه ،فاإن
التاريخ هو مو�صوع الرواية وغايتها وحديها ي
الوقت نف�صه ،مو�صوعها من حيث هو عن�صر
جذب اأ�صا�صي لها ،ي�صتهويها وي�صدها ا إليه نتيجة
دوافع كثرة ،دوافع ت�صمل احنن ا إى ما�س
م�صتعاد تخيلياً ،يبدو ،ي فعل ا�صتعادته ،مثابة
الفردو�س امفقود ،اأو الرحم الذي ي�صعى احا�صر
ا إى العودة ا إليه كي يتجدد على �صورته ،اأو يتاأ�صى
به ،اأو يتعلم منه العرة التي ي�صيف بها ال�صلف

واأذكر جيد ًا اأنني عندما قراأت الزيني
 äÉcôHاأح�ص�صت برجفة ال�صعور با إدراك ا إى اأي
مدى ينطبق اما�صي على احا�صر واحا�صر على
اما�صي .وقوبلت الرواية بنجاح منقطع النظر،
جعل منها ا إحدى روائع الرواية التاريخية ،ي اأداء
دورها الإبداعي ي امقاومة بالكتابة ،ي مدى اأدب
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خلَف ،اأو حتى يتخفى وراءه،
ا إى ما �صنعه ا َ
خ�صو�ص ًا حن يعجز الروائي عن القول ال�صريح،
اأو يعاي من كرة ام�صكوت عنه ،فيجعل من
اأحداث اما�صي و�صخ�صياته موازيات رمزية ،اأو
عامات ا إي�صوبية يدل بها على احا�صر ،ويلفت
بها الأ ذهان ا إى الكيفية التي تنطق بها الرواية
امقموع من كام احا�صر .هكذا ،كانت الرواية
ي مراحلها الكا�صيكية والرومانتيكية� ،صواء
من منظور العظة امقرنة بالإمتاع ،اأو امتعة
امقرنة بالتمثيل الكنائي ،الأ ليجوريا ،ي الرواية
الكا�صيكية ،اأو منظور العودة ا إى الرحم ي حلم
ا�صتعادة الفردو�س امفقود ،اأو الفرار من وطاأة
احا�صر ا إى جنة م�صتهاة بامعنى الرومانتيكي.

ابن اأبوين :الطبيعة والتاريخ ،م يكن التاريخ
ي رواياته النرية �صوى و�صيلة لدفع احا�صر
امتخلف ا إى التقدم ،وا�صتعادة ما�صيه الذهبي
الذي ظل مثابة الإطار امرجعي الذي عاد ا إليه
حافظ ا إبراهيم لي�صهده على مدى تخلف احا�صر
اأو حدة اختافه ،وذلك ي امدى الب�صري الذي
تطلع ا إليه امويلحي الأ ب والبن� ،صواء ي حديث
مو�صى بن ع�صام اأو عي�صى بن ه�صام.
وظل التاريخ الواحة التي تفر ا إليها الرواية
الرومانتيكية من جحيم احا�صر الأ ر�صي ،باحثة
عن اجذور التي تنت�صب ا إليها الهوية الوطنية اأو
القومية ،ي �صعيها ا إى ال�صتقال .ولذلك كانت
كتب عبث الأ قدار ) h (1939رادوبي�س )(1943
hكفاح طيبة ) )1944عند جيب حفوظ فع ًا
ا إبداعي ًا موازي ًا لنبثاق الروح الوطني امقرن بثورة
 ،1919وهو الروح التي اأظهرت اأ�صوله الأ وى
الكت�صافات الكرى لاآ ثار الفرعونية التي وجدت
اأ�صداءها الإبداعية ي منحوتات ختار ،وعلى
راأ�صها ماثيل «نه�صة م�صر» و«ا إيزي�س» و«عرو�س
النيل» و«كامة الأ �صرار» و«لقية ي وادي املوك»
الذي �صنعه ختار منا�صبة اكت�صاف مقرة توت
 .1922 áæ°S ïæYوكان ذلك قبل �صنوات معدودة
من ترجمة جيب حفوظ لكتاب م�شر القدمة
.1932 áæ°S

ولهذا ال�صبب ،اأو ذاك ،عاد الروائيون العرب،
ي ابتداء زمن الرواية ي القرن التا�صع ع�صر،
ا إى التاريخ ،لي�صلوا احا�صر باما�صي ي معنى
النه�صة ،ويتاأ�صوا ما م�صى ي مواجهة احا�صر
الذي كان ي�صعى ا إى ا�صتعادة ما�صيه الزاهر
وا إحيائه ،اأو الإ�صافة ا إليه ما هو امتداد له .وكانت
دللت التمثيل الكنائي ماثلة على نحو م�صتمر
فيما كتبه جرجي زيدان ي رواياته ،م�صتعيد ًا
قيام «التمدن الإ�صامي» وحتج ًا بها على هوان
احا�صر ،وذلك ي الجاه نف�صه الذي م�صى فيه
فران�صي�س فتح اه امرّا�س اأو فرح اأنطون بحث ًا
عن اأقنعة اما�صي التي كانت موازيات رمزية لقيم
العقانية والت�صامح وام�صاواة والتعددية امفتقدة
ي احا�صر ،اأو التي يتطلع ا إليها احا�صر ،وذلك
ي مدى حلمه با إن�صانية جديدة مت�صاحة بعد
طول �صقاق ونزاع .حتى ال�صعراء الذين عادوا
ا إى التاريخ مثل اأحمد �صوقي الذي قال :ا إن ال�صعر

�صحيح اأن الرواية الواقعية �صغلت نف�صها
بالواقع الذي ا�صتبكت معه� ،صاعية ا إى نقده
اأو الك�صف عن تناق�صاته والتمرد عليه بق�صد
تغيره ،فا�صتبدلت بتاريخها احا�صر الذي
تتحداه تاريخها القدم الذي مكن اأن ت�صتعيده
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باخيال .ولكن الرواية الواقعية ،رغم تهو�صها
بحا�صرها امكبل ب�صروط ال�صرورة ،وجدت ي
الرواية التاريخية عون ًا على تعرية بثور احا�صر،
والك�صف عن تقيحاته ،خ�صو�ص ًا بعد الهزائم
الكرى؛ اأي مع ظهور عاماتها الدالة ،وذلك كما
فعل �صعد مكاوي ي رائعته ال�شائرون نياماً »àdG
ن�صرها ي القاهرة �صنة  ،1965قبل عامن فقط
من كارثة العام ال�صابع وال�صتن ،فكانت ا إرها�ص ًا
بالجاه الذي م�صى فيه جمال الغيطاي ،وو�صل
فيه ا إى ذروة نا�صعة الدللة ي الزيني بركات
التي طبعها ي دم�صق �صنة .1974

�صبيل البعث اأو الإحياء اأو الهرب ،وا إما على �صبيل
الفهم والتاأمل والدر�س ،ومن ثم البحث عن اأ�صل
العلة وا إمكانات العاج� ،صعي ًا ا إى اأفق م�صتقبلي
واعد ي مدى التحرر من �صروط ال�صرورة وقيود
.»°VÉŸG IOÉ©à°SG ºghh ´ÉÑJ’G
هكذا ،غدت الرواية التاريخية ج�صيد ًا
وتاأ�صي ًا ما �صعت ا إليه من قبل على نحو متقطع،
وهو اأن تكون �صاح ًا مواجهة القمع ي التاريخ
وبالتاريخ ،وغدا التاريخ نف�صه مو�صوع ًا للم�صاءلة،
وف�صاء للتحدي ،ومراآة لل�صراع ،ورمز ًا لإرادة
التحرر .لذلك بدا التاريخ ،ي جانب من تخيله
روائياً ،اأ�صبه باللعنة امرفو�صة ،وقيد ًا لبد من
حطيم قفله امغلق ،وذلك بالإرادة الإن�صانية
اخاقة التي ت�صنع حا�صرها على عينها.

 âfÉchالزيني بركات  ó©Hاأوراق �شاب Iƒ£N
�صاعدة ،على الطريق الذي �صبق ا إليه �صعد مكاوي
وقبله حمد فريد اأبو حديد وع�صرات غره،
مثلون حلقات ال�صل�صلة التي بداأت من جرجي
زيدان ،الأ ب الروحي للرواية التاريخية ،وم تنقطع
بعده ،لكنها ظلت تكت�صب اأ�صكا ًل جديدة مع كل
حول ا إبداعي يوازي كل حول اجتماعي جذري.
ولذلك كانت كتابة جيل اخم�صينات الذي ينت�صب
ا إليه �صعد مكاوي وا إدوار اخراط واأبو امعاطي اأبو
النجا وغرهم ،ختلفة عن كتابة جيل ال�صتينات
الذي انت�صب ا إليه ،غر جمال الغيطاي ،اأمثال
جيد طوبيا وبهاء طاهر ور�صوى عا�صور وهاي
الراهب ونبيل �صليمان وع�صرات غرهم على
امتداد الوطن العربي ،من الذين اكتووا بنران
ال�صقوط امدوي للم�صروع القومي ي العام ال�صابع
وال�صتن ،ودفعهم هذا ال�صقوط ا إى ا إعادة تاأ�صيل
ال�صكل الروائي من خال روؤية تاريخية جديدة؛
روؤية اأنتجت مط ًا مغاير ًا من الكتابة الروائية
للتاريخ ،وعي ًا ل يعود ا إى اما�صي لي�صتعيده على

ول يزال ا�صتمرار الروايات التاريخية
امهوو�صة بالقمع الذي تت�صم به حياتنا العربية
من امحيط ا إى اخليج وتعددها عامة ا إيجابية
من عامات قدرة الرواية العربية على مواجهة
حدي التاريخ� ،صواء ي حا�صره امتثاقل اأو
ما�صيه امتطاول ،تعرية لاأ �صا�س الواهي الذي
تنبني عليه مدن املح امتكررة ي اأر�س ال�شواد,
وبحثاً ،ي الوقت نف�صه ،عن بوابة ال�شم�س »àdG
تفتح الأ بواب امغلقة للوعي بالذات ي ح�صورها
امحا�صر ،والوعي الآخر ي تعدد ح�صوره القمعي.
ول يزال الزدهار الافت للرواية بوجه عام،
والرواية التاريخية بوجه خا�س ،يوؤكد اأننا نعي�س
ي زمن الرواية التي ل تكتفي بتف�صر عامها
التاريخي وا إما ت�صعى ا إى تغيره وحويله ل�صالح
.OÉ©ŸGh GC óÑŸG ƒg …òdG ¿É°ùfE’G
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واأرى اأن الوعي من حيث هو مفرد ب�صيغة
اجمع ،اأو جمع ب�صيغة الإن�صان ،هو الذي
جعل الرواية احداثية وما بعد احداثية تعاود
الجذاب ا إى التاريخ ،ولكن من منظور ا إعادة
القراءة التي تلتقط الرموز الدالة والأ زمنة
الكا�صفة ،والأ بطال الذين حولوا ا إى اأماط
جاوزة لأ زمانها امتعينة ،من خال ال�صتعانة
بالتقنيات اجمالية احديثة ،والأ �صاليب الأ دبية
امعا�صرة .لذلك متزج امعاي الرمزية بال�صياغة
ال�صعرية امتجاوبة والتفا�صيل الواقعية ،ويوازي
الرحال ي امكان الرحال ي الزمان ،ك�صف ًا عن
تو�صل ا إليها اأبو اح�صن
ا إن�صانية جديدة كتلك التي ّ
الوزان ،اأو «ليون الإفريقي» الذي ظل معلق ًا معنى
«البدايات» .ويحدث ذلك ي الدائرة التي ل تكف
عن الت�صاع ،والتي اجتذبت فن ال�صينما امعا�صرة
الذي اأ�صبح اأكر فتنة بالتاريخ على نحو ما نرى
ي الأ فام الكثرة التي ل تزال تبهرنا ما فيها
من ت�صافر الفنون والتقنيات وامجازات.

ي تاريخنا وتاريخ الب�صرية ،حظة ل مكن فهمها
ا إل بتاأمل التاريخ الذي �صنعها ،والتاريخ الذي
يررها ،والتاريخ الذي نتحداه لنكون حا�صرين
ي تاريخ متلكه ول متلكنا� ،صانعن له ولي�س
.Éæd Ék ©fÉ°U
-3-

فام�صكلة الأ وى التي يواجهها كاتب الرواية
التاريخية هي م�صكلة اختيار اللحظة الزمنية
التي يريد اأن يجعلها مو�صوع ًا لروايته .بداهة،
ا إنه يختار اللحظة الدالة التي مكن اأن تتولد
عنها ،ي عملية الإبداع الروائي ،موازيات رمزية
متعددة الدللة والإ�صارة وامعاي .هكذا اختار
جيب حفوظ حظة التحرر الوطني من ا�صتعمار
الهك�صو�س ،وجعل «اأحم�س» ال�صخ�صية التاريخية
التي تقبل التحول ا إى رمز وطني ي ت�صاعد زمن
الوعي بالهوية ام�صرية والن�صال لتحريرها من
ام�صتعمر الريطاي حت �صعارات ثورة 1919
عن «ال�صتقال التام اأو اموت الزوؤام» ،وكان
جيب حفوظ مدرك ًا بو�صفة ابنا بار ًا لثورة
 1919اأن التحرر التام ل ياأتي ا إل بعد ت�صحيات
ج�صيمة وكفاح اأجيال تت�صاقط قياداتها لكنها
تروي الأ ر�س بدمائها التي تتحول ا إى عامات
واعدة بزمن ال�صتقال التام .لذلك كان لروايته
كفاح طيبة دللة اخا�س على العام واموازاة بن
الزمن التاريخي الذي تدور فيه اأحداثها والزمن
اموازي الذي حدث فيه ا�صتقبالها من قراء كانوا
متطلعن بدورهم ا إى مقابل معا�صر ل�صخ�صية
اأحم�س بطل ال�صتقال القدم الذي يره�س
ببطل ا�صتقال جديد.

وتدخل رواياتنا العربية امعا�صرة هذه اموجة
الأ خرة ،موؤكدة ح�صورها الفاعل ي زمنها ،وي
عاقات مثاقفاتها ،مثقلة بهمومها ،ج�صورة ي
مواجهة حدياتها ،باحثة ي تاريخها احا�صر
الذي ت�صهم ي �صنعه ،وي تاريخها اما�صي الذي
ت�صائله ،منطلقة من �صروط ال�صرورة التي جعل
من كل عودة ا إى التاريخ ارحا ًل ا إى احا�صر
عر مراياه ،فتبدو الرواية التاريخية كما لو كانت
توؤكد ،ي معاجتها للتاريخ بالتاريخ ،دللة من
الدللت التي ينطوي عليها قول ال�صاعر �صاح
عبد ال�صبور :اأجافيكم لأ عرفكم .وهي دللة توؤكد
اأننا نعي�س ي مفرق ف�صول ،وحظة حول كرى
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ا إى جاوزة الدين الواحد ا إى اأي دين ي�صل حال
التع�صب له ا إى درجة التطرف الذي ينقلب ا إى
ا إرهاب وح�صي .ورما كان ي الاوعي الإبداعي
ليو�صف زيدان ي اأثناء كتابة الرواية اموازاة بن
�صحايا التطرف الديني الإ�صامي ي ع�صرنا
و�صحايا التطرف الديني ي ع�صر هيباتيا التي
عا�صت ي الع�صر الروماي بالإ�صكندرية ما بن
 .450 h 380وم تكن رواية عزازيل تهدف ا إى
الهجوم على الدين ام�صيحي ي ذاته اأو حتى
على اأي دين ،وا إما كانت تدين تع�صب الأ ديان
وبعد امتطرفن فيها عن �صفة الت�صامح اجامعة
بن الإ�صام وام�صيحية على ال�صواء .واموؤكد اأنه
كان يعرف اأن امرحوم حمد كامل ح�صن ترك
 ¿Gƒæ©H á©jóH ájGhQقرية ظامة عن جرمة �صلب
ام�صيح عليه ال�صام ي حاولة لغتيال عقيدته،
واأح�صب اأن دللة الغتيال نف�صها ،خ�صو�ص ًا من
حيث اقرانها با�صتئ�صال امختلف ،ترجع ما
بن رواية عزازيل  ájGhQhقرية ظامة التي م تر
قيادات الكني�صة ومتطري الدين ام�صيحي ي
م�صر لأ نها كانت مطبوعة ي زمن م�صري م
يكن يعرف الحتقان الطائفي.

وقل الأ مر نف�صه عن رواية يو�صف زيدان
عزازيل التي اختارت احقبة الزمنية مدينة
الإ�صكندرية التي عا�صت فيها هيباتيا الفيل�صوفة
ال�صكندرية التي كان امرحوم حمد غنيمي
هال اأول من التفت ا إى حولها ا إى مو�صوع مغ ٍو
ي الأ دب والفنون الأ وروبية ،فكتب عنها باللغة
الفرن�صية �صمن متطلبات ح�صوله على دكتوراه
الدولة من جامعة ال�صوربون ،وكان م�صدر
الإغواء ي �صخ�صية هيباتيا وزمنها التاريخي هو
ج�صيدها مرحلة التحول التي عا�صت فيها من
الديانات الاتينية القدمة ا إى هيمنة الديانة
الفتية التي كانت ل تزال ي عنفوان احما�صة لها،
وذلك على نحو قلب احما�صة ا إى قمع للمختلف
الذي بقي على الديانات الوثنية القدمة .وكانت
روؤية يو�صف زيدان م�صرع هيباتيا الوح�صي
موازي ًا رمزي ًا ما توؤدي ا إليه احما�صة الدينية حن
تتحول ا إى تع�صب ،وحن ينقلب التع�صب ا إى
تطرف يوؤدي ا إى ا إرهاب ي�صتاأ�صل الوجود امادي
وامعنوي للمختلف .وكانت روؤية يو�صف زيدان
توؤدي دللة جاوز الزمن امتعن الذي عا�صت فيه
هيباتيا واغتيلت ا إى عموم الزمان الذي تتكرر
فيه ال�صروط نف�صها فيتحول التع�صب ا إى قمع
للمختلف دينياً ،اأو حتى داخل دائرة فهم الدين
الواحد ،وا�صتئ�صاله معنوي ًا ومادي ًا على ال�صواء.
هكذا اغتيل عبد القادر علولة واأقرانه ي اجزائر،
واغتيل فرج فودة الذي ت�صدى لاإ رهاب الديني
بج�صارة عقل منفتح ،ما دفع جماعات التطرف
الديني ا إى اغتياله ،وي الإطار نف�صه فا إن عزازيل
بقدر ما دفع بها الإبداع ا إى جاوزة زمنها ي
�صياق جاوب الدللت ،فا إن هذا الإبداع دفع بها

ول يقت�صر التحول من اخا�س ا إى العام
على البعدين ال�صابقن ي رواية عزازيل؛ فهناك
�صخ�صية هيبا الراهب ال�صاب امبتدئ ي �صلك
الرهبنة الذي يجاوز دللة التعن اخا�س ا إى
دللة الإن�صاي العام الذي مكن اأن يوجد ي
كل زمان ومكان .فهو الإن�صان الذي ي�صطرع ي
داخله اخر وال�صر كما لو كان ي داخله عزازيل
اأو ا إبلي�س اللعن اأو ال�صيطان الرجيم ،ي مواجهة
اماك الذي مثل قوى اخر ي الإن�صان الذي
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يظل طوال حياته �صاحة �صراع ل تتوقف بن
اماك وال�صيطان ،اأو قوى النور والظلمة كما
تقول ديانات وثنية تبنى على �صراع مثل ذلك
اموجود بن اأهورمازدا واأهرمن ،اأو بن حدائق
الظلمة ال�صريرة وحدائق النور التي جعلها عنوان ًا
لإحدى رواياته امبدع اللبناي ال�صتثنائي اأمن
معلوف الذي اأ�صتغرب عدم ح�صوله على جائزة
نوبل ا إى اليوم .ول اأ�صك ي اأن �صخ�صية هيبا ي
عزازيل قد ا�صرجعت على �صبيل التنا�س الأ عمال
الإبداعية العامية التي دارت على انق�صام الإن�صان
بن اخر وال�صر ،الروح واج�صد ،العقل والغريزة
احيوانية ي داخل كل كائن� ،صواء من قبل تايي�س
اأناتول فران�س اأو من بعد دكتور جيكل وم�صر
هايد اأو حتى «اماك الأ زرق» ...ا إلخ.

رواية يو�صف زيدان من دائرة الفن (اخياي)
وتعدد الدللة الرمزية ،لذلك فا إن كل الذي كتبه
رجال الدين ام�صيحي ،وعلى راأ�صهم الأ نبا بي�صوي
ي كتابه الذي يرد به على الرواية ،ل معنى له ول
اأ�صا�ص ًا �صليم ًا فيه؛ فمن اخط أا الكبر حاربة الفن
بتطابقه مع التاريخ ،وا إل اأعدمنا فيلم اأجورا ƒgh
اآخر الأ عمال الفنية التي �صاهدتها عن هيباتيا،
وهو فيلم من ا إخراج األيخاندرو اأمينبار وتاأليف
امخرج مايتوجيل ،وتدور اأحداثه عام  391ي
الإ�صكندرية .وقد ج أا اموؤلف ا إى خلق �صخ�صيات
لي�س لها اأ�صل تاريخي ليك�صف عن ماأ�صاة هيباتيا
واأبعاد ال�صراع بينها وبن اأعدائها من امتع�صبن
للدين ام�صيحي ال�صاعن ا إى الق�صاء على كل ما
مت ا إى العام (الوثني) القدم بخره الذي
يتمثل ي احكمة القدمة ،و�صره الذي راأوه
ج�صد ًا ي الديانات الوثنية لهذا العام القدم.
ومن العبث اأن نحاكم الفيلم الذي هو فن ا إبداعي
له قوانينه اخا�صة بتطابق اأحداثه و�صخ�صياته
مع �صخ�صيات التاريخ واأحداثه التي يختلف ي
تف�صرها اموؤرخون ا إى الدرجة التي جعلت البع�س
ي�صف كتابة التاريخ باأنها فعل اآيديولوجي يتنكر
حت ثياب منهجية.

واأعتقد اأن الفهم احري امبا�صر لرواية
عزازيل هو الذي اأثار كثرين من رجال الدين
ام�صيحي ي م�صر ،ولي�س كلهم ح�صن احظ،
وبع�س رجال الدين الإ�صامي .وكانت ثورة هوؤلء
وهوؤلء ب�صبب م�صكات اأخرى موازية ،ي عملية
تلقي الرواية التاريخية .اأوى هذه ام�صكات
اخلط بن ال�صخ�صية التاريخية وال�صخ�صية
الروائية� .صحيح اأن هيباتيا �صخ�صية ا�صتغلت
بالفكر وتوفيت عام  ،415ولكنها ي عزازيل
�صخ�صية روائية ،وال�صخ�صية الروائية ل تتطابق
وال�صخ�صية التاريخية بال�صرورة ،وا إل خرجنا
عن دائرة الإبداع الفني ا إى التاريخ الذي هو علم
بامعنى اموجود ي العلوم الإن�صانية .وكرل�س رئي�س
الكني�صة ي الإ�صكندرية هو �صخ�صية تاريخية
كذلك ،ولكنه �صخ�صية روائية ي عزازيل’h ,
مكن ا إيقاع التطابق بن الثنن ا إل ا إذ اأخرجنا

واحق اأن م�صكلة اخلط بن ال�صخ�صية
الروائية وال�صخ�صية التاريخية الفعلية ي مدى
الرواية التاريخية ،ل تفارق �صيق الأ فق الديني
الذي ميل ا إى التهام بالكفر ويوؤثر �صوء الظن
على ح�صنه ،ول يعرف معنى «الت�صامح» اأو
«امجادلة بالتي هي اأح�صن» ي �صلوكه العملي
الذي يتجلى ي مواقفه ا إزاء الفنون والآداب ومنها
الرواية التاريخية .ولذلك كنت اأعجب من عدد
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من رجال الدين ام�صيحي ي م�صر واأقارن بينهم
وبن اأمثالهم ي الكني�صة الغربية (اأو الكنائ�س
ا إذا �صئنا الدقة) الذين م يقيموا الدنيا والدين
على رواية �شفرة دافن�شي وجحت ي م�صعى منع
الفيلم اماأخوذ عن الرواية ي بع�س البلدان ،لكنها
م تنجح ي اأغلب البلدان ،وقر أا العام كله الرواية
التي حققت اأرقام ًا م ي�صبق لها مثيل ي التوزيع،
و�صهد العام كله الفيلم اماأخوذ عن الرواية رغم
اأنف الكني�صة التي ذعرت لرواية تتحدث عن زواج
بن ام�صيح ومرم امجدلنية نتج عنه ولد اأخفى
اجميع خره مثل عاقة الزواج التي زعمتها
.ájGhôdG

عليه .لذلك ل اأزال اأتعجب من عدم فهم الأ �صباب
التي دفعت جيب حفوظ الوفدي الذي كتب عن
اجامعة ام�صرية الوليدة ،ون�صي ما و�صفها به
�صعد زغلول من اأن «اجامعة ل دين لها ا إل العلم»،
وكيف اأ�ص ّر النحا�س با�صا رئي�س الوزراء الوفدي
على اأن يوؤدي املك اجديد �صعائر تن�صيبه ملك ًا
اأمام الرمان الذي اأق�صم اأمامه املك اجديد
فاروق الأ ول على احرام الد�صتور والقانون،
ولكن يخح�صب لنجيب حفوظ مكره الرمزي الذي
جعله يتعر�س لف�صاد النظام النا�صري من خال
«الل�س» �صعيد مهران ،مقابل «الكاب» الذين
خدعوه باأفكارهم عن العدل الجتماعي .واأ�صيف
ا إى ذلك اأولد حارتنا ال�صابقة التي ل تقع بوؤرة
الركيز الدلي فيها على الأ نبياء امتعاقبن الذين
يحملون ر�صالة العدل ا إى احارة بعد �صياعها
امتكرر ،وا إما على م�صايخ احارة الذين ي�صرقون
قوت النا�س ويحرمونهم حقهم ي احرية والعدل
الجتماعي وحق الختاف ،وكاأن تاريخ احارة
كله تاريخ �صراع اأبنائها بحث ًا عن العدل والنور
وامعرفة ،مقابل قوى طغيان تتمثل �صلطة تعقب
�صلطة ،جعلتهم يحلمون م�صرق النور والعجائب
الذي م نره يتحقق كام ًا ي الرواية.

ترى هل مكن اأن يكتب روائي ي عامنا
الإ�صامي ،لي�س عمّا ي�صبه الإغواء الأ خر
للم�صيح ،وا إما عن ال�صراع الذي دار بن بع�س
ال�صحابة بعد موت النبي� ،صلى اه عليه و�صلم،
اأو ال�صراع الذي تفجر ي داخل كل واحد منهم،
حول مررات ان�صمامه ا إى الإ�صام الذي نقلهم
جميع ًا من حال ال�صالة ا إى حال الهدى؟ لقد
هاجت الدنيا ،وناو�صت الأ عا�صر اأ�صامة اأنور
عكا�صة لأ نه جر أا وحدث عن عمرو بن العا�س ي
جوانبه الإن�صانية العديدة .ودع عنك ال�صحابة
ا إى اأحداث التاريخ ال�صابق على الثورات ،وبخا�صة
الثورات العربية الع�صكرية التي تناف�صت ي ت�صويه
التاريخ ال�صابق عليها ،وفر�صت على كتاب الرواية
اخا�صعن لها ال�صتجابة ا إى الآيديولوجيا
ال�صائدة التي اأ�صاعتها؛ فلم يكن اأمام من يريد
قول احقيقة ا إل اللجوء ا إى الرمز والتمثيل واللغة
الإي�صوبية بوجه عام ،كي ينطق ام�صكوت عنه من
احقائق امقموعة ،اأو اخطاب ام�صاد ام�صكوت

ا إن جموعات احراب التي تناو�س الرواية
التاريخية تتمثل ي ثاث :اخلط بن التاريخي
احري والروائي الإبداعي ،و�صيق الأ فق الديني،
والقمع ال�صيا�صي .واموؤكد اأن �صيق الأ فق الذي
تزايد وت�صاعد نفوذه مع �صعود نفوذ جماعات
الإ�صام ال�صيا�صي .لعوامل حددة ومعروفة،
هو الذي اأدى ا إى علو �صوت القمع الديني على
�صوت القمع ال�صيا�صي ،وكان من نتيجة ذلك
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عليه التهامات باأنه �صنيع �صلمان ر�صدي الذي
حاول تقليده بكتابة اأولد حارتنا äƒ£fG »àdG
على تقديرها حيثيات منحة نوبل ،والتي طبعت
قبل �صنوات عديدة من طبع رواية �صلمان ر�صدي،
فا�صتغل الأ مر امتطرفون وربطوا بن الكاتبن
ام�صلمن بتهمة الكفر ،وما اأبعد الفارق بينهما ي
الإجاز والقيمة التي تخلو منها روايات �صلمان
ر�صدي الذي �صرعان ما انح�صرت عنه الأ �صواء،
وم يجد تقدير ًا اأدبي ًا حقيقي ًا لأ ن �صمعته �صنعتها
�صيا�صات متغرة ،وتهديد م يعد له حل من
الإعراب ،فاختفت الأ �صواء عن الرجل ،ي الوقت
الذي توجهت فيه ا إى مبدعن حقيقين مثل اأمن
معلوف اللبناي وبرهان باموق الركي واأهداف
�صويف ام�صرية واآ�صيا جبار اجزائرية واأمثالهم؛
فالإبداع الأ �صيل يفر�س نف�صه دائماً ،وا إن طال
مدى جاهله ،اأو حاربته برماح �صوء الفهم
الديني والقمع ال�صيا�صي وتخلف الوعي الثقاي.
ومن اموؤكد اأن هذه احراب هي التي دفعت
امبدعن دائم ًا ا إى مراوغتها بالرموز ابتدا ًء من
كليلة ودمنة ا إى حي بن يقظان ،ولي�س انتهاء
 …hÉµe ó©°S á©FGôHال�شائرون نياماً ورائعة يحيى
حقي امهملة �شح النوم وغرهما كثر� ،صواء ي
ا إبداعنا العربي اأو ا إبداع غرنا الذي أارّقهم ما ل
يزال يوؤرقنا ،كله اأو بع�صهu

فتوى اخميني باإهدار دم �صلمان ر�صدي بعد
اأن اأ�صدر روايته اآيات �شيطانيةÊCÉH ±ÎYCGh .
ل اأزال اأت�صاءل ا إى اليوم ،هل كان مكن اأن
حقق الرواية كل هذه ال�صهرة وت�صل ا إى هذه
امعدلت غر ام�صبوقة من امبيعات ا إل بف�صل
هذه الفتوى التي لفتت الأ نظار ا إى هذا الكاتب
العادي الذي �صبق اأن ترجمت له وزارة الثقافة
ال�صورية روايتيه اأطفال منت�شف الليل  hالعار?
وكلتا الروايتن عاديتان ل تنبئان عن موهبة غر
عادية ،فظل �صلمان ر�صدي ي الظل بالن�صبة
موقعه من الرواية العامية ،وي معرفة قرّاء العام
له ،ولعله م يكتب ما كتب ا إل ليجمع الأ �صواء
حوله ،وما كانت هذه الأ �صواء لتتكاثف لول فتوى
اخميني التي كانت خر دعاية لرواية اأقل من
العادية ،فما كان لها اأن ت�صر الإ�صام وام�صلمن
ي �صيء ،خ�صو�ص ًا ي فنها ال�صردي الأ قل من
العادي جمالياً ،فنقلت فتوى اخميني الرواية
من الظل ا إى بوؤرة ال�صوء والهتمام من اجميع،
ونالت من ال�صهرة والدعاية ما م تنله بعدها
� ¿hGôH ¿GO ájGhQ iƒ°Sشفرة دافن�شي .وكلتاهما
من الروايات اجماهرية الرائجة التي حقق
معنى امثل القدم «اأ�صمع جعجعة ول اأرى طحناً»؛
فكل من الروايتن با قيمة ا إبداعية اأ�صيلة.
ولاأ �صف ،فاإن اآيات �شيطانية م توؤد فعلي ًا ا إل
ا إى حاولة اغتيال جيب حفوظ الذي انهالت
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جيب حفوظ:
الثورة التي ظلت تراوده
ح�شن حمودة

دعاء
«دعوت للثورة واأنا دون ال�شابعة.
ذهبت ذات �شباح ا إى مدر�شتي الأ ولية حرو�شاً باخادمة� .شرت كمن ي�شاق ا إى �شجن.
بيدي كرا�شة وي عيني كاآبة ،وي قلبي حنن للفو�شى ،والهواء البارد يل�شع �شاقيّ �شبه
العاريتن حت بنطاي الق�شر .وجدنا امدر�شة مغلقة والفرّا�س يقول ب�شوت جهر:
 ب�شبب امظاهرات ،ل درا�شة اليوم اأي�شاً.غمرتني موجة من الفرح طارت بي ا إى �شاطئ ال�شعادة.
ومن �شميم قلبي دعوت اه اأن تدوم الثورة ا إى الأ بد».
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الأ بدية» ،والتفكر ي اأن ا�صتمرار احلم بها،
طيلة زمن متد ،مثل توق ًا ملح ًا ا إى خروجها
من دائرة «الواقعة التاريخية» ،امحدودة العابرة،
ا إى حيز اممار�صة امتجددة ا إى مالنهاية.

جيب حفوظ
(اأ�شداء ال�شرة الذاتية)
-1-

كتب جيب حفوظ هذا الن�س الق�صر
الدال ي ت�صعينات القرن اما�صي ،بعد اأن جاوز
الثمانن من عمره .والن�س ،الذي جب قراءته
ي �صياقه الأ كمل؛ اأي امرتبط ب�«اأ�صداء» �صرة
ما ،ينفتح على جربة ذاكرة راهنة ت�صتدعي عام ًا
قدماً .ولكن هذه التجربة خال كتابة تتخطى
منطق ال�صرة اخال�صة ا إى منطق الإبداع
الرحب ،ل تقف عند حدود ا�صتدعاء ذلك العام
القدم فح�صب ،بل ت�صتنه�صه وتبتعثه اأي�ص ًا ي
حا�صرها؛ اأي حا�صر ال�صتدعاء نف�صه .وبهذا
امعنى ،مكن اأن نلحظ خيط ًا خفياً ،مرهفاً،
ي�صل بن نقطتن واقعتن على م�صار متد:
الأ وى مثلها ذلك الزمن البعيد الذي بزغت
فيه «الثورة» وبداأت تلوح فكرة مراودة ،حتى وا إن
اقرنت فيها رغبة اللهو برغبة التحرر من �صجن
ما ،مكن للبع�س ربطه مرجعي ًا بثورة ,1919
والثانية ترتبط بالعام القائم الذي تناءى ،ي
حا�صر الكتابة ،عن تلك الثورة امراودة القدمة،
واأ�صبح بحاجة ا إى ثورة جديدة .و�صيغة «الدعاء»
جتاز الزمنن ،وتتحرك عر م�صار التاريخ
اممتد بينهما ،ثم تعر هذه الأ زمنة جميع ًا ا إى
زمن قادم ماأمول ،هو زمن «الأ بد» الذي منى
الراوي الطفل ،ثم الكاتب ال�صيخ ،اأن تدوم الثورة
ا إليه .هنا ت�صحّ ا�صتعادة القول امعروف :ا إن فعل
ال�صتح�صار دائم ًا فعل «لزماي»؛ اأي فعل جاوز
لكل الأ زمنة ،وهنا اأي�ص ًا مكن تاأمل فكرة «الثورة

جيب حفوظ الذي راودته هذه «الثورة»،
ي �صبه �صرته ،كاتب ًا �صيخ ًا يتحدث بل�صان طفل،
اأو طف ًا ينطق بحكمة �صيخ وجربته ،كان قد
توقف ،غر مرة ،عند بع�س حققات الثورة هذه،
ي ماب�صات مرجعية وغر مرجعية ،ي اأكر من
عمل ا إبداعي.
-2-

ي عدد من روايات جيب حفوظ يلوح
(اميدان الغا�صب) �صاحة لنفجار جماعي،
ا�صتثنائي ،محى خاله الهوة الفا�صلة ،ي العام
امعتاد ،بن اأطراف ثنائيات �صتى.
ي هذه الروايات ،تردد مفردة اميدان ي
�صياق التعبر عن وقت خروج جماعي ،ت�صاهد
خاله ال�صخ�صية امفردة اح�صد ،اأو تندمج
فيه ،اأو تواجهه ،اأو تواجه به ومن خاله مثيات
لقوة ما ،مت�صلطة ،ظلت ترزح طوي ًا بوطاأتها
على اجميع .ويلوح اميدان ،ي غر �صياق روائي
عند حفوظ ،قرين ج�صيد حالت الحتجاج
اجماعي ،اأو الإح�صا�س باخطر اأو بافتقاد الأ مان
والتما�صه معاً.
ل يخلو اميدان ،ي تلك احالت جميعاً،
من فعل «خروج» وا�صح ،ومن ا إ�صارة ا إى تا�صي
ام�صافة القائمة ،ي العاقات امعتادة ،بن العام
الداخلي لل�صخ�صية والعام اخارجي امحيط بها،
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كاأن دللت اميدان ،ي جربة حفوظ ،تقرب
من دللته ي اأغلب امدن القدمة والو�صيطة،
ابتدا ًء من «ال�صاحة» اأو «الأ جورا»  Agoraي
امدينة الإغريقية؛ حيث كان ،ي احتفالت ذلك
اميدان واجتماعاته ،يلتقي الوعي الفردي بالوعي
يتما�س الداخل واخارج معاً.
اجمعي ،وحيث كان ّ
ولكن حفوظ ي�صيف ا إى دللت ذلك اميدان
القدم ما يت�صل بتناول اآخر ،خاله تت�صم عاقة
الفرد واجماعة ،ي اميدان ،ب�صمات ا�صتثنائية،
التما�س اأو التجاور ،ا إى الن�صهار
ّ
جاوز حدود
والتحول؛ ان�صهار الداخل واخارج ،الفرد
واجماعة ،وحول م�صرهما معاً.

ي بن الق�شرين ،التي تقدم عر م�صاحة
مطولة ،ي ف�صل كامل ،ما ي�صبه «يوميات تنامي
الغ�صب» ي بع�س �صوارع القاهرة وميادينها
بعد اعتقال �صعد زغلول ثم نفيه ،يتوقف الراوي
لر�صد حركة «فهمي» الذي خرج مع زمائه ي
مظاهرة �صملت طاب ًا من كليات متعددة وان�صم
ا إليها الأ هاي .ثم ي�صر الراوي ا إى اأنه ي اليوم
التاي« :بعثت م�صر بلد ًا جديد ًا يبكر ي الحت�صاد
ي اميادين بغ�صب طال كتمانه .واألقى هو «فهمي»
بنف�صه بن اجموع ي ن�صوة فرح وحما�س كاأنه
تائه �صال عر على اأهله بعد فراق طويل» .و�صوف
تنتهي هذه امظاهرة ،التي جابت �صارع الدواوين،
ببع�س اجرحى والقتلى .ولكن �صوف حت�صد
مظاهرات اأخرى ،ي اأماكن عدة ،يومي الثاثاء
والأ ربعاء ،وتنامت الإ�صرابات التي جعلت «قلب
الباد يخفق حي ًا ثائراً» ،ثم �صنكون ي النهاية مع
الراوي الذي يرى ام�صهد اخارجي من منظور
فهمي ،ي مظاهرة اأخرة« :رباه! امتاأ اميدان
(ميدان امحطة ،اأو ميدان رم�صي�س ي زمن لحق)،
امتاأ ت ال�صوارع امف�صية ا إليه ( ،)...مئة األف،
طرابي�س ،عمائم ،طلبة...عمال...موظفون...
ال�صيوخ والق�صاو�صة ،الق�صاة ..ل يبالون ال�صم�س.
هذه م�صر ...ا إلخ» ،و«حرك اموكب العظيم نحو
عابدين فتدفقت موجاته تباع ًا مرددة هتافات
الوطنية ،بدت م�صر مظاهرة واحدة ،بل رج ًا
واحداً ،بل هتاف ًا واحداً» .و�صي�صهد فهمي ،وهو
م�صي ي «مظاهرته» ،بتعبر الراوي ،ميدان
الأ وبرا من بعيد «روؤو�ص ًا متا�صقة كاأنها تنبت من
ج�صد واحد ماأ الأ ر�س طو ًل وعر�صاً» ،وحولت

ي حكايات حارتنا ،مثاً ،باختزال يعد منحى
�صائد ًا ي هذه الرواية« ،تخرق مظاهرة ميدان
بيت القا�صي فين�صم ا إليها �صلومة (الطفل)
بتلقائية ( .)...ي�صاب بر�صا�صة ي راأ�صه
وي�صقط قتياً» .وبغياب �صلومة يذوب ،بامعنى
احري ،الفرد ي امجموع .ثم ،ي وعي هذا
امجموع� ،صوف يتحول الطفل الذي كان عاط ًا
عن كل ميزة ا إى بطل ،ويتحول اأبوه الفقر الذي
م يكن ياأبه به اأحد من قبل ا إى «والد ال�صهيد».
وبالختزال نف�صه ،ي�صار ا إى مظاهرة اأخرى «موج
بها اميدان» ي رواية حديث ال�شباح وام�شاء.
وي الثلثية ترتبط ،ي ر�صد تف�صيلي،
مفردة اميدان وال�صوارع امحيطة به اأو اموؤدية ا إليه
ب�صل�صلة مظاهرات يتم ر�صدها بنوع من الحتفاء
معام ا�صتثنائية تعيد �صياغة العاقة بن العامن
الفردي واجماعي ،ف�ص ًا عن الحتفاء بوقائع
مرجعية تاريخية متعارفة.
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امظاهرة ،باألوفها احا�صدة ،فيما ي�صعر فهمي،
ا إى «قوة وطماأنينة على طماأنينة ،قوة ل ينفذ
منها الر�صا�س» .وعلى الرغم من الت�صريح
بامظاهرة ،ف�صوف ينفذ منها وفيها الر�صا�س،
و�صوف ت�صل واحدة من طلقاته ا إى فهمي نف�صه،
فيدخل ي معارج ا�صت�صهاده؛ تا�صيه ي حلم
اح�صود الغا�صبة ،لرى «ال�صماء منب�صطة عالية
( ،)...يقطر منها ال�صام».

العليا ما دمت اأعتقد اأنها احق؛ ا إذ النكو�س عن
ذلك جن وهروب ،كما اأرى نف�صي ملزم ًا بالثورة
على مثلهم ما اعتقدت اأنها باطل؛ ا إذ النكو�س
عن ذلك خيانة ،وهذا هو معنى الثورة الأ بدية!».
وهذه الكلمات عن الثورة الأ بدية وعن خيانتها،
التي تنتقل من بن جدران مغلقة ب�صجن الق�صم
ا إى خارج هذه اجدران ،تتخطى زمنها امحدود
ومكانها اخانق ا إى ما يجاوزهما بالطبع ،وا إن
كان يجب فهمها ي �صياقها الروائي؛ اأي امرتبط
ب�صخ�صية بعينها ،حددة ،كانت جزء ًا من العام
اجديد الذي جلبه وقاد ا إليه الزمن فيما جلبه
وقاد ا إليه من تغرات.

-3-

حت�صد رواية الثلثية اأي�ص ًا (ي جزئها
 ÒN C’Gال�شكرية الذي مثل مرحلة متقدمة من
هذه الرواية التي تعد رواية زمن بامتياز؛ معنى
اأنها تعنى مو�صوعة اأ�صا�صية مرتبطة بالزمن
والتغرات التي ياأتي بها) بنقا�صات متعددة بن
كمال وعدد من ال�صخ�صيات ،من بينها �صديقه
ريا�س قلد�س .وهي نقا�صات تدور ،ي جانب
منها ،حول اأو�صاع الثورة وما بعد الثورة ي
م�صر ،و�صبل التغير ،ومناوءة ال�صتبداد ...ا إلخ.
وي نقا�س اأخر ،دال� ،صي�صتدعي كمال لريا�س
ما قاله ابن اأخته اأحمد ،الي�صاري ،بعد اأن م
اعتقاله« :ا إن احياة عمل وواجب ا إن�صاي عام،
ولي�صت هذه امنا�صبة للحديث عن واجب الفرد
نحو مهنته اأو زوجه ،اأما الواجب الإن�صاي العام
فهو الثورة الأ بدية ،وما ذلك ا إل العمل الدائب على
حقيق ا إرادة احياة مثلة ي تطورها نحو امثل
الأ على» .وي �صياق هذا احديث وهذه ال�صتعادة
نف�صيهما� ،صوف ي�صوق كمال لريا�س عبارات
اأحمد« :اأتعلم ماذا قال اأي�صاً؟ قال :ا إي أاوؤمن
باحياة وبالنا�س ،واأرى نف�صي ملزم ًا باتّباع خمثخلهم
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الثورة وخياناتها مو�صوعة رئي�صية ي رواية
جيب حفوظ الل�س والكلب âÑàc »àdG
ي اأوائل ال�صتينات .فمواجهة اخونة الذين
يواجههم �صعيد مهران ي �صعيه لتحقيق عدالة
يت�صورها هي ي جوهرها نوع من اأنواع الق�صا�س
اأو النتقام؛ فهو يطارد الذين يريد الق�صا�س اأو
النتقام منهم ،ب�صبب خيانتهم ،فيجعل من نف�صه
م�صتعيد ًا مفهوم ًا بدائي ًا قدم ًا لتحقيق العدالة
قا�صي ًا و�صرطي ًا وجاد ًا معاً .ثم هو ،من ناحية
اأخرى ،مطارَد من الكثرين� ،صحايا وجادين،
حرا�س عدالة اأخرى معرَف بها بقانون قد تخطى
اأعراف العام البدائي ،وا إن �صيغ بع�س هوؤلء،
حرا�س تلك العدالة� ،صياغة ل تخلو من مفارقة،
ول من ت�صاوؤل حول ام�صافة التي اجتازوها،
افرا�صاً ،من زمن العدالة «البدائي» ا إى زمن
عدالتهم «امتح�صرة».
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من هوؤلء الذين يطاردهم �صعيد مهران،
اأ�صتاذه القدم روؤوف علوان ،الذي كانت كلماته
التي اآمن بها مهران ي زمن قدم وكفر بها
�صاحبها نف�صه ي زمن اآخر� ،صبب ًا من اأ�صباب
ا إدراجه ي دائرة خائني الثورة ،كما يراها ويفهم
خيانتها �صعيد مهران خال زمن انتقامه .كان
روؤوف ،ي الزمن القدم (الذي ينتمي مرجعي ًا
ا إى ما قبل عام « )1952الطالب الثائر» ،اأو كان
«الثورة ي �صكل طالب» .والآن ي الزمن اجديد
(الذي ينتمي مرجعي ًا ا إى ما بعد عام (1952
اأ�صبحت حياته حياة اأخرى ،وغدا هو رمز
«اخيانة التي ين�صوي حتها ( )...جميع اخونة
ي الأ ر�س» ،كما باتت كلماته حلقة من حلقات
ت�صيق وت�صعى ا إى اأن ت�صوق مهران ا إى حبل
ام�صنقة؛ ل ت�صوقه هو وحده ،فيما يت�صور ،وا إما
ت�صوق كل من اآمن بهم واآمنوا به ،فيما يت�صور.
يقول مهران لق�صاة وم�صت�صارين متوهمن ،ي
حاكمة عادلة متخيلة« :ا إن من يقتلني ا إما يقتل
اماين .اأنا احلم والدمع الذي يف�صح �صاحبه».
وي نهاية رواية الل�س والكلب �صيختفي هو،
الل�س ال�صغر ي عام حافل بل�صو�س كبار،
و�صيبقون هم؛ اأي بكلمات اأخرى �صتبقى اخيانة
متعددة الوجوه ،ما فيها خيانة ثورة كانت حلم ًا
مراود ًا ي زمن من الأ زمنة.

والآن ،وقد بلغ اخام�صة والأ ربعن ،يكت�صف فجاأة
اأنه قد و�صل على الرغم من �صورته الراقة ،ا إى
نوع من اموات الداخلي ،واأن زوجه قد حولت ا إى
برميل من الدهن ،واأن حياته كلها قد غدت جد
�صئيلة ،جد خانقة ،على ات�صاعها الظاهري ،واأن
امعنى الغائب عن هذا كله هو ما ي�صتحق ،وحده،
ال�صعي لبلوغه والبحث عنه ،ورما مطاردته ،ل
ي حدود امكان والزمن القريبن فح�صب ،وا إما
حتى الأ قا�صي النائية ،ي امكان وي الزمن وي
داخل الذات نف�صها ،وفيما متد من ذلك كله
بخيوط غام�صة ،غر مرئية ،مو�صولة بالكون
ذاته ،الرحيب وامبهم والامتناهي ،ي اآن.
و�صوف يقطع احمزاوي رحلة طويلة ،عر اأماكن
عدة ،ل�صتعادة امعنى الغائب امفقود ،و�صوف
ينتهي اأو يتا�صى ي نهاية الرواية ،خارج الزمان
وامكان ،بعدما تخرق ترقوته ر�صا�صة كانت
تتق�صد �صديقه عثمان ،ال�صراكي الثائر الذي
كان قد خرج من ال�صجن ،وتزوج من ابنته بثينة
التي ورثت عن اأبيها عام ما قبل غياب امعنى؛
ورثت التحرر وكتابة ال�صعر .وكاأن ي هذا ا إ�صارة
ا إى ما ي�صتحق اأن يختفي وما ي�صتحق اأن يبقى،
خال ال�صتم�صاك بالثورة وخال خيانتها اأي�صاً،
ي اأمثولة «البداية» و«اماآل» ،وهي ا إحدى اأمثولت
جيب حفوظ الأ ثرة.

معنى ما ،مكن اأن ن�صهد طرح ًا قريب ًا من
هذا ي رواية ال�شحاذ  áHÉàc ó©H âÑàc »àdGالل�س
والكلب باأربع �صنوات .معنى ما ،خان عمر
احمزاوي ومرد على عامه القدم ،الذي كان
مفتوح ًا على التحرر ،وال�صعر ،والت�صكع با قيد.

-5-

ف�ص ًا عن تناول الثورة امجه�صة ،بخيانتها،
وف�ص ًا عن التناول امرجعي لثورة ،اأو لثورات ،كان
لها �صهودها وتاريخها ورما �صياقاتها امحددة،
ج�صد نهاية رواية احرافي�س ثورة ماأمولة ،تلوح
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خارج الزمن ،هي مثابة خامة حكايات/دورات
ل تنتهي ا إل لتبد أا من جديد ،وكلها تختزل زمن ًا
طوي ًا تراءى على �صفحاته ،ومر بدوراته،
اأجيال متنا�صلة متتالية.

واأ�صبح كل �صيء مكناً» .ومن غمار هذه الفو�صى،
ومن قلب �صظاياها� ،صوف تبزغ مامح تومئ
ا إى زمن اآخر ،ثم �صوف ت�صتقر وتت�صكل ق�صمات
اأخرى لعام مكن جديد فيه «لن يقع اأحد حت
رحمة اأحد» ،وفيه يكون «العدل خر دواء» ،وفيه
تت�صاوى قيمة العمل وقيمة القوة ،وفيه ي�صبح
اجموع الذين م ا�صتبعادهم ،طيلة تاريخ غابر
طويل« ،قوة ل تقهر» ،واأخر ًا فيه يطمئن اجازع
ما يبثه له قلبه عن م�صتقبل مه ّي أا مهّد ،مفتوح
لكل من «يخو�صون احياة براءة الأ طفال وطموح
امائكة» ،وهي عبارة من عبارات كثرة ،دالة،
تنتهي بها رواية احرافي�س.

ي نهاية الدورة/احكاية الأ خرة ي
الرواية ،ي�صتعيد «عا�صور» الأ خر «عا�صور» الأ ول
ي الدورة/احكاية الأ وى ،ويتجاوز جربته ي
الوقت نف�صه .وخال هذه النهاية ن�صهد ثورة
يتوارى خالها كل مييز بن الواحد والكل ،وبن
القائد والتابعن ،وبن احقيقة واحلم .يلتقي
عا�صور الأ خر احرافي�س ي �صوق الدرا�صة،
وبهذا اللقاء «ا�صتعلت النار ي كيانه كله» .يوؤكد
لهم اأنه ،ي هذا العام« ،ل يحيا ا إل الأ حياء»،
واأن ما ينق�صهم لي�س الرغيف فح�صب ،وا إما
اأي�ص ًا القوة والثقة باأنف�صهم .وا إذ يكتمل �صعور
الفرد/اجماعة بهذه القوة وتلك الثقة ،يواجه
عا�صور �صخو�ص ًا هم مثابة مثيات ج�صّ دة
لظلم بدا اأبدي ًا ب�صبب ات�صاله وا�صتمراره .ي
وجوه تلك ال�صخو�س� ،صيجهر عا�صور« :ل بد
للظلم من نهاية» .واأخراً� ،صوف يتدفق احرافي�س
«من اخرابات والأ زقة� ،صائحن ملوحن ما
�صادفته اأيديهم» ،ليت�صاقط ويتهاوى اأمام
زحفهم امت�صلطون القدامى واجدد ،ولي�صقط
ويهوي معنى الت�صلط ذاته .كانت تلك الغ�صبة
اجماعية ،بعبارات الراوي« ،معركة م ت�صبق
مثيل من حيث كرة من ا�صرك فيها .فاحرافي�س
اأكرية �صاحقة .وفجاأة جمعت الأ كرية وا�صتولت
على النبابيت ،فاندفعت ي البيوت والدور رجفة
مزلزلة .مزق اخيط الذي كان ينتظم الأ �صياء.

هذه الثورة ،التي ترنو ا إى عام خارج العام،
وم�صك اأي�ص ًا باأطرافه وتدرك �صبل حقيقه ،ل
تت�صل هنا ب�صياق تاريخي ،وا إما مكن اأن تندرج
ي ا إهاب الأ مثولة التي ت�صلح لكل تاريخ .هي �صارة
على زمن مرجى يتوج اأزمنة احرافي�س جميعاً،
التي كانت وظلت دائم ًا اأزمنة جور وعدوان ،ما
كانوا وما ظلوا هم ح�س «حرافي�س» ،مظلومن،
معتدى عليهم .ومن هنا ،ف�صياغة هذه الثورة
الأ خرة ،اماأمولة ،جعلها ل ت�صع حد ًا لكل ت�صلط
وجور فح�صب ،وا إما اأي�ص ًا تفتح اأفق ًا على خا�س
نهائي ،وعلى حياة يبد أا فيها كل �صيء ،ويوؤول
فيها كل �صيء ،من وا إى براءة وطموح جماعين
مطلقن .ولعل هذه الثورة ،بهذه ال�صياغة ،ي
عمل يعد من اأجود ما كتب جيب حفوظ ،ا إن
م يكن اأجود ما كتب ،مثّل بلورة لتناولت اأخرى
ي اأعمال متعددة له ،ظلت فيها الثورة ،امقرونة
ماب�صات واقع م يتغر ،بعدما يوؤوب الغ�صب
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باأن من كتب هذه الن�صو�س هو نف�صه الذي �صوف
يكتب رواياته التي كتبها ي ال�صتينات ،وهو نف�صه
الذي �صيكتب هذا الن�س ،الذي اأوردناه اأعلى
هذه امقاربة اخاطفة ،اأو هو نف�صه الذي كتب
قبل هذا الن�س راأيت فيما يرى النائمƒg hCG ,
من �صيكتب بعده اأحلم فرة النقاهة¿CÉch .
الثورة اأو الثورات التي لح تناولها ي بع�س اأعمال
حفوظ جزء من الحتفاء ب�صياق ا�صتثنائي ،لي�س
اأكر من وقت عابر بن زمنن ،نوع من التعبر
عن عام ينتف�س ويغ�صب اأحيان ًا ليعود بعد ذلك
ا إى هدوئه امت�صل امقيم .كاأن هذه الثورة اأو
هذه الثورات قد حولت ،ي كتابة جيب حفوظ
نف�صها ،ا إى ما ي�صبه القاعدة الأ �صا�صية ال�صارية
عر الأ زمنة جميعاً ،اأو ا إى القانون الأ بدي الذي
يحكم مار�صة الكتابة ،ويجعلها مدفوعة دائم ًا
بثورة مراودة ،متجددة ،متوهجة ،طوال الوقتu

اجماعي ا إى �صكون ،ح�س حلم مراود فح�صب.
-6-

الثورة التي راودت عام جيب حفوظ،
خال تناولت مرجعية اأو ماأمولة ،ظلت دائم ًا
تراود كتابته نف�صها التي قطعت �صوط ًا طوياً،
عر اأكر من ن�صف قرن ،واتخذت حولت كرى
خال ما ي�صمى «مراحل» اأو «منظومات» قطعتها
وانتقلت بينها رحلته الإبداعية.
هذا كاتب م ين أا اأبداً ،وم ين أا عنه اأبداً،
تكف وم
هاج�س ام�صاءلة والتمرد والتجاوز ،وم ّ
تتوقف ،ي اأي وقت« ،ثورته» امت�صلة على ما كان
قد كتبه من قبل .والذي يقراأ ،من خارج زمننا،
ن�صو�س حفوظ كما بدت ي رواياته التاريخية
الأ وى ،اأو ن�صو�صه التي ظهرت ي رواياته التي
كتبها خال الأ ربعينات ،يجد �صعوبة ي التنب ؤو
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رحلة اموت الفل�ضطيني

مقاربة نقدية ي رواية رجال ي ال�ضم�س لغ�شان كنفاي
�شريف اجيّار
«على كل فل�شطيني اأن يروي ق�شته»
ó«©°S OQGhOE G

يع ّد الكاتب الفل�شطيني غ�شان كنفاي ( )1972-1936اأيقونة ن�شالية بارزة ي التاريخ
احديث لتجربة امقاومة الفل�شطينية والعربية على ال�شعيد ال�شيا�شي والثقاي والإبداعي؛
فقد ا�شتطاع بوعيه الفكري وال�شيا�شي اأن يد�شن م�شروعه ال�شيا�شي الثوري ،كي يجذر
للهوية الفل�شطينية ،ويدافع عن ق�شيته ام�شرية امتمثلة ي الإن�شان الفل�شطيني/الأ ر�س/
الوطن ،موؤمناً بحتمية امقاومة ،مفهومها ال�شامل ،ي مواجهة امحتل الإ�شرائيلي الذي
مار�س ،ومازال� ،شيا�شات القتلع والنفي والإق�شاء والطم�س ،طيلة نكبتي  1948و,1967
حيال الذات الفل�شطينية ،التي م جد مفراً ا إل اموت اأو الهروب واللجوء ،ي ظل اغت�شاب
للر�س والتاريخ واحلم.
أ
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الذي عا�صه غ�صان ،وعا�صه �صعبه الفل�صطيني،
هو الأ تون الذي بلور فيه غ�صان ا إنتاجه الإبداعي
ب�صكل عام ،وخطابه الروائي ب�صكل خا�س ،الذي
ات�صم بالواقعية الفنية ذات الإطار ال�صيا�صي ،وهو
ما �صرّح به غ�صان ي قوله...« :اأظن اأن التاأثر
الأ كر على كتاباتي يرجع ا إى الواقع نف�صه...
لقد ا�صتوحيت كافة اأبطال رواياتي من الواقع
الذي كان ي�صدمني بقوة ولي�س من اخيال .كما
اأنني م اخر اأبطاي لأ �صباب فنية (اأدبية) .لقد
كانوا جميعهم من امخيم ولي�س من خارجه.3»...
وهذا ما برّر ولع غ�صان بالأ دب ال�صوفييتي ،لأ نه،
يعر عما كنت اأ�صاهده ي الواقع،
كما يرىّ ...« ،
ويحلله ويعاجه وي�صفه.4»...

-1-

تاحم هذا امنظور الثوري لغ�صان مع ق�صية
�صعبه عر �صياقات تعبرية وا إبداعية متنوعة،
اأجزها طيلة حياته الق�صرة ،قبل اأن يغتاله
امحتل الإ�صرائيلي ببروت ،ي يوليو ,1972
عن عمر يناهز ال�صاد�صة والثاثن .كتب غ�صان
كنفاي الدرا�صات ال�صيا�صية ،والنقد الأ دبي،
والق�صة الق�صرة ،والرواية وام�صرحية ،ف�ص ًا
عن الرجمة ،ومقالته ال�صيا�صية ي ال�صحافة
العربية ،حرر ًا ورئي�صاً؛ مثل جريدة  ájGôdGي
دم�صق ،وجرائد احرية hامحرر hالأ نوار hالهدف
ي بروت .فكان غ�صان مغوار ًا �صاحه القلم،
وميدانه ال�صحيفة 1...،ي طرح ق�صية الإن�صان
الفل�صطيني ،الباحث عن الذات ،وعن هوية الأ ر�س
ال�صائعة.

وقد ج�صدت هذه البنية الواقعية الجتماعية
ذات امنظور ال�صيا�صي ي ا إنتاج غ�صان الروائي،
الذي اأجزه بن عامي  ،1972h 1963ومثل
ي رواياته :رجال ي ال�شم�س ) (1963حل
h ,á°SGQódGما تبقى لكم )h ,(1966اأم �شعد
)h ,(1969عائد ا إى حيفا )h ,(1969العا�شق
(رواية غر كاملة) ،والأ عمى والأ طر�س )ájGhQ
غر كاملة) ،وبرقوق ني�شان (رواية غر كاملة)،
hال�شيء الآ خر  hCGمن قتل ليلى احايك؟ )äô°ûf
م�صل�صلة اأ�صبوعية) (h ,(1966اللوت�س الأ حمر
اميت )( (1961م تن�صر).

والقارئ لهذا امنجز ل �صيما الروائي
منه ،يلحظ اأنه انبثق من رحم جربة الأ م
الفل�صطيني ،التي عاي�صها غ�صان كنفاي عر
 .1948 áÑµf òæe á°SQÉªŸGفهو جزء من اماأ�صاة
الفل�صطينية ال�صيا�صية والجتماعية والإن�صانية؛
فقد عا�س واقع امخيم وال�صتات منذ �صغره ي
العديد من الدول العربية (�صوريا ،والكويت،
ولبنان ) .لذا فهو يقول ...« :فقد م «ت�صيي�صي»
بطريقة ختلفة .اجهت نحو ال�صيا�صة ي مرحلة
مبكرة لأ ننا كنا نعي�س ي امخيم» .2انتمى ي
�صدر فتوّته ا إى حركة القومين العرب ،وي
نهاية حياته كان ع�صو ًا ي امكتب ال�صيا�صي
للجبهة ال�صعبية ،وناطق ًا ر�صمي ًا با�صمها .ومن
ثم كان الواقع ال�صيا�صي والجتماعي القا�صي

ويح�صب لغ�صان اأنه م يقت�صر ي خطابه
الروائي على الكتابة عن فل�صطن كق�صية قائمة
بذاتها ،منف�صلة عن عامها ،بل ا إنه انطلق
من خ�صو�صية التجربة الفل�صطينية اماأ�صاوية
ا إى رحابة التجربة الإن�صانية ي العام ،لذا
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ال�صتعمارية ،و�صلحته و�صلمته مراكز القرار،
وجميع ام�صتعمرات ،قبل خروجها من فل�صطن.

اأ�صحت فل�صطن ي عام غ�صان ال�صردي رمز ًا
ا إن�صاني ًا متكاماً...« :فاأنا ي احقيقة اأ�صتعر�س
الفل�صطيني كرمز للبوؤ�س ي العام اأجمع.
وبا إمكانك القول ا إن فل�صطن مثل العام برمته
ي ق�ص�صي.5»...

وقد دفع هذا الأ فقخ اماأ�صاوي ،الإن�صانَ
الفل�صطينيَ  ،نحو الهروب ا إى ال�صتات ،كحل
فردي للخا�س من واقع العدم؛ بحث ًا عن لقمة
أما ي
العي�س ،ي رحلة اموت من اأجل احياة ،ا ً
الو�صول ا إى الفردو�س امتخيل ،والغائب امن�صود.
وهو ما ج�صده الرواية ،عر ا إطار �صردي
خارجي ،يهيمن فيه ال�صارد العليم على جميع
ف�صول الرواية ال�صبعة؛ «اأبو قي�س ،اأ�صعد ،مروان،
ال�صفقة ،الطريق ،ال�صم�س والظل ،القر» .وتظل
�صلطة �صمر الغائب (هو/هي) اموؤطر الرئي�صي
لرناجها ال�صردي.

لذا يتجلى الروائي الفل�صطيني ،كغ�صان
وغره ،على قدر ام�صوؤولية ،ي ر�صده لتحولت
الواقع؛ « ...فهو على الرغم من ان�صغاله بق�صيته
الوطنية ،م ينطو على ذاته ،وم ينغلق على عامه
وهمومه ،بل جاوز ذلك ا إى الهتمام بق�صايا
الإن�صان و�صراعه مع ظروفه القا�صية� ،صواء كان
رج ًا اأو امراأة» .6لذا ،ظل النموذج الفل�صطيني
الإن�صان ،حا�صر ًا ي روايات غ�صان رمز ًا ماأ�صاة
الإن�صان ي العام ،مثلما ج�صد ي الن�س حل
 ,á°SGQódGرجال ي ال�شم�س؛ ذلك الطفل امفتون
بالرحم/الأ ر�س/الوطن.

ينطلق اخطاب ال�صردي ل� رجال ي ال�شم�س,
وفق بنية ن�صية دائرية ،ج�صد ماأ�صاة الإن�صان
الفل�صطيني ،ي واقعه اما�صوي امهزوم ،و�صتاته
الراهن اماأزوم ،عر تراتبية ت�صاعدية لف�صول
الرواية ،توازت ي بنيتها مع م�صار رحلة اموت
الفل�صطيني ،عقب النكبة ،من ما�صي امخيم
الأ ليم ا إى حا�صر ال�صتات ال�صائع ،ي �صط العرب
بالب�صرة العراقية ،ومنه ا إى ام�صتقبل امجهول
ي �صحراء اموت ي الكويت ،ي بنية تبد أا باموت
النف�صي وتنتهي باموت الفيزيقي ،ي ظل ماأ�صاوية
�صمولية م تقت�صر على جيل فل�صطيني دون اآخر
بل اأمت باأجيال ختلفة ،من �صاكني امخيمات
الكادحن الذين ذاقوا مرارة ال�صتات والغربة.

-2-

مثل رواية رجال ي ال�شم�س ´GóHE’G IQƒcÉH
الروائي للكاتب الفل�صطيني غ�صان كنفاي،
وهي رواية ق�صرة ،تطرح تراجيديا الواقع
الفل�صطيني ،طيلة �صنوات العقد الاحق لنكبة
 ،1948واأ�صداءها امرة التي اأمت بال�صعب
الفل�صطيني واأجبت اأجيا ًل من الاجئن ،الذين
تكبدوا مرارة البوؤ�س والعوز ي واقع امخيمات،
بعد اأن اقتلعوا من قراهم ،واأ�صحوا ي �صياع
الت�صرد وال�صتات؛ با وطن ،ول هوية ،ول
اأدنى �صبل للعي�س الكرم ،ا إثر تقاع�س الأ نظمة
العربية ،وف�صل قياداتها وجيو�صها ،حينذاك ،ي
الت�صدي للمحتل ال�صهيوي الذي دربته القوى

لذا �صرع �صارد الرواية ن�صه بثاث بدايات
متعالقة ،7مثل �صك ًا من اأ�صكال الن�صية
امحاذية ،8التي جنب فيها البداية الواحدة
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خطابه ال�صردي ،ما فعّل من م�صتوى التوالد
الن�صي ي طوايا الف�صول الثاثة الأ وى للرواية،
التي جاءت معنونة باأ�صماء ثاث �صخ�صيات
حورية هي( :اأبو قي�س ،واأ�صعد ،ومروان) .لقد
حر�س الن�س على عبور حاجز النوع9؛ فمزج
الق�ص�صي بالروائي ،على نحو ل تغيب فيه
الروائية؛ فاحت�صنت بداية الرواية انفتاح ًا �صردي ًا
لثاثية ق�ص�صية ،ا�صتثمرها ال�صارد العليم،
ي طرح �صور قامة ،وم�صاهد اجتماعية بائ�صة
لفل�صطينيي ال�صتات الذين عانوا ذلّ امخيمات
وفقرها ي اأعقاب الحتال ال�صهيوي لفل�صطن
عام  .1948يقدم ال�صارد ثاث جارب ا إن�صانية
ماأ�صاوية ،مثل ثاثة اأجيال فل�صطينية ماأزومة،
م�صبعة بالنك�صار ،وذلّ الفقر ،وه�صا�صة البنية
الجتماعية؛ اأولها (الأ ب العجوز اأبو قي�س)،
وثانيها (ال�صاب القوي اأ�صعد) ،وثالثها (ال�صبي
ال�صغر مروان) ،وكلها اأماط ا إن�صانية ريفية
كادحة ،تتحرك م�صائرها بال�صرورة ي ظل
�صراعها احاد مع فراغ النتظار الذي طال لع�صر
�صنوات ي جحيم امخيمات ،ف � «...م يعد لها
من اأمل �صوى جرد الوجود ي احياة»ó©H ,10
�صقوط قراهم ام�صكينة بيافا (اأبو قي�س ومروان)،
والرملة (اأ�صعد) ،ي اأيدي امحتل الإ�صرائيلي.

العراقية ،ي وهج �صيف اآب/اأغ�صط�س ،ليلتحم،
كثراً ،بوهج ما�صي امخيمات البائ�س  ،الذي انتقل
معه امنظور ال�صردي ا إى الوعي الفردي لهذه
الذوات الفل�صطينية؛ فقد �صرعت كل �صخ�صية
ي �صرح جربتها البائ�صة ي واقع امخيمات،
كا�صفة عن تفا�صيل احياة اليومية القا�صية،
وظروفها اماأ�صاوية ،معتمدة ي ذلك على �صياقها
امونولوجي مع ذاتها ،والديالوجي مع ذويها،
وهو ما عمّق الأ زمة ،وفنّد الدوافع والأ �صباب
القهرية ،التي دفعت بهوؤلء الأ فراد ،ودفعت
غرهم ،نحو رحلة ال�صتات واموت ،والهروب ا إى
امجهول ،و�صيلة للخا�س من اأتون الأ زمة؛ «...
فهم يحاولون الهروب من حياتهم اما�صية ،ومن
اأنف�صهم ،بال�صروع فى رحلة ميتافيزيقية تقريباً،
ا إى الفردو�س امتخيل ،11»...ا إى الكويت؛ اأر�س
النفط والراء ،التي مثل ،ي ت�صوراتهم ،احد
الأ دنى للحياة التي حقق اأحامهم امتوا�صعة
وتتيح للعجوز اأبي قي�س اأن يعيد ابنه ال�صغر
قي�س ا إى امدر�صة ،ويبني غرفة ي مكان ما
خارج امخيم ،وي�صري عرق زيتون اأو اثنن ،بعد
اأن ت�صاوت لديه احياة باموت ،و�صاعت كرامته
من اأجل كيلو غرام واحد من طحن الإعا�صة
على اأعتاب موظفي هيئة ا إغاثة الاجئن .لذا
يحاور ذاته متح�صر ًا على و�صعه ال�صطراري،
متذكر ًا الأ �صتاذ �صليم معلم القرية ،الذي يغبطه
لأ نه مات قبل ليلة واحدة من �صقوط قريته ي يد
الإ�صرائيلين:

وقد طرح الن�س حنة هوؤلء الأ فراد
واأ�صرهم عر م�صار �صردي ،مزج حا�صرهم
الهزيل ما�صيهم التع�س ،ي �صياق ينتقل فيه
الفعل ال�صردي من الغري ا إى الذاتي ،ومن
النتيجة ا إى ال�صبب؛ ا إذ ينطلق ال�صارد العليم
من وهج حا�صر ال�صتات ،امفعم ب�صعور الغربة
�صط العرب بالب�صرة
والوحدة وفقدان الهخوية ،ي ّ

«ها هو ا إذن ال�صط الذي حدث عنه الأ �صتاذ
�صليم قبل ع�صر �صنوات ...،رحمة اه عليك يا
اأ�صتاذ �صليم .ترى ،لو ع�صت ،لو اأغرقك الفقر كما
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الأ بدي بن العدل والظلم ،يكون الفرد مقموع ًا
وذلياً ،وداخلي ًا ي ثورة ،ولكنه يجهل كيف يغر
موقفه ،15»...مثلما نلحظ ي �صخ�صيات غ�صان
التي ت�صارك ي طرح ق�صيتها ي مرحلتها الأ وى،
من خال وعي فردي يفتقر ا إى تراكم اخرات
ال�صيا�صية والجتماعية ،وروؤية للمواجهة .لذا ،فقد
اختزلت ق�صيتها ي لقمة اخبز ،وف�صلت الهروب
ا إى وطن بديل ،للبحث عن حل م�صكاتها ،بدي ًا
عن البقاء؛ فهي تفتقر للوجود احقيقي لأ نها
قد �صلت الطريق « ...فهي تنتقل من حالة عدم
ا إى عدم اأكر لأ نها تبحث عن هوية ملمو�صة»16؛
فالنماذج جميعها ت�صكك ي الو�صول ا إى الهدف،
كما يقول «اأبو قي�س» للمهرب« :وهل ت�صمن اأننا
�صن�صل �صامن؟»17؛ لأ نها �صخ�صيات عاجزة
عن ال�صمود؛ فقرارها باخا�س جاء امتداد ًا
لنماذج فل�صطينية حفزة ،خا�صت التجربة
قبلها نحو ال�صتات؛ ف�صعد حرك اأبا قي�س ،واأبو
العبد هرب اأ�صعد من الأ ردن ،وح�صن �صاعد
مروان .فهذه الأ جيال الكادحة ،تعاي من ركود
ي الوعي ،ل يدرك مفهوم امقاومة ام�صلحة ،التي
م�صك بها الأ �صتاذ �صليم ،معلم القرية ي يافا،
الذي ل يعرف كيف يوؤم ام�صلن يوم اجمعة،
ولكنه يعرف كيف يطلق الر�صا�س ليقاوم العدوان
ال�صهيوي على القرية .فعندما �صئل ي ديوانية
امختار عما يعرف ،قال:

اأغرقني ،اأكنت تفعل كما اأفعل الآن؟ اأكنت تقبل
اأن حمل �صنيك كلها على كتفيك وتهرب عر
ال�صحراء ا إى الكويت كي جد لقمة اخبز؟».12
ويراود احلم نف�صه الفتى القوي اأ�صعد،
امج�صد جيل الو�صط ،اأن يرد قر�س عمه العجوز
ام�صروط بزواجه من ابنته ندى ،التي ل يريدها
اأ�صعد .لذا «�صد على النقود ي جيبه وفكر»:
«�صوف يكون بو�صعي اأن اأرد لعمي امبلغ ي اأقل من
�صهر.هناك ي الكويت ي�صتطيع امرء اأن يجمع
نقود ًا ي مثل مح الب�صر.13»...
وقد ت�صاعد هذا احلم الكابو�صي ،حتى
اخرق ،اأي�صاً ،جيل ال�صبية؛ مروان ،ابن ال�صتة
ع�صر عاماً ،الذي حمل جزء ًا كبر ًا من الأ زمة،
بعد اأن هرب الأ ب امعدم ،والأ خ الأ كر زكريا
من م�صوؤولياتهما جاه الأ م واأربعة اأطفال ،فطلق
الأ ب الأ م وتزوج تلك امراأة ال�صوهاء �صفيقة ،ابنة
�صديقه القدم ،التي فقدت �صاقها اليمنى ي
اأثناء ق�صف يافا ،حتى ينتقل من بيت الطن ي
امخيم ا إى بيت ذي �صقف ا إ�صمنتي ،وتزوج الأ خ
الأ كر ي الكويت ،تاركن ام�صوؤولية لهذا ال�صبي
ال�صغر ،الذي قد اأتى دوره ،كما يرى اأخوه
زكريا ،و«...عليه اأن يرك تلك امدر�صة ال�صخيفة
التي ل تعلم �صيئ ًا واأن يغو�س ي امقاة مع من
غا�س حتى يعيل عائلته».14
وامتاأمل ي هذه الأ ماط الإن�صانية الثاثة
امج�صدة ،ي جملها ،لل�صعب الفل�صطيني
امنكوب ،يدرك اأن �صارد غ�صان قد ركز على الفرد
الذي يعتره غ�صان كنفاي «...عام ًا �صغر ًا يعك�س
الن�صال اموجود ي الكون وامجتمع .ففي ال�صراع

«كا ،ا إنني اأ�صتاذ ول�صت ا إماماً» .
«...ا إنني اأجيد ا إطاق الر�صا�س مثاً».
«ا إذا هاجموكم اأيقظوي ،قد اأكون ذا
نفع».18
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يعاي من الفقر والحتياج ويريد اأن ي�صريح ،لذا
وافق على خم�صة دنانر من «مروان» ،وع�صرة
دنانر من كل واحد من «اأبي قي�س واأ�صعد» ي
مقابل اأن يهربهم من العراق ا إى الكويت ،عر
�صحراء الوهج ،داخل خزان ماء �صيارة احاج
ر�صا الكويتي ،التي يعمل �صائق ًا عليها ،وهو ما
يتجلى ي حواره مع اأ�صعد:

وقد اأدى هذا اخط أا اماأ�صاوي ،والختيار
القا�صر للهروب ،عقب النكبة ،ا إى ا إلقاء هذا
العام ال�صغر/الإن�صان الفل�صطيني/الق�صية،
ي غياهب ال�صتات العراقي ،بن راأ�صمالية
عربية متكر�صة ي �صط العرب /امهرب ال�صمن،
وقيادة فل�صطينية انتهازية منهزمة وعاجزة /اأبي
اخيزران ،واجميع يتاجر به وبق�صيته؛ ا إذ اأ�صبح
ال�صفقة التي ت�صاعدت بالفعل ال�صردي من
التفا�صيل احياتية لاأ جيال الثاثة ي الف�صول
الثاثة الأ وى للرواية ،ا إى وحدة الهدف ي
الف�صل الرابع ،بالتفاق على ال�صفر ا إى الكويت،
حيث ف�صل التفاق مع امهرب الب�صراوي ال�صمن
الذي يهرّب النا�س من الب�صرة ا إى الكويت،
مبلغ خم�صة ع�صر ديناراً؛ فهو يقول لأ �صعد:
«من اخر لك اأن ل ت�صيع وقتك يا بني ...كل
امهرّبن يتقا�صون ال�صعر نف�صه ،نحن متفقون
فيما بيننا ...ل تتعب نف�صكÉe ƒgh .19»...
دفعهم ا إى الثقة ي القائد العنن اأبي اخيزران
الذي مثل جزء ًا اأ�صي ًا من اماأ�صاة الفل�صطينية
وا إحدى �صحاياها؛ فقد « ...مرت ع�صر �صنوات
على اليوم الذي اقتلعوا فيه رجولته منه...،
ع�صر �صنوات طوال وهو يحاول اأن يقبل الأ مور،
ولكن اأية اأمور؟ اأن يعرف بب�صاطة باأنه قد �صيّع
رجولته ي �صبيل الوطن؟ وما النفع؟ لقد �صاعت
رجولته و�صاع الوطن ،وتب ًا لكل �صيء ي هذا الكون
املعون .20»...فقد اأ�صبح ،كما يدل ا�صمه... ،بنا ًء
�صعيف ًا اأجوف ،مثر ًا ي الظاهر ،لكنه يفتقر ا إى
نواة مركزية قوية .فهو غر قادر على التوفيق
بن ذاته وخ�صارته ،لذا يهرب ا إى عام امكا�صب
امادية 21»...التي منحه مزيد ًا من النقود؛ لأ نه

 «اأنت تريد ا إذن اأن ت�صعنا داخل خزان ماء�صيارتك ي طريق عودتك؟
 بال�صبط! لقد قلت لنف�صي :ماذا ل تنتهزالفر�صة فرتزق بقر�صن نظيفن طاما اأنت هنا،
وطاما اأن �صيارتك ل تخ�صع للتفتي�س؟».22
وت�صي هذه البنية احوارية باأن هوؤلء قد
�صلوا طريقهم؛ لأ نهم �صلموا حياتهم وم�صتقبلهم
ا إى قيادة انتهازية �صعيفة فقدت رجولتها ،و�صاع
وطنها ،وتدعي التفكر ي امجموع ،غر اأنها ت�صعى
ا إى م�صاحها ال�صخ�صية ،لذا قادت رفقاءها
ا إى القدر امجهول ،ا إى رحلة اموت ،حيث قاد اأبو
اخيزران امخ�صي �صيارة احلم واموت ،بعد اأن
اأقنع رفقاءه بامكوث ي رحم خزانها ال�صدئ،
من خم�س ا إى �صبع دقائق ،عند نقطة احدود ي
�صفوان العراقية ،ومثلها عند نقطة احدود ي
:á«àjƒµdG ´Ó£ŸG
« ماذا تنتظر؟ عجّ ل .ا إننا على و�صك
الختناق! اأغلق اأبو اخيزران الغطاء ب�صرعة...
كانت ال�صيارة ال�صخمة ت�صق الطريق بهم
وباأحامهم وعائاتهم ومطاحهم واآمالهم
وبوؤ�صهم وياأ�صهم وقوتهم و�صعفهم وما�صيهم
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ما اأدى ا إى هاكهم ي جوف اخزان ،حيث م
يتحملوا ب�صع دقائق ،غابها عنهم اأبو اخيزران
ي نقطة امطاع على احدود الكويتية:

وم�صتقبلهم ...كما لو اأنها اآخذة ي نطح باب
جبار لقدر جديد جهول ...وكانت العيون كلها
معلقة فوق �صفحة ذلك الباب كاأنها م�صدودة ا إليه
بحبال غر مرئية».23

«هيا بنا ...لقد تعلمتم ال�صنعة جيداً .كم
ال�صاعة الآن؟ ا إنها احادية ع�صرة والن�صف.
اح�صبوا� .صبع دقائق على الأ كر واأفتح لكم الباب.
تذكروا ذلك جيداً .احادية ع�صرة والن�صف».25

وقد اقرنت حركة هذه ال�صيارة ،التي حمل
ي جوفها هوؤلء الفل�صطينين وق�صيتهم ،بحركة
�صردية ت�صاعدية ،تنذر بحالة من النتحار
اجماعي امقنع؛ لأ نهم ي�صرون ،بقيادتهم،
ي طريق جهولة ،غر معبدة ،مليئة باحفر
والعوائق ،وامناخ املتهب .لذا �صعر اأبو اخيزران
باخوف ال�صديد على جيل الآباء الفل�صطيني (اأبي
قي�س) ي حن ق ّل خوفه على اجيلن التالين
(اأ�صعد ومروان) ،لفتوة الأ ول ،و�صغر �صنّ الثاي.
ا إذن...« ،ثمة فكرة واحدة حوّم ي راأ�س اأبي
اخيزران ،لي�س غر».

لكن اأبا اخيزران عاد ا إليهم ي الثانية
ع�صرة ا إل ت�صع دقائق؛ اأي اأنه اأخذ مثلي الوقت
امتفق عليه ،فتاأخر اأربع ع�صرة دقيقة ،وهم
بداخل اخزان ،فوجدهم قد فارقوا احياة قبل
اأن يحققوا �صيئ ًا من اأحامهم امادية امتوا�صعة،
من اأجل البقاء .ومن امفارقة اأن ال�صحايا الثاث
قد ماتوا ي الظام دون اأن يروا ال�صم�س التي
قتلتهم .فقد ظلوا م�صجونن ي حالة فراغ من
النتظار الدائم ،منا�صلن �صد الكارثة الو�صيكة،
دون جدوى .لقد زرعوا الأ مل ،لكنهم ح�صدوا
.äƒŸGh IQGôŸG

«ا إنّ الطريق امحفرة ،التي ت�صبه درج ًا
منب�صطاً ،ته ّز ال�صيارة وترجفها با هوادة وبا
انقطاع ...ا إنّ هذا الهزيز جدير باأن يجعل البي�س
عجة ي وقت اأقل ما ت�صتطيع اخفاقة الكهربائية
اأن تفعل .ل باأ�س بذلك بالن�صبة مروان؛ فهو فتى،
ول باأ�س بذلك بالن�صبة لأ �صعد؛ فهو قوي البنية.
ولكن ،ماذا عن اأبي قي�س؟ ل �صك ي اأن اأ�صنانه
ت�صطك مثل ا إن�صان على و�صك اأن موت من
�صدة ال�صقيع ،ولكن الفرق اأنه لي�س ثمة �صقيع
هنا».24

«ياهوه.
و�صع كفن �صلبتن فوق حافة الفوهة واعتمد
على ذراعيه القويتن ثم انزلق ا إى داخل اخزان.
كان الظام �صديد ًا ي الداخل حتى ا إنه م ي�صتطع
اأن يرى �صيئ ًا بادئ الأ مر ،وحن نحّ ى ج�صده
بعيد ًا عن الفوهة �صقطت دائرة �صوء �صفراء
ا إى القاع واأ�صاءت �صدر ًا ملوؤه �صعر رمادي كث
اأخذ يلتمع متوهج ًا كاأنه مطلي بالق�صدير .انحنى
اأبو اخيزران وو�صع اأذنه فوق ال�صعر الرمادي
امبتل! كان اج�صد بارد ًا و�صامتاً .مد يده وح�ص�س
طريقه ا إى ركن اخزان .كان اج�صد الآخر

وعلى هذا ،فهذه القيادة العاجزة« ،اأبو
اخيزران» ،تدرك قدر ًا كبر ًا من خطورة اموقف
على الأ جيال الفل�صطينية امختلفة ،ومع ذلك
ت�ص ّر على اخو�س بهم ي طريق اموت ،وهو
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ما زال متم�صك ًا بالعار�صة احديدية .حاول اأن
يهتدي ا إى الراأ�س فلم ي�صتطع اأن يتح�ص�س ا إل
الكفن امبتلتن ،ثم تبن الراأ�س منحدر ًا ا إى
ال�صدر ،وحن لم�صت كفه الوجه �صقطت ي فم
مفتوح على و�صعه».26

بالإ�صافة ا إى ذلك ،فاإن هذا اموت لهوؤلء
الفل�صطينين ،مثل ،اأي�صاً ،ا إدانة لهروبهم وق�صور
وعيهم بالهدف ،وا إدانة خيارهم ال�صلبي الذي
يكرّ�س للخروج من الأ ر�س ،و�صياع الهوية ،ومن
ثم فاجميع قد اأ�صيب بفقدان الرجولة؛ ال�صائق
ال�صعيف اأبو اخيزران ،ورجل اأمن احدود اأبو
باقر ،والفل�صطينيون الثاثة الذين خرجوا من
وطنهم دون مواجهة.

وجدير باماحظة ،هنا ،اأن �صارد غ�صان
قدم و�صف ًا ب�صري ًا دقيق ًا لهيئة جثث اأبي قي�س
واأ�صعد ومروان ،داخل هذا اخزان احديدي
الذي اطماأنوا ا إليه؛ فماتوا فيه خنق ًا و�صاعت
هويتهم .وهو ما كثّف من ام�صهد الراجيدي
لهذا اموت الذي مثل ا إدانة لهذ القيادة ال�صعيفة
«اأبي اخيزران» التي تفتقر ا إى الثقة ،ف�ص ًا عن
اأنه ا إدانة لرجال اأمن احدود الرامزة لاأ نظمة
العربية ،حينذاك ،التي م تهتم من الق�صية
الفل�صطينية؛ الإن�صان الفل�صطيني ،بل ركزت كل
اهتمامها ي حدود �صهوتها العنيفة /اجن�س ،على
ح�صاب حياة ال�صعوب ،وهو ما يج�صده رجل الأ من
ال�صمن اأبو باقر ،ي نقطة امطاع على حدود
الكويت ،الذي عطل اأبا اخيزران امخ�صي ،حتى
يعرف تفا�صيل ق�صته الكاذبة مع الراق�صة كوكب
ي الب�صرة التي اأخره بها احاج ر�صا ،وهو ما
اأدى ا إى وفاة الفل�صطينين الثاثة:

وعلى هذا ،فاإن هذا ال�صياع الفل�صطيني
العربي عقب نكبة  ،1948قد األقى هذا «العام
ال�صغر»؛ ال�صعب الفل�صطيني ،خارج ًا ي
ال�صحراء ،فاأ�صبح م�صر فل�صطن هو م�صرهم،
وبذلك اأ�صبح هوؤلء الفل�صطينيون موتى با قبور،
موتون كما يعي�صون ،منفردين ،ومبعدين بعد اأن
لفظهم القائد اأبو اخيزران ي عراء ال�صحراء
ال�صامتة امظلمة كاموت ،راف�ص ًا اأن يركهم ي
رحم اخزان .لذا «قفز ا إى اخارج واأغلق الفوهة
ببطء ،ثم هبط ال�صلم ا إى الأ ر�س .كان الظام
أح�س بالرتياح لأ ن ذلك �صوف
كثيف ًا مطبق ًا وا ّ
يوفر عليه روؤية الوجوه ،وج ّر اجثث واحدة واحدة
من اأقدامها ،واألقاها على راأ�س الطريق ،حيث
تقف �صيارات البلدية عادة لإلقاء قمامتها كي
تتي�صر فر�صة روؤيتها لأ ول �صائق قادم ي ال�صباح
الباكر» .28وبهذه النهاية اماأ�صاوية ،التي ت�صيىء
الفل�صطيني ،انهزم ال�صعب الفل�صطيني دون اأن
يرى عدوه.

«اأزيز عري�س تر�صله العجات كاأنها ت�صلخ
الإ�صفلت �صلخ ًا من حتها ،اأكان من ال�صروري
اأن تتفل�صف يا اأبا باقر؟ اأكان من ال�صروري اأن
تتقيء كل قاذوراتك على وجهي وعلى وجوههم؟
لعنة الإله العلي القدير عليك ،لعنة الإله تن�صب
عليك يا اأبا باقر! وعليك يا حاج ر�صا يا كذاب!
راق�صة؟ كوكب؟ لعنة اه عليكم كلكم.27»...

وهي نهاية ماأ�صاوية حمل دللة اموت
الدائري ،من بداية الرواية وحتى نهايتها؛
فقد بد أا اخطاب ال�صردي لهذه الرواية باموت
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الق�صية ،لذا يطلق �صرخة احتجاج ورف�س للحل
امطروح ي اخم�صينات ،ح ّل البحث عن اخا�س
الفردي مواجهة الهزمة بال�صمت وال�صر.32
كما يطرح رف�صه ل�صورة الفل�صطيني الاجىء،
الذي ي�صت�صلم للموت ال�صلبي ،باحث ًا عن الفعل
الثوري «دق اجدران» ،الذي يفجر امقاومة،
وامواجهة ال�صاملة �صد امحتل الإ�صرائيلي،
وهي ال�صيغة التى طوّرها «غ�صان» ،وطرحها ي
رواياته التالية :ما تبقى لكم )h ,(1966اأم �شعد
)h ,(1969عائد ا إى حيفا ((1969؛ ا إذ تكر�س
هذه الن�صو�س للوعي ال�صيا�صي ب�صرورة امقاومة
حتى يحول اموت ا إى حياة ،وامهانة ا إى كرامة.
لذا تتحول رحلة هروب الفل�صطيني الفدائي
«�صام» ي رواية ما تبقى لكم عر ال�صحراء ا إى
�صرورة للمواجهة ،كما جد ي اأم �شعد اأن اخيار
امطروح هو الكفاح ام�صلح ،ي حن يقدم غ�صان
الفل�صطيني الثائر «خالداً» ي رواية عائد ا إى
حيفا ،وهو ما يج�صد فل�صفة غ�صان اخا�صة التي
«...بنيت على رف�س الفرار وتبني موقف امواجهة
ال�صاملة. 33»...

النف�صي ي يافا والرملة ،وانتهى باموت الفيزيقي
للفل�صطينين الثاثة ي خزان اموت ال�صامت.
وبذلك ،فا إن هذه النهاية كما يرى دار�صو ال�صرد
« ..ت�صغل و�صف ًا حدداً ،لأ نها تبن معنى الأ حداث
التي تقود ا إليها.29»...
ومن الافت للنظر اأنه على الرغم من موت
الرفقاء الثاثة ،فقد حافظ �صارد غ�صان على
حياة ال�صائق العنن اأبي اخيزران؛ فلم مت
وبقي م�صره جهولً ،لأ ن « ...من يج�صد الأ زمة
يظل ح ّي ًا مهما بلغت الأ زمة ذروة اماأ�صاة.30»...
وهو ما يوؤكد اأن اأزمة ال�صعب الفل�صطيني
م�صتمرة ،وتعاي من العقم ،لأ نه موت كل يوم ي
اخزان ،دون اأن ي�صرخ ،فعلى الأ ر�س اأن ت�صرخ
الآن .لذا ينتهي اخطاب ال�صَ ردي لهذه الرواية
الق�صرة ب�صوؤال ا�صتنكاري مثل �صرخة يكررها
اأبو اخيزران ،وترددها بعده �صحراء اموت :ماذا
م تدقوا جدران اخزان؟ ماذا م تقولوا؟ ماذا؟
وفجاأة بداأت ال�صحراء كلها تردد ال�صدى.
«ماذا م تدقوا جدران اخزان؟ ماذا
م تقرعوا جدران اخزان´؟ ماذا؟ ماذا؟
ماذا؟».31

-3-

وترتقي البنية الروائية عند غ�صان ا إى
ام�صتوى الرمزي ال�صيا�صي؛ فقد حر�س ال�صَ ارد
العليم ي ج�صيده لهذه التجربة امخرَة ،لرحلة
اموت الفل�صطيني ،على اأن يظفر خطابه ال�صَ ردي
الواقعي با إطار من الرمزية ال�صفافة ،التي

وهو �صوؤال ينتقل بالفعل ال�صَ ردي للرواية،
من جرد الوعي الفردي ،ا إى الوعي اجماعي
بق�صية �صعب م�صطهد مطروحة مع نهاية اخطاب
ال�صردي للرواية .وهو �صوؤال يحمل ي طياته ا إدانة
�صمنية لل�صمر الإن�صاي العامي الذي هم�س هذه

´مزيد من الإي�صاح :انظر امقابلة مع توفيق �صالح التي اأجراها حمد �صاهن معرفة الإ�صافة النوعية التي اأ�صافها
امخرج للفيلم الذي اأطلق عليه «امخدوعون» بد ًل من رجال ي ال�شم�س ،حيث جعل ال�صحايا يدقون اخزان قبل موتهم.
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تتجنب تعقيدات الأ دب الرمزي؛ الذي يجنح ا إى
الإبهام والغمو�س .وغ�صان ،ي هذا ي�صارك غره
من مبدعي الرواية الفل�صطينية الذين يلجاأون
ا إى « ...ا�صتعمال الرمز ال�صفاف ،القريب من
الفهم والإدراك ،الذي يري امعنى ،ويزيده
و�صوحاً» ،34وهو ما يائم طبيعة ال�صياق الروائي
الفل�صطيني الن�صاي امقاوم ،الذي يوجّ ه ا إى
ال�صعوب الفل�صطينية والعربية ،ي امقام الأ ول،
بهدف خاطبة عقولهم ووجدانهم ،لتحري�صهم
على فعل امقاومة ،وامواجهة من اأجل البقاء،
وال�صمود �صد امحتل .ويتاحم هذا ام�صتوى
الرمزي مع ال�صّ ياق العام للرواية من خال
توظيف بع�س الرموز التي �صاهمت ي ج�صيد
اأزمة الإن�صان الفل�صطيني ،ل�صيما بعد النكبة،
وعمقت من الكارثة .فامهرِب الب�صراوي ال�صمن
يرمز للراأ�صمالية العربية امتكر�صة التي تاجرت
بالإن�صان الفل�صطيني وبق�صيته .وال�صائق العنن
اأبو اخيزران يرمز للقيادة الفل�صطينية العاجزة
عن حقيق اأحام �صعبها ،فقادته نحو الهاك،
وبقيت هي .واأبو باقر ،رجل اأمن احدود الكويتية،
جاء رامز ًا ا إى الأ نظمة العربية التي هم�صت
الق�صية ،لأ نها حينذاك م تتجاوز حدود �صهواتها
.¢ùæ÷G /áØ«æ©dG

فالذات الفل�صطينية وق�صيتها ،باقية ي وهج
ال�صم�س ،الذي ينذر بكارثة و�صيكة ،با مظلة
�صيا�صية ووجودية ،وهو ما يثر ال�صمر الإن�صاي،
اح�س الثوري للبحث عن فعل عادل لهذه
ويفجر ّ
الق�صية الوا�صحة ،كال�صم�س ،حتى ينقذ هوؤلء
الرجال /ال�صعب الف�صلطيني من اموت.
-4-

وتنتقل هذه البنية الرمزية ،من الو�صوح
ا إى الرمزية الأ كر عمقاً ،مع نهاية رحلة اموت
الفل�صطيني؛ فقد جاءت «ال�صحراء» رامزة لذلك
 36»°SÉ«°ùdG ÆGôØdGالذي عا�صه فل�صطينيو النكبة،
والذي اأدى ا إى خلق حالة من الفراغ الوجودي بن
الفل�صطيني وعامه.
وياأتي خزان ال�صيارة التي يقودها اأبو
اخيزران رامز ًا لعجز فل�صطينيي النكبة عن
امواجهة ،حتى ماتوا ي رحم اأمومي ،م�صت�صلمن
لقيادة عاجزة ،حكمت ي حياتهم وموتهم.
وا إى جانب هذا ،ا�صتعان �صارد غ�صان بعدة
تقنيات اأخرى ،ي طوايا خطابه ال�صردي ،اأولها
ام�صاهد احوارية اممتزجة بالفعل ال�صردي ،التي
هيمنت على م�صار احركة ال�صردية ،حتى اقربت
الرواية من الدراما ام�صرحية؛ فقد اأطلق ال�صارد
احرية لأ �صواته ،كي تك�صف عن مكنوناتها
بذواتها ،ما كثّف من حجم ماأ�صاة هذه الأ �صوات
ال�صردية ،واأ�صفى على ال�صخ�صيات بعد ًا درامي ًا
ماأ�صاوياً ،واأذاب هيمنة اأحادية ال�صارد العليم،
كما نلحظ ي هذا احوار الذي مزج فيه ال�صارد
بن التقدم لل�صوت امتحدث وا إعطائه ال�صلطة
امطلقة دون تقدم .جد ذلك ي حوار مروان

وينطلق هذا الإطار الرمزي ،بعتبة ن�صية
مركزية مثل « ...مرجع ًا يت�صمن بداخله العامة
والرمز ،وتك�صف امعنى35»...؛ ا إذ ياأتي العنوان
رجال ي ال�شم�س عر بنية خرية ،مت�صقة دللي ًا
مع الرمزية الكلية للرواية التي تتمحور حول اموت
الفل�صطيني.
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واأبي قي�س واأ�صعد مع اأبي اخيزران لاتفاق على
ال�صفر ي خزان �صاحنة اأبي اخيزران ،وهو حوار
يرز مدى معاناتهم ي هذا احر الاهب:

ال�صخ�صية ،وي ذلك جاوز حواجز الزمن
امنطقي ،ا إى ما يعرف بالزمن الفني الداخلي،
من خال اأ�صلوب مبا�صر حر منح ال�صخ�صية
ال�صاردة قدرة على البوح عمّا بداخلها من
م�صاعر واأحا�صي�س ،ومن ثم يقوم ال�صارد بوظيفته
التعبرية على ما يرى «جرار جنيت» ،مثلما يعر
اأبو اخيزران �صائق ال�صاحنة عن اأزمته النف�صية
ل�صياع ذكورته على اأيدي الحتال الإ�صرائيلي؛
حاور ًا ذاته عر �صمري امتكلم اأنا وامخاطب
اأنت/الكاف؛ فهو ال�صارد وام�صرود له ي الآن
ذاته:

 ا�صمع يا اأبا اخيزران ...هذه اللعبة لتعجبني ،هل ت�صتطيع اأن تت�صور ذلك؟ ي مثل
هذا احر ...من ي�صتطيع اأن يجل�س ي خزان ماء
مقفل؟

«� ...صاقاه معلقتان ا إى فوق وكتفاه مازالتا
فوق ال�صرير الأ بي�س امريح ،والأ م الرهيب يتلولب
بن فخذيه .كانت ثمة امراأة ت�صاعد الأ طباء .كلما
تذكر ذلك يعبق وجهه باخجل .ثم ماذا نفعتك
الوطنية؟ لقد �صرفت حياتك مغامراً ،وها اأنت
ذا اأعجز من اأن تنام ا إى جانب امراأة ،وما الذي
اأفدته؟ ليك�صر الفخار بع�صه .اأنا ل�صت اأريد الآن
ا إل مزيد ًا من النقود ..مزيد ًا من النقود».38

« -اأنت تريد ا إذن اأن ت�صعنا داخل خزان ماء
�صيارتك ي طريق عودتك؟
 بال�صبط ،لقد قلت لنف�صي :ماذا ل تنتهزالفر�صة فرتزق بقر�صن نظيفن طاما اأنت هنا،
وطاما اأن �صيارتك ل تخ�صع للتفتي�س؟
نظر مروان ا إى اأبي قي�س ثم ا إى اأ�صعد،
فنظرا ا إليه بدورهما مت�صائلن:

 ل جعل من الق�صية ماأ�صاة .هذه لي�صت اأولمرة .هل تعرف ما الذي �صيحدث؟ �صتنزلون ا إى
اخزان قبل نقطة احدود ي �صفوان بخم�صن
مراً� ،صاأقف على احدود اأقل من خم�س دقائق،
بعد احدود بخم�صن مر ًا �صت�صعدون ا إى فوق.
وي امطاع على حدود الكويت �صتكرر ام�صرحية
خم�س دقائق اأخرى ،ثم هوب� ،صتجدون اأنف�صكم
ي الكويت».37

على اأن هذا احوار الداخلي لأ بي اخيزران
يك�صف مدى معاناته النف�صية ،التي �صببها له
الإ�صرائيليون حينما خ�صوه عام  ،1948ومن ثم
خ�صوا الوطن؛ فا مف ّر ا إذن غر امال ،الكويت،
النفط ،حتى ولو كان ي ذلك اموت عر ال�صحراء
املتهبة ي �صهر اآب/اأغ�صط�س ،وهو ي هذا
ي�صارك اأحام غره من بني وطنه الفل�صطينين،
الذين ذاقوا مرارة الفقر والحتياج ال�صديدين.

والتقنية الثانية التي ا�صتعان بها ال�صارد ي
ثنايا خطابه ال�صردي ،تقنية احوار الداخلي،
التي مثل تقنية من تقنيات تيار الوعي ي الرواية
احديثة ،وفيها ينتقل ال�صمر ال�صارد من الغائب
(هو) ا إى امتكلم (اأنا) ،وذلك لتحويل احركة
ال�صردية من منطقة اخارج ا إى داخل ذهن

وثالث هذه التقنيات التي �صاهمت ي ت�صكيل
ا�صراتيجية اخطاب ال�صردي لرواية رجال ي
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ال�شم�س ،ال�صرجاع التذكري الذي ج�صد ي
ثنايا ال�صرد وام�صاهد احوارية ،واأي�ص ًا احوار
الداخلي ،وقد ارتبط ال�صرجاع ي ثنايا بنية
ال�صرد بوظائف عدة؛ منها ا�صرجاع �صخ�صيات
�صردية �صابقة للحظة الآنية لل�صرد ،مثلما ا�صرجع
اأبو قي�س �صخ�صية معلم قريته ي يافا ،الذي فاز
باموت قبل دخول الحتال يافا ،فجنبه اه بذلك
ذلّ الحتال والفقر الذي عا�صه الفل�صطينيون،
ل�صيما ي امخيمات.39ا إى جانب ا�صرجاع اأ�صعد
لعمه الذي اأراد اأن يزوجه ابنته مقابل اأن منحه
خم�صمئة دينار لل�صفر ،40وهناك ا�صرجاع مروان
لأ مه وا إخوته الأ طفال ووالده الذي طلق الأ م وتزوج
من �صفيقة التي فقدت �صاقها اليمنى ي اأثناء
ق�صف يافا لأ نه اأراد اأن ي�صكن حت �صقف من
ا إ�صمنت ،مثلما ا�صرجع اأخاه زكريا الذي �صافر
ا إى الكويت وتزوج ،وترك مروان مواجهة احياة
ال�صعبة ،وذلك حينما كان ي الب�صرة ا�صتعداد ًا
للهروب ا إى الكويت .41وكلها ا�صرجاعات ترز
للمتلقي مدى اأزمات ال�صخ�صيات مع واقعها
امعا�س ،ي ظل احتال اأدى ا إى خلخلة منظومة
القيم ،حتى اأ�صحى الإن�صان ل يفكر ا إل ي ذاته
فح�صب ،ول يفكر ي الآخر حتى ولو كان زوجه
واأولده؛ كما لحظنا ي �صخ�صية اأبي مروان
واأخيه زكريا.

الأ ر�س املتهبة ويدوي حركها با هوادة»,42
وكررت هذه العبارة اأربع مرات ،وي كل مرة
ي�صرجع ال�صارد جزء ًا من ما�صيها البائ�س ،الذي
يفارق حركة ال�صيارة ا إى الأ مام؛ فها هو ال�صارد
ي�صتعيد ماأ�صاة اأ�صعد و�صحق كرامته وحريته ي
الأ ردن قبل هروبه ا إى ال�صتات ي العراق:
«ال�صيارة م�صي فوق الأ ر�س املتهبة ..ويدوي
حركها بالهدير».
«دفعه ال�صرطي اأمام ال�صابط ،فقال له:
اأح�صب نف�صك بط ًا واأنت على اأكتاف البغال؟
تتظاهرون ي الطريق؟! ب�صق على وجهه ،ولكنه
م يتحرك فيما اأخذت الب�صقة ت�صيل ببطء نازلة
من جبينه ،لزجة كريهة تتكوم على قمة اأنفه.
اأخرجوه.43»...،
واأخر ًا جاءت تقنية التعليق كجزء جوهري
ي ثنايا البنية الدرامية لل�صرد ،وهي تقنية �صردية
منح ال�صارد العليم فر�صة لتف�صر وتف�صيل ما
مرت به الأ �صوات ال�صردية من اأحداث ،وهو
ما يكمل الروؤية العامة للتجربة ال�صردية حيال
ام�صرود له وامتلقي؛ مثلما نلحظ ي تعليق ال�صارد
على حقيقة عاقة مروان بوالده وباأخيه زكريا:
« ...ا إنه يحب والده حب ًا خارق ًا ل يتزعزع..
ولكن هذا ل يغر �صيئ ًا من احقيقة امرعبة..
احقيقة التي تقول ا إن اأباه قد هرب ..هرب..
هرب ..مام ًا كما فعل زكريا الذي تزوج ،واأر�صل
له ر�صالة �صغرة قال له فيها ا إن دوره قد اأتى ،وا إن
عليه اأن يرك تلك امدر�صة ال�صخيفة التي ل تعلم
�صيئ ًا واأن يغو�س ي امقاة مع من غا�س.

واأحيان ًا ياأتي ال�صرجاع ج�صد ًا لنغاق
ال�صخ�صية على ما�صيها ،حيث يتذكر كل رجل
من الرجال الأ ربعة «اأبي قي�س واأ�صعد ومروان واأبي
اخيزران» م�صهد ًا من ما�صيه ،وكل م�صهد م�صدّر
بعبارة ج�صد احا�صر ال�صردي ،ت�صف ال�صاحنة
الهادرة عر ال�صحراء« :وم�صي ال�صيارة فوق

59

العدد الثالث والثمانون 2013

كل عمره كان على طري نقي�س مع زكريا ..بل
ا إنهما كانا ،فى الواقع ،يكرهان بع�صهما ..زكريا
م يكن ي�صتطيع اأن يفهم قط ماذا يتوجب عليه
اأن ي�صرف على العائلة طوال ع�صر �صنوات بينما
يروح مروان ويجيء ا إى امدر�صة مثل الأ طفال.
وكان هو يريد اأن ي�صبح طبيباً .كان يقول لأ مه ا إن
زكريا م يفهم قط معنى اأن يتعلم الإن�صان لأ نه
ترك امدر�صة حن ترك فل�صطن وغا�س ،منذ
ذاك ،ي امقاة ،كما يحب اأن يقول».44

لهذا الت�صتت ،حتى لو كانت الغربة غر ال�صرعية
ا إى باد النفط/الكويت ،واموت الختياري الذي
اأ�صحى ا إجبارياً.
وعلى ما �صبق ،فاإن اخطاب ال�صردي لرواية
رجال ي ال�شم�س ا�صتطاع اأن يطرح تراجيديا
الواقع الفل�صطيني ،ورحلة موت اأبنائه ي ال�صتات،
طيلة �صنوات العقد الاحق لنكبة  ،1948من
خال بنية �صردية خارجية تنتمي لل�صرد الواقعي
ذي الإطار ال�صيا�صي ،ير�صد فيه ال�صارد العليم
الوعي الفردي بالأ زمة من الأ جيال امختلفة «اأبي
قي�س ،واأ�صعد ،ومروان» ،الذي دفع بهم نحو اموت،
لأ نهم وقعوا ي براثن قيادة فل�صطينية عاجزة
(اأبي اخيزران) ،وراأ�صمالية عربية متاجرة
(التاجر الب�صراوي ال�صمن) ،واأنظمة عربية ل
يتجاوز فكرها حدود �صهواتها العنيفة /اجن�س،
لذا �صاعدت على تهمي�س الق�صية ،و�صعبها .من
هنا ي�صرخ القائد العاجز اأبو اخيزران ،وت�صرخ
معه �صحراء اموت ،ي نهاية الرواية« :ماذا م
تدقوا اجدران؟» ،وهو �صوؤال يج�صد ا إدانة لل�صمر
الإن�صاي العامي ،ف�ص ًا عن اأنه مثل �صرخة
�صرعية ل�صعب اغت�صبت هويته ،وعليه اأن يبحث
لنف�صه عن حل ،من خال امقاومة ال�صاملة ،على
ما يرى غ�صان كنفايu

على اأن ال�صارد ،هنا ،م يقت�صر دوره على
جرد وظيفة نقل الأ حداث وت�صويرها ،بل قام
بالتعليق عليها؛ ا إذ اأبرز تعليقه هروب الأ ب من
م�صوؤولياته جاه زوجه واأولده ،ف�ص ًا عن ا إبرازه
لأ نانية الأ خ زكريا وكرهه لأ خيه مروان وغرته من
تعليمه ،ومن ثم جاوز ال�صارد تقدم احكاية ا إى
البحث عن خلفيات هذه احكاية ،وهو ما اأو�صح
جربة ال�صخ�صيات الفنية على نحو اأف�صل.
وكلها تقنيات اأبرزت رحلة اموت الفل�صطيني
على ال�صعيد النف�صي واج�صدي ،ل �صيما
موت الفل�صطينين الذين تركوا قراهم حت
قهر الحتال ،وعا�صوا ي امخيمات التي بثت
بداخلهم الغراب والإح�صا�س بالت�صتت والذل،
وهو ما دفع بع�صهم ا إى البحث عن حلول فردية
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الثقافة وامواطنة ي
النهايات
حلق
بطر�س ّ

ا�صتهال
لعل اأكر امفاهيم �شيوعاً ي نه�شتنا منذ القرن التا�شع ع�شر اثنان :الثقافة وامواطنة.
ما بن هذين القطبن ل تزال تنعقد كافة ام�شاريع الإ�شلحية والثورية والإحيائية،
بتناق�شاتها ومفارقاتها .يتفرد عبد الرحمن منيف ،بن اأبناء جيله امنخرطن ي الن�شال
ال�شيا�شي امبا�شر والطاحن ا إى مار�شة ال�شلطة ،بزهده بالعمل ال�شيا�شي بعد اأن تدرج
فيه ا إى اأرقى امراتب ،قناع ًة منه باأن العمل الثقاي ،والإبداع الروائي بالتحديد ،اأف�شل
طريق خدمة امواطنة .ا�شتبدل بال�شيا�شة الثقافة �شلحاً ي معركة امواطنة .غر اأنه تفرد
جدداً بن اأهل الثقافة ي مقاربته مفهوم الثقافة «الفاعلة» .يتجلى هذا اموقف ي عدد
من رواياته ول �شيما منها  .1äÉjÉ¡ædGذلك ما تعاجه هذه الدرا�شة ،وهي مقطع من كتاب
قيد الإعداد بعنوان موؤقت «ا إ�شكالية امواطنة والتحول الجتماعي ي روايات عبد الرحمن
منيف» .وقبل اخو�س ي امو�شوع ،أاخّ�س للقارئ م�شمون الرواية.
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«بلدة ي ال�صحراء تتعاي�س مع اجفاف مذ
كانت لتدوم .وا إذ ي�صتد اجفاف لي�صبح قحطاً،
تتغلب عليه ب�صيد مار�صه ما اأوتيت من دربة ي
التعامل مع طبيعة هي معيلتها الوحيدة ي نهاية
امطاف .غر اأن العام يتبدل ويتغر معه ال�صلوك
والوعي ،فاإذا بال�صيد ي�صبح هواية ل تتحكم فيه
ا إل امتعة ي مطاردة احيوان .ول يبقى على العهد
ا إل رجل غريب الأ طوار ،ل زوجة له ول ولد ،كثر
التاأمل ،يكتفي بالقليل ول يطمئن ا إل ا إى كلبه.
ذلك «ع�صاف»� ،صياد ماهر ،غر اأنه يوؤاخي
احيوان ،فيكتفي بالطريدة ال�صرورية ،ول يتعر�س
لأ نثى طر.

فيه النفعالت والطاقات الدفينة ،فيتجاوز
النا�س الأ عراف والتقاليد ليحيوا فرة حرية غر
معهودة ،بحيث ي�صممون على الثورة ام�صلحة ما
تف احكومة بوعدها لهم ببناء ال�صد».
م ِ

الثقافة/احكمة
كيف لنا اأن نتناول مفهوم الثقافة ي ن�س
تكاد تنعدم فيه مفردة م�صتقة من جذر «ثقف»،
من قبيل :مثقف ،ثقافة… ي حن ت�صج الرواية
مفردات وتعابر ت�صكل حقو ًل دللية حيل
ا إى ال�صعور وامعرفة والعقل والتوا�صل؟ ل ي�صار
ا إى الثقافة ي هذا الن�س ا إل تلميحاً ،وذلك ي
�صياق احديث عن امهند�س اأواخبر ي ق�صية
ال�صد اموعود ،مع العلم باأنّ هذا اجانب ل ياأتي
ا إل عر�ص ًا ول يحتل اأي موقع ي ا إ�صكالية احدث
نف�صه ،فا يعدو كونه مطلب ًا عملي ًا تتع ّب أا القرية
ي نهاية الأ حداث لتحقيقه .ا إن ي هذه الظاهرة
مفارقة كرى من وجهن .اأو ًل لأ ن «النهايات» تاأتي
ي �صياق تاريخي تكاد تكون الثقافة بكل جلياتها
هاج�صه الأ وحد :العلمية منها والدينية ،الوطنية
والعقائدية ،وحتى ال�صيا�صية واحزبية .وهو �صياق
يجعل من امثقف رمز التقدم وراعيه الوحيد ،اأي ًا
كان م�صدر ثقافته� ،صواء كان معهد ًا علمي ًا اأو
ديني ًا اأو مهني ًا اأو حتى ع�صكرياً .مفارقة �صريحة،
ل بد اأنها ت�صر ا إى ق�صد واع لدى الراوي .فكاأي
به يتجنبها ،بل يتعمد األ يزلّ ل�صانه بذكرها اأو
يكبو قلمه بر�صم حروفها .تتقاطع هذه امفارقة
مع مفارقة اأخرى تطل من �صميم الن�س؛ ا إذ ا إن
مفهوم الثقافة ركيزة اأ�صا�صية ي عام الرواية،

وذات �صنة تتعر�س البلدة لقحط �صديد،
وم خيقَمْ بعد �ص ّد تعِد به احكومة من اأمد طويل،
فتتهددها امجاعة .وبدل ال�صد يواي من امدينة
وفد ياأبى الأ هاي ا إل اأن ي�صتقبلوه ،كما تعودوا
اأيام الوفرة ،بحفلة �صيد �صحّ ت طرائده .م ير
ا إذ ذاك اأعيانهم مهرب ًا من اللجوء ا إى ذلك
«امجنون» ع�صاف ،اأمهرهم ي ماحقة الطرائد.
يجابههم بالرف�س ما�صي ًا مع قناعاته ،ثم ينتهي
ا إى قبول م�صفوع ب�صرط :اأن يلتزم ال�صيادون
اأخاقيته ي ال�صيد .وتهبّ ي اأثناء ال�صيد
زوبعة هوجاء يلقى فيها ع�صاف حتفه ومعه كلبه
الأ من .ت�صعق البلدة للنباأ ،وتدرك ،بعد فوات
الأ وان ،حكمة من اعترته جنوناً ،فت�صهر ليلتها
قرب جثمانه ،تتفتق ي اأثنائها ذاكرة القوم عن
حكايا م�صتوحاة من فل�صفة الفقيد عن عاقة
الإن�صان باأخيه وباحيوان وبالطبيعة .ويتحول
اماأم ي تاي يومهم ا إى ما ي�صبه العر�س ،تتفجر
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وق�صية مركزية ي م�صار الأ حداث .فالطيبة
مثل امدينة ي ذروة ثقافتها .ي�صر الراوي ا إى
مقوماتها :فن القول وفن الإ�صغاء ،ويدل على
مو�صوعها :الذاكرة الواعية واخرة العملية،كما
يوؤكد على حكها احقيقي :ح�صن الت�صرف مع
الواقع الراهن .وهذه العنا�صر جتمعة ل تتوفر
ا إل عند ع�صاف «الأ مي»« ،ذلك امجنون» ،الذي
يتندر قومه ب� «غرابة اأطواره » .فما هي ا إذن
طبيعة الثقافة ،وما �صورة امثقف ودوره ،كما
يراهما الراوي؟ �صوؤال ل بد من اأن جيب عنه
حتى ندرك ذلك البعد الذي يعتره الراوي حك
احداثة الأ �صيل.

كفاءة .غالب ًا ما يكون امثقف �صاحب كفاءة ما،
ي العلوم امح�صة اأو ي العلوم الإن�صانية ،لكنه ل
يكون مثقف ًا بامعنى امق�صود هنا (اأي احكيم)،
ا إل ا إذا جمع ا إى هذه الكفاءة روؤية �صخ�صية
وا�صحة للقيم الإن�صانية الكرى امرتطبة بالفرد
وامجتمع .للكفاءة فائدة جليلة ي عملية التثقيف،
غر اأنها ل تقوم �صرط ًا جامع ًا مانعاً؛ ا إذ ا إن جوهر
الثقافة قد ي�صتقيم بدونها ،اأقله من حيث امبداأ.
يلتقي هنا مفهوم  äÉjÉ¡ædGللثقافة مع امعنى
الأ �صلي للم�صطلح ،وهو مقتب�س من اللغات
الأ وروبية ،والفرن�صية بالتحديد ،التي ت�صر ا إى
امثقف بكلمة  . intellectuelفلي�س من باب
ال�صدفة اأن كلمة «مثقف» ظهرت لأ ول مرة ي
فرن�صا ي �صياق معركة اأخاقية �صهرة ،هي
ق�صية «الكابيتان دريفو�س» الذي جخ رّد من مرتبته
الع�صكرية لأ �صباب عن�صرية ،2فانرى للدفاع
عنه مواطنون فرن�صيون من اأ�صحاب الكفاءات
امختلفة ،منهم الروائي ا إميل زول� ،صاحب البيان
ال�صهر «ا إي أاتّهم» .3م تطلق اآنئذٍ هذه ال�صفة على
اأي من الفا�صفة والعلماء البارزين من التحقوا
بحملة الدفاع عن دريفو�س ،بل على الروائي ا إميل
زول الذي بادر ا إليها ،مع اأنه م يكن عام ًا مرز ًا
ي اأي جال .كان جرد روائي و�صحاي .فارتبط
مفهوم امثقف 4اأ�ص ًا بالإن�صان احر ي تفكره،
املتزم بالق�صايا الجتماعية الأ �صا�صية ،القادر
على التعبر عن راأيه با�صتقالية تامة عن كافة
اموؤ�ص�صات ،واأحيان ًا ي مواجهتها .اأما الكفاءة
فتاأتي ي امقام الثاي كعامل م�صاعد .ف�صتان
بن امثقف و�صاحب الكفاءة ،بل حتى �صاحب
ال�صهادة اجامعية.

تقدم لنا � äÉjÉ¡ædGصورة عن الثقافة
وامثقف تكاد تكون على الطرف النقي�س من
ت�صورنا الغالب لهما .فامثقف عندنا اليوم هو
اخبر معناه الأ و�صع؛ اأي من ملك كفاءة علمية
ي «العلوم الدقيقة» (�صاأن مهند�س ،كيميائي،
ريا�صي ،حا�صب… اأو طبيب) ،وي بع�س
العلوم الإن�صانية (�صاأن احقوق اأو علم النف�س اأو
علم الجتماع اأو ال�صيا�صة) .اأما  äÉjÉ¡ædGفاإنها،
بركيزها على دور ع�صاف ،توؤكد اأن امثقف هو
اأو ًل الإن�صان «احكيم»� ،صرط اأن ل يحيلنا مفهوم
احكمة هنا ا إى فل�صفة نظرية ول ا إى روؤية
روحانية ذات عاقة بالأ ديان ،توحيدية كانت اأو
غر توحيدية (البوذية اأو الهندو�صية مثاً) ،بل
ا إى فرد يتمتع بهوية فردية م�صتقلة مبنية على
ب�صرة عالية ب�صرطه الإن�صاي امركب ،وبعاقاته
ببيئته الإن�صانية وبالكون اأجمع.
فاحكمة ت�صر ا إى موقف اأكر منها ا إى
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ا إى حقيقة ا إل ا إذا اخترها ،وا�صتمر ي البحث
والتدقيق عنها .فالوعي الذاتي رهن بحركية
م�صتمرة وا إل تَهدّده اجمود .كما اأنه رهن بالقدرة
على امجابهة ،وا إل ا�صتكان ا إى الر�صوخ ،ا إى
«طاقة الثبات» التي ت�صتبد عادة باجماعة ي كل
زمان ومكان .ومن َيعخدْ ا إى تاريخ الرواية احديثة
ي كافة لغات العام ،يكت�صف اأن ما يبوّئها مرتبة
خا�صة ي الأ جنا�س الأ دبية هو اأنها تعالج اأ�صا�ص ًا
ق�صية الفرد ي ا إخفاقه وجاحه ،وجعل من
تكوين الفرد اأو «تن�صئته» �صغلها ال�صاغل ،على
الرغم من اختاف امعاير والأ هداف .ا إنها
اجن�س الأ دبي الأ �صد �صلة باحداثة.

الثقافة وبناء الفرد
من الوا�صح اأن «ع�صافاً» ل يتميز بعلمه
ول موقعه .يتميز اأو ًل بوعيه الذاتي ام�صتقل
الذي يجعل منه فرد ًا ذا �صخ�صية م�صتقلة ي
ت�صورها وي ت�صرفها .فالوعي الذاتي هو الذي
يوؤ�ص�س للفردية ،5ل كما نفهمها ي قامو�صنا
ال�صعبي ال�صائع -اأي مرادف ًا لاأ نانية -بل كما
تبلورت ي حراك النه�صة الأ وروبية امعروف
بالتيار الإن�صانوي اموؤ�ص�س مفهوم احداثة.
والإن�صانوية تقوم على اعتبار الإن�صان الفرد
معيار امعرفة وماآلها .با�صمها انتزع الفرد من
اموؤ�ص�صات التقليدية �صلطة قول الوجود ،فانرى
يكت�صفها با إعمال العقل انطاق ًا من امعطيات
اح�صية .هكذا قام جاليليو وكوبرنيك بثورتهما
الك�صموغونية (دوران الأ ر�س حول ال�صم�س ل
العك�س) ،ما اأدى ا إى تبدل كلي ي امفاهيم
ال�صائدة ،جاوَز علم الفلك ا إى اجغرافيا
(اكت�صاف القارات امجهولة) فالعلوم الطبيعية
والفل�صفة .حرر الفكر الفردي فت�صدى للكتب
اموؤ�ص�صة (الوحي) يخعمل فيها التاأويل ،فت�صدعت
�صلطة الكني�صة (احركة الروت�صتانية) ووخ�صع
الفاأ�س على جذع اموؤ�ص�صة املكية ا إى اأن ا�صتلت
الثورة الفرن�صية منها �صرعيتها لت�صعها ي يد
ال�صعب .وكما فعل الإن�صان ي امجال العلمي
والديني واموؤ�ص�صاتي ،كذلك ت�صرف ي امفاهيم
الجتماعية ال�صائدة .فالفرد هو من ل ين�صاع
ا إى حقيقة اأو تقليد ،اأي ًا كان ،ما م يغربله اأو ًل
ويتمثّله وفق معايره وقناعاته .يبني وعيه الذاتي
ما يقبله اأو يرف�صه من بيئته .قد يتعر ي م�صاره
فتختلط عليه الأ مور ويتخبط ،غر اأنه ل يطمئن

ذلك ما ميز «ع�صافاً» عن قومه :موقف
�صخ�صي واعٍ  ،يت�صرف وفقه ي حياته اخا�صة
كما ي ن�صاطه القت�صادي وعاقاته الجتماعية،
وليقل الآخرون عنه ما يقولون .وهل نعتوه
باجنون ا إل لهذا ال�صبب؟ م ين�ص أا ذلك اموقف
من العدم ،بل باخرة امكت�صبة ي التعامل مع
النا�س والطبيعة ،واخرة امقتب�صة من الراث
حن يخ�صفّى ويخعمَل فيه الفكر ،وذلك بالتاأمل
ال�صخ�صي الطويل (من ماآخذ النا�س عليه طول
النفراد والتاأمل ) ،وبالتوا�صل ام�صتمر ا إ�صغا ًء
وتعبر ًا (فن ال�صغاء وفن القول) .بذا تكون
الثقافة امت�صلة باحكمة.
بف�صل ذلك الوعي الذاتي اخا�س ،اكت�صف
ع�صاف ال�صرط الإن�صاي .اأدرك اأنه م�صروط،
�صاأن كل ا إن�صان ،ملكات فخطِ ر عليها وبقوى
خارجية تكتنفه .ا إنها معطيات قائمة ،لي�صت
من �صنع يديه .قد يحاول التحكم فيها ما اآتته
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قدرته على التحكم ،ولكن ل بد له من الأ خذ بها
والتعامل معها بو�صفها معطى م�صتق ًا �صبقه ا إى
الوجود اأو تزامن مع وجوده .بتلك الب�صرة،
اأدرك ع�صاف ،من باب أاوّل ،اأن الإن�صان لي�س
فقط عقله منطقه ال�صارم ،بل كذلك عاطفته
ولوعيه وج�صده بطاقاتها غر امدركة اأحياناً؛
فالقول بفردانية العقل -اأو اأولويته امطلقة -ل
ي�صمو بالإن�صان بل يبت�صره ا إى بعد اأحادي .6وبهذا
الوعي اأدرك ع�صاف ،من باب ثانٍ  ،اأن الإن�صان
لي�س �صيد قدره امطلق ،وا إما هو رهن ا إى حد ما
ب�صياقه الجتماعي وب�صرورة خارجية ن�صميها
«ال�صدفة» .7وبها انتبه ،من باب ثالث ،ا إى اأن
الإن�صان لي�س �صيد الطبيعة والكون بقدر ما هو
�صريك لهما ي التحول وام�صر؛ فاقتنع اأنه ،وا إن
اقتب�س من العلم �صاح ًا جبار ًا يطوع به القوى
الكونية ،فا إن للكون جروت ًا ل حدود له لن يتي�صر
لأ حد اأن ي�صاهيه ب�صكل مطلق .8وبها اأي�ص ًا اأيقن
اأن اكتمال الإن�صان ل يقت�صر على التمتع امبا�صر
باخرات التي ي�صتدرها ول بال�صتهاك منفلت
العقال .فاإن كان ل بد من ال�صروريات للعي�س
الكرم ،فا إن لاكتمال -اأو فلنقل لل�صعادة-
مقت�صيات اأخرى ،بع�صها يحددها كل فرد وفق
قناعاته ،وبع�صها الآخر مقومات اأ�صا�صية ل
ي�صتقيم اأي ا إن�صان ا إل بها ،وعلى راأ�صها اللتزام
الرا�صخ م�صر اأبناء �صعبه �صرط ًا اأولي ًا لتحقيق
م�صره.

هذا احد .نعرف اأن اجدال الأ هم ي م�صر ي
ع�صرينات القرن اما�صي تناول ق�صية الإبداع
بو�صفها بوؤرة للتنمية القت�صادية والتطور
الجتماعي والإبداع الفني على ال�صواء .ت�صدت
لها «امدر�صة احديثة» التي جمعت اأدباء ور�صامن
ونحاتن ومو�صيقين ومعمارين واخت�صا�صين ي
العلوم الإن�صانية ،وكلهم مهتم بال�صاأن العام ،اأو
ما ي�صمى ال�صيا�صة معناها الوا�صع .وكان حور
اخاف ت�صا ؤو ٌل م�صمونه :هل يقوم الإبداع
بالتعبر عن الواقع امحلي ،اأم معاجة ال�صاأن
الإن�صاي العام ام�صرك (اأو «العامية» ،ح�صب
تعبرهم)؟ وكان يحيى حقي ،اأ�صغر اأبناء ذلك
اجيل ،اأول من تو�صل ا إى ال�صيغة امائمة
حن اأكد« :والآن واأنا ي حالة اليقظة وامتحان
 […] ¢ùØædGاأرى راأي العن اأن ل و�صول من
اخا�س ا إى العام ا إل بعد الو�صول اأو ًل من العام
ا إى اخا�س… فا قيام ل�صدق العام ا إل بقيام
�صدق اخا�س حدد ًا مام التحديد»´GóHE’Éa .9
عنده هو ي مقاربة «�صادقة» للواقع؛ اأي الواقع
«اخا�س حدد ًا مام التحديد» ،انطاق ًا من
القيم الإن�صانية ام�صركة بن الب�صر («العام»)،
تلك القيم التي بها تقوم ا إن�صانيتهم.
بتلك الب�صرة اهتدى ع�صاف .حلّل واقعه
اخا�س ،امحلي «حدد ًا مام التحديد» :بلدة
�صحراوية ،الطيبة .ولعل الراوي ،حن ي�صر ا إى
اأنه رجل عادي من رجال البلدة ،يوؤكد اأن معرفته
م تنبع من نظريات علمية ن�صاأت ي غر موقع،
بل من تب�صره لواقعه اخا�س امحدد بالزمان
وامكان (ومنها «الزمكانية») .ولكنه م يقارب

وبف�صل ذلك الوعي الذاتي نف�صه ،اأدرك
ع�صاف اأن الإن�صان كائن «زمكاي»؛ اأي متجذر
ي زمان ومكان حددين .اأمر بدهي؟ لي�س ا إى
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هذا الواقع بنظرة �صيقة؛ اأي نفعية مبا�صرة،
بل بنظرة ا إن�صانية ،قائمة على القيم ام�صركة
بن النا�س والأ م ،يلتقي بها كل ا إن�صان بو�صفه
ا إن�صاناً .ا إنه جرد فاح و�صياد ،م�صلح بوعي
متجذر ي امكان اخا�س ومنفتح على الإن�صانية.

القامو�صي القدم كما يرد ي ل�شان العرب .kÓãe
بل حيل ا إى مفهومها احديث الذي يقت�صي
�صرطن �صرورين متكاملن :قيام فرد م�صتقل
يختار بحريته النت�صاب ا إى جموعة ا إن�صانية
مرتبطة بوطن ،والقبول م�صر م�صرك ي�صري
على الثنن معاً .اأما م�صامن هذين ال�صرطن
فلي�س لها حديد ناجز مطلق ي�صري ي كل
زمان ومكان؛ ا إذ ت�صدر عن قيم تتحول بتحول
اح�صارات والثقافات من جهة ،وتتغر بتغر
الزمان الذي يفر�س �صروطه اخا�صة .فالقيم
لي�صت ثابتة ،وا إل جمدت و أادّت ا إى ا�صتاب من
يعتنقها ،بل هي حركية تتبدل ،لكن دون اأن تتخلى
عن منطلق اأوي يخجمع عليه قوم بعقد م�صرك،
هو اأي�ص ًا رهن التحول .لذا ل ي�صح تقوم �صيغة
امواطنة التي يج�صدها ع�صاف معاير خارجية
مطلقة ت�صري ي كل زمان ومكان ،بل بامبادئ
التي �صنّها لنف�صه بوعي ذاتي ما يجب اأن يقوم
عليه امجتمع والفرد امنتمي ا إليه.

تلك هي �صورة امثقف ي »Yh :äÉjÉ¡ædG
ذاتي يقيم منه فرد ًا م�صتق ًا ذا هوية متفردة،
وروؤية �صاملة لاإ ن�صان اأو ال�صرط الإن�صاي ،وجذّر
ي امكان والزمان اخا�صن م�صفوع بانفتاح كلي
على جوهر الإن�صانية.

الثقافة وامواطنة
امواطنة ،كالثقافة ،دال ل يرد بتات ًا ي ن�س
الرواية ،بينما مدلوله ماأ جوانبه .م اأقع ي
مراجعاتي امتكررة لن�س الرواية على اأي كلمة
من جذر «وطن» ت�صر من قريب اأو بعيد ا إى هذا
امفهوم .ومع ذلك ،ل يكتمل تو�صيفنا ل�صخ�صية
ع�صاف ا إل بهذا البعد الأ �صا�صي .فال�صخ�صية ل
ترز ماحها فقط من خال معلومات ترد ي
ال�صرد �صراحة ،على ل�صان الراوي اأو ال�صخ�صيات
اأو ال�صخ�صية نف�صها ،بل اأي�ص ًا من خال خطابها
وت�صرفها ،كما تنبّه عليه ال�صرديات احديثة.10
والواقع اأن ع�صاف ًا ي خطابه ،كما ي ت�صرفه،
يج�صد ب�صكل وا�صح �صورة ناجزة للمواطن ،فا
عجب اأن يتخذه قومه ،بعد اأن نفذوا ا إى وعيه،
اأموذج ًا ما يجب اأن يكون عليه امواطن احق.

تتجلى امواطنة عند ع�صاف ،على م�صتوى
اأوي ،بالتزامه م�صر م�صرك يربطه بقومه.
ل من باب الذوبان ي جموعة تقرر ب�صكل اآي
م�صر اأفرادها ،ول من باب ت�صامن اجتماعي
تفر�صه امروءة اأو الأ خاق ،بل انطاق ًا من
قناعته باأن اكتماله كفرد حر م�صتقل يقت�صي
�صعوره بام�صوؤولية عن م�صر اجماعة م�صوؤوليتَه
عن م�صره اخا�س .يحيا حياته اخا�صة على
النحو الذي يرتئيه ،لكنه يبقى اأبد ًا م�صكون ًا بالهم
اجماعي وا إن أادّى ذلك اأحيان ًا ا إى جابهة قومه
ومقارعتهم .يت�صكل ح�س امواطنة عنده ي اأماط

بطبيعة احال ،ل تقت�صر �صفة امواطنة هنا
على ام�صاركة ي «موطن» اأو «وطن» مفهومه
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�صلوك حددة :ت�صامنه الإن�صاي مع امعوزين
من اأهل بلدته ،يقا�صمهم نتاج �صيده ل تكرم ًا
ول طمع ًا ب�صهرة اأو ان�صياع ًا لفر�س ديني ،بل
مجرد معاي�صته لهم؛ �صعيه الدائم ا إى �صلوك
ام�صلك الأ ف�صل ل�صمان رفاهية امجتمع امادية
وموه الإن�صاي؛ حواره ام�صتمر مع مواطنيه
لتوعيتهم ب�صرورة تبني ال�صلوك نف�صه على
ام�صتوى اجماعي .لذا قيد �صلوكه امعي�صي
مبادئ حدد مقت�صيات مار�صته لل�صيد ومط
عي�صه الب�صيط.ولذلك راح ي الوقت نف�صه يدعو
الآخرين ا إى الإقاع عن موقفهم ال�صتهاكي
غر ام�صوؤول ،ويفتق وعيهم الذاتي .بل م ياأنف،
ت�صامن ًا معهم ،ي اأن ي�صاركهم مغامرة رحلة
�صيد ترفيهية ،اأقدموا عليها بالغريزة دون تقدير
لعواقبها امحتملة ،حتى ينقل ا إليهم معرفة ل
تكت�صب بالتلقن بل عن طريق اخرة ال�صخ�صية.
كان قومه يعترونه «منعزلً ،غريب الأ طوار»،
اأقرب ا إى كلبه منه ا إليهم ،فا إذا به اأقرب ا إى
ذواتهم من «حبل الوريد».

قومه ،على فن احديث وفن الإ�صغاء .ولكنه م
يكتف معرفة ختزنة ي الذاكرة اجمعية ،اأو
ِ
معلومات تراكم تراكم ًا ع�صوائي ًا كما تي�صروبقدر
ما ي�صع الذاكرة اختزانه .بل أاوّل وغربل ثم اقتب�س
ما ا�صطفاه من تراثه ،ومثّله ،كما يتمثل اج�صد
ال�صليم الغذاء ،موؤونة تغذي وعيه لواقعه الراهن
ليكون قادر ًا على الت�صرف فيه بجدارة .م تكن
معرفته ح�س كفاءة ذهنية ول عبئ ًا يثقل ذاكرته
وي�صل ا إبداعه ،بل خرة حية تهبه قدرة على
الت�صرف بكفاءة ي واقعه الراهن ،ي حظته
احا�صرة.
بذلك البعد ،اأي بذلك النمط العملي من
امواطنة ،اأقر مواطنوه حن وعوا قدر ت�صحيته،
فجعلوا منه ،وهو الابطل على الإطاق والاخبر
ي اأي علم حديث ،موذج امواطن احق.

خامة
م يعرف القارئ العادي عبد الرحمن منيف
ا إل من خال رواياته التي تف�صح اأ�صاليب القمع
ال�صائدة ي كافة الأ نظمة العربية بن�صب متفاوتة.
وكثر ًا ما نظر ا إليه النقاد ب�صيء من التعاي،
بو�صفه طارئ ًا على الرواية من عام ال�صيا�صة،
يوظفها لن�صر اأفكاره ،دون اأن يتملك طاقة
ا إبداعية كافية .ا إن اموقفن جحفان ،ي نظري؛
فالأ ول ل يرى ي الأ دب ا إل ر�صالة مبا�صرة حر�س
القارئ على الفعل وفق اآيديولوجية معينة اأو من
زاوية حددة ،بينما الثاي اأخذ ميل ،ل �صيما
بعد امرحلة الواقعية ،ا إى التاأكيد على التجديد ي

وتتجلى امواطنة عند ع�صاف على ام�صتوى
الفكري ،ثانياً ،ي موقفه الثقاي الذي ل يقوم
على تكدي�س امعارف ،بل يتميز بتمثُل ن�صغها،
تراثية كانت اأو وافدة من �صتى الآفاق الإن�صانية،
ليحوّلها ا إى دم جديد يغتذي به .فقد أامّ ،اأ�صوة
بغره من اأبناء البلدة ،بكافة الأ قا�صي�س والأ خبار
والروايات التي يتناقلها جيل عن جيل ،وتذوّق
جماليات التعبر وعمق اخرة التي تن�صح منها،
ونفذ ا إى اأعماق اخيال اجماعي ،واأتقن ب�صكل
خا�س ذلك الأ �صلوب امعري الذي يقوم ،عند
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الأ عمال الروائية تدعو ا إى حداثة ما ،فذلك
عنوان امرحلة التي نتخبط فيها .ولكن ،عند من
نرى هذا احد�س -الذي حاولنا طرحه هنا-
بحداثة تتجذر ي تراثها وبيئتها لتبدعهما من
جديد �صعي ًا لقيام جتمع حر مبدع ،انطاقا من
الفرد متحرر الوعي امبدع لعامه؟ وهل ن�صتطيع
اأن ننكر اأن الوعي امدي الذي اأطلق انتفا�صات
«الربيع العربي» -قبل اأن يخبو اأو يرتد اأو ينتك�س
ا إى عنف عبثي اأحياناً -ا إما هو ج�صيد حي
مقولت عبد الرحمن منيف؟ من يوؤمن منا باأن
الفكرة ل موت ،وا إن خبا وهجها ،ل بد من اأن
يوؤمن اأي�ص ًا باأن هذا الربيع �صيتفتق يوماً ،وا إن
طال خا�صه ،ا إن ارتفعنا ا إى م�صتوى احدث
و«بدّلنا ما ي اأنف�صنا»u

ال�صكل الروائي بو�صفه معيار ًا للتجديد والإبداع.
والواقع اأن جال الأ دب هو ا إثارة الوعي -ل ر�صم
النهج الآيديولوجي -وو�صيلته هي التعبر الفني
امائم -ل البحث عن الطرافة لذاتها .ولو كان
الأ مر عك�س ذلك ،ما اعترنا د�صتويف�صكي مث ًا
من الروائين الكبار .ومهما يكن من اأمر ،قد
نختلف ي احكم على فنية عبد الرحمن منيف،
غر اأننا ل ن�صتطيع ا إل الإقرار بفرادة نظرته ا إى
الق�صايا الكرى التي ت�صغل العام العربي راهناً،
وب�صعيه لإيجاد ال�صكل الروائي امائم .ولعل
القارئ ي�صاطري الراأي ي اأن مقاربته للثقافة
وللمواطنة ،ما توقفنا عنده ي هذه العجالة،
تكاد تتجاوز ،بعمقها و�صداد حكمها ،جمل ما
نقروؤه من روايات ،اأقله ي هذا امجال .ا إنّ كافة

70

العدد الثالث والثمانون 2013

الهوام�س
� -1صدرت عام  1978عن دار الآداب ،بروت.
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التاريخ جاز ًا روائياً
فخري �شالح

 òæeعقدين اأو اأكر من الزمن ،عادت علقة الرواية العربية بالتاريخ جدداً لت�شبح
هاج�شاً من الهواج�س التي تقلق الروائين ،وكذلك النقاد والباحثن والقراء .فكثر
من الروائين ي هذه امرحلة من تاريخ العرب امعا�شرين يعودون ا إى اما�شي البعيد اأو
القريب ليحفروا على اأحداثه و�شخ�شياته ،ويعيدوا ت�شكيل التاريخ بحيث ي�شاعدهم ي
تف�شر احا�شر .العرب ي هذا الزمان مرون باأزمة هوية ،يقلقهم حا�شرهم ،كما يخيفهم
م�شتقبلهم ،وي�شعرون باأن مكر التاريخ يحيق بهم .فلماذا ل يحاول الروائيون ال�شتعانة
بتجارب التاريخ ليقراأوا من خللها احا�شر الرجراج الذي ل يقدم اأجوبة عن اأ�شئلة
الوجود امعقدة امربكة؟
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هذا يف�صر اللجوء الكثيف ا إى امادة التاريخية
ي الكتابة الروائية العربية ي الوقت الراهن.
فالروائيون الذين ا�صتغلوا طوال حياتهم على
امادة اليومية ،وعلى احا�صر وهواج�س الفرد فيه،
بداأوا يحفرون ي امادة التاريخية علّها ت�صعفهم
باأجوبة ل يعرون عليها ي التجربة اليومية التي
يت�صابك فيها اما�صي باحا�صر ،ويلوح ام�صتقبل
من خالها غام�ص ًا مقلق ًا ل مامح حددة له.

فالأ ول يعمل على مادة تخييلية فيما يعمل الثاي،
افرا�صاً ،على مواد تنتمي ا إى عنا�صر واقعية
تاريخية ،وعلى احوليّات وامواد امرويّة ب�صورة
متواترة على األ�صنة العديد من الرواة وم�صجلي
وقائع التاريخ .تبتكر الرواية عامها ،وت�صوغ
�صخ�صياتها والأ حداث التي ت�صكل عوام هذه
ال�صخ�صيات ،فيما ي�صعى اموؤرخ ا إى �صرد اأحداث
التاريخ وتركيبها و�صياغة ن�صق تف�صري لهذه
الأ حداث ،بحيث يبدو التاريخ متناغم ًا ومنطقي ًا
ومقنع ًا لدار�صيه والراغبن ي التعرف على
�صعود اممالك وهبوطها ،واأ�صكال �صر احياة
وطرق عي�س الب�صر ي الأ زمنة ال�صالفة .ظاهراً،
يبدو كل من عامي الروائي واموؤرخ متفارقن ل
يلتقيان ،لأ ن الروائي ي�صنع مادته ،فيما يعمل
الثاي على توليف مادته؛ على جمع �صظايا عامه
من اأفواه الرواة و�صحائف الكتب .الأ ول مبتدع
للعوام وال�صخ�صيات والأ حداث والف�صاءات ،اأما
الثاي فهو معني با�صتعادة العوام وال�صخ�صيات
والأ حداث والف�صاءات التاريخية من غياهب
الن�صيان .من هذا امنظور ،يبدو الروائي �صانعاً،
اأما اموؤرخ فجامع .ومن هذا امنظور اأي�صاً ،تكون
غاية الرواية هي حقيق امتعة والإدها�س ي
الوقت الذي يهدف فيه التاريخ ا إى الو�صول ا إى
«احقيقة التاريخية» .الرواية تلفيق وا�صطناع،
والتاريخ �صعي ا إى الو�صول ،با إخا�س البحث
والعلم ،ودقة اماحظة والتب�صر ،ا إى كبد
«احقيقة» اخافية ي تتابع اأحداث تاريخ الب�صر
والعام.

ا إن اللجوء ا إى التاريخ لي�س هاج�ص ًا �صردي ًا
�صكلي ًا فقط ،بل هو ي الأ �صا�س هاج�س �صيا�صي
مت�صل باأزمة الهوية والتجربة الوجودية التي
يخو�صها الإن�صان العربي امعا�صر .ل يت�صل بحث
الروائي ي مادة التاريخ محاولة جديد روح
كتابته ،اأو رغبة ي ا إعادة تاأويل التاريخ جدداً،
بل يت�صل ي الأ �صا�س محاولة البحث عن الآليات
(اميكانيزمات) التي حركت ذلك التاريخ،
ومكن اأن تكون هي نف�صها التي حرك احا�صر.
ا إن عمل الروائي ي�صتبك هنا مع عمل اموؤرخ الذي
ي�صعى ا إى تاأويل التاريخ ،لكنه يتجاوزه ،ي خطوة
متقدمة ا إى الأ مام ،ليوؤول احا�صر ويقع على
تف�صر م�صكاته امركبة ومع�صاته امعقدة التي
ل تف�صرها امعارف ال�صيا�صية وال�صراتيجية
وعلوم النف�س والجتماع .هكذا ت�صبح الرواية
ك�صف ًا عن اما�صي واحا�صر ي الآن نف�صه .دون
ذلك ل تتجلى امعاي العميقة لرحلة الروائين
العرب ي الوقت الراهن ا إى تاريخ اأمتهم القريب
.ó«©ÑdGh
لكن ما يبدو للوهلة الأ وى هو اأن الرواية
والتاريخ ينتميان ا إى حقلن متباعدين ماماً؛

لكن امفارقة الكامنة ي هذا الت�صور،
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الذي ي�صع الرواية والتاريخ ي حالة من التقابل
والت�صاد ،تنبع من اأنّ عاقة الرواية والتاريخ
وثيقة ا إى حد وجود نوع من التازم بينهما ي
الع�صور احديثة؛ فكل منهما �صروري لاآ خر،
وعامة على ح�صوره وحيويته .لقد ظهرت
الرواية ،كنوع اأدبي ،بو�صفها دللة على بزوغ
ع�صر جديد وفئات اجتماعية �صانعة للتاريخ،
فكانت من ثمّ النوع الأ دبي 1الذي يدل ،ح�صب
جورج لوكات�س ،على �صعود الرجوازية الأ وروبية،
والنظر ا إى تلك الرواية بو�صفها ختر ًا لفح�س
تطلعات تلك الطبقة ال�صاعدة .ا إ�صافة ا إى هذه
ال�صلة الوثيقة بحقبة تاريخية حددة من تاريخ
الب�صرية ،فا إن التاريخ هو مو�صوع الرواية؛ تاريخ
الب�صر وامجتمعات والفئات الجتماعية الطالعة
وكذلك الهام�صية امقيمة على اأطراف امجتمع.
والأ هم من ذلك هو اأن تاريخ الفرد يعد مو�صوع
الرواية بو�صفها نوع ًا اأدبي ًا حديث ًا ي�صخ�س اأتواق
الأ فراد وعامهم الداخلي والفجوة العميقة القائمة
بن �صِ ر هوؤلء الأ فراد وحيطهم الجتماعي.2
بهذا امعنى ،ي�صعب ف�س ال�صتباك احا�صل
بن الرواية والتاريخ ،وا إقامة جدار فا�صل �صميك
بن الرواية وما ي�صمى ي حقل امعرفة التاريخية
الت�صجيل التاريخي ¿ C’ ,Historiography
قطاع ًا من الكتابة الروائية ،ي ما�صي النوع
الأ دبي وحا�صره ،ي�صتغل على امادة التاريخية
نف�صها التي يعيد اموؤرخ تركيبها وتاأويل معناها.

التاريخي وال�صخ�صيات امذكورة ي حوليات تلك
امرحلة ،م�صيف ًا ا إليها �صخ�صيات متخيلة ت�صاعده
ي تاأثيث امكان وا�صتعادة حرارة اللحظات
الإن�صانية والأ زمنة الراحلة ل�صخ�صياته احقيقية
وامتخيلة .ول يختلف عمل اموؤرخ بهذا اخ�صو�س
كثرا عن عمل الروائي .3فالكتابة التاريخية ،كما
يوؤكد عدد من اموؤرخن امعا�صرين ،تنطوي على
الكثر من ا إعادة بناء الوقائع وتركيب الأ حداث،
والتخييل كذلك ،لكي ت�صتطيع تاأويل امادة
التاريخية التي تعمل عليها .وهي بذلك تتقاطع مع
الكتابة الروائية وت�صتعر بع�س اأدواتها واأ�صاليبها
ي ر�صم ال�صخ�صيات وحديد معام الأ مكنة
وتاأطر امراحل الزمنية التي تدور فيها اأحداثها.
فهل يتبادل الروائي واموؤرخ الأ دوار ي ما يطلق
عليه «الرواية التاريخية» بامعنى الوا�صع للتعبر؟
وهل يعمل الروائي على جمع مادته التاريخية
التي يقيم منها معماره الروائي؟
اأجل ،هذا ما يفعله روائيون مثل اأمن معلوف
وعبد الرحمن منيف ور�صوى عا�صور وربيع جابر
ويو�صف زيدان ووا�صيني الأ عرج وا إليا�س خوري،
وعدد اآخر من الروائين ،لأ ن امادة التاريخية ،من
و�صف للمكان ولطبيعةالفرةالزمانية وكيفيةعي�س
ال�صخ�صيات وما ترتديه من ماب�س ،وتتناوله
من طعام...ا إلخ ،هي الأ �صا�س الذي تت�صكل منه
امادة التخييلية .وبغ�س النظر عن درجة التزام
الروائي بتقدم و�صف دقيق للمرحلة التاريخية
التي يتخذها مو�صوع ًا له ،وامكان الذي ت�صعى فيه
�صخ�صياته الروائية ،فا إن توفر امادة التاريخية
الأ ولية هو اخطوة الأ وى التي يقوم بها الروائي.

يقوم الروائي ،م�صتخدم ًا التخييل وا إعادة
بناء امرحلة التاريخية التي يتخذها مو�صوع ًا له،
بعملية تركيب جديدة للوقائع والأ حداث والظرف
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انطاق ًا من الت�صور ال�صابق ،تبدو
روايات �صرفانتي�س وفلوبر وتول�صتوي وديكنز
ود�صتويف�صكي وماركيز و�صاراماغو �صرورية لفهم
تاريخ الب�صر امعا�صرين .بدون روايات توفيق
احكيم ويحيى حقي وجيب حفوظ وفوؤاد
التكري وجرا ا إبراهيم جرا وتوفيق يو�صف
عواد وغ�صان كنفاي وحنا مينة والطيب �صالح
والطاهر وطار ،ي�صعب اأن نفهم دخول العرب ي
الزمان احديث ،وحاولتهم اخروج من ع�صر
ال�صتعمار الذي مازال ينوء بكلكله على �صدورهم
ا إى هذه اللحظة.

وعلماء النف�س بتلك ال�صخ�صيات ليف�صروا معنى
الوجود الب�صري و�صرورة اأحداثه واآلية عمله.
يخطئ اأي موؤرخ معا�صر ا إذ يتنكب الرواية
ويهملها اأو يتعاى عليها ،حن يكتب تاريخ حقبة
من احقب ،ويقوم بتاأويل العاقات النا�صبة بن
الفاعلن ي تلك احقبة التاريخية .لي�س التاريخ
جرد �صرد لأ خبار الزعماء والقادة ،وت�صجيل
للحروب وامعارك الطاحنة التي دارت بن الب�صر،
بل ثمة حقائق �صغرة ووقائع يومية ،واأ�صرار
خفية ،وعام موج ي القاع ل ي�صتطيع �صوى روائي
موهوب اأن يك�صفه لنا .هذا العام جزء اأ�صا�صي
من مادة اموؤرخ احاذق الذي ل ينغم�س ي ت�صجيل
الوقائع .جيب حفوظ بالن�صبة من يكتب تاريخ
م�صر امعا�صرة اأهم من امادة ام�صجلة وال�صرد
التاريخي الذي نعر عليه ي ال�صحافة وكتب
التاريخ .كذلك فا إن غ�صان كنفاي من يحاول اأن
يكتب تاريخ فل�صطن امعا�صر هو اأكر ا إفادة من
العديد من اموؤرخن وكتاب الوقائع .ا إن امادة
الت�صجيلية تبدو �صماء ،فيما يكتب الروائي التاريخ
الروحي لل�صعب اأو الفئة اأو اجماعة الب�صرية التي
ي�صتعيدها اأمام عيني قارئه.

هكذا تبدو الرواية تاريخ ًا موازي ًا للب�صر،
ب�صخ�صيات واأحداث تقع خارج الواقع ،ولكنها
تبدو داخلة فيه ،معرة عنه ب�صورة اأكر عمق ًا
و�صر ًا حياة مواطنيه احقيقين الذين عا�صوا
واندثروا .الروائي ذو العن الثاقبة ،العن الثالثة،
قارئ تاريخ حقبته ،ي�صتطيع اأن يعيد تخليق
الأ حداث وال�صخ�صيات ،ويعيد تركيب الأ مكنة،
ور�صف الأ زمنة ،بحيث ي�صبح ي ا إمكان قرائه اأن
ي�صتعيدوا معه اللحظات الغاربة والوجوه الغائبة
التي م ي�صجل ماحها اأحد غر الروائين
الذين حيا �صخ�صياتهم مثلها مثل ال�صخ�صيات
الواقعية التي حفرت لها مكان ًا ي كتب التاريخ.
مثل املوك والقادة والفاحن وامخرعن ،تعي�س
ال�صخ�صيات الروائية حياتها اخا�صة خارج كتاب
التاريخ وداخله ي اآن؛ فهي تبدو جرد كائنات
ورقية ت�صبح ي ف�صاء القراءة ،لكنها ي الوقت
نف�صه ت�صبح جزء ًا ل يتجز أا من مادة التاريخ
نف�صها .هكذا ي�صتعن اموؤرخون وعلماء الجتماع

ي كتابه عن الرواية ال�شتارة :مقالة ي
�شبعة اأجزاء ) ،)2005ي�صرح الروائي الت�صيكي
ƒgh .ïjQÉàdÉH ájGhôdG ábÓY Gôjófƒc ¿Ó«e
بالأ حرى ي�صتعيد النوع الروائي بو�صفه قراءة
للعاقة امعقدة التي تقوم بن الب�صر من جهة
ومكانهم وزمانهم من جهة اأخرى .وعلى الرغم
من اأن كونديرا يظهر وكاأنه يقوم بتاأويل عمله
الروائي ال�صخ�صي ،ويك�صف لقارئه عنا�صر ذلك
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العمل ،وا�صتباكه مع روائين كبار مثل �صرفانتي�س
وفلوبر وماركيز وكارلو�س فوينتي�س ،فاإن ما
يهمنا من كامه هو اأنه َي خع ّد الرواية كتاب الكتب،
كما كانت الفل�صفة علم العلوم ي يوم من الأ يام.
يكتب كونديرا اأن وعينا بالتاريخ مكون اأ�صا�صي
من مكونات ا�صتمتاعنا بالفن ،كما اأن «ا إح�صا�صنا
بال�صتمرارية قوي ا إى درجة اأنه ي�صبح داخ ًا ي
تذوقنا لأ ي عمل فني» .ويوا�صل الروائي الت�صيكي
الت�صديد على تاريخية الفنون ،ومن ثمّ تاريخية
الرواية ،قائ ًا ا إنه ل معنى للفن بحد ذاته؛ فهو
جزء ل يتجز أا من تاريخ امجتمع ،مثله مثل تاريخ
اماب�س ي ذلك امجتمع ،مثل تاريخ دفن اموتى
والزواج والطقو�س ،والريا�صة ،والحتفالت.

اأحداث التاريخ ،بل يعمل على تنبيه القراء على
الت�صابه بن اما�صي واحا�صر ،واأ�صباب ف�صاد
العام التي مازالت مقيمة ي قلب التاريخ اممتد
من اما�صي ا إى احا�صر ا إى ام�صتقبل.
انطاق ًا من هذا الت�صور ،مكن النظر ا إى
ان�صغال الرواية العربية با�صتعادة التاريخ خال
العقدين الأ خرين على الأ قل ،وا إى �صعود نوع
«الرواية التاريخية» بعد تفاقم اأزمة الهوية لدى
العرب امعا�صرين .لقد اأ�صبح التاريخ ،الذي
حول ا إى �صرد روائي ،و�صيلة للك�صف عن اأ�صباب
العطالة التاريخية ،و�صعور عرب هذا الزمان
بغربة احا�صر وغمو�س ام�صتقبل .ا إن الرواية
تعمل على �صد التقطّ عات والفجوات وامناطق
امعتمة التي تركها الت�صجيل التاريخي ،م�صفية
حيوية على اأحداث التاريخ ،ومعطية معنى راهن ًا
لتلك الأ حداث.

,ïjQÉàdG ô°UÉæYh ,ïjQÉàdG ó«©à°ùf Gòµg
ا إى وعي الرواية ،ووعي كتابتها؛ فالرواية جزء
من التاريخ ،وهي تعمل على التاريخ بعنا�صره
ال�صغرة :تاريخ الوعي الفردي ال�صيكولوجي
الدقيق ،وتاريخ الهواج�س الداخلية ،وتاريخ الفئات
وامجموعات ال�صغرة ي امجتمعات .كما تعمل
على عنا�صره الكبرة :تاريخ ال�صعوب والأ عراق،
والثورات والتحولت الكرى .لو اأعدنا تاأمل النوع
الروائي من هذا امنظور ،فا إن ي الإمكان ا إعادة
ت�صنيف الكتابة الروائية عر الع�صور حت عنوان
كبر هو التاريخ ،بحيث نرى فيه مكون ًا اأ�صا�صي ًا
من مكونات الرواية .لكن هذا التقاطع احيوي
بن النوع الروائي والتاريخ يف�صي بال�صرورة ا إى
حول التاريخ ا إى جاز روائي ،ا إى حكاية مثيلية
ت�صر مداورة ا إى احا�صر ،وت�صعى ا إى تاأويل
�صيغ ا�صتغاله .ل ي�صعى الروائي ا إى بث احياة ي

مكن لنا اأن ن�صرب مث ًا وا�صح ًا على هذا
الت�صابك عميق الدللة بن اما�صي واحا�صر ،اأو
على قدرة اما�صي على اأن ي�صيء احا�صر ،وعلى
حول التاريخ ا إى اأمثولة ،رواية ثلثية غرناطة
لر�صوى عا�صور .ونحن نعر على الروؤية امركزية
امقيمة ي خلفية الرواية ي اجزء الثالث من
الثاثية الرحيل ،ي عنوانه مبا�صر الدللة ،الذي
يحكي عن رحلة علي حفيد مرمة ي اجاه بلن�صية
ثم عودته ا إى غرناطة ورحيله الق�صري عنها ثم
ا إقامته ي قرية اجعفرية ،وعودته ا إى الأ ندل�س
راف�ص ًا الرحيل ،ي ا إ�صارة دالة ا إى ما يقع خارج
ال�صياق التاريخي للرواية ،وا إ�صقاط الكاتبة عودة
علي ا إى الأ ندل�س على احالة الفل�صطينية التي
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يبدو من خال خامة هذا اجزء من العمل اأن
الكاتبة تقيم معها عملية تنا�س تاريخي.4

واحة الغروب يعيد بهاء طاهر النظر ي مفهوم
التاريخ من خال جعل الإ�صكندر امقدوي يتاأمل
م�صار حياته ،موحد ًا العام القدم حت �صنابك
خيله .يتحدث الإ�صكندر من برزخ موته ،متطهر ًا
من اأدران طغيانه و«جرائمه» ،وم�صتنكر ًا ما فعلته
يداه باأعدائه واأ�صدقائه .ويت�صح لنا من الوجهة
التي يتجه نحوها ال�صرد اأن ا�صتعادة الإ�صكندر
ي رواية تقع اأحداثها ي م�صر ي اأثناء القرن
التا�صع ع�صر تهدف ا إى الإ�صارة ب�صورة مواربة
ا إى الزواج الع�صوي غر امقد�س بن ال�صتعمار
والطغيان .يقول الإ�صكندر مقارن ًا بن حكمة
اليونان و«ا�صتبداد ال�صرق»« :هناك تعلمت اأن
اخوف ،ل احكمة ،هو اأ�صا�س املك .تعلمت اأنه ل
بد من ا إخافة العامة بالعقاب والعذاب على الأ ر�س
وي ال�صماء لكي يعرفوا الطاعة وال�صتقامة.
تعلمت اأنه يجب على احاكم األ ي�صمح للعامة
باحرية اأو بامتعة ،بل عليه اأن يعلمهم اأن يجدوا
امتعة ي اخوف .يجب اأن يعبدوي ي اخوف
وباخوف .هذا هو اأثمن در�س تعلمته من اآمون
وام�صرين.6

ت�صور ر�صوى عا�صور ،بلغة لهثة ،حالة
الحت�صار امت�صارع للوجود العربي ي الأ ندل�س،
حيث يقرر احكام الق�صتاليون ترحيل العرب
ختن�صرين لأ نهم ي احقيقة ظلوا م�صلمن ي
ام ّ
ال�صر يحافظون على دينهم ومار�صون �صعائرهم
ي غفلة عن عيون الإ�صبان ،ويتعلمون العربية
�صر ًا ويتم�صكون كذلك بالعادات العربية .لكن
الكاتبة تعيد ت�صكيل امادة التاريخية ،التي تقع
ي بوؤرة العمل ومثل اخلفية التي تن�صج ر�صوى
عا�صور عامها الروائي ا�صتناد ًا ا إليها ،م�صتعينة
بام�صادر التاريخية 5التي حكي عن اموري�صكين،
ما يتنا�صب مع اللحظة التاريخية امعا�صرة.
ومع اأنها حافظ على اخلفية التاريخية ،وتقيم
معمارها الروائي على ما تقر�صه من التاريخ
وتعمل على توليفه ي ثاثيتها ،كما ت�صعى ا إى
جعل �صخ�صياتها تتحرك حية على الورق ،فا إنّ
ما يفعله علي ا إذ يغادر اميناء ،راف�ص ًا الرحيل
عائد ًا ا إى الأ ندل�س ال�صائعة ،هو مطابقة رمزية
بن الأ ندل�س وفل�صطن؛ اأندل�س العرب ال�صائعة
اجديدة .ولعل هذا البعد الرمزي الذي يغلف
الرواية ،وين�صج عاقة بن اما�صي واحا�صر ،هو
ما يجعل الكتابة الروائية تغذ خطاها مبتعدة عن
عملية الت�صجيل التاريخي لتحيا ي بعدها امجازي
وف�صائها امتخيل.

كام الإ�صكندر ال�صابق هو ا إعادة كتابة
للتاريخ ،وا إن�صاء لإ�صكندر اآخر يتطابق مع الطغاة
امعا�صرين ،لي�صهل من ثمّ حويل ال�صرد الروائي،
الذي يبني مادته من كِ �صَ ر التاريخ و�صظاياه ،ا إى
جاز؛ ا إى كتابة توؤ�صر ي اجاه اللحظة اماثلة.
ي �صكل اآخر من اأ�صكال ا�صتخدام امادة
التاريخية ،يتخذ ا إليا�س خوري ي روايته باب
ال�شم�س من «الرواية الفل�صطينية» لزمن النكبة
الهيكل الذي يبني عليه ت�صوره معنى اماأ�صاة

�صاأقدم مثا اآخر على هذا النوع من الكتابة
الروائية الذي يقوم بتوليف امادة التاريخية
بحيث يتحول التاريخ ا إى جاز روائي .ي رواية
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الفل�صطينية .ا إنه يعيد ت�صكيل عنا�صر احكي،
وو�صف ال�صخ�صيات ،وتاأمل جغرافية امكان
وا�صتعادة روائحه ،ويجدل ذلك كله بخرته
لتجنيب الرواية الوقوع ي التقليدية وال�صرد
اخطي الرتيب ،الذي يقتلها ويعود بها ا إى
زمان البدايات ،وذلك من خال احركة
امتناوبة لأ زمنة احكي ،وا إدخال حبكات موازية
للحكاية الرئي�صية ،وامزج بن �صمائر امتكلمن،
وا�صتخدام اأ�صلوب القطع ال�صينمائي ثم العودة
ا إى احكاية التي ي�صردها الراوي على م�صامع
رجل �صبه ميت ،وت�صعيد احكايات ا إى م�صاف
تعبر ال�صخ�صيات الرمزي عن وجود اأكر �صمو ًل
يتمثل بالق�صية الفل�صطينية .ت�صبح الرواية ي
هذه احالة وعاء حكايات وجارب وا�صتعادات،
وتاأمات وانثيالت �صخ�صية ،وحاولة لتزويج
احكايات الفردية ما هو تاريخي ورمزي
وجريدي عر تاأمل معنى اموت ي �صيغتيه
الوجودية والرمزية كذلك.

احكاية ال�صخ�صية للراوي ،وي البيت الأ خر
نعر على جدْ ل حكاية موت ال�صينمائي اللبناي
مارون بغدادي مع احكاية ال�صخ�صية للراوي
اأي�صاً .اأما ي الفرا�شة الزرقاء hكنت اأمراً
hنظرة اأخرة على كن �شاي hيو�شف الإجليزي
hبريتو�س ،فثمة تغريب للمكان والزمان وا إيهام
بتاريخية امادة التي يبني عليها الكاتب رواياته،
بحيث ي�صبح التاريخ �صورة من �صور احا�صر،
وجاز ًا مراوغ ًا له.
الأ مر نف�صه يحدث ي روايات الكاتب العراقي
علي بدر الذي ي�صعى ا إى ا�صتعادة حقب من تاريخ
العراق عر قراءة األيغورية ،وحاكاة �صاخرة
لوقائع وحكايات ونثار تواريخ يعمل الروائي على
كتابتها جدد ًا من خال �صخ�صيات متخيلة
واأحداث غرائبية .هذا ما يفعله ي روايته امرحة
بابا �شارتر التي يقوم فيها بكتابة تاريخ ان�صحار
امثقفن العراقين بالفل�صفة الوجودية من خال
ت�صوير مثقف عراقي يذهب ا إى باري�س ليتعلم
الفل�صفة الوجودية ،لكنه يعود ا إى بغداد وهو
يتقم�س ال�صكل اخارجي جان بول �صارتر،
معتقد ًا اأنه ي�صبح بذلك فيل�صوف ًا وجودياً .ثمة ي
الوقائع التي ي�صردها الراوي عن حقبة ال�صتينات
ما يثر ال�صحك والبت�صام ال�صاخر .لكن جوهر
الكتابة الروائية ي بابا �شارتر يتمثل ي نقد
الثقافة الق�صرية ورغبة امغلوب ي تقليد الغالب
ي زمان اخروج الوهمي من حكم ام�صتعمر
والدخول ي ال�صتقالت امنقو�صة.

ي جهة مقابلة ماماً ،نعر فيما يكتبه ربيع
جابر على اأ�صكال مغايرة من امقاربة الروائية
للمو�صوعات واحيوات التي يحكي عنها .ا إنه يكتب
ما مكن اأن ن�صميه «رواية القناع التاريخي» ،حيث
يعمل ي معظم رواياته على احفر التاريخي،
ثم ا إنه يعيد توليف مادته التاريخية ،عام ًا
على تغريب مو�صوعاته و�صخ�صياته ،وكذلك
الأ زمنة والأ مكنة التي تتحرك ي ف�صائها هذه
ال�صخ�صيات .ي رالف رزق اه ي امراآة يقدم
ربيع جابر حكاية عام الجتماع اللبناي امنتحر
رالف رزق اه خحوّر ًا هذه احكاية لتت�صافر مع

ي روايته عزازيل ،التي تتخذ �صكل ترجمة
خطوط م�صيحي عتيق يعود ا إى القرن الرابع
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�صبق هو اأن �صر الأ حداث ي الرواية ،وتراجيديا
ال�صخ�صيات فيها ،ت�صكل جاز ًا اأو اأمثولة ما
يف�صي ا إليه التطرف ي كل زمان ومكان ،ي
اما�صي كما ي احا�صر ،وكاأن ال�صرد الروائي هو
الرياق ال�صاي ل�صم التطرف والإرهاب الفكري
الذي ي�صري ي عام �صخ�صيات عزازيلÉªc ,
ي�صري ي زماننا.

اميادي ،يعمل يو�صف زيدان على بث احيوية
ي امخطوط امدّعى ،وتوليف ك�صر و�صظايا من
تاريخ ال�صراع امذهبي ي الكني�صة ام�صيحية
ال�صرقية ،لإ�صفاء معنى على حا�صر العام
العربي والإ�صامي ،بل على حا�صر العام ي
جمله .وتلخ�س رحلة الراهب هيبا رحلة الكائن
ي بحثه عن معنى للعي�س والوجود ،و�صعيه الدائب
لفهم عاقة اه بالإن�صان والعام .لي�س مكن ًا
فهم هذا العمل الروائي ،الذي يتتبع خطى راهب
ي �صفره الطويل امنهك ي اجغرافيا ،وكذلك
ي مدارج ال�صك والإمان� ،صوى ي النظر ا إليه
بو�صفه جاز ًا روائي ًا للحا�صر ام�صقوق بخنجر
ال�صراع الديني والطائفي وامذهبي .ا إن بوؤرة
تركيز العمل هي بحث الراهب ام�صري عن اأ�ص�س
عقانية لإمانه ام�صيحي ،وعلى الأ �صح حاولته
فهم ام�صيحية بو�صفها مظهر ًا من مظاهر الإمان
ي الأ ديان التوحيدية ال�صرقية .لكن الأ هم ما

ل معنى لرواية عزازيل خارج هذا ال�صياق
من الدعوة ا إى نبذ العنف والتطرف ،وتبجيل
الرحلة نحو الإمان باحياة ،واحياة ي الكتابة؛
فكما يقول عزازيل لهيبا« :حيا يا هيبا لتكتب،
فتظل ح ّي ًا حتى حن موت ي اموعد ،واأظل ح ّي ًا
ي كتاباتك .اكتب يا هيبا ،فمن يكتب ل موت
 .7Gk óHCGولعل الكتابة الروائية هي اأكر �صيغ الكتابة
قدرة على بث احياة ي كل ما م�صى وانتهى .ا إنها
التاريخ م�صتعاد ًا من جديد ،والعام وقد قام من
موته امجازيu
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الإخراج الروائي ولعبة الت�ضكيل ال�ردي
ي رواية احا�ضة �ضفر لأ حمد اأبو �ضليم
ن�شال القا�شم

 QhóJاأحداث رواية احا�ضة �ضفر لل�شاعر والروائي اأحمد اأبو �شليم ي الفرة الواقعة
بن عام  1982بعد خروج امقاومة الفل�شطينية من بروت ،وتوقيع اتفاقية «اأو�شلو» عام
 .1993ويتناول فيها الكاتب جربة خروج امقاومة الفل�شطينية من بروت بعد الجتياح
الإ�شرائيلي �شيف عام  1982وما تلها من ت�شتت امقاتلن الفل�شطينين ي مناي الدول
العربية وانهيار خيار الكفاح ام�شلح من اأجل ا�شرداد فل�شطن .وتبدو الأ حداث ي الرواية
اأ�شبه بف�شيف�شاء تفا�شيل �شغرة مفتتة ل رابط بينها ،يطيل الراوي التوقف عندها وو�شفها
وا�شتنطاق دللتها بالن�شبة لل�شخو�س ،تفا�شيل تتناثرها العوام الداخلية واخارجية
ل�شخو�س ل ناظم لهم �شوى �شرة الت�شرد وال�شياع ،حيث ل ملذ ول نقطة ارتكاز يقف
عليها الكائن وحيث الوطن لي�س �شوى جرد ذكريات بعيدة وغائمة .ومنذ ال�شفحة الأ وى
ي�شي الإهداء بعوام الن�س التي �شتواجه القارئ؛ فهو يقول( :ا إى ك ِل من �شيجازف بقراءة
الن�س امجنون ج ّداً ،الواقعيِ ج ّداً ،وكاأنه لعبة كلمات متقاطعة).
هذا ِ
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تقدم الرواية التي تدور اأحداثها ي بروت
وعمان ودم�صق وفل�صطن روؤية جديدة وختلفة
مرحلة غاية ي الأ همية من مراحل التاريخ
الن�صاي الفل�صطيني بلغة ر�صيقة ،واأ�صلوب مزج
بن تقنيات الكتابة الروائية اجديدة وبن الكتابة
الكا�صيكية ،كما ت�صور احياة الجتماعية
والقت�صادية وال�صيا�صية ي امخيم بطريقة جريئة
جد ًا �صمن اأ�صلوب �صيق ومثر؛ فا تقع ي مطب
امدح والتمجيد ،ول تنزلق ا إى القدح والإ�صاءة،
بل حاول اأن تعاين الواقع وتقدمه ب�صورة
ختلفة وفريدة ،م�صتقرئة النتائج من خال
مئات اخيوط التي تن�صجها لأ حداث واقعية جداً،
جنونة جداً ،لكنها تظهر كلعبة كلمات متقاطعة
كما ذكر اموؤلف ي ا إهدائه اموجه ا إى القارئ ي
.ájGhôdG ájGóH

اأن تنفرد بطرح روؤية مغايرة للروؤية ال�صائدة ي
امجتمع من النظر ا إى ما كان ي�صمى بامقاومة
الفل�صطينية على اأنها حركة تخريبية خلّفت كثر ًا
من اماآ�صي بن النا�س .وحن يتتبع القارئ م�صار
الرواية وتفا�صيلها يكاد يجزم اأن هذه الرواية
لي�صت ا إل خا�صة مذكرات �صخ�صية لأ حد اأفراد
الثورة الفل�صطينية ا إبان فرة وجود امقاومة
الفل�صطينية ي لبنان ،ومن ثم تدخلت فيها ري�صة
الكاتب بالإ�صافة واحذف والتعديل لإخراجها
ي �صورة عمل اأدبي مكتمل ،وهو ما ات�صح ي
دقة اخارطة امكانية لاأ حداث ،ورما يبدو
هذا ماث ًا ب�صورة مده�صة للقارىء ،حيث كانت
ا إحدى حطات البطل «عيتات» ،وهي من امناطق
التي كانت على خط التما�س ال�صاخن ي معارك
الف�صائل اللبنانية والإ�صرائيلية مع ف�صائل
امقاومة الفل�صطينية ،حيث كانت امعارك ي
هذه امنطقة على اأ�صدها لل�صيطرة على الأ ر�س،
ف�ص ًا عن عدد من الأ ماكن الأ خرى مثل« :جال
� -صمان  -كيفون  -عيناب».

ي�صتهل الكاتب روايته م�صهد احديث عن
والدته التي فقدت ابنها البكر وبقيت تبحث
عنه ل�صنوات وم ترك �صيخ ًا اأو عراف ًا اأو دجا ًل
ا إل وذهبت ا إليه .بحثت عنه ي الأ ردن ،و�صوريا،
وم�صر ،ولبنان ،والعراق ،وفل�صطن ،زارت كل
امعتقات وال�صجون ،وكل امنظمات الإن�صانية،
وكل مكاتب منظمة التحرير ،كانت تغيب طوي ًا
ثم تعود مك�صورة كاأنها �صاخت األف عام ،ما كان
يثر لدى اأبنائها القلق واحرة وال�صوؤال ،وبقيت
على هذه احال ا إى اأن اأ�صابها العمى وال�صلل
وهي تبحث عن عي�صى الذي م يكن �صوى جرد
.ºgh

وي رواية احا�شة �شفر نلتقي بام�صهد
الفل�صطيني ي تعدده احقيقي وي اأ�صواته
امتعار�صة؛ ففي هذه الرواية ننظر اى العام
الفل�صطيني من وراء عن ال�صارد التي تدخل بنا
ي متاهاته واأحجياته ومفارقاته .وتنه�س هذه
الرواية الفريدة على م�صهد نادر وغريب ي�صاحبنا
على امتداد �صفحاتها الثاثمئة وخم�س وثاثن
وهو م�صهد مقاتل فل�صطيني ذهب للدرا�صة ي
�صوريا وتطوع مع اأحد ف�صائل الثورة الفل�صطينية
ليقاتل ي لبنان ل�صببن رئي�صن :اأولهما الدفاع
عن وطنه وق�صيته ،وثانيهما البحث عن �صقيقه
الغائب.

ولعل ما ميز الرواية اأنها تعد من الأ عمال
القليلة التي تناولت تلك امرحلة ال�صائكة ،بل تكاد
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وللتفا�صيل ال�صغرة ح�صور مهم ي رواية
اأحمد اأبو �صليم :لعلعة البنادق ،واأزيز الر�صا�س،
والأ زقة ،واحارات ،والأ بواب امتهالكة ،وال�صقوف
,äƒ«ÑdG QGô°SCÉH »°ûJ »àdG òaGƒædGh ,áÄWGƒdG
واماء الآ�صن ،وال�صعارات الثوريّة على اجدْ ران،
ومل�صقات ال�صهداء ،والوجوه التي ت�صجّ بالفقر،
واجوع ،والتعب ،والنفجارات التي تكاد ل
تغيب اأبد ًا عن الف�صاء الروائي .وتبدو الرموز
الآيديولوجية هي اماذ الوحيد واحقيقي الذي
ينكفئ فيه هذا ال�صاب حتى يجد لنف�صه ،اأو
يهب لنف�صه ،معنى لوجوده؛ فهو يبدو لنا كائن ًا
اآيديولوجي ًا ي جتمع خليط اأ�صفى عليه مفهوم
احرب بخعد ًا عقائدياً ..ول يكفُ الروائي اأحمد
اأبو �صليم عن مار�صة تقنية التبئر على هذه
الأ �صياء والأ يقونات؛ فهي مثل ام�صهد الب�صري
ي امجتمع اللبناي الذي م ت�صله رياح احداثة
ا إل م�صحوب ًة بال�صاح الذي مت�صقه الغزاة .

�شرديات الزمان وامكان والكائنات
 ájGhQ ¿E Gاحا�شة �شفر لأ حمد اأبو �صليم
ل تبحث عن قارئ مطي با روح وفكر ،ا إنها
جرح قارئ ًا فطن ًا حب ًا للحكمة والفل�صفة واللغة
والتاريخ .هذا يقودنا ا إى احديث عما هو اأهم
من تعدد مو�صوعاته ودرجة وعيه لدور الرواية،
وقد حاول اأبو �صليم اأن يبقي روايته ي ا إطار
الإن�صاي امقبول ،وم يحلّق ي الوهم ويتحدث
عن بطولت خارقة ،بل ا إنه �صنَ هجوم ًا عنيف ًا على
امخيم حن قال ا إن ن�صف امخيم ولد �صفاح ًا من
رجب امجنون.
وي هذه الرواية م تقدم الذات بو�صفها
مراآة عاك�صة؛ فقد بلغت هذه الرواية قمتها ي
عر�صها م�صاهد الفجيعة امزمنة التي بداأت
با إفرازات احرب الفل�صطينية الإ�صرائيلية
و�صواترها و�صخامة وياتها والأ رواح التي أخازهقت
فوق �صواترها ي كا اجبهتن ،و�صو ًل ا إى خروج
امقاومة الفل�صطينية من لبنان وفواجعه ،ثم بدء
�صفحة اح�صار امفتوح وحروب ال�صتنزاف
امحايثة لتجويع م يحدث اأن عاناه �صعب اآخر ي
عموم الأ ر�س.

بهذا مكننا القول ا إن اأحمد اأبو �صليم قد مكّن
من حبك تقنيات ال�صرد عر تداخل ال�صمائر
ال�صردية التي تراوحت بن �صمر الغائب و�صمر
امتكلم الذي ي�صتغور دواخل الذات ،ب�صكل لفت،
كما يخ�صجّ لخ له اعتناوؤه باللغة ،وبت�صخي�س انفعالت
الذوات ،عر و�صف �صاعري ينفذ ا إى حدود تلك
امناطق الق�صوى ويت�صرب ا إى تافيف العاقات
الغام�صة بن ال�صخو�س دون اأن مار�س اأي توجيه
كان اأو يفر�س اأي و�صاية على ال�صخ�صيات ي
�صلب العمل الروائي ذاته اأو على قارئه على حد
�صواء.

الرواية مكتوبة ب�صمر الراوي «�صعيد»،
الذي يتميّز غ�صب ًا و�صخط ًا من اأمه التي ورطته
با إحاحها وبكائها مغامرة البحث عن �صقيقه
امختفي ،الذي انقطعت اأخباره منذ اأيلول/
 .1970 ÈªàÑ°Sوي فرة البحث عن ال�صقيق
امفقود اممتدة حتى ما بعد احتال بروت ورحيل
الثورة الفل�صطينية ،تقع اأهم اأحداث الرواية التي
نتعرف من خالها باأ�صخا�س ونعاي�س التجربة
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الثقيلة امرّة التي يعي�صها الراوي ورفاقه امن�صيون
ي تلك الفرة الزمنية وي ذلك امكان امعزول.

ي �صفح اجبل ،التي مت ُد با نهاية ا إى مكان
ق�صيّ ل تدركه العن.

اأما زمن الرواية فهو يركز زمني ًا ي فرة
ما بعد رحيل الثورة عن بروت ...حتى «اأو�صلو»،
ووادي عربة ،وزيارة �صمعون بريز لعمّان،
وت�صكعه ي �صوارعها ،وهو ما يدفع �صعيد ًا
الغا�صب للتخطيط لغتياله ،بعد تدبر بندقية،
والنزول ي فندق �صعبي قرب اجامع اح�صيني
ي قلب العا�صمة عمّان.

هذا ف�ص ًا عن اأنّ الأ مكنة وامناطق
اجغرافية وخيمات الاجئن امتعددة التي
تذكر ي الرواية ذكر ًا �صريعاً ،ي الغالب ،دوما
و َْ�ص ٍف تف�صيليّ مخطردٍ نظر ًا لاإ يقاع ال�صريع
ْه�س عليْه بنا خء الن�س ،ت�صفي �صك ًا من
الذي ين خ
التما�صك على الرواية؛ فمن خيم الرموك ،ا إى
�صرا ،و�صاتيا ،وخيّم الرج ،وخيم �صور،
وعن احلوة ،وعن البارد.

اأما امكان الروائي ،فعلى الرغم من اأن معظم
اأحداث الرواية تتم ي ف�صاء لبنان خال فرة
انطاق احرب ي ثمانينات القرن اما�صي� ،صد
ا إ�صرائيل التي اقتحمت لبنان ،فا إنّ اأمكنة اأخرى
كان لها ح�صور بارز ي الرواية كالأ غوار وجر�س
وعمان؛ فف�صاء الأ ردن كان حا�صر ًا بكثافة،
باعتباره وطن ال�صخو�س الذين تدور حولهم
اأحداث الرواية ،والذين يحملون ي ذاكرتهم
وطاأة تقاليد الوطن وا إكراهاته واأو�صاعه اخائبة
التي م تخنقذهم من مذلّة الغراب ،وكذلك هو
احال مع دم�صق وبروت وجنوب لبنان وفل�صطن
امحتلة .وتركز اأغلب اأحداث الرواية ي موقع
حدد امعام هو اخم�صون ،وهو بيت مهجور
كبقية بيوت عيتات ،يقع ي �صفح اجبل و�صط
الكثر من البيوت الأ خرى ،لكنَه من اأكر البيوت
حماية طبيعيَة؛ فهو من جهة �صوق الغرب ملت�صق
ب�صفح اجبل ،ما جعل مدخله حم ّي ًا من نطاق
روؤية قنَا�صة العدوِ ،ومن اجهة امقابلة كان
يحتوي مر ًا خارجي ًا يف�صي ا إى حديقة �صغرة
تط ُل على البيوت الكثرة امتناثرة و�صط الأ �صجار

البناء الروائي
على امتداد خم�ص ٍة وع�صرين ف�صاً ،يتناوب
ال�صرد فيها را ٍو ب�صمر الغائب ،يروي لنا �صعيد
الدوري حكايته مع امقاومة ،ومع الكتل الب�صرية
الوافدة ا إى بروت من كل الأ �صقاع ،متابع ًا
بتلقائية حببة وت�صوير جماي لغوي مده�س ما
يعي�صه الثوار وامقاتلون.
على هذا النحو ،ي�صتوعب �صمر الغائب
ام�صاهد امرئية ،وي�صرد حكايات اأ�صخا�س
عا�صروا الثورة منذ عقود ،على نحو ما يحكي
«حليم» الذي ي�صتح�صر تلك البدايات التي كان
هو ورفاقه هم حجر الأ �صا�س فيها .و�صمن
هذا ال�صرد ب�صمر الغائب ،يحكي «اأبو طال»
مغامراته ي «عيتات» ،ويحكي «�صعيد الدوري»
عن �صقيقه الغائب جهول ام�صر «عي�صى» الذي
اختفى منذ عام  ،1970ويروي «حليم» ل�صديقه
«�صعيد» ق�صة «لفائف قمران» التي ظلت ا إ�صرائيل
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تاحقها اأمد ًا طوياً؛ هذه اللفائف التي تريدها
«ا إ�صرائيل» لتلحقها ما ا�صتحوذت عليه من قبل،
لتخفيها عن الباحثن واموؤرخن لأ نها رما تك�صف
عدم �صدقية وعد التوراة ،وتلفيق ادعاءات احق
التاريخي لليهود ي فل�صطن ،وهي «لفائف»
تاريخية ي غاية الأ همية م العثور عليها ي منطقة
البحر اميّت ومن ثم م تهريبها حتى و�صلت ا إى
كني�صة �صريانية ي منطقة زحلة بلبنان .وعلى هذا
النحو اأي�ص ًا تخلّقت �صخ�صيات الرواية الأ خرى
وحددت م�صاراتها ك�صخ�صية «�صعيد الدوري»
الذي انخرط ي الثورة و�صارك ي معارك اجبل
جنب ًا ا إى جنب مع «ن�صال واأبي وحيد واأبي الرائد
وجورج و�صيِد» ،والتقى ي هذه الأ ثناء بكلٍ من
«ليلى واأمها دلل واأخيها اأحمد» ،وكذلك احال
مع �صخ�صية «اأبي الفوز واأخته زينب» التي ادعى
اأبو الفوز اأنها اأرملة عي�صى ال�صقيق الغائب ل�صعيد
الدوري ،اأما بقية ال�صخ�صيات فقد م تخليقها
موجب الت�صل�صل امنطقي لل�صياق الروائي ،حيث
ظهرت �صخ�صية «امحقق كمال» على �صبيل امثال
عقب حاولة اغتيال «�صمعون بريز» ي عمان.

«�صعيد الدوري» ب�صفته متهم ًا محاولة اغتيال
«�صمعون بريز».
وي روايته ،يرتاد الكاتب ف�صا ًء روائي ًا
جديد ًا يت�صكَل على �صوء الت�صظيات والتداخات
اجغرافية القخطرية التي تهدم احدود الوطنية
التقليدية ،والنتماءات امنغلقة على نف�صها ،وهو
ف�صاء مغاير لف�صاء امنفى منظور ًا ا إليه من
زاوية الثوري الي�صاري امثقف امتطلع ا إى حرير
اأر�صه والدفاع عنها .ومزج الروائي ي اأ�صلوبيته
بن تقنيات الكتابة الروائية اجديدة والكتابة
الكا�صيكية ،وي�صور األوان ًا من مفردات الواقع
الإن�صاي ي اأكر من بيئة ا إن�صانية بطريقة جريئة
�صمن اأ�صلوب ت�صويقي مبتكر.
وي اأ�صلوب الكاتب مامح ثابتة لكاتب
ال�صيناريو ال�صينمائي؛ فال�صرد يوؤلف بن
الأ حداث امتاحقة على ا إيقاع العاقة الفريدة
بن «�صعيد الدوري» وبن رفاقه ي الثورة ،وتبدو
هذه الأ حداث تفا�صيل تافهة ي الظاهر ولكنها
عميقة الدللة ي التعبر عن نظام احياة ي
بيئة قا�صية مثل البيئة اللبنانية .فالكاتب يعمد
ا إى التبئر على تفا�صيل �صغرة مثل حركة �صعيد
داخل اخم�صن ،ويبدو امكان ام�صاحة الوحيدة
التي مكن اأن يتحرك فيها بحرية ن�صبية .وعلى
اأي حال فا إن تلك التفا�صيل تبدو عامرة بامعنى
وموؤثثة للفراغ الذي يحيط بحياة هذا امقاتل
ومانحة له �صبب ًا مهم ًا لكي يبقى حي ًا يدب على
وجه الأ ر�س .

وقد اعتمد الكاتب ي بناء روايته على جموعة
�صرت وقائع الرواية،
من اخطوط الرئي�صة التي ّ
وتخلّقت من مقت�صياتها ال�صخو�س ،والتي مكن
اأن تتلخ�س مجموعة من امحاور الأ �صا�صية،
اأهمها :رحلة البحث عن ال�صقيق امفقود عي�صى،
و «لفائف قمران» التي اأخر عنها حليم �صديقه
�صعيداً ،وعملية الزوارق البحرية التي ا�صتهدفت
اغتيال بع�س ال�صخ�صيات الإ�صرائيلية ،وحاولة
اغتيال �صمعون بريز ي اأثناء زيارته لعمان،
والتحقيق ام�صتمر الذي قام به امحقق «كمال» مع

وفيما يتعلق بتوظيف الهاج�س ال�صعري منح
الأ �صلوب ال�صردي خ�صو�صيته ،فقد حر�س الكاتب
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واحد من الطاب اجامعين الذين تخلّوا عن
درا�صتهم ي اجامعة ،التحق بقواعد امقاومة
اموجودة ي �صوريا ،ثمّ دخل الأ را�صي اللبنانية،
ليوؤدي واجبه الوطني ي فك اح�صار عن بروت،
وا إحاق الهزمة بالحتال .فكانت خامة امعركة
رحيل الثورة ،وتيه ما بعد اأو�صلو .واأما البقية
مّ ن بقوا فقد حولوا �صيئ ًا ف�صيئ ًا ا إى بقايا ثورة،
وبقايا مقاتلن تخلت عنهم قياداتهم الي�صارية
واليمينية ،التي رك�صت وراء الوهم بعدما تخلّت
عن الطريق والأ هداف ..والكفاح ام�صلّح!

على ا�صتخدام امفردة الأ �صد و�صوح ًا والأ �صرع
تقارب ًا من ذائقة امتلقي ،اآخذ ًا بن�صيحة موبا�صان
التي يقول ي م�صمونها بخ�صو�س الكتابة
ال�صردية« :احذف كل كلمة تعتقد اأنها فائ�صة
عن احاجة ،وا�صتخدم الكلمات التي ت�صعر باأنها
تنقل �صعورك ب�صورة مبا�صرة ا إى القارئ» ،وقد
مكّن الكاتب من اأن يجعل لنفحات ال�صعر ح�صور ًا
متدفق ًا وموؤثر ًا ي معاجة الأ حداث وامواقف
امادية والنف�صية ي اآن ،وا�صتطاع اأن يزج بال�صعر
ي موا�صع عديدة من الرواية  ،كما نقر أا ذلك ي
هذا امقطع « :من اأين اأبد أا ؟ �صرت اأ�صاأل ،كنت
ر�صيف يا دم�صق �صرقت
ٍ
اأحلم ،كنت اأهوي ...كم
كتاب
عذاب ،يا دم�صق ،وكم ٍ
مني!..كم بادٍ  ،كم ٍ
 .»12 ¢U,ájGhôdG ...ويغلب مثل هذا الأ �صلوب على
م�صاحة ال�صرد ،ما اأعطى الرواية نكهة �صاعرية
اأ�صهمت باإنقاذها من ال�صقوط ي الرتابة ،ل�صيما
اأن �صفحاتها جاوزت (�334صفحة من القطع
امتو�صط).

وياحظ اأن �صخ�صيات الرواية عبارة
عن خليط غر متجان�س من ال�صخ�صيات التي
جاءت من بلدان ختلفة ،واأعطت حياتها للثورة
الفل�صطينية ،و�صحّ ت بدمائها من اأجل حرير
فل�صطن؛ فمنهم من جاء من الأ ردن اأمثال
«ن�صال ووحيد و�صعيد » ،واأما حمد فقد جاء من
جنن ،واأبو الرائد جاء من �صوريا ،واأبو طارق من
لبنان ،وجورج من تون�س ،و�صيِد من م�صر .وعلى
لبيئات قطرية
ٍ
الرغم من انتماء ال�صخ�صيات
متعدّدة متباينة ،فاإنّ التجربة �صهرتهم �صهراً،
وجعلتهم مت�صابهن ي اأكر الأ حوال ،فبالرغم
من الفروق الفردية ،ل ي�صتطيع القارئ اأنْ ميّز
بن ن�صال ،وخليل ،واأبي الفوز ،واأبي حميد ،وعبد
الكرم ،ومي�صيل ،وجورج ،وحليم ،ووحيد ،اأو
غرهم ،ا إل ب�صعوبة.

من هذا امنظور ،مكننا القول ا إن اأحمد اأبو
�صليم قد ا�صتفاد من تقنيات الكتابة الروائية
اجديدة التي جعل البناء والأ �صوات امتعددة،
واللغة ،وامراوحة بن ال�صتبطان وعن الكامرا،
و�صائل لاإ يحاء والت�صخي�س والت�صرُب ا إى ذاكرة
القارئ وخزوناتها.

ال�شخ�شية الروائية

ومكن القول دون مبالغة ا إنّ جميع �صخ�صيات
الرواية معطوبة ،مدمرة داخلياً ،وكل ما حولها ل
منحها الثقة ب�صيء؛ فهم لي�صوا بن جماهرهم،
وهم خارج الزمن الفدائي امقاوم ،وهم ي زمن

ال�صخ�صية ي هذه الرواية �صخ�صية منفردة
ي عاقتها ببقية ال�صخ�صيات؛ ففي ف�صائها
تتحرك ال�صخ�صيات دون اأن ملك عام ًا م�صتق ًا
تتحرك فيه باأفكارها واآرائها واأ�صواتها .الراوي
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ا�صتباحة الحتال وحلفائه ل�صرا و�صاتيا،
يرون ويعجزون عن الفعل ،وهم من�صيون ياأكلون
وي�صربون ويدخنون ويتبادلون ال�صك والريبة بعد
اأن فقدوا اليقن بكل �صيء ،وانغلقت ي وجوههم
الدروب ،ووجدوا اأنف�صهم مهم�صن مادي ًا ومعنوي ًا
وا إن�صاني ًا وغر قادرين على تقدم �صيء بعد اأن
واجهتهم الهزمة وجه ًا لوجه ،وامتدت اآثارها
حولهم طو ًل وعر�صاً.

عبد الكرم ،وحيد ،جورجيت ،دلل ،اأبو الفوز،
خليل ،اأحمد ،ليلى ،مروان ،وال�صبل ،ومنهم
الأ ردي ،وام�صري ،والتون�صي ،ومنهم القادم
من مور التاميل ،ومنهم الباك�صتاي ،والأ فغاي،
وال�صريانكي؛ اأ�صخا�س كثرون ووراء كل واحد
منهم حكاية ويجمعهم رف�س الظلم والعدوان.
ومع اأن هذا التنوع يري امقاومة ومنحها بخعد ًا
ا إن�صانياً ،فا إنه ي الوقت ذاته قد يكون �صبب ًا من
اأ�صباب تهتكها ا إن م يتم التعامل معه بذكاء.

ومن الناحية الفنية ،فقد توزعت ال�صخ�صيات
ي الرواية بن الب�صيطة وامركبة ،ا إل اأن الن�صق
العام لتلك ال�صخ�صيات طغى عليها طابع و�صوح
امعام با�صتثناء �صخ�صية «�صعيد الدوري» التي
برزت ي العمل على جانب من التعقيد وبدت
ميزة ،حيث يج خد �صعيد نف�صه �صغر ًا ي عمان
مع اأ�صرة كبرة ،ل تخلو حياتها اليومية من
امتاعب وق�صوة العي�س ي امخيم بعيد ًا عن الوطن
ال�صليب .وبعد اأن يتم �صعيد درا�صته الثانوية ي
عمان ي عام  ،1982وبد ًل من اأن يلتحق بجامعة
الرموك للدرا�صة ،فقد ق َرّر اأن ي�صتجيب لتو�صات
أامّه ،وذهب للدرا�صة ي دم�صق من اأجل البحث
عن �صقيقه عي�صى الذي غادر الباد وفخقدت اآثاره
منذ عام  ،1970وم يخعرف عنه اأي �صيء ،وم
يعرف عنه ارتباطه باأحد من النا�س ول ما ا إذا
كان حي ًا اأو ميْتاً ،غر اأنّ مروان ال�صفدي تدَ خّ ل
ي الوقت امنا�صب ،مخ�صيف ًا ا إى جريات احكاية
ما يوحي باأنّ اأخبار ًا جديدة تتعلق بعي�صى �صوف
ماأ الفراغ الذي يعاي منه �صعيد الدوري.

نحن ،ا إذن ،ي هذه الرواية ا إزاء �صخ�صية
رئي�صة (ال�صارد  -اأو اموؤلف)�:صخ�صية رئي�صة
ب�صخ�صيتن :ال�صارد �صعيد الدوري ،والراوي اأحمد
اأبو �صليم .اأما بقية ال�صخ�صيات فيمكن تق�صيمها
على النحو التي� :صخ�صيات امع�صكر(وحيد،
ن�صال ،اأبو الفوز ،جورج ،مي�صيل� ،صليم ،خليل،
اأبو حميد ،ا إدري�س� ،صعيد) ،و�صخ�صيات امخيم
(اأحمد ،دلل ،ليلى ،رجب ،حليمة العرَافة)،
و�صخ�صيات ثانوية (ال�صحفي الأ ماي اأبو عبد
اه ،امحقق كمال� ،صامي ،عبد احميد ،مالك
احزين� ،صارة).

نهاية امطاف
مكن القول ا إن جربة اأحمد اأبو �صليم
الروائية تتجاوب مع الواقع الجتماعيّ وال�صيا�صيّ
العربيّ ي اأزماته وحولته الفكريّة احادّة .وهو
ي روايته الأ وى احا�شة �شفر يعر�س علينا
�صخ�صيّات اختارها بعناية من بن ام�صطهدين
وامقهورين ،وو�صعها ي مواقف �صرديّة ملتهبة
متفجّ رة ،وراح يطوّر اأحداثه بحنكة ومهارة و�صر

وقد خا�س �صعيد مع رفاقه من ختلف
اجن�صيات والطوائف والقوميات معارك
الجتياح ،منهم :جورج ،مي�صيل اماروي ،حليم،

90

العدد الثالث والثمانون 2013

ويجدر بنا القول ا إن رواية احا�شة �شفر تقدم
للقارئ �صورة مغايرة لل�صورة النمطية ال�صائدة
عن الواقع الف�صطيني م�صكاته وتعقيداته ،بل
ا إنها حمل مفهوم ًا جديد ًا للنقد الذاتي ،وتدعو
ا إى مراجعة النف�س با�صتمرار ونقدها نقد ًا ذاتي ًا
مو�صوعي ًا م�صتمراً .وقد و�صع اأبو �صليم النقاط
على احروف حينما و�صف حقيقة الواقع بعيد ًا
عن الرمزية؛ فهو م ينكر البطولت الفل�صطينية
اأو الت�صحيات الأ �صطورية التي قدّمها ال�صعب
الفل�صطيني ي �صبيل حرير وطنه ،ولكنه ي
الوقت ذاته اأظهر الوجه احقيقي للمخيم ي قالب
مو�صوعي نقدي ،و�صلّط ال�صوء على حياة الفقراء
وام�صحوقن وامظلومن والهام�صين والعماء
يكتف بالقول
والأ بطال ي بخعدها الإن�صاي ،وم ِ
كالآخرين ا إنّ امخيم م�صنع لاأ بطال والأ �صاطر،
بل ا إنه اأراد اأن يو�صل ر�صالة للعام تقول ا إنّ احياة
التي يعي�صها الفل�صطيني اليوم بعد اأكر من �صتن
عام ًا من اغرابه عن وطنه هي حياة مزرية ل
تليق حتى بالكاب ال�صالة.

فائق ،ليك�صب احرام القارئ ويخنتِج الأ ث َر امطلوب
ي نف�صه.
 ájGhQ ó©Jhاحا�شة �شفر واحدة من الروايات
التي وثّقت لنا بع�س مراحل الن�صال الفل�صطيني،
لكنها ي الوقت ذاته بعخدت عن خ�صائ�س الرواية
التاريخية وجعلت من العاقة الجتماعية
الن�صانية بنيتها الأ �صا�صية ي اأحداثها وربطت
بن الجتماعي وال�صيا�صي ،وقد حاولت اأن تلم�س
كثر ًا من �صراعات اما�صي التي لزالت تلقي
بظالها حتى اليوم على واقع احياة ال�صيا�صية
والجتماعية وا إ�صكاليات بناء الدولة الفل�صطينية
احديثة.
اأما الر�صالة التي اأراد الكاتب اأن يو�صلها
من خال الرواية فهي اأنه ل مكن ف�صل الأ دب
عن الآيديولوجيا؛ فالأ دب كما هو معروف رافعة
لاآ يديولوجيا ،والعك�س �صحيح .فا قيمة لاأ دب
با اآيديولوجيا ،ووظيفة الأ دب هي الروؤيا؛
فالأ ديب راءٍ  ،وهو ال�صمر ،وهو الذي يج�صد
الآيديولوجيا من خال الواقع امقروء اأو ام�صاهد،
وهو الذي يجعل القارئ ي�صت�صف حقيقة التفكر،
وما تقوم به �صخ�صيات الجاهات امختلفة.

وي اختام ،بقي ي اأن اأقول اإنّه مكن اعتبار
هذه الرواية طفرة نوعية تعيد للمقاومة اعتبارها
امه�صوم وتوؤرخ مياد �صرد حرف يفتح الطريق
اأمام ا إنتاجات قادرة على ا إحداث اخراق لاأ دب
العامي م�صتقباً ،وهي جربة �صردية جديدة
ت�صتحق حق ًا التاأمل والر�صد الدقيقن من
ام�صتغلن الأ كادمين بالنقد الأ دبي ،وال�صردي
منه على وجه التحديد ،لتحقيق اأكر ا�صتفادة
مكنة من هذه التجرب�ة الري��ة حق ًاu

وقد جح الكاتب ي حييد ذاته ا إزاء امن
امدوَن ،وتوؤكد ذلك مواقف كثرة يكاد يعج بها
ن�صيج ال�صرد؛ فاأبو �صليم ل يطرح نف�صه بطاً،
ل ي وقائع احروب ،ول ي �صراعه الذاتي ي
اميدان الثقاي ،بل م نر ما ين�صف حقيقة الراوي
اأحياناً ،وهو يعر�س لأ حداث متد على مدى ثاثة
عقود من الزمن ،قدمها الكاتب بطرائق �صرد م
ناألفها من قبل.

91

العدد الثالث والثمانون 2013

92

العدد الثالث والثمانون 2013

حـــــــوارات

ح � � � � �م� � � � ��د �� � � �ص � � ��اه � � ��ن
� � � �ص � � �م� � ��ر ال� � ��� � �ص�� ��ائ�� ��غ

حوار مع الروائي
ا إبراهيم عبد امجيد
اأجرى احوار:
حمد �شاهن

خ�شها به الروائي ا إبراهيم عبد امجيد الذي يُع ّد
حظيت امجلة الثقافية بحوار ّ
ل نا�شعاً ي �شورة امدينة اخالدة الإ�شكندرية ،التي عا�س فيها
ا إبداعه ي الرواية �شج ً
وعرف عنها الكثر وم ينف�شل عنها عاطفياً ي حياته منذ الطفولة .ويجيء هذا احوار
منا�شبة ظهور روايته الإ�شكندرية ي غيمة.
حواراً بعنوان ا إبراهيم عبد امجيد؛ ثورة ي اميدان
اأعادت احياة ا إى الإ�شكندرية القدمة .نرجو اأن
تتف�شل وحدثنا عن هذه الرواية التي ناأمل اأن
تكون نقطة حول ي الرواية .á«Hô©dG

 vبداية ،هل ي اأن اأ�شاأل الروائي ا إبراهيم عبد
امجيد عن اآخر رواية له الإ �ضكندرية ي غيمة,
وهي التي ذاع �شيتها ي و�شائل الإعلم ،وكان اآخر
ما كتب عنها ي جريدة احياة بتاريخ 2013/3/17
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لكلمة «الهجار» ،ولكن يبدو اأنها �صيغة مبالغة
كبرة جداً .ي هذه الفرة كانت الإ�صكندرية،
�صاأنها �صاأن كل امدن ام�صرية ،مدينة تعي�س على
�صعار «م�صر للم�صرين والدين ه والوطن
للجميع» ،وفيها الت�صامح على اأ�صده .كما كانت
ي ع�صرها الذهبي ي القرون الثاثة الأ وى
قبل امياد والأ ربعة التي تلت امياد ،وهو الع�صر
الذي ي�صمى الع�صر الهيلين�صتي؛ فهي مدينة
الت�صامح ،لذلك كان اأبطال الرواية من م�صلمن
واأقباط يعانون من احرب ،ويحبون بع�صهم حب ًا
كبراً ،و�صادت بينهم ق�ص�س احب وال�صداقة.
وكانت معركة العلمن (ت�صرين الأ ول /اأكتوبر
 (1942نقطة فا�صلة ي العام كله ،فبعد هذه
امعركة م ينت�صر هتلر ي اأي معركة اأخرى،
وم ينهزم احلفاء ي اأي معركة؛ معنى ذلك اأن
العلمن كانت نقطة حول كرى ي تاريخ احرب
.á«fÉãdG á«ŸÉ©dG

 احقيقة اأن هذه الرواية هي اجزء الثالثمن ثاثية كانت م�صروعي الروائي منذ عام 1996
 äQó°UCG ÉeóæYل اأحد ينام ي الإ�شكندريةó©Ña .
 âÑàc ¿CGل اأحد ينام ي الإ�شكندرية ،ون�صرت عام
� ،1996صعرت على الرغم من اأنني كتبت روايات
اأخرى مثل بيت اليا�شمن hال�شياد واليمام hليلة
الع�شق والدم وغرها ،باأن هذه الرواية ت�صتدعي
كتابة رواية اأخرى عن الإ�صكندرية ي نقطة
حول تاريخية اأخرى .واكت�صفت اأن الإ�صكندرية
مرت بثاث نقاط حول كبرة ي تاريخها
احديث .اأولها هي احرب العامية الثانية؛
فقد كانت نقطة حول كبرة ي تاريخ امدينة،
لأ ن مدينة الإ�صكندرية هي امدينة الأ كر ي دفع
ثمن احرب .اأكر من القاهرة ع�صرات امرات،
لدرجة اأنك �صوف ت�صحك عندما اأخرك باأي
عندما عدت ا إى �صحافة احرب العامية الثانية
لل�صنوات  1942 ,1941 ,1940 ,1939حتى
انتهت معركة العلمن ي الإ�صكندرية ،وجدت اأن
عدد الغارات التي اأ�صابت القاهرة م تزد على
ثاث اأو اأربع ،وعلى الرغم من هذا كتب جيب
حفوظ رواية عظيمة جد ًا هي خان اخليلي عن
تلك امرحلة ي القاهرة ،كاأن الغارات كانت تقع
ي كل يوم .اأما الإ�صكندرية ،فكانت الغارات عليها
يومي ًا ابتدا ًء من اأيار /مايو  1940عندما دخلت
ا إيطاليا احرب ،و�صاركت اأمانيا �صد احلفاء،
فبداأت احرب على الإ�صكندرية ب�صكل يومي؛
غارات اأفقدت امدينة كثر ًا من اأهلها ونا�صها
ومبانيها ،وهاجر الكثرون من اأهل الإ�صكندرية
ا إى الريف ،وي�صمون هذه الأ يام اأيام «الهجار»
ولي�س الهجرة ،واأنا ل اأعرف ال�صتقاق اللغوي

انتبهت اأنا ا إى اأنّ هذه النقطة نقطة حول
كرى ي تاريخ العام وي تاريخ امدينة ،وثمة
نقطة حول اأخرى ي تاريخ الإ�صكندرية ،وذلك
عندما بداأت تفقد روح الت�صامح بعد حرب
ال�صوي�س ،بعد العدوان الثاثي ،فعندما بداأت
امعركة ،م فور ًا طرد الإجليز والفرن�صين لأ ن
العدوان الثاثي كان م�صركاً :ا إجلرا وفرن�صا
وا إ�صرائيل ،وم ح�صار اليهود امتبقن ،لأ ن
معظمهم كانوا قد غادروا اأثناء احرب العامية
خوف ًا من هتلر ،وبعد ذلك �صنة  1948عندما قام
الإخوان بحرق حارة اليهود وتدمر حاتهم،
ثم �صنة  1955عندما �صبطت الق�صية امعروفة
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هذه كانت البدايات ،اأ�صياء كثرة تغرت:
اأ�صماء ال�صوارع تغرت ،امدينة تغرت ،فكتبت
اجزء الثاي الذي �صدر بعنوان طيور العنب,
وحولت امدينة ا إى مدينة م�صرية ،وفقدت جزء ًا
كبر ًا من الت�صامح على اأ�صا�س اأنه اأجنبي ،بينما
هو ا إن�صاي ،الكارثة الكرى كانت ي ال�صبعينات
äÉYÉª÷G ™e ¿hÉ©àdG äGOÉ°ùdG GC óH ÉeóæY
الإ�صامية �صد ام�صرين ،و�صد الي�صارين ،و�صد
الليرالين ،والعلمانين ،حتى ينهيهم لأ نهم كانوا
امعار�صة احقيقية .ودخل فكر من اجزيرة
العربية م يكن موجود ًا ي م�صر .وبداأت تنت�صر
الدعوة التي ت�صمي نف�صها ا إ�صامية ،وهي دعوة
�صيا�صية ،ولي�صت ا إ�صامية ،ويراد بها اأن تفقد
امدينة ما تبقى فيها من ت�صامح ،وجاءت الثورة
الإيرانية ي  1978لت�صهم ي هذه التحولت،
ولكن ام�صاهمة الأ كر انطلقت من تعاون ال�صادات
مع اأجهزة اأمن الدولة ،والبولي�س ومع الإخوان
ام�صلمن ،واجرائد ام�صرية و�صن احمات �صد
الي�صار والنا�صرين ،وقد انتهى ذلك بقتله هو ي
النهاية ولكنه اأرهق الي�صارين ،وكان يكرر ا إلقاء
القب�س عليهم ك ّل �صنة ي مايو ،واأ�صبحت البلد
مفتوحة على هذا التيار القمعي ،الذي ا�صتمر
مع مبارك ففقدت امدينة روحها ام�صرية اأي�ص ًا
بالإ�صافة ا إى روحها العامية ،اأو ما بقي منها،
فاأكملت الثاثية بكتابة الرواية الأ خرة وهي
 ájGhQالإ�شكندرية ي غيمة عن فرة ال�صبعينات.
ماذا ي غيمة؟ الثورة األهمتني العنوان ،لأ نها غيمة
و�صوف مر ..وذلك لأ نه بعد ثورة يناير انتف�س
ال�صعب الإ�صكندري ،وا�صتعلت امقاومة الرهيبة،
ف�صميتها «ي غيمة» على اعتبار اأنها غمامة �صيف

بف�صيحة لفون ،وتفجرات الإ�صكندرية .وكان
قد تبقى عدد قليل منهم معظمهم من الي�صار
وال�صيوعين ،فتم ا إلقا خء القب�س عليهم بو�صفهم
�صيوعين ،واأجر عدد منهم غر قليل على ترك
الباد .اأما الإعام ي ذلك الوقت ،وهو ا إعام
الدولة ،فطفق ماهي ما بن اليهود وبن ا إ�صرائيل
وال�صهيونية ،وكثر منهم اأح�س باأن م�صر م تعد
مكانه الأ ثر امريح ،وبداأوا ي الرحيل .كان هذا
اخروج الأ ول لاأ جانب ،ولكن اخروج الأ �صعب
كان بعد ذلك عندما بد أا جمال عبد النا�صر �صنة
� 1957صيا�صته القت�صادية اجديدة امعروفة
با�صم التم�صر وهي اأن متلك الدولة  %51من
اأ�صهم ال�صركات الأ جنبية ،معنى هذا اأن هناك
 %51من اأ�صحاب امال الأ جانب �صيغادرون،
فبد أا البلجيك والإيطاليون والقبار�صة واأهل باد
ال�صام من اأ�صحاب ال�صركات وامباي والبنوك
وغرها بامغادرة ا إى اأن اأتى التاأميم فغادر
الآلف .لي�س ثمة م�صكلة ي اأن يكون لنا ا�صتقالنا
القت�صادي ،ولي�س هناك م�صكلة ي اأن يكون لنا
ا�صتقالنا الع�صكري ،ام�صكلة كانت اأنه مع رحيل
الأ جانب رحلت قيم ثقافية و�صفت بالثقافة
الأ جنبية ،منها مثاً :عدم تعليم اللغة الإجليزية
ي امدار�س لأ نهم اعتروها لغة ال�صتعمار،
ولكن ماذا منع وهي لغة العام؟ من الأ مثلة
الأ خرى تغر نظام امباي ،وانت�صار الع�صوائيات،
والفو�صى .حتى نظافة ال�صوارع تخل�صوا منها،
وتخل�صوا من الدقة ي امواعيد .هذه الأ �صياء
كلها لي�صت ثقافة ا�صتعمارية ،هذه ثقافة ا إن�صانية.
كل هذا لأ ن الع�صكر �صيطروا على الباد ،وفقدت
امدينة كونها (كوزموبوليتية).
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روايات عن امراأة ،الغربة والغراب ،اجوانب
الروحية ،روح امكان وروح الزمان .هذا كله موجود
ي الرواية العربية من امغرب ا إى اخليج ب�صكل
فيه جديد كل يوم ،وفيه عمق؛ فالروائيون غرباء
ي هذا العام ،يقدمون الروح التي ل ي�صل ا إليها
النا�س ول يقدمها الإعام ،وا إذا حاول تقدمها
فتقدمه �صطحي وتافه ي معظمه ،اأو عندما يكون
عميق ًا فا إنه يقت�صر على مناق�صات فكرية ،ولكنه
ل ينقل ام�صاعر ول ينقل الأ حا�صي�س ،فالرواية هي
امفتاح .ولكن ام�صكلة تتمثل ي الرقيب اموجود ي
كثر من الدول العربية وخطر هذا الرقيب على
الروايات .وام�صكلة الثانية هي اأنك ل جد ا إل
ي دول قليلة مثل تون�س (قبل الثورة) اأو امغرب
اأن الروايات مقررة ي امدار�س .فحتى الآن
يقرر الروايات هنا موظفون ي الوزارات يوؤلفون
روايات تعليمية كلها ن�صائح ومواعظ .كذلك
ثمة �صيء ا إ�صكاي ي النقد ،لي�س الأ دبي ،ا إما
اأعني النقد ال�صحفي؛ فهو ي�صاألك :عمّ تتحدث
الرواية ،وما هي اأفكارها؟ ولكن الأ دب لي�س
اأفكاراً ،الأ دب مواقف وب�صر يتحركون ،كرنفال،
وحوادث ،واألوان من النا�س .وي�صاألك :ما الهدف
من الرواية؟ ل يوجد هدف من الرواية؛ فعندما
 âÑàcل اأحد ينام ي الإ�شكندريةïjQÉJ Gògh ,
بعيد يعود ا إى احرب العامية الثانية ،اأنا م اأكن
موجود ًا وقتها ،ولدت بعد احرب ،كانت مهمتي
اأن اأقر أا ال�صحافة اليومية من 1939 ÈªàÑ°S 1
 .1942 Èªaƒf ájÉ¨dوقراأت كتب معظم القادة
من ت�صر�صل ومنتغومري ورومل ،وزرت مواقع
احرب ي ال�صحراء .وكنت اأم�صي حافي ًا على
الرمل اأو األب�س اجزمة اأو اأخلع ماب�صي حتى اأح�س

تنق�صع عما قريب .هذا من جانب ،ومن جانب
اآخر لأ نّ اأحد اأبطال الرواية �صاع ٌر ويحبّ مايا
كوف�صكي ،ويع�صق ق�صيدته «غيمة ي بنطال».
 vما من �شكّ ي اأن الإ�شكندرية اأنتجت
ح�شارة متميزة ،بل و�شكلت حلقة و�شل مع
الغرب تاريخياً وثقافياً ،وال�شعراء والكتّاب من
كفاي ا إى فو�شر.
 واأ�صماء كثرة جد ًا خرجت من الإ�صكندرية،اأي�ص ًا حركة الفن الت�صكيلي ،الإ�صكندرية كانت
رائدة ي هذا الفن ،فخرج منها عظماء ي�صار
ا إليهم بالبنان .كانت ي امحمودية ي ع�صرينات
القرن التا�صع ع�صر مرا�صم يلتقي فيها الفنانون
الأ جانب وير�صمون.
 vا�شمح ي اأن اأطرح بع�س الأ �شئلة :هل
ل بنف�شه،
ت�شعر باأن العام العربي اأكر جه ً
واأنه بحاجة اأكر من غره للتعرف ا إى واقعه
من خلل الرواية ،واأن الرواية تقوم بهذه
امهمة خر قيام .واأن رواياتك ل بد اأنها تعب
عن هذا الواقع؟
 �صوف اأحوّل العبارة «اأكر جه ًا بنف�صه»لأ قول ا إن معرفته بنف�صه ناق�صة؛ فالرواية هي
امعرفة الأ كر لأ نها م�صك بروح الزمان وامكان
ب�صرف النظر عن الأ فكار (اأنا ل اأبحث ي
الأ فكار) ،فلذلك ا إذا اأردت اأن تعرف تاريخ
امعتقات ،اأو مقاومة النا�س لل�صلطة ام�صتبدة،
عليك اأن تقر أا رواية امعتقات .هناك اأي�ص ًا
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جانب �صيا�صي هي الأ كر انت�صار ًا الآن ،لكن اأنا
ل�صت �صد هذا لأ ن النا�س امهتمن بالقراءة اجادة
موجودون ،ولكن لأ ن الإعام يوميّ  ،فهو يهتم
بال�صهل ول يهتم بالعميق .امفرو�س اأن امجتمع ل
ملك قارئ ًا واحداً ،بل اأنواع ًا من القراء .فعندما
تتذكر اأن اأغاثا كري�صتي ماتت وقد وزعت مليار
ن�صخة ،فهل هذا يعني اأن اأغاثا كري�صتي ت�صاوي د.
 ?¢ùfQƒd .`gقطع ًا ل ،فهي كاتبة عظيمة ي ق�صة
الرواية البولي�صية ح�صب .ي العام كله القراء
متعددون ،ولكن ي العام العربي ،وبالذات ي
م�صر ،يوجد نوع من الراتبية اأو البروقراطية.
معنى اأدق ،ا إن هذا الكاتب هو الأ عظم ،وهذه
الطريقة هي الوحيدة ،بينما ي الفن طرق عدة،
واأ�صكال كثرة ،والنا�س اأنواع ،وعلينا اأن نوؤمن
بهذا .فعندما توزع رواية عظيمة خم�صة اآلف
ن�صخة ،وتوزع رواية متو�صطة ع�صرين األف ن�صخة،
فا إن هذا ل يعني اأن امتو�صطة اأجود ،بل معناه اأن
هناك قارئ ًا يت�صلى ،واأنّ هناك قارئ ًا جاداً .وذلك
ل يعيب هذا ،ول يعيب ذاك .وهذه هي ام�صكلة
التي ي�صنعها الإعام وير�صخها.

باإح�صا�س اجنود ي ال�صيف .قمت بتجارب روحية
عظيمة جداً ،كان هدي منها اأن اأجعل القارئ
يذهب ا إى هناك .اأنا ل اأقيم معادلت فكرية؛ اأي
اأن كل �صخ�صية مثلها �صخ�صية معا�صرة اأو فكرة
معا�صرة ،لأ ن الأ فكار نف�صها تتغر .وكان همي اأن
اأجعل القارئ يعي�س هناك.
 vهذا يجعلنا ن�شتذكر ما يقوله كوتزي:
اأنا اأروي لكم ل لأ �شتدر عواطفكم ،ولكن
لأ جعلكم ترون الأ حداث كما حدثت.
 ماماً ،كانت مهمتي ا�صطحاب القارئلاأ مكنة التي جري فيها احوادث ،وكانت
�صعادتي عظيمة عندما اأقابل اأنا�ص ًا كبار ًا ي
ال�صن يقولون لأ ولدهم :هذا الرجل كاأنه كان يعي�س
معنا .وبع�س الدرا�صات جرى حول امذاق ،مذاق
امكان ،اأنا م اأقل ي حظة ما هو مذاق امكان،
ولكن و�صفي للمكان هو الذي ينقل للقارئ ذلك
امذاق .فالنا�س ي�صعرون بال�صحارى اأو البلد
والليل والنهار والفجر والظهر واللغة والأ �صعار،
وقد تعبت جد ًا لأ جعلهم ي�صعرون بذلك.ولكني
�صعيد جداً .فالرواية تقدم للقارئ روح الزمن،
وروح الع�صر ،وروح امكان.

 vهل ت�شعى ي كتابة الرواية لكي تكون
روايتك رواية لكل قارئ؟
 ا إن فن الرواية من الأ ف�صل األ يكون ملمو�ص ًاب�صهولة ،فالفن بناء ،و�صكل ،وامو�صوعات �صهلة،
لكن من الأ ف�صل األ يكون البناء م�صتع�صياً ،اأن
تتعب ي ا إيجاد البناء ،ولكن على القارئ اأن يجده
ب�صهولة حتى ي�صتمتع به ،لأ ن امتعة اأ�صا�صية ي
الفن ،و�صاأعطيك مث ًا من عندي ،عندما كتبت

 vبامنا�شبة ،ذكرت القارئ .اأي قارئ تتخيله
ل لروايتك؟
مُ�شتَق ِب ً
 يوجد قراء كثرون ي العام العربي الآن،لكن ي الآونة الأ خرة جرى حول �صريع للقراءة
ال�صهلة؛ اأي اأ�صبحت الأ عمال ال�صهلة التي فيها
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 ájGhQبيت اليا�شمن الق�صرة ،كتبتها ي ع�صرة
ف�صول كل ف�صل منها له مقدمة هي عبارة عن
ق�صة ق�صرة تتكون من ت�صعة اأو ع�صرة اأ�صطر
تراجيدية ،ول عاقة لأ ي واحدة منها بالتي تليها،
اأو بالف�صل الذي يليها .الرواية كوميدية مكتوبة
بروح ال�صخرية ،ولكن الق�ص�س امعلقة تراجيدية.
فالقارئ عندما يقر أا يقف مت�صائاً« :ما عاقة
هذا بذاك؟» ويتعب ،واأحيان ًا يجد عاقة واأحيان ًا
ل يجد ،وي النهاية ير�صى بهذا ال�صكل وي�صتمتع.
و خكتِب اأنني اأحاول اأن اأقدم نوعن من الثقافة،
قد تكون الثقافة الر�صمية هي ال�صاخرة ،اأو تكون
الثانية ،اأو اأحيان ًا اأقدم وجهن للحياة ،فهذا بنا ٌء
اأنا �صنعته.

 vما هو حور اخطاب الروائي الذي
حاول اأن تنتجه ي رواياتك .امحور الرئي�شي؟
 امحور الرئي�صي عندي هو ما اأح�ص�صت بهي عمر مبكر ولزمني؛ األ وهو الغراب .كل
�صخ�صياتي مغربة لأ �صباب ختلفة ،اأو تقريب ًا
كلهم ()misits؛ اأي غر متوافقن مع امجتمع.
بع�صهم ير�صى بغر التوافق هذا مثل جد
الدين ي ل اأحد ينام ي الإ�شكندرية ،وبع�صهم
ل ير�صى مثل دانيال الذي كان معه اأو مثل بطل
بيت اليا�شمن .فالإن�صان ال�صغر ير�صى بهذا
الغراب ،اأما الإن�صان الأ كر قلي ًا فرف�س
الغراب ،ولكن كل هذا من خال الأ حداث
والأ ماكن .ا إن قيمة الغراب عندي مازمة ي ي
حياتي ،رما من حياتي نف�صها .اأنا ولدت ي حي
�صعبي جد ًا وجميل ي الإ�صكندرية ا�صمه كرموز،
وي جنوب كرموز ي طلعة امحمودية كانت ثمة
�صفن كثرة خح�صر النا�س من اأعاي النيل ومن
ال�صعيد والدلتا وكانوا ي�صافرون ي هذه ال�صفن
من زمان بعيد .والدي كان يعمل ي �صكة احديد
وكان ي�صطحبني معه عندما ي�صافر ،فاأرى باد ًا
م اأرها ي ال�صحراء واأ�صاهد اأنا�ص ًا غريبن
جداً .بعد ذلك قراأت عن الغراب ي الفل�صفة
امارك�صية والغراب ي الفل�صفة الوجودية،
الغراب ي الفل�صفة امارك�صية ياأتي من العاقة
مع الآلة ،لأ ن الآلة تنتج والعامل يكون مكم ًا
لاآ لة .اأما الغراب الوجودي ،فمع حياتي نف�صها
وتنقلي بن الباد والوحدة التي ع�صتها كثراً.
فقيمة الغراب ي اأعماي كلها ،مث ًا عندي
ق�صة ق�صرة ا�صمها ال�شجرة والع�شافرQhóJ ,
الق�صة حول اثنن من العمال ي �صكة احديد

عندما بداأت ي كتابة ل اأحد ينام ي
الإ�شكندرية hطيور العنب ،قالوا :اأين الوثائق؟
م اأ�صتخدم الوثائق ا�صتخدام ًا �صيا�صياً،
ال�صتخدام ال�صيا�صي جميل ويعطي امعنى،
ولكن اأنا ا�صتخدمتها ا�صتخدام ًا ا إن�صانياً ،معنى
اأي اأريد اأن اأنقل روح الع�صر .فهناك خر جا ّد
عن هتلر بعده خر عن بيت دعارة ،بعده خر
كوميدي ثم خر جاد عن ت�صر�صل بعده خر
عن واحدة تركت زوجها بحيث تكون هذه هي
احياة التي حيط بالنا�س ،ولي�س الق�صد منها
اأخبار ًا �صيا�صية بل حالة ا إن�صانية ،فهذه طريقة
ي ا�صتخدام الوثائق من دون رتو�س اأو مونتاج اأو
كولج ،اأنا اأريد اأن اأمثل روح الع�صر مام ًا كما
تراه ي ال�صحف ،جد خر ًا جاد ًا وحته خر
تافه ،اأو خر م�صحك ...هذه هي احياة.
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اأنيطت بهما مهمة معروفة ي اما�صي عندما كان
القطار بخاري ًا ي خم�صينات القرن الع�صرين ،كان
ثمة ذراع يخرج من الأ ر�س يزوّد القطار باماء.
وكان الثنان يعمان :واحد ي النهار وواحد ي
الليل ،زرع اأحدهما �صجرة لتاأتي الع�صافر ،فقام
الآخر بقلع ال�صجرة ،فاأعاد الأ ول زراعتها ليقلعها
الثاي جدداً ،وهكذا ..والع�صافر ل تاأتي،
والقطار ل ياأتي .وي اللحظة التي قرر الرجل اأن
يهاجم زميله الذي يقطع ال�صجرة وجد نف�صه وقد
بلغ �صتن عام ًا وم يعد يقوى على احركة ،وزميله
اأ�صبح اأي�ص ًا �صيخاً ،فقال له :م ل نزرع �صجرة
وجل�س حتها نحن الثنان دون زعل؟ وم�صى
العمر ي انتظار القطار الذي م ياأت ،والع�صافر
التي م تاأتِ  ،وال�صجرة التي قطعت ...احياة كلّها
عبث.
 vمن هم الروائيون الغربيون الذين
تاأثرت بهم؟
 دو�صتوف�صكي هو الرقم واحد ،اأنا حتى الآنعندما ياأتي ال�صتاء اأتذكر كل كلمة وكل �صفحة
وكل حرف قراأته لد�صتوف�صكي .هذا الذي قراأته
ي ال�صتاء ي الإ�صكندرية واأنا �صغر .تاأثرت اأي�ص ًا
باألبر كامو وروايته الغريب ...وم�صرحيته �شوء
الفهم ،اأي�ص ًا تاأثرت جد ًا بروايات كافكا وكذلك
الكاتب الإيطاي دينو غود�صات�صي ،هوؤلء كانوا
ي القمة .وتاأثرت بالأ �صاطر اليونانية وام�صرح
اليوناي .كل هوؤلء هم من �صنعني بالإ�صافة ا إى
قراءة الفل�صفة ،ومن الذين كتبوا عن الإ�صكندرية
اأحببت كفاي ،الذي �صكّل له الع�صر الهيلين�صتي
انبعاث الروح الإ�صكندرية.
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 vهو �شاعر عظيم .هل تعلم اأن فو�شر
هو من �شلط عليه الأ �شواء وهو من اأخبي
بذلك عندما كنا ي الكلية نف�شها ون�شكن ي
البناية نف�شها وكان من ع�شاق كفاي؟ اأي�شاً
cكوتزي كتب رواية عن ق�شيدة كفاي )Waiti-
 (ng for the Barbariansي انتظار البابرة
والرواية حمل العنوان نف�شه.
 اأنا كتبت عن هذه الق�صيدة مقالتن ،كماحدثت عنها ي ندوة عن كفاي ي تولوز ،وقراأتها
وكان النا�س �صعداء.
� vشوؤال اأخر ،كيف تنظر ا إى م�شتقبل
الرواية العربية وم�شتقبل العام العربي ي ظل
ال�شراع ال�شر�س؟
 على الرغم من اأن الربيع العربي اأتىبالجاهات امتطرفة ،فا إنني اأت�صور اأن هذا هو
ذروة هذه الجاهات واأنهم ي النزول بعد ذلك،
واأن هذا اآخر ما �صي�صلون ا إليه .ولي�س عندي �صك
ي اأنهم �صوف ينتهون لأ ن الذين قاموا بالثورة جيل
اآخر ،جيل حداثي (حداثة وما بعد احداثة)،
جيل قادم من الف�صاء الفرا�صي ول يعرف
ام�صاومات ،ل يعرف ا إل احرية على ا إطاقها
والكرامة على ا إطاقها والعدالة على ا إطاقها،
جيل ل يعرف ام�صاومات وي�صحي بنف�صه .هذا
بالن�صبة لل�صيا�صة .اأما بالن�صبة للرواية ،ف�صتظل
موجودة ،و�صتزداد ،وعندي ا إح�صا�س اأو قناعة باأن
اجيل اجديد �صيقدم اأ�صكا ًل جديدة ي الرواية،
هو الآن يقدم اأ�صكا ًل جديدة ي الفنون الأ خرى:
مثل اجرافيك ،وهو اأحد اأماط الفن الت�صكيلي،
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وماأ ال�صاحة الآن ،الر�صم على اجدران وعلى
احيطان ،لأ نه اأكر الفنون ثورية ،و�صرعة،
وات�صاق ًا مع الثورة ي ال�صرعة .ام�صرح هو الآخر
ي�صهد اأ�صكا ًل جديدة منها ام�صرحية ذات الف�صل
الواحد ،كذلك الأ فام الق�صرة مزدهرة جد ًا

�صواء الت�صجيلية منها ،اأو الروائية .ال�صعر العامي
ارتفع �صاأنه كثراً ،ولكن الرواية حتاج ا إى بع�س
الوقت ،واأعتقد اأنه �صيظهر جيل ختلف ،وجديد،
باأ�صاليب كتابة اأخرى لأ ن الفي�صل ي الكتابة هو
كيف تكتب ولي�س ماذا تكتبu
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تقدم
هذا احوار مع جيب حفوظ نن�شره هنا ما له من خ�شو�شية؛ ا إذ ا إنه يتحدث
ل تاريخياً ي حياة هذه الأ مة ،ويتعر�س ا إى حوادث
عن حرب حزيران التي تعد مف�ش ً
ج�شام ح�شلت ي الفرة نف�شها عام  ،1968/1967مثل ثورة الطلب ي اأمانيا وفرن�شا
وا إجلرا واأمريكا؛ ا إذ اأ�شبح عاماً يوؤرخ هذه الثورة وت ؤورَخ به الثورة ا إى يومنا هذا.
علوة على ذلك ،فاحوار ي�شر ا إى تاريخ جيل ال�شتينات الذي اأ�شحى ي ال�شنوات
اما�شية يحتل اهتماماً خا�شاً ي ام�شهد الثقاي العربي بل والعامي ،ويك�شف وعي
جيب حفوظ امبكر بالدور الريادي لل�شباب ي الق�شايا العامية الراهنة مثل حرب
اأمريكا على فيتنام ودور الإمبيالية ب�شكل عام.
تقوم امجلة الثقافية بن�شر هذا احوار ليكون ا إ�شافة نوعية ا إى ببليوغرافيا
ل حبي�س جلة ق�شت بعد اأن قامت
الكاتب الكبر جيب حفوظ ،ولكي ل يظل �شج ً
بر�شالتها ي �شتينات القرن اما�شي .ول ي�شع امجلة الثقافية ا إل اأن تتقدم بال�شكر ا إى
ح�شن حمودة ،رئي�س حرير حولية جيب حفوظ ،الذي يرى �شرورة ن�شر هذه
امقابلة كي ل تبقى طي الن�شيان.
ورما يجدر بنا اأن ننوه ا إى اأن امجلت وال�شحف العامية تقوم ،بن احن
والآ خر ،بالتنقيب عما له خ�شو�شية ،خا�شة ي �شجل اما�شي ،لتعيد ا إ�شهار قيمته
متخطية حدود الزمن التي قد تقف عائقاً ي وجه ما مكن اأن تنت�شله الذاكرة من
اما�شي وتعيده ا إلينا ي احا�شر كقيمة متجددة.
التحرير
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حوار مع جيب حفوظ
الأ دب ،احرية ،الثورة

´

(�ضفحات مطوية)
اأجرى احـوار:
�شمر ال�شائغ

ال�شوارع ي القاهرة مزدحمة بالنا�س .اجباه �شمراء بلون الأ ر�س .اخطوات تت�شادم،
تلتقي ،تفرق .وعلى اجباه ي�شريح �شوؤال قلق ،وعلى ال�شفاه �شوؤال قلق .اأ�شئلة �شغرة
وكبرة تقروؤها بو�شوح مرة ،ومراراً تغيب عنك.
كنت ،اأنا كذلك ،اأبحث عن الأ �شئلة ،كان ال�شوؤال يهرب مني ا إى العيون (العيون �شوؤال
وا�شع) ويحرق هناك.
ي ال�شباح اأو ي منت�شف الليل� ،شتجد بن اأجفانك اأو حت �شفتيك هدية �شغرة من
النهار ،هي �شوؤال جديد .منذ بدء التاريخ والإن�شان يتلقى الهدايا .اأحياناً كثرة ت�شعر باأن
الزمن كله �شوؤال والتاريخ �شوؤال والإن�شان �شوؤال .اأحياناً اأخرى جد اأن الأ جوبة اأ�شئلة ثانية،
اأ�شبح ال�شوؤال م�شافة يتدحرج عليها هذا الإن�شان ،وام�شافة بُعد ل حد له.
´

ن�شر هذا احوار ي جلة مواقف ،العدد .69/68
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ات�صلت بعائدة ال�صريف� .صاألتها اأن تتفق مع
جيب حفوظ على موعد .عائدة تعرفه جيداً؛
فقد عملت معه �صبع �صنوات ي اموؤ�ص�صة ام�صرية
العامة لل�صينما.
ي ام�صاء التقيت بها .حدثتني عنه .قالت :ا إنه
رجل منظم ،دقيق جداً ،لي�س ي العمل وح�صب،
بل كذلك ي البيت والطريق ،ي لبا�صه وم�صيته،
ي طعامه .و�صحكت قلياً .قالت ي :اأحيان ًا كنت
اأغر له و�صع الأ قام على مكتبه اأو الأ �صياء التي
ي�صتعملها للكتابة .كان ينزعج كثر ًا ويغ�صب .وا إن
لعبت باأي �صيء (قلم ،ورقة ...مثاً) فيما هو
يكتب كنت األحظ اأنه م يعد يقدر على الكتابة،
واأ�صعر باأنه ا�صتاء .ا إنه دقيق اأكر من الازم.
�صاألتها ا إن كانت �صعيدة معرفته .قالت :اأحيان ًا
ل اأ�صدق اأي اأعرفه .كنت ي �صغري معجبة
باأدبه واأحلم اأن اأقابله اأو اأراه .اليوم عندما اأحدثه
اأتعجب من نف�صي.
قراأت لها بع�س الأ �صئلة التي كنت قد هياأتها،
قالت :هذه الأ �صئلة اأجاب عنها مراراً ...ل يحب اأن
ي�صاأل ال�صوؤال نف�صه مرتن .مزقت اأ�صئلتي وقررت
اأن اأحدث معه حديث ًا عادي ًا عن كل �صيء.
فجاأة انتقل احديث ا إى مو�صوع اآخر .حدثنا
عن ثورات الطلبة وال�صينما وال�صعر� .صاألتني عن
اأدوني�س اأ�صئلة كثرة ،ل اأعرف ا إن كنت قد اأجبتها
ا إجابة �صحيحة .حدثنا عن احب ،وعندما بد أا
التعب يت�صرب ا إلينا ،بداأنا احديث عن فل�صطن.
م اأعد اأتذكر ما دار بيننا ،كنت اأحيان ًا اأ�صعر
باأنني ي حاجة ا إى البكاء ،واأحيان ًا اأخرى ا إى
ال�صمت.
ي اليوم الثاي قابلنا جيب حفوظ.
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ما�س تقول :ا إن الثورة ي م�شر
 vي حديث ٍ
 1952جعلتك تعيد النظر فيما تكتب م�شموناً
و�شكلً ،فهل ي�شح هذا بالن�شبة ا إى عام 1967
بعد اخام�س من حزيران؟ هل اخام�س من
حزيران دعوة لأ دب جديد؟
 ا إجابتي �صتكون تخميناً .الإجابة ال�صحيحةعن هذا ال�صوؤال هي ي متابعة الأ دب الذي اأنتج
بعد اخام�س من حزيران .واجواب القاطع هو
ي الأ دب الذي �صيكتب .لكني اأعتقد اأن اأيّ حادثة
كبرة ل بد من اأن ترك اأثرها ي الأ ع�صاب وي
الإح�صا�س عند النا�س جميعاً ،ومن ثمّ ي الفن.
هذا اأمر ل �صك فيه.
اأنا �صخ�صي ًا كتبت بع�س الأ قا�صي�س ي
جريدة الأ هرام .قيل ا إنّ فيها �صيئ ًا جديد ًا م يكن
موجود ًا من قبل ،لكني ل اأ�صتطيع اأن اأحكم على
نف�صي ،الذي اأعرفه هو اأنني كتبت.
اأعتقد اأن الأ دب يجب اأن يتغر ،ومن
الطبيعي اأن يتغر بعد هزة عنيفة كهذه الهزة.
لكن ماذا يبداأ؟ وكيف؟ هذا عائد بالطبع ا إى
موقف الفنانن .هناك �صخ�س ت�صربه على راأ�صه
في�صربك على راأ�صك� .صخ�س اآخر يقول :هذا
غر مهم� .صخ�س اآخر يغرق ي احزن واآخر
ينطوي على نف�صه .هذه امواقف كلها ردود فعل
ل�صيء واحد .ال�صوؤال الآن :ماذا �صيغلب على
اأدبنا؟ طبع ًا اأنا اأمنى ول أاوؤرخ :ا إن على الأ دب
اأن يعك�س اأثر اخام�س من حزيران ب�صكل ثوري
ا إيجابي ك�صفي .يفح�س بعمق عيوبنا التي اأدت
ا إى هذه النك�صة .وي الوقت نف�صه ،يثر الهمم
ويدفع الإن�صان العربي ا إى اخروج من هذه
.ôFGhódG
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 vهذا يعني اأنك ل تعتب احرب حدثاً
خارجياً وقع �شدفة ،ا إما كانت ج�شيداً ما كان
يعتمل ي الداخل؟
 ل مكان لل�صدفة هنا� ..صواء ي احرب اأوغرها.
 vكانت احرب معنى اآخر نتيجة؟
 نتيجة لعوامل كثرة جداً. vوالهزمة؟ كانت نتيجة كذلك؟
 بع�صها نف�صي ..بع�صها اجتماعي ،بع�صها�صيا�صي .تفاعل العوامل كلها جتمعة ،فيما
بينها ،انتهى ي تكثيف العمل الأ خر وا إعطائه
مكانته ي التاريخ .الهزمة م تكن �صدفة ،اأنا ل
اأتذكر اأن هزمة ح�صلت ي التاريخ كان مكن اأن
يحل حلها ن�صر.
 vهل تعتقد اأن الأ دب الروائي العربي كان
يحد�س باخام�س من حزيران؟
 اأنا اأعتقد اأن بع�س الأ دب على الأ قل كانعنده هذا احد�س.

نك�صة لي�صتيقظ .وا إذا كانت النك�صة اأتت مفاجئة
له ،فهذه �صهادة على الأ دباء ،لن يغفرها لهم
التاريخ ،وهي دليل على اأنهم كانوا من �صمن
اخونة.
 vتقول :ا إن الأ دب بعد اخام�س من
حزيران يجب اأن يكون اأدباً ثورياً .اأود اأن اأ�شاألك
عن ثورة الأ ديب ،كيف تبد أا ومن اأين؟
 لي�صت ثورة الأ ديب منف�صلة عن ام�صنعول عن احقل ول عن امكتب ال�صيا�صي .ا إنها
مت�صلة مع الثورات كلها (ثورة العامل والفاح
وال�صيا�صي) ،وهي تبد أا ي قلبه اأولً ،وي تفاعله
مع النا�س ثانياً .تبد أا ي ا إح�صا�صه التنبوؤي الطبيعي
الذي ل اأعتقد اأن فنان ًا ي�صتحق هذا ال�صم خال
منه ،لأ ن الفنان الأ �صيل كاحيوان :كالع�صافر
والفيلة والن�صور التي عندما ح�س بخطر حدق
ت�صدر بالغريزة اأ�صوات ًا خا�صة معلنة للماأ اأن
خطر ًا ما اآت .والفنان ا إذا م يكن عنده هذا القدر
من الإح�صا�س العام الذي يجعله ويجعل اأدبه ي
م�صتوى النبوءة ،مت�صمن ًا دعوة ا إى من اأو ي�صار
اأو اأمام ،تكون اأجهزته كلها ختلة.
من هنا تنطلق ثورة الأ ديب ،ا إنها النبوءة
والنداء.

 vوبالن�شبة ا إليك؟
 ل�صت اأريد اأن اأحدث عن نف�صي .لنقلا إنّ بع�س الأ دب كان فيه ا إح�صا�س ملمو�س بهذا
ام�صر .وا إذا كان الأ دب قبل النك�صة م يح�صل
له مثل هذا احد�س ،فهذا يعني اأنه بحاجة ا إى

v

ا إذن ،اأنت تفر�س النبوءة ي العمل

الأ دبي؟
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 نحن ن�صمي هذا ال�صيء تنب ؤواً .قد يكونهناك �صيء من امغالة .الفنان ي الواقع ل يتنباأ،
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وا إما يح�صن الروؤية ،روؤية الواقع .ول �صك ي اأن
الواقع الذي يوؤدي ا إى اخام�س من حزيران هو
واقع انهزامي فيه من عوامل النهزام ما يجعل
الكا�صف عنها ي موقف امتنبئ .لكنه ي احقيقة
لي�س ،هنا ،نبياً .ا إنه يرى الواقع وح�صب .يراه
بو�صوح تام.
 vلكن ،األ ي�شطدم الذي يود اأن يكوّن روؤية
وا�شحة واأن يكون جريئاً وثورياً ،مع ال�شيا�شة
احالية ي العام العربي؟
 تق�صد :هل يجد �صعوبة ي التعبر عنذاته؟
 vمثلً...
 طبعاً ...لأ ننا ل ن�صتطيع اأن نف�صل عملالأ ديب عن الدولة ا إطاقاً .حتى العلم الذي كان
ي وقت من الأ وقات يبدو اأنه منعزل ول يفهمه
اأحد اأ�صبح ي هذا الوقت من حيث اآثاره مرتبط ًا
بالدولة والدولة حت�صنه ،فكيف الأ دب؟
و�صوت الأ ديب �صوت ل بد من اأن يهز الدولة
بالر�صا اأو بال�صخط ،وبالن�صبة ا إى موقفها من
حرية الراأي تكون معاناته.
 vلكن ،األ ترى اأن خ�شارة كبرة تقع بن
للديب وخوف الأ ديب من
معار�شة الدولة أ
الدولة؟
 هي خ�صارة بالن�صبة ا إى الدولة اأو ًل ولي�صتبالن�صبة ا إى الأ ديب ،لأ ن �صوت الأ ديب �صوت
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كا�صف عن احقيقة .وا إذا كانت الدولة تريد اأن
تعرف واقعها وتعرف م�صتقبلها ،فالأ ديب يعرف
ويعطي ما ل ت�صتطيع اأن تعرفه اأو تعطيه جميع
اأجهزة امخابرات .بينما ا إذا كتمت الدولة هذا
ال�صوت ،فلن يعود عليها ذلك ا إل باخ�صارة ،وهي
هنا كالذي ي�صع ع�صابة على عينيه بر�صاه كي ل
يرى ،ا إنه حر ،لكنه هو اخ�صران اأو ًل واأخراً.
حتى ا إذا اأراد الأ ديب اأن يعي�س كفرد ي
م�صتوى معن رما يفيده فيه الكذب اأكر من
ال�صراحة ،تكون اخ�صارة هنا كذلك واقعة على
الدولة ل على الأ ديب.
 vاأق�شد بخ�شارة الأ ديب ،خ�شارة معنوية،
خ�شارة من ناحية اخلق والإبداع؛ ا إذ ت�شبح
حرية الراأي ي هذه احالة غاية ولي�شت و�شيلة.
وهنا تقع خ�شارة الأ ديب ا إذ يخ�شر الزمن وفعل
اخلق.
 فعاً ...فعاً ...ا إما على كل حال نخرج منهذا احوار ي هذه امنطقة باأن حرية الراأي �صيء
�صروري جد ًا لاأ ديب ولاأ دب وللدولة ولل�صديق
وللعدو ،ولكل عاقل وحكيم ..واأنه ل يخ�صى هذه
احرية ا إل غر احكيم .وبعده عن احكمة يقا�س
ببعده عن حب حرية الراأي.
 vلرجع ا إى الثورة .األ�شت توافقني ي
اأن الثورة احقيقية تبد أا ي الإن�شان اأو ًل قبل
الأ نظمة؟ لقد عرف العام العربي اأنظمة
عديدة .هل عرف ا إن�شاناً ثورياً؟
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 نعم ،عرف ا إن�صان ًا ثورياً .ل �صك ي ذلك.واأكاد اأقول ا إن تاريخ العرب كله كان تاريخ ًا ثورياً.
فا إن�صان البداوة ل ت�صتطيع اأن تقول عنه ا إنه لي�س
ثورياً .ا إنه ا إن�صان موجود ،بقدر وجود كرامته
وحريته وحرره من كل �صلطة ت�صتبد به.
ثم ا إن تاريخ العرب كان �صل�صلة من احروب
ام�صتمرة بن احاكم وبع�س امحكومن لأ �صباب
نقدر اأن نقول ا إنها تنطلق من حرية العقيدة
وحرية النظرة .طبع ًا كان الع�صر ع�صر دين،
وكان الختاف ي الراأي يوؤدي ا إى احروب .هذا
يعني اأن الإن�صان العربي لي�س ا إن�صان ًا متجمداً،
ا إطاقاً .ثم ا إن اآخر ثورة عرفها العرب كانت
على الرك .وجاءت بعدها �صل�صلة من الثورات
على ال�صتعمار وعلى اأنظمة احكم الفردي .ل
ت�صتطيع اأن تقول ا إن الإن�صان هو هو .كان يتغر
ويثور ح�صب الظروف والأ حوال .ول ن�صتطيع اأن
نحرم تاريخه من الثورة دفعة واحدة.
 vلناأخذ الفكر العربي دينياً واأدبياً
وفل�شفياً .هل تظن اأننا اليوم نتمتع بحرية
دينية اأكر من ال�شابق؟
 اأنت ت�صر ا إى ع�صور قدمة نحن ن�صلمباأنها كانت تتمتع ب�صحة اأكر من ع�صورنا اليوم.
لكننا يجب اأن ل نن�صى الع�صور الو�صطى التي
كانت عبارة عن تدهور ديني �صنيع وقف فيه كل
اجتهاد بحيث اأ�صبح اأي اجتهاد يعتر خروج ًا
على الدين ومن ثمّ كفراً.
نحن الآن ل نكاد نتخل�س من هذا ي الناحية
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 vحتى من الناحية الفكرية الفل�شفية ،األ
توافقني ي اأن الثوري لي�س الإن�شان امحارب
وح�شب ،ا إما تنطلق ثورته من موقفه ا إزاء احياة
والقيم والإن�شان؟ كيف مكن اأن يتغر الإن�شان
العربي ما م تتغر نظرته ا إى العام واحياة؟
نحن نتحدث عن الثورة وقيمنا ومبادئنا ما
تزال هي هي .حتى اأن البع�س يعتبها مثا ًل
ومقيا�شاً ا إن�شانين .فهل تكون الثورة وهناك
خط جامد؟
 اأنا اأوافقك على هذا الراأي كل اموافقة.يجب اأن تكون اخطوط كلها متوازية ي الثورة.
ا إن خط ًا واحد ًا هابطاً ،يوؤثر فيها جميعاً ،اأنا معك
ي هذا الراأي.
(�صمعت �صوت عائدة :ي النتاج الأ خر
لاأ �صتاذ حفوظ تغر ملمو�س .ا إنه اأدب �صريح
للغاية .من خال بع�س ق�ص�صه اأرى اأنه ،وهو
الذي عرفناه دائم ًا مع الإن�صان امتعقل ،يتجه الآن
نحو الإن�صان امدفوع ب�صحنة من اجنون ليعر عن
راأيه وي�صرخ ي وجه هذا العام وينطلق ،حتى
ا إي اأرى اأن ت�صرف الأ �صتاذ حفوظ ال�صخ�صي
قد تغر .فاأنت تراه الآن يجل�س ي امقهى ،وتراه،
كذلك ،خارج البيت).
واأ�صاأله عن ذلك.
 تف�صر عائدة اأعجبني واأنا اأوافق عليه .ياحقيقة اأنا كتبت وم اأف�صر ،وبكل اأمانة و�صدق
م اأكن اأدرك اأن �صيئ ًا ما قد تغر بالن�صبة ا إى
اأعماي الأ خرة .رما يكون هناك رابط بن هذه
الأ عمال .وعلى النقاد والقراء ل علي ،اكت�صافه.
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 vهل توافقها كذلك على قولها ا إن ت�شرفك
اخا�س قد تغر؟
 كا ،هذا لي�س �صحيحاً .عندما كنا نعمل�صوية ي اموؤ�ص�صة ،م تكن ت�صمح ي الظروف اأن
اأخرج .فاأنا اأعمل داخل اموؤ�ص�صة واأعمل ي البيت
للموؤ�ص�صة كذلك .اأنا اأنطلق ،عادة ،ي ال�صيف.
لكني اأعتقد اأي ي هذا الوقت ل اأ�صتطيع اأن
اأكتب عم ًا يجعلني اأنعزل عن النا�س مدة طويلة
حتى اأنهيه .ي اما�صي كنت اأنعزل ثاث �صنوات
واأخرج برواية طويلة .اأظن اأنني ل اأملك ال�صر.
ل اأ�صتطيع اأن اأبتعد عن الأ حداث اليومية ،وعن
�صماعها وال�صراك فيها ،فرة كبرة لأ جز
.Ée Ók ªY

 رما .اأنا ل اأ�صتطيع الآن اأن اأتركك اأ�صبوع ًالأ ن�صرف ا إى عمل اأدبي.

�شحيح؟

 من اممكن ،بالطبع ،قد ت�صتجيبروحك اأحياناً ،واأحيان ًا ل .لكن عندما تعودها
�صت�صتجيب.
 vوي اأي وقت تكتب؟
 اأكتب عادة عند امغرب. vكم �شاعة تقريباً؟
 ل اأذكر اأنني كتبت اأكر من ثاث �صاعات.وي امتو�صط اأكتب مدة �صاعتن.
 vيومياً؟

 vهل هذا عائد ا إى تزاحم الأ حداث؟

v

 vهل من اممكن اأن تنظم للكتابة اأوقاتاً؟

يقال ا إن يومك منظم ،فهل هذا

 نعم اأنا رجل منظم .وال�صبب ي ذلكب�صيط .اأنا موظف واأديب ،ولو م اأكن موظفاً،
ما كنت اأخذت النظام بعن العتبار .كنت فعلت
ما اأ�صاء وي اأي �صاعة اأ�صاء .لكنني ي هذه
احالة ،علي اأن اأ�صتيقظ ي �صاعة معينة ،واأكون
ي الوظيفة ي �صاعة معينة .ويبقى ي من اليوم
�صاعات معينة .فا إن م اأنظم هذا اليوم �صاأفقد
ال�صيطرة عليه.
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 نعم ...لأ ي اأكون قد اأم�صيت يوم ًالي�س �صهاً ،اأ�صريح قلي ًا ثم اأعود لأ بد أا عم ًا
جديداً.
 vحن ياأتيك دفق من الكتابة ،هل ت�شتطيع
اأن تقف عندما يحن اموعد؟
 اأف�صل اأن اأقف ،اآ�صفاً ،خوف ًا على �صحتيلأ ن عليّ اأن اأنام ،ولو ا�صت�صلمت للكتابة �صاأفقد
.ÊGõJG
 vهذا النظام اأ�شبح عادة؟
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 -ناجحة على ام�صتوى اجماهري.

 vهل ت�شرب القهوة؟
 اأ�صرب ما ل يقل عن خم�صة فناجن.kÉ«eƒj

 vوهل هذا جاح؟
 ا إنه جاح ..لأ ن النا�س اأعجبوا ب�صيء ما.فلماذا حتقر النا�س كثراً؟

 vهل ت�شهر كثراً؟
 حتى الثانية ع�صرة لياً .اأكتفي بخم�س�صاعات من النوم.
 vوحن ل تكتب ،ماذا تفعل؟ هل تطالع؟
 عادة اأخ�ص�س �صاعة للقراءة ،بعد اأن اأكونقد كتبت �صاعتن .اأنا اأختم بالقراءة ثم اأ�صاهد
التلفاز ،فهو ي�صاعدي على النوم.

 vاأق�شد اأن الأ كرية لي�شت مقيا�شاً
للجمال.
 ا إما هناك قدر من القيمة .هناك �صيء ماا�صتجاب له النا�س .رما اأوى مبادئ الفن ،ل بد
من اأن يكون هناك �صيء ما.
 vهل ت�شاهد اأفلماً اأجنبية؟

 vهل ت�شمع الأ خبار؟

.º©f -

 -كا ،اأقروؤها .لكن ل اأمانع ا إذا اأتت عفواً.

 vما هو الفيلم الذي اأثار اهتمامك؟

 vطبعاً حب ال�شينما؟
 كنت من ع�صاق ال�صينما. vكنت؟ والآ ن؟
 اأ�صاهد فيلم ًا واحد ًا ي ال�صهر .هذا ليعني اأنني م اأعد اأحب ال�صينما .لكن عندما يكر
الإن�صان ياأخذ باأ�صلوب النتقاء.
 vكتبت حواراً لل�شينما .واأخذت ال�شينما
بع�شاً من رواياتك .فهل كانت هذه امحاولت
ناجحة؟

 فيلم رجل وامراأة.(وت�صاأله عائدة ا إن كان �صاهد فيلم احياة
للحياة ،فيجيبها بالنفي ،وياأ�صف لذلك مع اأنه
انتظر ا إعادة عر�صه).
 vما هي عنا�شر القوة ي هذا الفيلم؟
 اجو هو الذي اأعجبني فيه .كنت فيمااأ�صاهد واأ�صمع واأرى من األوان وكلمات واأ�صخا�س
وغر ذلك ،اأ�صعر بالذي يراد اأن يقال.
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 vحديثنا عن ال�شينما يجعلني اأ�شاألك عن
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اجن�س .العام اليوم يهتم كثراً باجن�س ..األ
ترى اأن اجن�س ي كل مكان؟
 ا إذا كنت تعتر اأن العاقة بن الرجل وامراأةهي اأ�صا�س احديث عن اجن�س ،فهذا احديث
لي�س جديد ًا ي القرن الع�صرين .ا إن قراأت الأ دب
اجاهلي وما قبل اجاهلي ،ا إن قراأت اأدب اليونان
واأدب م�صر� ،صتجد اجن�س .اجن�س ماأ
التاريخ ،ا إما يختلف من بيئة ا إى بيئة ،ومن زمن
ا إى زمن من حيث التعبر ومن حيث احرية.
ال�صوؤال املح هو :هل جوهر احياة ون�صارتها
وعمقها ،تاأتي عن طريق ال�صت�صام بجميع
اأنواعه ،اأم بقدر من التق�صف امعقول؟ (ل
اأق�صد التق�صف ال�صوي) .يخيل ا إي اأن الإن�صان
امتكامل ا إن�صان يحمل قدر ًا من الرف�س وقدر ًا من
التق�صف .وهذا يجعله يوازن بن مطالبه الروحية
ومطالبه اج�صدية.
 vوهل تربط بن احب واجن�س؟ هل
اجن�س ذروة احب؟
 اأنا ل اأكاد اأفرق بينهما .احب جن�س.البتذال ي اجن�س ابتذال للحب.
(ت�صاأله عائدة عن احب العذري).
 لي�س هناك حب عذري .هذا �صيء م�صحك.احب العذري كال�صت�صام لل�صهوات ماماً،
كاهما �صخف ،كاهما تعطيل للقوى احقيقية
لاإ ن�صان .اأنا �صخ�صي ًا ل اأحرم الإن�صان امتطرف
ي الرف�س ،اأو امتطرف ي ال�صت�صام.
 vوهل اأحببت كثراً؟
 -مثل اأي �صخ�س.
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 vت�شجعني ا إجابتك لأ �شاألك عن ظهور
العذراء ي م�شر؟ فما كان موقفك و�شعورك
عندما قراأت هذا اخب؟
 ي احقيقة ،م اأ�صدق اأي حرف ،وماأهتم ،ي �صديق غامر ليتحقق من الأ مر فلم
ي�صتطع العودة ا إى البيت ا إل ي ال�صباح من �صدة
الزدحام ،ا إنها ظاهرة موؤ�صفة ،وموؤ�صفة جداً.
(تعلق عائدة :ا إن ال�صعب ي�صعر باأنه بحاجة
ا إى معجزة تاأتيه من ال�صماء .لذلك �صدق ،ظان ًا
اأنها اخا�س).
 اأنت تف�صرين احادثة من الناحية النف�صية.لكننا نحن ي ع�صر ل ي�صح فيه اأن نفكر بهذه
الأ مور� .صحيح اأن احاجة هي معجزة واأن
الإمان معجزة ،لكن هذا ل يعني اأننا م ندخل
بعد ع�صر الإن�صان احقيقي.
�صاألت ال�صوؤال نف�صه ل�صائق �صيارة .قال:
واه يا اأ�صتاذ ظهرت ،اأنا بنف�صي راأيت الرجال
والن�صاء والأ طفال يبكون .لقد ذهبت وم اأ�صاهد
اأي �صيء لأ نني و�صلت متاأخراً ،لقد ظهرت يا
اأ�صتاذ .رفيقي راآها ،ثم �صمت.
 vاأحياناً ت�شمع اأن فدائياً مات .اأي ا إح�شا�س
ت�شعر؟ وما هو موقفك من العمل الفدائي؟
 العاطفة تكون متناق�صة .حزن وفرح.اأ�صعر بحزن عميق لأ ن بط ًا مات ،واأفرح بوجود
بطل .هناك حزن ل �صك فيه وفرح ل اأخفيه .اأن
يوجد ا إن�صان ي�صحي بنف�صه ي ظروف قلَت فيها
الت�صيحة .الفدائيون هم كفارة اموقف العام.
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 vوت�شمع عن فيتنام..
 الفيتنام بالن�صبة ا إي كظهور العذراء ماماً.اأ�صعر ا إزاء هذه البطولة باأنني اأ�صمع خرافة .اأنا
�صخ�صي ًا ل اأ�صتطيع اأن اأف�صرها .اأت�صاءل دائماً:
هذا البلد ال�صغر ،كيف؟ ثم كيف؟ ا إنها غيبيات
الع�صر احديث .رما تركز كل عنف الإرادة
الب�صرية الآتية من الع�صور القدمة ي هذا البلد.
اأنا ل اأ�صتطيع اأن اأت�صور ذلك اأو اأتخيله اأو حتى اأن
اأكتبه ي رواية ،لأ نني اأ�صعر باأنني اأكتب خرافات
ل حقائق.
 vوق�شية الزنوج؟
 تق�صد العن�صرية .ا إنها اأمرا�س م ت�صتطعالب�صرية حتى الآن اأن تتطهر منها لتكون ب�صرية
حقة .كل ا إن�صان يخ�صع لعواطف العن�صر عاجز
عن الرتفاع عن احيوانية .التفريق العن�صري
معناه جهل ،وحيوانية .ماذا ياحق الهر الفاأر؟
طبع ًا الغرائز هنا تتحكم ،ل العقل اأو امنطق.
الأ ر�س وا�صعة وي�صتطيع اأن يعي�س فيها الثنان
.kÉ©e
اجانب احيواي وجانب اجهل ي الإن�صان
يدفعانه ا إى اأن يقف هذا اموقف من امختلفن
معه ي العقيدة اأو العن�صر اأو الراأي .والغريب ي
الأ مر اأن البع�س يتهمهم ب�صفات خا�صة .والواقع
اأن الأ غلبيات هي ام�صوؤولة عن اأخاق الأ قليات
و�صفاتها .ا إن اأخاق الأ قلية هي اأخاق الأ كرية.
اأنا �صخ�صي ًا اعتر اأن التفريق العن�صري
قائم على اجهل .واجهل هنا لي�س �صتيمة .ا إنه

جهل ي علم الإن�صان .فالذي يدر�س علم الإن�صان
يعرف اأنه لي�س هناك فرق بن جن�س وجن�س .ا إما
ºMÓàHh áÄ«ÑdG ±hô¶Hh IOGQE’ÉH õ«ªàj ¿É°ùfE’G
الثنن .ا إن اأي زجي ي ظروف جيدة يقود
العام.
 vمن حن ا إى اآخر ن�شمع بثورات
الطلبة ،ي باري�س ،ي القاهرة ،ي لندن ،وي
ت�شيكو�شلوفاكيا .هل ترى ي هذه الثورات نافذة
مفتوحة للخل�س اأم ترى العك�س؟
 ا إن الطلبة اأو ال�صبان دائم ًا كانوا يقومونبالثورات .لكن هذه الثورات كانت ثورات حدودة.
ال�صبان هم الذين ثاروا على ال�صتبداد .لكن هذه
كانت ثورة طبقة .والثورة على ال�صتعمار كانت
ثورة قومية ،قام بها ال�صبان القوميون.
لكن ثورات الطلبة اليوم وثورات ال�صبان
لي�صت ثورة طبقة اأو ثورة قومية .ا إنها ثورة جيل.
وهذا يعني اأن هذا الزمان قد �صاق بالزمان الذي
�صبقه ،ا إما لأ نه م يوؤد له الر�صالة اأو اأنه عجز عن
تطبيقها.
والذي يدفع هذا اجيل ا إى الثورة هو الرغبة
ي التغير .وقيمة التغير الآتي من �صاب هي اأنه
ينطلق من الراءة .ا إنه ا إذن تغير بريء متطهر
من كل الأ غرا�س ال�صخ�صية الأ نانية.
تبد أا بالنظر ا إى العام نظرة خا�صة مغر�صة
يوم ت�صر موظف ًا فيه ،ويوم ت�صبح �صاحب عمل.
لكن عندما تكون طالب علم ،تنظر ا إليه نظرة
ا إن�صانية بحتة غر ختلطة بال�صتغال اأو الفائدة
اخا�صة .لذلك تكون بريئ ًا و�صادقاً .لذلك ناأمل
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من وراء هذه الثورات كل اخر .ومن اممكن ا إذا
انت�صرت وتو�صعت اأن تخل�س العام من روا�صب
ا إن�صانية كثرة وتكون من ثم نذير ًا اأخر ًا �صد
خداع الكبار لل�صغار.
ي الزمان اما�صي كان ي�صهل اأن تذهب ا إى
الريف الريطاي وتبعث بالفاح الإجليزي
ليحارب ي الهند وتقنعه باحفاظ على جد
الإمراطورية ،بهذا يكون ي الواقع خادم ًا
لأ �صحاب روؤو�س الأ موال .لكن اليوم ،نرى اأن هذه
ال�صعارات اأ�صبحت �صخيفة ،وقبل اأن ينطق بها
الإن�صان تنتحر على ل�صانه.
الرئي�س جون�صون يبعث ال�صاب الأ مريكي ا إى
فيتنام .ال�صاب يثور على الرئي�س ي قلبه .وغدا
ينفجر ويرف�س .البع�س فعل ذلك .هناك اأمثلة
عديدة تدل على اأن هذه احيل التي ت�صبه تراتيل
الكهان القدامى قد فقدت قد�صيتها ،وانقلبت ا إى
�صيء م�صحك �صخيف .معنى ذلك اأن �صيئ ًا ما ي
هذا العام بد أا يتغر.
هناك اأم كثرة ح�صنت وت�صلحت باأ�صلحة
ل تتخيلها امخيلة ظن ًا منها اأن ال�صاح هو
اح�صن امنيع ي وجه اأي خطر ي هذا القرن،
واأنه على قدر قوة ال�صاح تكون قوة الأ مة .وا إذا
بهذه الثورات تظهر فجاأة معلنة اأن ال�صاح ل
يعني �صيئ ًا لأ ن الإن�صان وما يحمله ي اأعماقه ،وما
يدفعه ليحيا وليو�صع م�صافات احياة حوله ،طاقة
تعجز اأ�صلحة العام كلها عن خذلنها .وهذا
دليل قاطع على اأن جميع فل�صفات الإن�صان منذ
الع�صور القدمة حتى هذا الع�صر بالرغم من
تفاوتها ي القيمة ،و�صعودها وهبوطها ،م تعط
ر�صالة حقيقية لهذا اجيل القلق.
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 vكيف تف�شر هذا القلق؟ ما هو هنا احاجز
الواقف اأمام خطواتنا؟
 حتى الآن ،ينق�صم هذا العام ق�صمن .ق�صميعطي الإن�صان احرية ويركه ي غابة ،وق�صم
يعطيه العدالة وي�صلبه احرية .وي احالتن يدفع
الإن�صان الثمن غالياً .اأظن لو اأن العدالة اجتمعت
مع احرية ي نظام واحد تكون امنقذ .ال�صراكية
معنى اآخر �صيء مهم جداً ،ا إما ينق�صها �صيء
خطر هو احرية .الليرالية اأو الدموقراطية
القدمة اأتت بقيمة حقيقية كبرة ،هي احرام
الإن�صان واحرية ،لكنها ق�صرتها على طبقة
معينة ،امطلوب اأن تكون احرية ملك ًا م�صروع ًا
كقوى الإنتاج ي البلدان ال�صيوعية.
وما دام الإن�صان يفتقد ا إحدى احالتن فلن
يرتاح له بال� .صيبقى تع�ص ًا ي بلد �صيوعي ،واأكر
تعا�صة ي بلد راأ�صماي.
اأنا رجل اأقول عن نف�صي ا إنني ا�صراكي ،ا إما
اأرى اأن ال�صراكية تفقد قيمة كبرة لأ نها ت�صتهر
باحرية.
 vلرجع ا إى الأ دب .عندما يطلب منك
راأي ي م�شرحية اأو رواية واأنت موظف ي
الدولة ،ما هو امقيا�س الذي تعتمده؟ هل هو
مقيا�س �شخ�شي خال�س ،اأم ا إن �شلطة ما تفر�س
عليك نوعاً من ال�شروط؟
 ا إن كل عمل فني ل بد من اأن تتذوقه بذوق�صخ�صي .وامقيا�س هو النفعال الذي ن�صميه
النفعال الكامل ي ال�صتمتاع .هذا راجع لأ �صباب
كثرة جتمعة ومن�صهرة ي بوتقة واحدة .ثم
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ياأتي ام�صمون اأو امو�صوع .هنا اأحاول اأن ل اأكون
ذاتياً .فانا اأعطيك احرية لكي تعر عما تريد
اأنت ،ولي�س عما اأريد اأنا .هنا اأحاول اأن اأنف�صل
عن الذات.
بالطبع اأنا كموظف ي اعتبارات اأخرى.
معنى اآخر ،عملي لي�س م�صتق ًا مئة بامئة ،اأنا
ل�صت موظف ًا ي دار ن�صر ،بل ي الدولة.
اأعطي مثاً .ا إذا كانت م�صرحية ما ت�صيء
ا إى عاقة الدولة مع العراق ،فا ي�صح اأن تن�صر،
اأنت تقول :وما عاقة ذلك بالفن؟ �صحيح .لكن
الدولة التي اأنا موظف فيها ،ل تريد اأن ح�صل
لها م�صكلة مع العراق.
 vاألي�س ي ذلك م�شاومة على الفن؟
 لنفر�س اأنها م�صرحية جيدة .اأنا اأقروؤهاكموظف ي احكومة واحكومة هي التي
.ÉgÉæÑàà°S »àdG »gh ,Égô°ûæà°S
لو كان موؤلف ما يتهجم وي�صخر من
ال�صراكية ومن الدولة ،فاأنا كمواطن واأديب
اأقول لك ا إنه حر فليكتب ما ي�صاء ا إما ل اأ�صتطيع
اأن اأطلب من الدولة اأن تن�صر له الكتاب.

 اأنا معك ،فلين�صر على ح�صابه اخا�س.v

 اأحياناً ،وا إن م ي�صمح فهذا غلط .ا إنه موقفخطاأ .لكن ا إذا كانت الدولة تربي �صعبها على
ر�صالة معينة ،فا ي�صح اأن ن�صتم هذه الر�صالة.
 vلي�س ال�شتم هو ما اأدافع عنه ،ا إما اأدافع
عن �شرورة احوار.
 نحن نعود هنا م�صكلة حرية الراأي .اأناموؤمن بحرية الراأي ،لكني كموظف اأراعي بع�س
النقاط .لو كان الأ مر عائد ًا ا إي ،فاأنا اأ�صمح بن�صر
كل �صيء ،لو كان �صدي اأو معي .وهذا ما اأمناه
ول اأجد فيه اأي �صرر.
 vخلل ا إقامتي ي القاهرة� ،شمعت اأن
كتابك اأولد حارتنا �شودر من ال�شوق .فهل هذا
�شحيح؟
 .QOƒ°U º©f vوما هي الأ �شباب؟

 vلكنني ل اأ�شتطيع اأن اأراك موظفاً مرة
واأديباً مرة اأخرى.
 اأنا مطمئن ،لأ نني موؤمن بر�صالة الدولة. vلكن الإمان بال�شراكية ل يعني عدم
ال�شماح بتداول وجهات النظر؟

وهل ي�شمح له بالن�شر؟

 البع�س احتج على ا إدخاله م�صر. vوما هي املحظات التي و�شعت حول
منع الكتاب؟
 -اعتروه كفر ًا ديني ًا و ...و ...ل�صت اأعرف.
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 vوما هو �شعورك جاه هذا العمل؟
 طبعاً ،الأ �صف ال�صديد لأ ن ي�صادر الفكربهذه الطريقة .اأنا كتبت ،والذي يود اأن يناق�س
الكتاب فليناق�صه .ماذا اخوف؟ وما الداعي
ا إليه؟
 vوما هو موقف الأ دباء وال�شحافين...
اأنا اأعتب �شمتهم ت�شجيعاً للرقابة.
 واه ..عندما ح�صلت النك�صة ،اأخذ النا�سيت�صاءلون :من هو ام�صوؤول؟ من؟ اأنا موؤمن باأن
كل ا إن�صان بلغ �صن الر�صد م�صوؤول عن النك�صة.
فمن ال�صهل عليك اأن تعتذر عن قيامك بالواجب
باأي عذر وي اأي وقت ،لكننا نحن نعي�س ي ع�صر
لن يتقدم فيه الإن�صان ا إل عن طريق الت�صحية
يوى
وا إل فليح�صل لنا ما يح�صل .وكما تكونون ّ
عليكم.
 vعندما تعيد قراءة رواياتك وق�ش�شك
مرة ثانية ،هل يحدث اأنك ترغب ي خلق
�شخ�شياتها مرة جديدة؛ اأو ترغب ي ا إ�شافة
�شيء جديد عليها؟
 ام�صاألة هنا لي�صت عائدة ا إى ال�صخ�صياتبقدر ما هي عائدة ا إى العمل الفني بحد ذاته.
اأ�صتطيع اأن اأقول با�صتمرار ا إن اأي فنان لن يطمئن
اطمئنان ًا كام ًا وهو يعيد قراءة ا إنتاجه .على الأ قل
�صي�صعر بهبوط ي نف�صه لدى قراءته الأ وى .هذا
الهبوط راجع ا إى ا�صطدام حلم الفنان بواقع
احلم عندما يتج�صد ي الكتابة .هناك دائم ًا
فجوة.
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�صخ�صي ًا اأ�صعر ،عندما اأقر أا كتاب ًا قدماً،
باأنني لو اأعدت كتابته الآن لأ تى اأف�صل ما هو.
 vهل هذا عائد ا إى نق�س ي الو�شيلة؟
اللغة مثلً؟
 رما ي الو�صيلة ،رما ي اموهبة ،رما ياجهد ..ل�صت اأدري.
 vاألي�س هذا ما يدفع الأ ديب ا إى البدء ي
عمل اأدبي اآخر؟
 ل ،العمل الثاي تدفع ا إليه حاجات اأخرى.بالن�صبة ا إي ،اأنا ل اأجهد نف�صي لكي اأعمل عم ًا
كام ًا ولو اأي اأمنى ذلك .لكن الدافع للكتابة غر
الرغبة فيها .فخال �صر الأ ديب مع الأ يام ،فجاأة
ي�صدم بفكرة ،مو�صوع ،بهزة عنيفة ،ل�صت اأدري
ماذا ،ب�صيء ما يطالبه با إحاح .اأخر ًا ت�صتجيب
روحه وا إذا به يكتب من جديد.
 vا إذن ،اأنت ل تخطط للم�شتقبل بالن�شبة
ا إى الأ عمال الأ دبية؟
 ي الوقت احا�صر لي�س هناك م�صاريعللم�صتقبل� .صاأبد أا بالقراءة .منذ وقت طويل م
اأفعل ذلك .وبالطبع ،ما يخطر بباي �صاأكتبه.
ق�صة ق�صرة .م�صرحية ذات ف�صل واحد .اأ�صياء
مثل هذه .معنى اأنه لي�س هناك م�صروع �صخم.
فالأ �صياء الكبرة اأ�صعر بها م�صبقاً ،لأ نها تكون
را�صية ي الأ عماق.
العدد الثالث والثمانون 2013

 vما هي الأ �شماء العامية والعربية التي
للدب
اأثارت اهتمامك خلل مطالعتك أ
الروائي؟
 اأ�صماء كثرة� ...صاأتناولها كما تاأتي علىذاكرتي� :صك�صبر ،تول�صتوي ،دو�صتويف�صكي،
مار�صيل برو�صت ،كافكا ،همنغواي ،فوكر ،توما�س
مان .ي العام العربي :توفيق احكيم ،نحن
تربينا ي مدر�صته وهو من جيل الأ �صاتذة .ومن
ال�صبان حنا مينة ،غ�صان كنفاي ،بالن�صبة ا إى
م�صر ،هناك اأ�صماء عديدة.
 vهل تقر أا ال�شعر؟
 -اأقر أا ختارات من ال�صعر القدم.

 vواحديث؟
 عبد ال�صبور ،حجازي ب�صفة خا�صة.واأول ما قراأت قراأت لل�صياب والبياتي (اأنا معجب
.ÊÉÑb QGõfh (»JÉ«ÑdÉH
 vاأتخاف من �شيء؟
 من امر�س. vما هي ال�شعادة بالن�شبة ا إليك؟
 اأكون �صعيد ًا ا إذا كنت ي مام ال�صحةوالتوازن ،لكني اأود اأن اأ�صيف �صيئ ًا مهم ًا هو اأن
اأكون ي و�صط �صعيدu
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ي ح�رة الغياب

ط � � � � � � � � � � � ��ه ح�� � � ���� � � �ص� � � ��ن

الأ دبـــــاء
هم بناة القومية العربية
´

طه ح�شن
�شمعت الآ ن من ال�شيد الأ �شتاذ الذي يدير هذه اجل�شة � ،شمعت اأن ال�شعر اأداة
القومية العربية .وا إي اأ�شتاأذن الأ �شتاذ ي اأن األحظ اأن ال�شعر لي�س اأداة ل�شيء ،واأن
ال�شعر هو من�شئ القومية العربية اأولً ...وهو الذي �شارك ي تكوينها وتقويتها بعد
ومل
اأن كونها القراآن ،واأن الأ دب هو الذي اأتاح لهذه القومية العربية اأن تنمو وتزكو أ
الأ ر�س علماً وثقافة ونوراً .فواجب الأ دب بالقيا�س للقومية العربية هو اأن يكون ،ل
اأداة لهذه القومية ،وا إما وفياً لهذه القومية ،يوؤدي ما كان يوؤديه ي الع�شور الأ وى
وما زال يوؤديه ي هذا الع�شر...
ومو�شوع احديث الذي اأريد اأن اأ�شرف با إلقائه الآ ن بن اأيديكم هو هذا :تاأثر
الأ دب ي تقوية القومية العربية وتنميتها بعد اأن كونها الإ�شلم ،وتاأثر الأ دب ي
حاولة تكوينها قبل ظهور الإ�شلم .والواقع� -شيداتي و�شادتي -اأن الأ مة العربية،
من �شمالها ا إى جنوبها ومن �شرقها ا إى غربها ،كانت ي الع�شر اجاهلي ختلفة
اأ�شد الختلف :قوام حياتها اخ�شام والعدوان والغارات والنهب وال�شلب ،وم يكن
يجمعها ي هذا الع�شر اجاهلي ا إل لغتها على اختلف �شديد ي لهجات هذه اللغة،
وا إما الذي ا�شتطاع اأن يوؤلف �شيئاً ما بن هذه القبائل امتفرقة هو ال�شعر الذي
م يكد ين�ش أا حتى فر�س لهجة بعينها على الأ مة العربية كلها ي جميع اأطرافها
واأقطارها من اجزيرة العربية؛ فكان ال�شاعر العربي ا إذا اأن�ش أا ق�شيدة واأن�شدها ي
جموعة من امجاميع ،فهمها عنه النا�س مهما تكن قبائلهم ،ومهما تكن لهجاتهم
اأو لغاتهم اخا�شة .ثم م يكتفوا بفهمها وا إما كان الرواد يتناقلونها عن ال�شعراء،
´´
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وكانت الق�شيدة ل تكاد تن�شد حتى ت�شيع ي اجزيرة العربية ويحفظها كثر من
الرواد ي الأ قطار امختلفة من اأقطار اجزيرة .فاأول توحيد للعقل العربي ا إما جاء
من هذه الناحية .من هذا الل�شان الذي اأتاح للغة العربية ي الع�شر اجاهلي اأن تكون
لغة اجتماعية ،واأن تكون لغة ت�شتطيع القبائل عن طريقها ،على تباعدها واختلفها
وخ�شومتها ،اأن يفهم بع�شها البع�س ،واأن ي�شعر بع�شها ما ي�شعر به البع�س الآ خر.
فامكون الأ ول ي امحاولة لإيجاد وحدة لهذه القبائل العربية ،ا إما هو الأ دب وال�شعر
من الأ دب بنوع خا�س ،لأ نه هو الذي �شبق ا إى الوجود وم يوجد اأخوه النر ا إل بعد
ع�شور تطاولت قليلً.
والقومية العربية ،ا إذا اأردنا اأن نعرف متى تكونت بامعنى الدقيق لكلمة القومية،
فينبغي اأن نردها ا إى ظهور الإ�شلم؛ فامكون احقيقي للوحدة العربية بجميع
اأنواعها وفروعها :الوحدة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية واللغوية اأي�شاً ،ا إما
هو النبي� ،شلى اه عليه و�شلم ،هو الذي جاء بالقراآن ودعا ا إى احق واجتمع حوله
الأ قلون من اأ�شحابه .وجعل الأ قلون يكرون �شيئاً ف�شيئاً حتى كانت الهجرة وحتى
اأ�ش�شت اأول مدينة ا إ�شلمية اأو بعبارة اأدق ،اأول مدينة عربية منظمة عرفها التاريخ.
ول اأذكر اليمن القدمة لأ ي ل اأكاد اأعرف من ح�شارتها ونظمها �شيئاً ،وا إما امدينة
الأ وى التي عرفها التاريخ والتي تكونت فيها النواة الإ�شلمية للقومية العربية هي
مدينة (يرب) بعد اأن هاجر النبي� ،شلى اه عليه و�شلم ،ا إليها مع اأ�شحابه من
«قري�س» .ومن هذه الوحدة ال�شئيلة ال�شغرة ي هذه امدينة التي م تكن خال�شة
لأ هلها من العرب ،وا إما كان اليهود ي�شاركونهم فيها ..من هذه الوحدة ال�شئيلة
الي�شرة التي كان من اأي�شر الأ �شياء اأن يتخطفها العرب من حولها ،لول اأن اه اأيد
ر�شوله واأيد امدينة بر�شوله ..من هذه الوحدة ،جعل الحاد العربي ينمو قليلً،
باللن حيناً ،وبالعنف وبال�شدة حيناً اآخر .وم ينتقل النبي� ،شلى اه عليه و�شلم،
ا إى جوار ربه ا إل وقد مت وحدة اجزيرة العربية ،ووجدت قومية عربية منظمة
لها قانونها وهو القراآن ،ولها نظامها ال�شيا�شي الذي يقوم على ما دعا ا إليه القراآن
من العدل والإن�شاف وام�شاواة بن النا�س ،ولها حكامها امنظَ مون وامنظِ مون اأي�شاً،
للمة
الذين ل ي�شتاأثرون على اأحد ،ول يوؤثرون اأنف�شهم بخر ،وا إما هم خدم أ
العربية ،ين�شرون بينها العدل ويعلمونها �شرائع الدين ،ويهيئونها لأ داء واجبها
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الإن�شاي العظيم .وبعد اأن اأم النبي� ،شلى اه عليه و�شلم ،توحيد الأ مة العربية
ونه�س خلفاوؤه من بعده ،جعلت هذه القومية العربية تتجاوز اجزيرة العربية ا إى
الأ قطار الأ خرى ،واأول هذه الأ قطار التي انت�شرت اأو التي جاوزت العروبة جزيرتها
ا إليها ،ينبغي اأن نلحظ اأنها كانت اأقطاراً قد ا�شتعربت �شيئاً ما ي الع�شر اجاهلي.
فاأول ما خرج العرب من جزيرتهم غزاة فاحن يريدون اأن ين�شروا الإ�شلم ويدعوا
ا إى دين اه ،ذهبوا ا إى العراق وا إى ال�شام ...وكان ال�شام قد ا�شتعرب قبل الإ�شلم،
ل على احدود بينه وبن اجزيرة العربية فح�شب حيث كان الغ�شانيون يقيمون ،بل
ا إى داخل البلد ال�شامية .وكانت بع�س القبائل العربية قد انت�شرت ي ال�شام قبل
الإ�شلم ،وتاأثرت باحياة التي كان النا�س يحيونها ي هذا القطر ،وهي حياة الروم،
وتدينت بالدين الذي كان الروم يدينون به وهو الن�شرانية .والعراق كان قد �شبق
ا إليه العرب ي اجاهلية وتاأثروا ا إى حد ما بام�شيحية التي جاءتهم من اجزيرة،
وتاأثروا ا إى حد ما ب�شيا�شة الفر�س وم ي�شتطيعوا اأن ي�شتقلوا با إزاء الفر�س ،كما م
ي�شتطع الغ�شانيون ي ال�شام اأن ي�شتقلوا با إزاء كرة الروم.
فكان العرب ي العراق ،وكان العرب ي ال�شام ،حماة حدود الإمباطورية
الرومانية ي ال�شام وحماة حدود الإمباطورية الفار�شية ي العراق.
وم يكن الفتح الإ�شلمي ي اأول اأمره ا إل ي�شراً عندما التقى بهذه العنا�شر
ام�شتعربة ي ال�شام وي العراق ،ولكن عندما اهتم الفر�س من جهة واهتم الروم من
جهة اأخرى بهذا ال�شيل الذي جعل يتدفق على ال�شام وعلى العراق ،اأ�شبحت القومية
العربية اأمام واجب خطر ،وهو اأن تقف موقف اخ�شومة والنزاع من هاتن
الدولتن العظيمتن :الإمباطورية البيزنطية ي ال�شام والإمباطورية الفار�شية
ي العراق.
هنا انت�شرت القومية العربية ي هذين القطرين ي ال�شام وي العراق ،ولكنها
م تقف عند هذا احد وا إما جاوزته ا إى بلد م يكن لها بالعروبة عهد من قبل.
جاوزتها ا إى م�شر ي امغرب وا إى الفر�س والبلد الفار�شية ي ام�شرق وانت�شرت
على الروم ي م�شر كما انت�شرت على الفر�س ي بلدهم ،واأدالت دولتهم ،ثم انت�شرت
على الروم بعد ذلك ي �شمال ا إفريقية ،وا�شتقرت العروبة ي �شمال ا إفريقية بعد
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خطوب �شداد ،ثم جاوزت ا إفريقية ا إى القارة الثالثة التي م يكن العرب يعرفونها
قبل الإ�شلم ،وهي القارة الأ وروبية ،ففتحت الأ ندل�س وا�شتقر العرب ي ا إ�شبانيا كما
ا�شتقروا ي ا إفريقية وكما ا�شتقروا ي �شرق الدولة الإ�شلمية ي بلد الفر�س وو�شلوا
ا إى اأطراف امعمورة .منذ ذلك اليوم تعقدت القومية العربية؛ ا إذ م تعد الأ مة العربية
اأمة تعي�س ي وطنها الذي ن�شاأت فيه خال�شاً لها هذا الوطن ،وخال�شة هي لهذا
الوطن ،وا إما اأ�شبحت اأمة جاوزت وطنها وبيئتها ونزلت ا إى اأوطان وبيئات ل تعرف
عنها ا إل ال�شيء القليل .واأغرب ما متاز به القومية العربية ،هو اأنها عندما ا�شتقرت
ي هذه البلد التي افتتحتها وحاولت اأن ت�شتقر فيها ،عندما اأتيح لها هذا النوع
من ال�شتقرار ،م تكتف به ،وم تكتف باأن ت�شتقر ي ال�شام حكومة مت�شلطة اأو ي
بلد الفر�س كذلك .م تكتف بامتلك الأ ر�س ،وم تكتف با إخ�شاع النا�س لل�شلطان،
لأ نها م تكن تريد اأن ملك القلوب واأن ت�شيطر على ال�شمائر واأن تدخل ي اأعماق
الوجدان ي البلد التي تفتحها وت�شتقر فيها ،ا إل ب�شرط اأن يكون هذا كله دون ا إكراه
اأو عنف .وا إذن ،ينبغي اأن ياأتي هذا بطبعه من نف�شه من غر حاولة عنيفة ،بل من
غر حاولة ي اأكر الأ حيان .فبعد اأن غلب العرب على هذه البلد ،م يفر�شوا على
بلد من هذه البلد لغتهم ،وم يفر�شوا عليها دينهم ،لأ نهم اكتفوا منها بالأ �شول
التي قررها الإ�شلم ،وهي الإ�شلم من اأراد اأن ي�شلم عن ر�شا اأو اأداء اجزية.
والغريب اأن هوؤلء العرب الذين كانوا يطمحون ا إى حكم الإ�شلم ويطمحون
ا إى اأن ي�شلوا ا إى اأعماق القلوب وال�شمائر والوجدان دون ا إكراه ودون اأي حاولة
للإ كراه ..الغريب اأنهم ظفروا بكل ما كانوا يريدون باأي�شر الي�شر واأ�شهل ال�شهل؛
فل�شنا نعرف اأن اأحداً اأكره اأحداً على اأن ي�شلم بعد الفتح ،وا إما الذي نعرفه هو اأن
ل كانوا يريدون اأن ي�شلموا وكان بع�س الولة من ولة بني
كثراً من ام�شرين مث ً
اأمية يكرهون منهم ذلك ،خافة اأن تنق�س اجزية وخافة اأن ينق�س ما كان يجب
اأن ير�شلوه ا إى دم�شق من اخراج .وكان كثر من ام�شرين يحاولون الإ�شلم وكان
اأمراوؤهم وولتهم ياأبون عليهم الإ�شلم.
ومن اأجل هذا ،كتب عمر بن عبد العزيز ،ر�شي اه عنه ،ا إى بع�س ولته يقول:
«ا إما اأر�شلتم مب�شرين ل جباة».
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ا إذن ،فقد اأ�شرع الإ�شلم ا إى القلوب والعقول وال�شمائر والوجدان ،ثم م ي�شرع
الإ�شلم وحده؛ فالإ�شلم ا إما هو م�شتق قبل كل �شيء من القراآن ،ومن حديث
النبي ،عليه ال�شلة وال�شلم ،القراآن عربي ،وحديث النبي عربي ،والذين ي�شلمون
وي�شتطيعون اأن يتعلموا الإ�شلم دون اأن يعرفوا العربية م يكونوا يكتفون باأن يعرفوا
قواعد الإ�شلم واأ�شوله ،وا إما هم ي حاجة ا إى اأن يوؤدوا هذا الفر�س الأ �شا�شي من
فرائ�س الإ�شلم وهو ال�شلة ،وهم ي حاجة ا إى اأن يعرفوا اأ�شل هذا الإ�شلم وهو
القراآن ،فما اأ�شرع ما انت�شرت اللغة العربية بينهم .واأغرب من هذا كله ،اأن قرناً وبع�س
قرن م�شى بعد الفتح ،وا إذا هذه البلد التي فتحت والتي بقي فيها اأهلها ،اأ�شلم من
اأ�شلم منهم ،وبقي على دينه من بقي منهم على دينه ،ا إذا هذه البلد قد اأخذت تتعلم
العربية وتتقنها� ،شواء منها ام�شلم اأو غر ام�شلم ،ورما كان غر ام�شلمن اأ�شد حر�شاً
على تعلم اللغة وا إتقانها.
وي ن�شف القرن الأ ول ،اأي قبل اأن م�شي ن�شف قرن على فتح بلد الفر�س مثلً،
كان بع�س الفر�س قد اأتقنوا العربية وبرعوا فيها ،واأخذوا يناق�شون العرب ي ال�شعر
العربي نف�شه ،ووجد ي اأيام بني اأمية �شعراء يقولون ال�شعر ،كاأف�شح ما يكون ال�شعر
ي اللغة العربية واأ�شولهم فار�شية م يعرفوا اللغة العربية ا إل بعد اأن اأ�شلموا وبعد
اأن اأقاموا جاورين للعرب ي بلدهم اأو ي جزيرة العرب نف�شها.
وم يكد القرن الثاي ينتهي حتى ننظر ا إى القومية العربية فرى عجباً من
العجب .نرى مهد القومية العربية قد هجر اأو كاد يهجر ،ونرى اجزيرة العربية
قد عادت ا إى بداوتها القدمة ،وظلت امدينة ومكة حتفظتن ما كان يدر�س فيهما
من الدين والعلم ،ولكن البيئات القدمة البدوية ي جد عادت ا إى بداوتها وعادت
ا إى �شيء كثر من عزلتها القدمة ،وكادت ال�شلة تنقطع بينها وبن البلد الأ خرى،
وا إذا القومية العربية لي�شت ي اجزيرة وحدها ،وا إما هي ،قبل كل �شيء ،ي هذه
البلد التي فتحت ،والتي امتزج فيها العرب بغرهم من �شكان البلد الأ �شلين.
ومعنى هذا خطر كل اخطورة؛ فهوؤلء ال�شكان كانوا يتكلمون لغات ختلفة
جداً .وكان الفر�س يتكلمون لغتهم الفهلوية ،وكانت لل�شام لغات �شامية ،وكذلك
احال ي العراق وي اجزيرة ،وكان ام�شريون يتكلمون لغتهم القبطية .وكانت لغة
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الثقافة وال�شيا�شة هي اللغة الفار�شية ،ولغة الثقافة وال�شيا�شة ي �شمال ا إفريقية وي
ا إ�شبانيا كانت هي اللغة اللتينية.
وننظر ي اأواخر القرن الثاي ،فا إذا كل هذه اللغات قد تركت اأماكنها من األ�شنة
النا�س وعقولهم وقلوبهم لهذه اللغة العربية .فالفر�س يتكلمون اللغة العربية
ويكتبونها ويزاحمون العرب اأنف�شهم فيزحمونهم ،وا إذا الفر�س هم الذين ي�شعون
كتب اأ�شول النحو العربي ،وا إذا هم يعنون بجمع اللغة العربية وتدوينها .ي�شاركون
العرب ي هذا كله ويغلبونهم عليه اأحياناً .واللغات ال�شامية التي كان النا�س يتكلمونها
ي ال�شام ويتكلمونها ي اجزيرة ويتكلمونها ي العراق ،عادت كلها ا إى الأ ديرة ،واأ�شبح
النا�س يتكلمون اللغة العربية ،واللغة العربية بطبيعتها اأ�شبحت لغة ال�شيا�شة ما دام
احكام عرباً ،ولكن اللغة ال�شيا�شية هذه التي يتكلمها النا�س م تلبث اأن اأ�شبحت لغة
الثقافة والعلم اأي�شاً...
وا إذن ،هناك قومية عربية جديدة اأن�شاأها الإ�شلم ،م تكن تاأتلف من عن�شر عربي
خال�س وا إما كانت تاأتلف من جميع هذه العنا�شر التي راأيتموها ،من العنا�شر التي
كانت ت�شكن كل هذه البلد .فاأن�ش أا الإ�شلم ا إذن اأمة جديدة وجعل هذه الأ مة عربية:
عربية اللغة وعربية التفكر وال�شعور ..عربية اح�شارة وعربية العلم والثقافة
والأ دب.
ومن غريب الظواهر الأ دبية التي تلحظونها ي حياة هذه القومية اجديدة
التي اأن�شاأها الإ�شلم ،واألغى فيها الفروق بن الأ جنا�س ،واألغى فيها اأن يكون لعربي
على اأعجمي ف�شل ا إل بالتقوى .من اأغرب الظواهر التي ترونها ،اأن ال�شعراء الذين
ا�شتاأثروا بال�شعر وامتازوا فيه ،واأ�شبحوا هم األ�شنة الأ مة العربية معناها اجديد،
م يكن منهم �شاعر عربي خال�س .كان بع�شهم فار�شياً وبع�شهم نبطياً وبع�شهم
يونانياً ..م يكن منهم �شاعر عربي خال�س ،وا إما كانوا جميعاً من هذه الأ م التي
ا�شتعربت واأعربت عن �شعورها القدم وعن عقولها القدمة وعن وجدانها القدم
ي ال�شعر العربي والعقل العربي والوجدان العربي.
وكانت اللغة اليونانية قد �شادت ي ال�شرق الذي ن�شميه الآ ن ال�شرق العربي،
وبنوع خا�س ي م�شر وال�شام واجزيرة ،ولكنها م ت�شتطع اأن محو اللغات الوطنية؛
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فظل ام�شريون يتكلمون لغتهم القبطية وظل اأهل ال�شام يتكلمون لغتهم ال�شامية
والآ رامية وظل اأهل اجزيرة والعراق كذلك .وكانت اللغة اللتينية �شائدة ي �شمال
ا إفريقية وي ا إ�شبانيا ،ولكنها م ت�شتطع اأن تقهر لغة الببر ي �شمال ا إفريقية ،ول اأن
تقهر الإ�شبانين على اأن يركوا لغتهم الوطنية الأ وى .ولكن اللغة العربية جاءت
فقهرت اليونانية وقهرت معها اللغات الوطنية اأي�شاً وقهرت اللتينية ي امغرب
وقهرت معها اللغات الوطنية اأي�شاً وقهرت اللغة الفار�شية اأربعة قرون تقريباً.
كل هذا ا إن دل على �شيء فا إما يدلكم على قوة اللغة العربية وقوة الطبيعة
العربية ،وقوة هذا الدين الذي كان هو العامل اأو اموؤثر الأ ول ي انت�شار العرب خارج
جزيرتهم ،ثم ي تكوين هذه الأ مة العربية اجديدة ...ومن امحقق اأن البلد التي
يتاألف منها العام العربي احديث ل مكن اأن تكون موؤلفة من عنا�شر عربية
خال�شة ا إى عدنان ،وعربية بدينها �شواء اأكان هذا الدين الإ�شلم اأم كان الن�شرانية..
هي عربية بهذا كله ..اآثرت العروبة على غرها واأ�شبحت اأمة عربية جديدة كونها
الإ�شلم دون ا إكراه اأو ا إرغام اأو عنف ،فتكونت بهذه ال�شهولة وبهذا الي�شر .واأخ�س
مزايا هذه القومية العربية اأنها حرة مت�شاحة ،واأنها مفتوحة الأ بواب ل مغلقتها،
واأنها متعاونة مع الذين يحبون اأن يتعاونوا معها؛ فهي قبلت الثقافات الأ جنبية ي
ع�شورها الإ�شلمية الأ وى ..قبلت ثقافة الهند والفر�س واليونان ،وقبلت كثراً جداً
من الثقافات ال�شامية القدمة ،ومن ثقافة ام�شرين القدماء ..قبلت هذا كله واأ�شاغته
وجعلته عربياً ،ثم م تكتف بهذا وم ت�شتاأثر به من دون الإن�شانية امتح�شرة ،ولكنها
جعلت تن�شر ما ت�شتطيع اأن تن�شره من هذا كله ي ال�شرق والغرب جميعاً؛ فاأثرت
بثقافاتها العربية اجديدة ي ال�شرق وي الهند وي بلد ال�شن ،واأثرت بثقافاتها
العربية اجديدة ي اأوروبا وي الغرب ..وي اأوروبا م توؤثر بعلمها وفل�شفتها فح�شب،
ولكنها اأثرت ب�شعرها اأي�شاً ،وهي التي علمت ال�شعراء الفرن�شين ي القرون الو�شطى
اأن يقولوا ذلك ال�شعر الذي كانوا ينتقلون به بن امدن ي فرن�شا.
هذه اأيها ال�شادة هي القومية العربية ،كوّنها اأو حاول تكوينها ال�شعر اأول الأ مر ،ثم
كوّنها القراآن اآخر الأ مر ،ثم جعلت تفر�س نف�شها ي غر عنف ول ا إكراه على العام
القدم حتى احتلت مكانة الإمباطورية الرومانية واحتلت مكانة الدولة الفار�شية،
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وهي الآ ن بعد اأن عدت عليها اخطوب ،وبعد اأن اأحفت عليها الكوارث ،وبعد اأن األح
عليها الرك بنوع خا�س ي ع�شور ختلفة من حياتهم ،وبعد اأن ا�شطرت ا إى اخمول
وا إى ال�شعف ،ظلت ،على الرغم من هذا كله ،حتفظة بلغتها وعقليتها و�شعورها وكل
ما ميزها ..ظلت حتفظة بهذا كله .وقد عر�شت لها اخطوب امختلفة ،فانق�شمت
وا�شتقل بع�شها عن بع�س ون�شاأت فيها دول ،ومع هذا ظلت واحدة ..واحدة ي ال�شعور،
وواحدة ي التفكر ،وواحدة ي الآ لم ،وواحدة ي الآ مال.
و�شدقوي اأيها ال�شادة ،ول تظنوا اأي اأريد اأن اأغركم باأنف�شكم ،ا إن كانت الأ مة
العربية قد اأخذت الآ ن تنه�س واأخذت تعرف نف�شها ،واأخذت تعرف حقوقها وتعرف
واجباتها ،فالف�شل ي هذا كله ا إما يرجع ا إى الأ دب وا إى الأ دب وحده.
ما الذي اأن�ش أا النه�شة احديثة ي هذه البلد العربية؟ هو اأنها التقت بالغرب،
وعرفت حياة غربية م تكن تعرفها .كان الرك العثمانيون قد قطعوا كل �شلة بينها
وبن العام اخارجي؛ فلم تكن تعرف الغرب ول تكاد ت�شمع به ،وكاد الغرب هو
نف�شه اأن ين�شاها .ا�شطرت مقت�شى احوادث التي حدثت ي اأواخر القرن الثامن
ع�شر وي القرن التا�شع ع�شر ا إى اأن تعرف اأوروبا ،فراأت األواناً من احياة جديدة
واأرادت اأن تعرف عن هذه احياة �شيئاً ،فجعلت تتعلم اللغات الأ وروبية ،فا إذا هي تعرف
امطبعة ،وم تكد تعرف امطبعة حتى ذكرت اأن لها كتباً قدمة مكد�شة ي ام�شاجد وي
الكنائ�س والأ ديرة ،وا إذا هي تاأخذ ي ن�شر هذه الكتب وكاأن ا إحياء الأ دب العربي القدم
بف�شل امطبعة كان ثمرة الت�شال باحياة الغربية احديثة� ..شمن هذين التيارين
ن�شاأت ثقافة جديدة ي هذه البلد العربية ..من الذي اأن�شاأها؟ هوؤلء الأ فراد الذين
تعلموا والذين كانوا يقراأون الكتب القدمة وين�شرونها ويتعلمون اللغات احديثة
ويرجمون منها والذين كانوا يذيعون العلم والأ دب ي بلدهم وي البلد امجاورة؛
فمن هوؤلء القوم ،ومن هوؤلء النا�س؟ ا إنهم طليعة الأ دباء امعا�شرين.
وثقوا اأيها ال�شادة اأن هذه النه�شة ما كانت لتقوم وما كانت لتوؤتي ثمرتها وما
كانت لتن�ش أا عنها هذه الدول اجديدة وهذه احياة العربية اجديدة ،لول امثقفون
والأ دباء �شواء منهم ال�شعراء والناثرون .لول هوؤلء ،ما نه�شت البلد العربية.
والأ غرب من هذا ،اأن كل الأ حداث الكبار التي ن�شاأت عن هذه النه�شة وما حدث ي
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البلد العربية على اختلفها من هذه الأ حداث التي هزتها ومن هذه الثورة العرابية
ي م�شر والثورة التي نحن فيها الآ ن ي م�شر والثورة على الفرن�شين ي ال�شام
وي اجزائر وعلى الإجليز ي العراق .ال�شيء الذي ا�شتطيع اأن أاوؤكده ح�شراتكم
واأنا مطمئن ا إى اأي ل اأجاوز احق ،هو اأن كل هذه الأ حداث ا إما اأن�شاأتها الثقافة
واأن�شاأها الأ دب ،واموؤ�ش�شون احقيقيون لكل هذه الثورات ا إما هم الأ دباء وال�شعراء
ول اأحد غر هوؤلء.
الأ دباء اأيها ال�شادة هم الذين اأح�شوا اآلم ال�شعوب ،وهم الذين �شوروا هذه الآ لم،
وهم الذين اأ�شعروا ال�شعوب بحقوقها وعلموها واجباتها ور�شموا لها طريقها ا إى
مثلها العليا ،وهم الذين �شبقوا ا إى اآمال هذه ال�شعوب ف�شوروها وزينوها وحببوها
ا إى ال�شعوب .والذين قاموا بالتنفيذ ،وقاموا باحركات الثورية العملية لي�شوا –ي
حقيقة الأ مر -ا إل تلميذ هوؤلء امثقفن وهوؤلء الأ دباء.
وقد تقولون ا إي م اأحدثكم ا إى الآ ن عن الأ دب والقومية العربية ،وا إن كنت اأنا
اأعتقد اأي م اأحدثكم ا إل ي هذا امو�شوع؛ فكل ما قلته لكم منذ اأن بداأت احديث على
طوله ا إى الآ ن ،ينتهي ا إى �شيء واحد هو اأن القومية العربية مدينة بوجودها وقوتها
للدب العربي واأن القومية العربية احديثة مدينة بنه�شتها وقوتها وبهذه
وموها أ
للدب العربي احديث .ومعنى هذا اأن الأ دب يجب
الآ مال العرا�س التي تطمح ا إليها أ
اأن يكون وفياً لنف�شه يوؤدي واجبه ي الع�شر احديث كما اأداه ي الع�شور امختلفة ،لأ ن
طبيعة احياة هي القوة والذكاء ولي�شت اجمود وال�شتقرار ،فا إذا كان الأ دب قد اأدى
واجباته ا إى الآ ن ،فينبغي اأن يوؤدي هذه الواجبات ي تقوية القومية العربية وتكوين
هذه الوحدة العربية التي ورثها العرب عن اأ�شلفهم وعن اآبائهم الأ ول ..تكوين هذه
الوحدة التي اأ�شاعتها الأ حداث واخطوب .ويجب اأن تعود ،ويجب اأن تتم ويجب اأن
تقوى ويجب اأن تكون الأ مة العربية واحدة بامعنى الدقيق لهذه الكلمة ،واأن يكون
العرب كالبنيان امر�شو�س ي�شد بع�شه بع�شاً ،واأن ل يذهب العرب هذه امذاهب
امتفرقة :فثمة قوم يخل�شون للفكرة العربية ،واآخرون يخل�شون ببع�س قلوبهم ول
يخل�شون بها كلها ..كل هذا يجب اأن يزول والوحدة العربية يجب اأن تتحقق ،ولي�س
ا إى حقيقها ال�شحيح من �شبيل ا إل اأن ينه�س بها الأ دباء ،هم بناة القومية العربية
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وهم احفظة عليها وعلى موها وقوتها ،وهم الذين اأخذوا يكوّنون هذه الوحدة.
وعليهم اأن ل يريحوا ول ي�شريحوا حتى يتم تكوين هذه الوحدة وحتى م�شي
الأ مة العربية ي طريقها ا إى احياة الراقية امجيدة ال�شعيدة كما ينبغي لها اأن حيا
وكما ينبغي لها اأن تعي�س ي هذه الأ يام التي ملوؤها القلق وملوؤها ال�شطراب.
اأيها ال�شادة .ل تنتظروا مني اأن اأحدث ا إليكم بالتف�شيل عما فعل ال�شعر ي هذا
الع�شر اأو ذاك اأو عما فعل النر ي هذا الع�شر اأو ذاك؛ فل�شنا هنا ي جامعة ،ول�شت
األقي عليكم در�شاً ي الأ دب اأو در�شاً فيما �شئتم من امو�شوعات ،وا إما اأريد اأن يكون هذا
الجتماع اأو هذا اموؤمر الذي اأ�شرف باحديث ا إليه الآ ن والذي اأتيح له اأن يجتمع
ي مدينة القاهرة ،اأريد اأن يكون موؤمراً ين�شرف ويتفرغ اأع�شاوؤه وقد ا�شت�شعرت
قلوبهم هذه القوة التي لي�س منها بد وهي التي تاأتي من علمهم باأنهم هم الذين
عليهم قبل كل �شيء بناء احياة العربية اجديدة ،فا إن نه�شوا بها فذاك ،وا إن م
ينه�شوا بها كما ينبغي فعليهم ،وعليهم وحدهم ،تبعة هذا التق�شر.

´ جلة الآ داب ،العدد الأ ول ،كانون الثاي/يناير .á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG ,1958
´´ هو الأ �صتاذ حمد علي ع�صو وفد ال�صودان ا إى موؤمر الأ دباء الثالث (الآ داب(.
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اأقـــــــوا�س

ك � � � � � � � � � � � ��رم م � � � � � � � � � � � ��روّة

ال�ضيخ عبد اه العايلي
كرم مروّة

قليلون هم اأمثال ال�شيخ عبد اه العليلي ي عامنا العربي امعا�شر .قليلون هم
الذين جمعوا مثله بعقلنيته ودموقراطيته اللتن جلتا ي فكره وي �شرته ال�شخ�شية
وي اجتهاداته ي ميادين متعددة من امعرفة؛ ي الفقه الديني وي علم اللغة وي علم
التاريخ وي اموقف ال�شيا�شي اجريء من الق�شايا العامة ي وطنه لبنان وي العام العربي.
وي�شتطيع امتتبع ل�شرة العليلي اأن يرى بو�شوح اأنه كان ،منذ �شبابه الأ ول ،ختلفاً عن
�شواه من اأقرانه ي �شوؤون الدين والدنيا ،باحثاً ب�شغف عن التغير الدموقراطي ي العام
العربي ،طاحاً بجهد حقيقي ا إى حقيق ذلك التغير ي الفكر وي ال�شيا�شة وي ال�شلوك،
وي الفهم احقيقي للدين ولقيمه الروحية� ،شد كل اأنواع اخرافات والبدع التي اأدخلت
عليه وجعلته عائقاً اأمام التقدم .وا�شتمر ي ميزه ذاك حتى اآخر العمر .وكان كل من تفرده
وميزه يحملن طابع الثورة و�شماتها.
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فالثورة بالن�صبة ا إليه ل تتحقق اأهدافها
مجرد الرف�س لواقع معن ،اأو لنظام حكم معن،
اأو منظومة اأفكار معينة .بل هو كان يراها عم ًا
متوا�ص ًا يت�صف باجهد امبدع وال�صجاع ،بحث ًا
عن البدائل ال�صرورية للواقع القائم وللنظام
ومنظومة الأ فكار ال�صائدة .الثورة ،بالن�صبة ا إليه،
كانت ،ي كل حياته وي عمله الفكري وال�صيا�صي،
فعل تغير ي اجاه التقدم .هكذا كان موقفه ي
امدر�صة عندما كان طالباً .وهكذا كان موقفه
عندما التحق بالأ زهر لي�صبح رجل دين .فالأ زهر
م يكن ،بالن�صبة ا إليه ،جرد مدر�صة دينية.
والدين م يكن ،بالن�صبة ا إليه ،جرد عقيدة.
فلكل �صيء ،من منظار العايلي ،وظيفة ت�صب ي
�صالح احياة الإن�صانية حقيق ًا حرية الإن�صان
و�صعادته؛ ا إذ ل عبث ي حركة التاريخ كما كان
يقول ويكرر .ومن هذا امنطلق قرر اأن يتخذ
من اللغة اموقف الثوري نف�صه الذي اتخذه من
الق�صايا الأ خرى ،عندما اكت�صف بوعي مبكر اأن
اللغة لي�صت جرد عاقة تخاطب بن النا�س،
بل ا إن لها وظيفة اأكر من ذلك واأ�صمل ،تتمثل ي
دورها كاأداة تقدم.
كانت نظرة العايلي ،منذ وقت مبكر ،ا إى
الأ �صياء وا إى الأ فكار وا إى النا�س اأفراد ًا عظام ًا
وموؤ�ص�صات من �صتى الأ نواع ،حكومة بفكرة
´GóHE’Gh .ºFGódG ´GóHE’G Iôµa »g á«°SÉ°SCG
عنده يتطلب ،بال�صرورة ،البحث عما يغني حياة
الب�صر ،ويحررهم من كل ما يعيق جدد حياتهم
وتطورها ،ويحقق لهم احرية والكرامة والتقدم
وال�صعادة .وهذا ما اأك�صبه قيمته الفكرية الكرى،
وجعله واحد ًا من كبار رواد النه�صة امعا�صرين

ي ميادين العلم وامعرفة التي اجتهد فيها واأبدع
وقدم اجديد الذي ر�صم له �صخ�صيته امميزة.
ولد ال�صيخ عبد اه العايلي ي بروت ي
عام  .1914تابع درا�صته الأ وى ي كتّاب امعلم
عي�صى كتوعة قرب اجامع العمري ،وانتقل منه
ا إى كتّاب ال�صيخ نعمان احنبلي الذي عرف با�صم
امدر�صة ال�صورية ،ثم ا إى كتّاب ال�صيخ م�صطفى
زهرة .التحق مدر�صة «احرج البتدائية» التابعة
جميعة امقا�صد اخرية الإ�صامية ي بروت.
وظل فيها حتى عام  .1923توجه ي عام 1924
ا إى اجامع الأ زهر ي القاهرة برفقة �صقيقه
ال�صيخ ختار .وظل يتابع الدرا�صة هناك حتى
عام  .1935ي عام  1936عاد ا إى بروت
وان�صرف للوعظ والإر�صاد ي اجامع العمري
الكبر .وداوم على ذلك ثاثة اأعوام .وكان ي
اأثناء ذلك يطرح اآراءه حول ق�صايا ا إ�صاحية ي
�صيغة ر�صائل حول امفتي والفتوى وحول الأ وقاف
وحول امحاكم ال�صرعية .وي عام  1956كلفه
فوؤاد �صهاب قائد اجي�س اللبناي بالعمل على
و�صع معجم للم�صطلحات الع�صكرية .وهي امهمة
التي لزمها من عام  1956حتى عام .1968
توى
وكانت ح�صيلتها اأربعن األف كلمة .وقد ّ
اجي�س اللبناي طباعة هذا امعجم الذي اعتمدت
عليه جامعة الدول العربية عندما اأرادت توحيد
ام�صطلحات الع�صكرية جيو�س الدول العربية.
يعر�س ال�صيخ العايلي روايتن حول اأ�صول
اأ�صرته وحول ا إقامتها ي بروت .تقول الرواية
الأ وى ا إن الأ �صرة قدمت من م�صر ،ي حن تذكر
الرواية الثانية اأنها اأتت من بلدة «عايا» ي لواء
الإ�صكندرون .ويرجح العايلي الرواية الأ وى
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ويقدم اأدلة على ذلك ،منها اأن الكثرين من
اأبناء هذه الأ �صرة يقيمون منذ زمن طويل وحتى
الآن ي دمياط وامن�صورة والإ�صكندرية ،واأن
امنقبن وجدوا ي ا إحدى مدافن بروت القدمة
�صاهد قر يعود تاريخه ا إى عام  1732ي�صجل
وفاة م�صطفى العايلي ابن اأخت عبد الرحمن
اآغا ،احاكم الع�صكري للقاهرة ي زمن علي بك
الكبر .وهذا يعني وجود �صلة وا�صحة بن فرعي
العائلة .ويذكر العايلي اأنه التقى ي اأثناء ا إقامته
ي م�صر ال�صيخ عبد ال�صام العايلي الذي
كان نقيب الأ �صراف ي دمياط ،واطلع منه على
ما يفيد باأن الأ �صرة تقيم ي م�صر منذ اأواخر
احكم الفاطمي (1171-969م) .ويرجح ال�صيخ
العايلي اأن يكون ا�صم الأ �صرة ن�صبة ا إى الإمام
علي بن اأبي طالب ،من طريق ا إحاق اأداة الن�صبة
الركية «ي» با�صم علي.
تعرفت ا إى العايلي من خال كتاباته منذ
اأواخر الأ ربعينات من القرن اما�صي .وم األتق به
ا إل ي مطلع اخم�صينات .ثم توطدت عاقتي معه
بدء ًا من اأوا�صط ال�صتينات .واأول ما قراأته للعايلي
كتاباه :امعري ذلك امجهول�h ,شمو امعنى ي
�شمو الذات اأو اأ�شعة من حياة اح�شنâæch .
اأقر أا كتاباته ي جات الأ ديب hالطريقh ,كل
�شيءh ,الثقافة الوطنية .وهي مجملها كتابات
كانت تعالج ق�صايا واأفكار ًا واأحداث ًا �صيا�صية
واجتماعية وفكرية متعددة متنوعة .فال�صيخ
العايلي م يكن رجل دين من النوع الذي �صاد
طوي ًا ي بلداننا ،بل كان رجل علم ومعرفة وفكر
وجدل ،ورجل �صيا�صة ل ي�صاوم ول يهادن ،ويحتقر
النفاق والدجل ي ال�صيا�صة .وكان هذا التنوع ي
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ن�صاطه الفكري وال�صيا�صي م�صدر ا إمتاع وغنى
من كان يتابع كتاباته وخطبه و�صجالته ومعاركه
ال�صيا�صية والفكرية والفقهية .وحن بد أا م�صروعه
ي علم اللغة امعجم ،ا�صتكما ًل لهتماماته امبكرة
ي فقه اللغة العربية ودفاع ًا عن لغتنا القومية،
التي كرّ�س لها كتابه ال�صهر مقدمة ي در�س لغة
العرب ،كان قد اأ�صبح عاّمة متعدد ميادين
العلم وامعرفة .وكان ي الآن ذاته رجل �صيا�صة
مار�صها على قاعدة برنامج حدد للتغير من
موقع القيادة التي اختار اأن يكون فيها �صريك ًا
لكمال جنباط ي تاأ�صي�س احزب التقدمي
ال�صراكي ي اأوا�صط عام  .1949وكان كل ذلك
م�صدر ًا اأ�صا�صي ًا ي اهتمامي واهتمام الكثرين
من اأبناء جيلي بالعايلي منذ اأربعينات القرن
اما�صي .كنت منذ مطلع �صبابي مندفع ًا بحما�س ي
طريق الثورة ،من موقع النتماء لا�صراكية فكر ًا
ومدر�صة كفاح وم�صروع ًا م�صتقبلياً .وكنت اأجد
ي فكر العايلي وي مواقفه وي معاركه ما يعر
عن طموحي ويتاقى مع اأفكاري .وهكذا تابعت
ن�صاطه الفكري وال�صيا�صي .وتابعت معركته ي
اأول خم�صينات القرن اما�صي للو�صول ا إى من�صب
مفتي اجمهورية .وقد خا�س معركته تلك على
قاعدة برنامج جديد ختلف جذري ًا عن الدور
الكا�صيكي الطائفي الوظيفي لذلك امن�صب.
وتطوعت مع العديد من ال�صباب التقدمين
الذين ن�صطوا ي توزيع بيان العايلي ي الأ و�صاط
ال�صعبية خ�صو�صاً ،ا إثبات ًا جدية مهمة رجل الإفتاء
ونوعيتها .ومع اأنه خ�صر امعركة باأ�صوات قليلة،
فا إنه ربح ال�صعب .وظل يتابع معركته ي اميدان
ال�صيا�صي من خال م�صاركته ي امهرجانات
العدد الثالث والثمانون 2013

اجماهرية التي كانت خطبه الرنانة فيها تلهب
ام�صاعر؛ ا إذ كان يحر�س فيها على ك�صف الغطاء
عن اخطاأ ،ويدعو اجماهر ا إى الثورة على كل
ما هو فا�صد وظام ،وعلى كل ما هو جامد معطل
حركة الإن�صان احرة ،معيق لتطور احياة
ولتجددها وتقدمها .ويذكر الكثرون من اأبناء
جيلي خطابه ال�صهر الذي األقاه ي عام 1957
�صد حكم الرئي�س كميل �صمعون اأمام ح�صد من
ع�صرات الأ لوف من اأهاي العا�صمة بروت .وهو
اخطاب الذي اأعلن فيه ب�صوته اجهوري وبلغته
الف�صيحة اجميلة الوا�صحة :لقد جاء بهم
الأ جنبي ،فليذهب بهم ال�صعب .وكان ذلك العام
حاف ًا بامعارك ال�صعبة ،التي �صرعان ما انتهت
ي عام  1958ا إى ثورة �صعبية.
وي يقيني ،ت�صكّل �صرة العايلي التي م
تكتب بعد ،اأو التي كتبت وم تعرف ،بالن�صبة
لاأ جيال التي تبحث عن م�صتقبلها من خال
الثورات ال�صعبية ،م�صدر ا إلهام وم�صدر وعي
وم�صدر غنى ي الفكر وال�صلوك .وحن بلغه
قرار احكومة اللبنانية بتنظيم احتفال لتكرمه،
قبيل وفاته ،اأعلن لو�صائل الإعام وهو يتحدث
عن نف�صه كمن يتحدث عن �صخ�س اآخر ،اأن
التكرم الذي ي�صتحقه رجل علم و�صاحب تراث
مثل العايلي ل يتم بالأ و�صمة ول بالتحيات
ول بزيارات التهنئة ،بل بجمع تراثهم ون�صره
وتعميمه ،بكل الو�صائل .ومعروف اأن ما م ين�صر
من كتابات العايلي امتفرقة ،ي ختلف �صوؤون
الفكر وامعرفة والراث واللغة والفقه الديني
والتاريخ اأكر بكثر ما ن�صر حتى الآن .ا إن مهمة
ا إحياء تراث العايلي وتعميمه مهمة تنويرية ل بد
من العمل لتحقيقها.

لفتتني ي قراءة �صريعة للمقدمة التي و�صعها
العايلي للمجلد الأ ول من امعجم ا إ�صاراته بالغة
الأ همية والدللة ي حديد مفهوم اللغة عنده،
وي حديد وظيفتها ،وي حديد عنا�صر اخلل
ي تطور لغتنا العربية التي ي�صهد علماء غربيون
كبار باأنها قادرة على اأن تكون لغة علم بكل ما
ي الكلمة من معنى .فهو يوؤكد اأن للغة حياة ،واأن
حياتها تخ�صع للتطور والتجدد مثل كل ما هو حي.
وي�صت�صهد العايلي «بالعماد الأ �صفهاي» يوم كتب
ا إى القا�صي الفا�صل جملته اماأثورة« :ا إنه وقع ي
�صيء .وما اأدري اأوقع لك اأم ل ؟ وها اأنا اأخرك
به .ذلك اأنني راأيت اأنه ل يكتب ا إن�صان كتاب ًا ي
يومه ا إل قال ي غده :لو غخ ّر هذا لكان اأح�صن،
ولو زيد كذا لكان ي�صتح�صن .وهذا من اأعظم
العر .وهو دليل على ا�صتياء النق�س على جملة
الب�صر».
ا إل اأن العايلي ل يكتفي بهذا ال�صت�صهاد
ليوؤكد نظريته .بل هو يقول ي امقدمة ام�صار
ا إليها« :واتخذت �صعار ًا لدر�صي كله هذه الكلمة:
لي�س حافظة التقليد مع اخطاأ .ولي�س خروج
الت�صحيح الذي يخلق امعرفة .فا منعني غرابة
راأي ،اأظن اأنه �صحيح ،من ا إبدائه ،لأ ن ال�صهرة م
تعد اأبد ًا عنوان احقيقة ...واأي�ص ًا ل يحول بيني
وبن راأي اأنه قليل الأ ن�صار ،لأ ن احق م يعد ينال
بالت�صويت الغبي .فالنتخاب من عمل الطبيعة.
هي ل تغالط نف�صها .كما ل تعمد ا إى التزوير».
ويتابع العايلي ،ي ال�صياق ذاته ...« :وال�صيء
البارز الذي اأردناه من وراء ذلك الكتاب (يق�صد
العايلي امعجم) هو التاأكيد املحّ على اأن ما
تعلمناه ،وما نزل نتعلمه ،بات ي حاجة كبرة ا إى
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معاودة در�صه وجديد تدوينه ،على وجه يكون
اأكر حظ ًا ي باب ال�صدق ،واأوفر ن�صيب ًا معنى
الدقة.»...
ل اأزعم اأنني خبر بعلم اللغة .لذلك فلن
اأدخل ي بحث هو خارج قدرتي على اخو�س فيه.
لكنني اأريد ،فقط ،اأن اأ�صجل تقديري للجهد امبدع
الذي بذله العايلي ي ا إعادة طرح م�صاألة اللغة،
كوظيفة تتجاوز عاقة التخاطب؛ ا إذ هو اأعطاها
وظيفة اأ�صمل واأعمق واأكر غنى ،بحيث ت�صهم ي
عملية جديد حياتنا ،وجديد معارفنا ،وجديد
مفاهيمنا .وكان يوؤكد على الدوام اأن لغتنا العربية
هي لغة علم ومعرفة ،ا إى جانب كونها لغة اأدب
ولغة دين .وا إذا كان ثمة من خلل اأ�صاب قدرة هذه
اللغة على مواكبة امعارف الإن�صانية ،فاإن ام�صوؤولية
ي ذلك تعود ا إى الذين ي�صكل علم اللغة وتطورها
اخت�صا�صهم ومهمتهم .ولأ نهم كانوا ،كما اأ�صار
العايلي ي غر مكان ي كتاباته واأحاديثه ،خارج
حركة احياة؛ ا إذ اأبقوا اللغة خارج عملية التطور.
و يعتر العايلي اأن حول اللغة العربية الف�صحى
ا إى لغة خارج ال�صتعمال اليومي ،وال�صتعا�صة
عنها باللهجات العامة امتعددة بتعدد الأ قطار
العربية ،هو النتيجة الطبيعية لهذا التخلف
الذي وقع فيه اأ�صحاب الخت�صا�س اموكلة ا إليهم
مهمة تطوير اللغة من علماء اللغة ومن امجامع
العلمية ،الأ مر الذي جعل اللغة ذاتها ،ي تخلفها
عن التطور ،وا إ�صرار علماء اللغة على تزمتهم
ي التعامل معها ،جزء ًا من التخلف العام الذي
تعاي منه بلداننا العربية ،ولو بن�صب متفاوتة بن
بلد واآخر.
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على اأن جهد العايلي ي امعجم م يكتمل.
فام�صروع كان اأكر من قدرة �صخ�س مهما كان
�صاأنه ومهما كانت قدراته .لكن امعجم ،ما حققه
العايلي فيه من جهد عظيم� ،صيبقى منارة ي
تاريخ البحث العلمي ي اللغة العربية وي فقهها.
لعل اأهم ما اأعطى العايلي قيمته العلمية،
كرجل دين وفكر ومعرفة ،هو تاأكيده الدائم على
الجتهاد والإبداع ي كل ما يت�صل باحياة؛ ا إذ
هو م يق�صر هذا امنهج على ميدان واحد من
اميادين التي كتب و�صاجل فيها وخا�س معارك
كرى .بل هو عمّم منهجه هذا على كل ميادين
بحثه ،وجعله بو�صلة حياته العلمية .وقد يكون
العايلي من القائل بن امفكرين من وحّ د ي
اممار�صة بن فكره وحياته العملية .لذلك فا إن
على الباحثن عن معرفة العايلي معرفة حقيقية
و�صاملة األ يكتفوا بن�صو�صه امكتوبة ،بل ا إن عليهم
اأن يقراأوا اأفكاره ي �صرته ذاتها .فا إن�صاف
العايلي ل يكون بتقدير جهده الإبداعي ي اللغة
والدين وال�صيا�صة وح�صب ،بل ي النظر ا إليه
كنموذج فذ ي القدرة عنده على اجمع والتوحيد
بن الفكر وال�صيا�صة.
على اأن الجتهاد عند العايلي يرز باأجلى
مظاهره التقدمية ي كتابه ال�صهر اأين اخطاأ?
الذي يت�صدى فيه لتحديد فهمه للدين عموماً،
وللدين الإ�صامي خ�صو�صاً .وكان عندما
يدخل ي �صجال معلن اأحيان ًا اأو م�صمر اأحيان ًا
مع مفاهيم خاطئة وم�صللة وم�صوهة للن�صو�س
الدينية ولاآ يات القراآنية ولاأ حاديث النبوية،
فاإنه كان حا�صم ًا ي الرد عليها دفاع ًا عن الدين
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وعن قيمه .فالدين ،كما فهمه العايلي ،هو دين
حياة .ويتمثل موقفه هذا ي تاأكيده على اأهمية
احياة الدنيا واأهمية اجهد العملي والعلمي
لتطويرها وجديدها من اأجل خر الإن�صان
وخا�صه وحريته و�صعادته .لذلك فهو ،ا إذ
يتعامل مع الن�س القراآي كن�س ا إلهي ،يرى فيه
جانب ًا عملي ًا تعززه الأ حاديث النبوية واجتهادات
الفقهاء الكبار ،من تولوا مهمة ا إي�صال الفكر
الديني وقيمه على حقيقتها ا إى اجمهور الوا�صع.
وا إذ يتباعد اجانب العملي عن اجانب العلمي ي
قراءة العايلي لدور الدين عند نقطة النطاق
ي ال�صكل ،فا إنه �صرعان ما يرى ا إى اجانبن
وهما يتحدان ي امح�صلة التي تقود ا إليها عملية
الربط ال�صحيح بن الدين واحياة ي تطورهما،
من خال الجتهاد والإبداع والتجديد .وي�صتند
العايلي ي تاأكيد هذا امفهوم لدور الدين ا إى
احديث النبوي ال�صريف وا إى قول م�صهور لاإ مام
مالك .يقول العايلي بالن�س ي مدخل كتابه اأين
اخطاأ؟ « ...وا إذا كان الإ�صام العملي م�صدر
ا إبداع ،فقد �صوره احديث النبوي ما هو اأجمع
واأكمل :بد أا الإ�صام غريباً ،و�صيعود كما بداأ ،ولكن
ل كما فهمه القدماء بظنهم اأن كلمة «غريباً» من
الغربة ،بل هي من الغرابة؛ اأي الإدها�س ،ما ل
يفت أا يطالعك به من جديد حتى لتقول ا إزاءه ي كل
ع�صر :ا إن هذا ل�صيء عجاب …».
اأما الإ�صارة ا إى الإمام مالك ي الكتاب
اآنف الذكر فقد اأراد منها العايلي توجيه النقد
ال�صارخ ا إى اأولئك الذين ي�صتخدمون الدين
لتحقيق اأغرا�صهم اخا�صة ،التي ل عاقة لها
البتة بالدين وباأحكامه واأهدافه .يقول الإمام

مالك ،كما ورد بالن�س ،ي ا إ�صارة العايلي ا إليه
ي مدخل الكتاب ...« :كان من قبلنا يعمدون ا إى
كتاب اه و�صنة نبيه فيتلقون الأ حكام .اأما اليوم
فنعمد ا إى رغباتنا ،ثم نبحث ي كتاب اه و�صنة
نبيه عما ي�صندها وي�صهد لها.»...
وي�صتطرد العايلي ي نقد هذا النمط من
ال�صتخدام ال�صيء وام�صوه لأ حكام الدين ي
القراآن وي ال�صنة ،فيقول ي مدخل الكتاب ذاته:
 ...وهذه ال�صريعة العملية (انتبه ا إى العبارة
الدالة ي لغة العايلي) ...ينعك�س فعلها ي الفكر
وامجتمع ومناهج ال�صلوك ،ا إذا ظلت اأ�صرة قوالب
جامدة .وهذا ما حاذره امبعوث بها ي قوله
ال�صريف« :ا إن اه يبعث لهذه الأ مة ،على راأ�س كل
مئة �صنة ،من يجدد لها دينها.»...
ويحاول العايلي ا إ�صفاء طابع علمي على هذا
احديث بالإ�صارة ا إى التغرات التي ح�صل ي
اأجنة الإن�صان ي فرات غر متباعدة ي الزمن
والتغرات التي ح�صل ي حياة اجماعات ،م�صر ًا
ي هذا الإطار ا إى العاقة الع�صوية الطبيعية بن
التغرات التي ح�صل ي البنى الفوقية ،وي�صميها
بلغته النواه�س ،وي البنى التحتية ،وي�صميها
بلغته اخفائ�س.
ي�صتند العايلي ا إى هذه الجتهادات ي فهمه
للدين ولوظيفته الإن�صانية ليعلن الثورة ي وجه
الظامن والفا�صدين ،الذين ي�صتغلون جهد النا�س
وي�صتعبدونهم« ،وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحراراً»،
كما يقول اخليفة عمر بن اخطاب ،ر�صي اه
عنه ،وليعمموا الفقر بن النا�س ،بدل تعميم الرفاه
والكفاية ،حتى «ليكاد الفقر اأن يكون كفراً» ،كما
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يقول الإمام علي بن اأبي طالب ،كرّم اه وجهه.
وعلى هذه القاعدة من الفهم للدين ،يوجه
العايلي ،من خال ثورته هذه ،اأ�صابع التهام
ا إى حكامنا الذين ي�صتاأثرون بال�صلطة وبالأ حكام
وبالأ موال العامة (وللنفط ولأ نظمة النفط مكان
اهتمام كبر ي كتاب العايلي هذا) .فهم ،ي
نظر العايلي ،ا إما ي�صهمون ي تخلف بلداننا وي
تبعيتها وي فقرها ،على الرغم من غنى ثرواتها
وثقافتها وح�صارتها وتاريخها.

النوع الب�صري من ال�صعادة ..ونحن ا إذا حلّلنا
طبيعة هاتن الفكرتن ي دقة تبعد عن اخط أا
جد اأن ا إحداهما ،اأي الفردية ،تعر عن نظام
احرية ،واأن الثانية ،اأي ال�صراكية ،تعر عن
نظام العمل ...فهما تعبران عن حاجتن.
وت�صحيح منزلتهما من ج�صم الكائن الجتماعي
يقوم على قاعدة ال�صتقرار .وكل انحراف عن
�صبيل عملهما جميع ًا جعل العام ،ويجعله اأبداً،
كمتحف الطوفان».

يقدم العايلي ي مقال له راأي ًا حول الإبداع
والجتهاد ن�صرته جريدة ¿GôjõM) QÉ¡ædG
 .)1992وهو راأي يوؤكد فيه دور الإبداع ي عملية
التطور فيقول« :ا إن الإبداع عطاء الفرد ،والتطور
عطاء اجماعة .ا إن الأ فكار الكرى ي التاريخ
عطاء اأفراد ،وتغير امجتمع عطاء جماعة .قبل
الثورة الفرن�صية كان فولتر �صخ�صاً ،ورو�صو
�صخ�صاً ،وغرهم اأ�صخا�ص ًا اأبدعوا اأفكاراً .ا إنه
فكر اأفراد .وتظل الأ فكار كذلك ا إى اأن تتبناها
اجماعة فت�صبح ثورة ،اأي تطويراً .عندما يظل
فولتر فولتر ًا يكون فرد ًا مفكراً .عندما ت�صبح
اجماعة فولترية يكون التطور».

يعطي العايلي لاإ ن�صان امقام احقيقي
الذي يعود له .يقول ي مقال ن�صرته جلة
الأ ديب (كانون الأ ول  )1944حت عنوان «مقام
الإن�صان»« :ا إن خط الإن�صان من احياة كما هو ي
مراآة نف�صه التي هي ينبوع امطلق ،ولي�س كما هو
ي مراآة الوجود التي ل تعك�س ا إل ن�صبية وظا ًل
خادعة ...واأن الوجود كائن ب�صيط .وهو ل ملك
ا إل حقائق ب�صيطة .اأما حقائق الوجود العظمى
فهي من هبات الإن�صان على الوجود ...فاحياة
واأ�صياوؤها ،والوجود امعنوي وفكرته ،بدعة هذا
الإن�صان العجيب ...والإمان باه الذي دعت
ا إليه الأ ديان والفل�صفات ا إما هو ي حقيقته ا إمان
بالإن�صان ،وهدم لاإ مان بالوجود ال�صامت الذي
هو وثنية حول بن الإن�صان وبن الإمان بنف�صه
ومعرفتها ...وا إى هذا يرمز قول قدم ماأثور
(من عرف نف�صه فقد عرف ربه) ...فا إن الإن�صان
وحده هو احقيقة الكرى ي احياة والوجود».

ويوؤكد �صيخنا ي مقال قدم ن�صرته جلة
الأ ديب ) ،)1947على العاقة الع�صوية بن
الفرد واجماعة ك�صرط لتحقيق التطور والتقدم:
« ...فلكي ت�صود لنا حالة اجتماعية ثابتة ل ب ّد
من العمل على التماثل الفردي ي ظل الأ وا�صر
الجتماعية .وبذلك يقوم امجتمع على قوّتن من
دفع وجذب .ففي مفهومنا اأن �صرختي الفردية
وال�صراكية لي�صتا ا إل تعبرين ينمّان عما يتطلّب
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من وراء الهتمام بذلك التاريخ ا إى ت�صحيح
وتدقيق الكثر من الأ مور التي كان قد كر اللغط
حولها وكر الت�صويه� ،صواء ي �صرة النبي اأو
ي �صرة ال�صحابة من اخلفاء الرا�صدين ومن
�صواهم .واأ�صاب الت�صويه احروب التي خا�صها
النبي لن�صر الدعوة ا إى الدين اجديد ،الإ�صام.
فاألف كتب ًا �صحح فيها ما �صوهته كتب واأحاديث
مليئة بالبدع وباخرافات وبالأ كاذيب ال�صعوبية.
ولقد لفت نظري من بن كتبه تلك كتاباه اللذان
كر�صهما ل�صرة اح�صن بن عليّ  .قراأتهما بدافع
الف�صول لكي اأعرف كيف تعامل العايلي مع
ال�صرة املحمية لتلك ال�صخ�صية الفذة ي تاريخ
الإ�صام .وي الواقع ،فقد اأده�صتني ال�صرة ذاتها
بوقائعها احقيقية امختلفة بالكامل عن ال�صائد
الذي يعر�س ي حفات عا�صوراء ،والذي ي�صوه
�صورة اح�صن و�صرته .كما اأده�صني امنهج
العلمي عند العايلي ي كتابة التاريخ ،وي �صرد
وقائعه ،وي حليل الأ �صباب والنتائج ذات ال�صلة
بتلك الأ حداث والوقائع و�صر الأ فراد الذين
ي�صهمون ي �صنعها .فالعايلي ،ا إذ يتابع �صرة
اح�صن منذ الطفولة ،ويبن الأ ثر الوا�صح لربية
النبي حمد� ،صلى اه عليه و�صلم ،ي حفيده،
فاإنه �صرعان ما يكت�صف ي تلك ال�صخ�صية مامح
ت�صر ا إى عبقرية �صاحب العقيدة ورجل ال�صيا�صة.
فاح�صن ،ي قراءة العايلي ل�صرته من اأولها
اى اآخرها ،عقائدي حازم ل ي�صاوم ي عقيدته
حتى ال�صت�صهاد ،وهو ،ي الوقت عينه� ،صيا�صي
براغماتي ،يعرف كيف ومتى يتقدم ،وكيف ومتى
يراجع ،وكيف ومتى ي�صتعد للتقدم من جديد .وقد
تاأكد ي من قراءة ال�صرة اح�صينية اأن اح�صن

م يخر عامد ًا متعمد ًا ال�صت�صهاد .بل هو كان،
مثل والده الإمام عليّ � ،صد قتل النف�س عن ق�صد،
لأ نه كان يعتر احياة اأوى باأن نعي�صها ،واأن اموت
حن ياأتي فل�صرورة خارج ا إرادة الب�صر وخارج
تفكرهم .وكانت واقعة كرباء نتيجة لظروف م
يكن للح�صن دور ي توليدها على النحو امعروف
تاريخياً .وقد �صجعتني رواية العايلي ل�صرة
اح�صن على ام�صي ي موقفي امعر�س على
العمليات ال�صت�صهادية بكل اأ�صكالها.
وعند العودة ا إى �صرة �صيخنا اجليل ،التي
هي الرجمة العملية لفكره النظري ،ل ي�صعني ا إل
اأن اأقف عند بع�س امحطات بالغة الدللة فيها.
وهي ثاث حطات ،من جملة حطات عديدة
وغنية ي حياة العايلي ،اأود التوقف عندها
بكلمات قليلة:
امحطة الأ وى تتمثل ي حدثن .احدث
الأ ول هو انخراطه مع كمال جنباط ي تاأ�صي�س
احزب التقدمي ال�صراكي .فقد كانت له
م�صاهمة اأ�صا�صية ي �صياغة ميثاق احزب .اأما
احدث الثاي فهو انخراطه مع امهند�س اأنطون
ثابت ي تاأ�صي�س حركة اأن�صار ال�صلم .يوؤكد
العايلي ي هذين اموقفن اأن الإ�صام دين حياة
ولي�س جرد عقيدة ،واأنه فاعل ومتفاعل مع
حركة التاريخ ومع اأحداثها ،بخاف ما يريده له
امتزمتون .وقد اأعطى العايلي لل�صيا�صة ،خال
وجوده ي هاتن احركتن ال�صيا�صيتن ،م�صمون ًا
فكري ًا واأخاقي ًا وقيمياً ،بخاف ما كان �صائد ًا ي
احياة ال�صيا�صية.
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ال�صلبي من الثورة النا�صرية ،ومن الرئي�س جمال
عبد النا�صر ،ب�صبب تنفيذ حكم الإعدام ي
العاملن خمي�س وبقري مجرد اأنهما قادا ا إ�صراب ًا
عمالياً .ويعتر العايلي الثورة النا�صرية انقاب ًا
ع�صكري ًا مثل �صائر النقابات الع�صكرية ال�صابقة.
ويوؤكد اأنها ب�صماتها وبتدابرها �صكلت قطع ًا
لتطور دموقراطي كانت معامه ترز وتتعمق
منذ اأوا�صط اأربعينات القرن اما�صي حتى اأوائل
اخم�صينات .كان حا�صم َا ي موقفه من ال�صتبداد
مهما كانت ال�صيغة التي اتخذها .وظل على
امتداد حياته يدعو ا إى حرير البلدان العربية
من اأنظمة ال�صتبداد التي �صادت فيها طوياً.
كان ي كل مواقفه عميق الإمان بالدموقراطية.
وكان يعمل من اأجل اأن ت�صود الدموقراطية عامنا
العربي ،لكي يحرر القومية العربية ،التي يعلن
اعتزازه بالنتماء ا إليها ،من كل ما �صابها وي�صوبها
من ت�صويهات .وهو ،ا إذ يكرر فعل ا إمانه بالقومية
العربية ي كثر من امنا�صبات ،فا إنه ي�صتند ي
ذلك ا إى موقف مبدئي كان قد �صاغه وحدده ي
مقال حت عنوان «ماذا اأنا قومي عربي؟» ن�صر ي
جلة الأ ديب ي عام  .1944وهو مقال م اأعر
عليه .لكنني اأثبت فيما يلي ملخ�ص ًا له �صاغه
الأ ديب علي �صعد ،ي بحثه امن�صور ي الكتاب
امكر�س للعايلي الذي اأ�صدره احاد الكتاب
اللبنانين .يقول علي �صعد ي تلخي�صه موقف
العايلي« :يت�صمن مقال العايلي «ماذا اأنا قومي
عربي؟» فعل ا إمان بانتمائه القومي واعتزاز ًا
بعقيدته القومية العربية .ويعر عن ام�صمون
نف�صه ،راأيه حول تاأثر اللغة ي تكوين ال�صخ�صية
الجتماعية والفكر القومي .ويوؤكد على حقيقة

138

اأن كل الأ قوام التي تعي�س ي البلدان العربية
هي عربية ،ب�صرف النظر عن من�صئها الأ �صلي
ومكوناتها العرقية ،وذلك مجرد اأنها تتكلم اللغة
العربية ،وتنطبع بالآداب والتقاليد والعادات
واخ�صائ�س العربية التي اقتلعت ما عداها ،ي
الأ قطار التي �صيطر عليها العرب زمن ًا طوياً،
بف�صل لغتهم واآدابهم واأنظمتهم وتقاليدهم».
فراه يعلن ي امقالة امذكورة« :ول �صك ي اأن
امد العربي وتياراته كانت عنيفة جارفة ،ودخلها
عن�صر الزمن الطويل ،حتى لن�صتطيع القول ا إن
العرب ،ي اأي بقعة من الأ ر�س يوجدون الآن
عليها ،يرجعون ا إى ما قبل األف �صنة؛ معنى اأن
ال�صفة القومية العربية ي كل بقعة اأقدم واأر�صخ
من كل �صفة قومية حية ي العام».
امحطة الثالثة تتمثل ي موقف العايلي
من ال�صراكية ،ومن احزب ال�صيوعي اللبناي
بالذات .فهو كان �صديق ًا دائم ًا لا�صراكين،
و�صديق ًا دائم ًا لل�صيوعين .وكان ي تقديره لدور
ال�صيوعين� ،صديد احر�س على نقد اخط أا
حن كان يراه وا�صح ًا من وجهة نظره ،انطاق ًا
من قناعة عنده باأن مثل هذا احزب ،بالنظر
لأ هدافه ال�صامية ،ينبغي اأن يظل ختلف ًا ي الفكر
وي الرنامج وي ال�صلوك عن القوى ال�صيا�صية
الرجعية والنتهازية.
قد تختلف مع العايلي ي اجتهاداته الفكرية
والفقهية واللغوية وال�صيا�صية ،ولكنك ل ت�صتطيع
ا إل اأن حرم فيه دور العام اجليل وامفكر الكبر
والفقيه امنفتح على احياة ،وال�صيا�صي امبدئي،
ورجل امثل والقيم .فهذا النوع من الرجال الذين
العدد الثالث والثمانون 2013

حتاج ا إليهم بلداننا وهي تبحث عن نه�صتها وعن
م�صروع جديد لهذه النه�صة يقل عدده وي�صعف
دوره .لذلك ،فحن نتوقف عند جهد هذا العام
وامفكر والفقيه واموؤرخ وال�صيا�صي� ،صواء ي
ميدان البحث والجتهاد اأو ي �صاحات الن�صال،

اأي ي الن�صو�س امكتوبة وي ال�صرة ،فا إننا
ن�صهم بذلك ي �صق الطريق اأمام ا�صتلهام مثاله
وموذجه ي بحثنا الراهن عن الطريق ال�صحيح
ا إى النه�صة؛ اأي ا إى اخروج من الواقع اماأزوم
ا إى ام�صتقبل امرجىu
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فـــــنـون

ت��وف�ي��ق � �ص��ال��ح :ق���ص��ة اإخ� ��راج رج��ال
ي ال �� �ص �م ����س ي ��روي� �ه ��ا ام � �خ� ��رج ي
م �ق��اب �ل��ة أاج � ��راه � ��ا ح��م��د � �ص��اه��ن

تقدم

توفيق �ضالح
فنان عادل واأزمنة مبتورة العدالة
ا إنه من هوؤلء اخارجن عن القاعدة التي ل تقنع وجعلها العادة �شديدة الإقناع ،اأو
من هوؤلء الذين ا إذا اقتنعوا مواقفهم اعت�شموا با إرادتهم واأعر�شوا عن امواقف امت�شلطة،
اأو لنقل :ا إنه «امثقف – الفنان» اأو «الفنان – امثقف» ،حيث الثقافة قيمة واأخلق والفن
ر�شالة حرة تقلق الن�شياع .هذا هو امخرج ال�شينمائي ام�شري توفيق �شالح ،الذي م
يعرف به اأتباع «الفن ال�شابع» الزائف ،ي زمن ما ،لأ نه اأراد فناً حقيقياً.
ولعل هذا اموقف الذي يقاوم ول ي�شاوم ،هو الذي قاده ا إى �شبعة اأفلم ي اأكر من
ثلثن عاماً ،خلفاً مخرجن يلبون «الطلب» �شريعاً ،ويخرجون �شبعة اأفلم ي عام
واحد .كانت له ر�شالته ،التي توقظ ي الإن�شان ام�شطهد غ�شبه وتك�شف للإ ن�شان الب�شيط
وجوه القبح ي معي�شه ،وحلم مجتمع يت�شادى فيه اجمال .لذا قال توفيق ذات مرة:
«ا إنني كفنان ل اأبيع معاناة هذا ال�شعب لكي «يتفرج» عليها امتفرج .ا إنني اأريد من امتفرج
اأن يتوتر ،ويقلق ،ويفهم ،وي�شارك ،ويتاأم ويتاأكد من �شرورة البحث عن خل�س» .م
ي�ش أا توفيق فناً ي�شلي ،اأراد فناً يعلم ،واأراد جتمعاً .ي هذا الرجل ،الأ ليف ي ب�شاطته ،ما
يثر الف�شول؛ فهو ال�شديد الكرامة ي زمن بروقراطي يدعو ا إى التخفيف منها ،الفنان
ال�شادق ي متاهات ا إدارية تخت�شر الفن ا إى «مهنة جارية» معدودة اجراحات ،وامبدع
الذي ي�شيّ�س الق�شايا ي و�شط «فني» ميل ا إى تغليب ال�شذاجة على ال�شيا�شة.
وب�شبب هذه ال�شفات ،وقف على اأبواب الإدارة طويلً ،ورف�شت اقراحاته رف�شاً اأخذ
�شكل العادة؛ ذلك اأن اأعماله ل تبيع ،كما كان يقال ،فل «تهريج» فيها ،ولي�س فيها ذلك
«احوار اما�شخ» والإثارة امجانية .لذا كان عليه اأن ي�شارع اجوع ،واأن يعمل مدر�شاً ،واأن
يغادر م�شر ،واأن يعود ا إليها مقتنعاً« :باأن الطفر ي الوطن خر من الطفر ي الغربة».
ولأ نه م يرد اأن يرتهن ا إى «�شباك التذاكر» حيث الأ كر ا إ�شفافاً ،اأحياناً ،هو الأ كر رما،
فقد هج�س باأعمال جيب حفوظ دون اأن يحظى موافقة «اأ�شحاب ال�شاأن» واأ�شعفته
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ال�شدفة فنقل �شيئاً من توفيق احكيم ا إى ال�شينما؛ يوميات نائب ي الأ رياف ،واأرهقه
امنفى بعمل لغ�شان كنفاي :امخدوعون  -عن رجال ي ال�شم�س ،هذا الفيلم الذي هو من
بن اأف�شل مئة فيلم �شيا�شي ي العام ي العقود الأ خرة من القرن الع�شرين.
ا إن�شان اأنيق الروح ،طريف ي اأقداره ،حرمه «زميل فنان» من نقل ثلثية حفوظ ا إى
ال�شينما ،تاركاً رائعة الروائي العبقري ي يد «ملك الروائع» الذي �شنع بها ما �شنع .وبعد
اأن اأع ّد �شرة «ابن ر�شد» لل�شينما وجد اأن يو�شف �شاهن �شبقه ا إليها ،وبعد اأن «فرجت»
اأمامه ذات مرة اآثر احفاظ على «ال�شدة» اأمام منتج جهول بذيء الل�شان ،وم تكن رحلته
ا إى خارج م�شر اأكر رحمة.
ولي�س «احظ ال�شيء» مرجع الأ حوال؛ فلكل زمن رجال ،وزمن توفيق �شالح هو احلم
اأو ام�شتقبل ،وزمنه النبيل هو العمل ام�شوؤول ،الذي تكر جراحه ي اأزمنة البتذال .فقد
اأراد �شالح اأن يكون م�شوؤو ًل عن «�شلمة الفن» ،واأن يعهد ا إى الفن ال�شليم دوراً ي قيادة
امجتمع .غر اأن اح�س ال�شليم بحاجة ا إى اأزمنة ل تعبث بها الأ مرا�س الإدارية والأ رواح
اميتة امت�شلطة.
ما من عمل �شينمائي اأخرجه توفيق �شالح ا إل وكان فيه قول ور�شالة :اأراد اأن يقول
ي فيلمه الأ ول درب امهابيل ( )1955ا إن الفقر ي�شتخرج من اأرواح الب�شر الوجوه الأ كر
قبحاً وب�شاعة ،واجتهد ي عمله الثاي �شراع الأ بطال ( )1962اأن ي�شور ال�شراع ال�شاري
بن العلم وال�شعوذة ،و�شعى ي فيلمه الثالث امتمردون ( )1968ا إى اأن ي�شيء الفرق
بن الثورة والتمرد ،موؤكداً اأن التمرد يتعاى ي الف�شاء وينق�شع ،اأما ي ال�شيد البلطي
( )1969فاحتفى بقوة اجديد؛ ذلك اأن كل ما هو قائم ينتهي ،وكذلك احال مع يوميات
نائب ي الأ رياف ( )1969حيث فقر امعي�س يلف الظواهر جميعاً ،بدءاً من اللبا�س واللفة
و�شو ًل ا إى معنى العدالة.
لغة هادئة وابت�شامة را�شية ،رغم غلظة الزمن وتاآكل امعاير ،ووجه متد فيه اآثار
�شرك�شية ،وزوجة فل�شطينية وانت�شار لفل�شطن جاءت به ثقافته العادلة ،واأطياف م�شاريع
عديدة وئدت ،بغلظة ،لأ �شباب متفرقة ،ودقة ي امواعيد ي «قاهرة» تعرقل �شر الهواء،
وكرم مبت�شم ي �شقة �شيقة اأتاحها زمن لآ خر ،و�شحبة طويلة مع جيب حفوظ و«�شلة
احرافي�س» التي اأطلقها الزمن واأطفاأها الزمن ،وقامة متبا�شطة متوقدة الذكاء ،تكرّم
الفن ويتكرّم بها الفن...
حن يتذكر توفيق �شالح فيلمه :امخدوعون ( )1970الذي اأخرجه ي �شوريا ،واماأخوذ
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عن رواية غ�شان كنفاي رجال ي ال�شم�س ،يقول« :م األتزم ما جاء ي الرواية من قيام
�شائق ال�شاحنة باأخذ متعلقات ال�شحايا بعد موتهم .فلي�شت الق�شية عندي هي ق�شية
�شرقة اأفراد ،وا إما �شرقة �شعب ينتهي ا إى اموت البطيء ب�شبب التخاذل والإهمال .ا إنني
كفنان ل اأبيع معاناة هذا ال�شعب لكي «يتفرج» عليها امتفرج.»...
ولأ ن توفيق يلتزم ما يق�شي اأن يلتزم �شمره به ،رف�س اأن ي�شنع فيلماً عنوانه
ال�شرطة ي خدمة ال�شعب بناء على طلب وزير الداخلية ام�شري ،الذي م يعجبه فيلم
يوميات نائب ي الأ رياف ،وردت وزارة الداخلية با إ�شدار اأمر يق�شي بعدم الت�شريح بعر�س
الفيلم .رما كان عنف «الرقابة» اأقل من عنف امنتجن وامخرجن وام�شت�شارين الفنين
وغرهم ،الذين اجتهد بع�شهم ،بق�شوة تثر الحتقار ،ي ا إق�شاء توفيق �شالح ا إق�شا ًء
ل عن ال�شينما ام�شرية.
كام ً
مع ذلك ،فا إن توفيق ل يزال هناك ،يحمل ثمانيناته ويتابع اأخبار احركة ال�شعبية
ام�شرية الثائرة ،هاج�شاً مرة اأخرى بالفرق بن التمرد والثورة ،وحاماً مجتمع فيه مكان
للعلم ول مكان فيه لل�شعوذة التي ي�شتولدها اجهل وتدعمها «العقول الكافرة» ،التي ترى
خل�س الإن�شان ي جهله وي حاربة اجمال ،وي عبادة ال�شمت والبتعاد عن الأ �شئلة.
على الرغم من اح�شار والت�شييق و�شطوة الذوق الفا�شد التي ن�شطها «فنانون
زائفون» ،فل اأحد ي�شتطيع اليوم اأن يقر أا تاريخ ال�شينما ام�شرية من دون اأن يتوقف
ل اأمام ا إبداع فنان متميز هو توفيق �شالح ،ول اأحد يقدر على القراب من احداثة
طوي ً
ال�شينمائية ي م�شر ،ا إن م مر على اأفلم �شالح ،التي انطوت على الواقعي والفكري
واجماي ،وعلى الوعي ال�شيا�شي النقدي الذي هو مدخل احداثة ي احقول جميعها.
التحرير
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توفيق �ضالح :ق�ضة ا إخراج رجال ي ال�ضم�س
يرويها امخرج ي مقابلة اأجراها حمد �ضاهن
 »æ°ûgOCGما �شمعته من توفيق �شالح حول ق�شة ا إخراج فيلم رجال ي ال�شم�س عندما
قابلته ي بيته امطل على النيل ي اجيزة ،ي ا إبريل اما�شي .فقد ك�شف ي عن ق�شة ا إخراج
ن�س رجال ي ال�ضم�س ،وهي ق�شة تتعلق موقف اموؤ�ش�شة الر�شمية لل�شينما ي م�شر
و�شوريا اآنذاك ي �شتينات القرن اما�شي ،التي حاولًتْ دون م�شوغ مقبول اأن ت�شع العراقيل
ي وجه امخرج .لكن ا إمان توفيق �شالح م�شروعه جعله ي�شمد اأمام حديات اموؤ�ش�شة
امفتعلة .وبعد اأن فرغت من امقابلة ،تخيلت امخرج نف�شه يدق اخزان باأعلى �شوت بد ًل
من اأن يلتزم ال�شمت وال�شكون مثل اأولئك الرجال الذين راحوا �شحية �شمتهم الق�شري،
واأدركت بُعد نظره ي حويل ال�شمت ي الرواية ا إى �شوت ي الفيلم .و�شل مهرجان كان
ومهرجان قرطاج وغرهما من امهرجانات حرزاً الفوز والنجاح ،خرقاً جدران كل
اخزانات؛ حا�شنات الهيمنة والت�شلط .وهذه هي امقابلة التي تروي ق�شة توفيق �شالح ي
ا إخراج امخدوعون عن رجال ي ال�شم�س.
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 vما الذي تعر�س له فيلم امخدوعون?
وماذا ل يجري عر�شه؟ ما هي ام�شكلة ؟

رواية رجال ي ال�شم�س التي ما زال النا�س
يتحدثون عنها؟

 حتى هذا اليوم ،اأي ما يقارب الأ ربعنعاماً ،م يعر�س الفيلم ي م�صر ،فهم يرف�صونه.
اأنا م اأقراأ ،لأ كون �صادقاً ،اأي نقد للفيلم .م ينقده
اأحدٌ ،كما م يقبل اأح ٌد اأن ي�صاهده ا إل ي التجمعات
اخا�صة ،ي اجامعة ،بن ال�صينمائين� ،صيء من
هذا القبيل ،اأما �صعبيًا فا .اأنا اأخذت اجائزة
الأ وى عن هذا الفيلم ي مهرجان قرطاج ي
تون�س .مع ذلك م يذكر هذا ي م�صر.

 كانت الرواية ي ال�صوق فا�صريتها،وقراأتها ،واأعجبتني جداً .كان ذلك ي ال�صتينات
بخعيْد ظهورها بثاثة اأو اأربعة اأ�صهر .اأعجبتخ
بها جداً ،وم اأكن اأعرف غ�صان كنفاي حينئذٍ ،
ولكني كنت اأعرف اأحمد بهاء الدين ،ال�صحفي
امعروف ،الذي كان ي�صارك �صلتي ي احفات،
وي ال�صفر ،والرحات .قلت لبهاء ا إي قراأت
الق�صة ،واأريد اأن اأحولها ا إى فيلم .فاأجاب ا إنّ
غ�صان �صيح�صر بعد اأ�صبوع ،اأو نحوهخ ،لجتماع
فل�صطيني ي القاهرة ،وعندما ياأتي �صاأعرفك به.
بعد اأيام دعاي وزوجتي ا إى الع�صاء ي منزله،
وكان غ�صان حا�صراً ،فانفردت به جانباً ،واأخرته
اأي اأريد اأن اأحول ق�صة رجال ي ال�صم�س ا إى
فيلم فوافق ،و�صاألته بع�س الأ �صئلة عن تفا�صيل
تت�صل مو�صوع الرواية ،واأجابني عنها ،وهذا ما
.¿Éc

v

ما ال�شبب؟ هل هو �شمني اأم معروف؟

 ال�صبب اأنني مرفو�س ك�صينمائي.v

هل هي الغرة من اموهبة؟

 اأدبي ًا اأقول هي الغرة ،لكنّ احقيقةلي�صت كذلك .ا إما هي رجل خارج الفريق (خارج
ال�صرب) .يقال :ما هي عيوب توفيق �صالح؟
فيقولون :متم�صك باأفكاره (�صيء بهذا امعنى)،
وا إنَ افكاري ل تعْجبخ امخنتجن ،ولكنْ هي ا ِمهْنة.
 vاأنا اأعتقد اأن التاريخ �شين�شفك ،وهذا
لي�س اعتقادي فقط ،ولكنّه اعتقاد العديد من
اأ�شدقائي النقاد والأ دباء .ويبدو اأن هنالك
مواهب كثرة ل تظفر بحقها من التقدير ي
الوقت امنا�شب ،واأنّ النا�س ،فيما بعد� ،شيدركون
اأن موهبة كبرة كانت وراء هذا العمل الفريد
ويقدرونها حق التقدير .كيف فكرت ي ا إخراج

 vهل تتذكـّـر بع�س تلك الأ �شئلة؟
 �صاألته :ماذا م يدقوا ،اأي اأبطال الرواية،جدران اخزان؟ فاأجابني ،وقبلت ا إجابته كروؤية
معينة منه ،وخال ثاثة اأيام َم توقيع العقد وت�صلمَ
النقود ،وكنا �صنقوم بت�صوير الفيلم .ولكن حدث
�صيء غريب جداً .تغرت قيادة موؤ�ص�صة ,Éªæ«°ùdG
وقالت الإدارة اجديدة« :ما لنا ومال فل�صطن؟»
قلت لهم :ا إن الدولة ت�صاعد الفل�صطينين (كان
ذلك اأيام عبد النا�صر) ،فكيف تقولون «ما لنا
ومالهم؟» ،فكان منطقهم غريباً ،واأجَ لوا العملية
�صنتن اأو ثاثاً.
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 vولكن الفيلم ،على الرغم من ذلك،
جرى ا إجازه .كيف حدث هذا مع معار�شة هيئة
ال�شينما ال�شديدة؟
 ّم ا إخراج الفيلم ي �صوريا ،ولذلك حكاية:لقد راودي قرار ال�صفر كثراً ،وكنت اأتراجع
عنه ،لكن احملة ال�صحفية �صدي بعد فيلم
ال�شيد البلطي �صببت ي الكثر من ال�صعور
باح�صار .ذهبت ا إى الأ ردن مهمة عائلية بعد
انتهائي من ال�صيد البلطي وتركت عائلتي هناك
وعدتخ ا إى م�صر لأ واجه هذا ال�صيل من الهجوم
من كل جانب ،وكان قرار «موظفي» اموؤ�ص�صة هو
عدم ا إ�صناد اأي عمل ي.
عندما عدت ا إى الأ ردن لأ �صحب الأ �صرة ي
عودتها ا إى م�صر ،مررنا على دم�صق ي زيارة
لثاثة اأو اأربعة اأيام ،وهناك راآي بال�صدفة
امخرج نبيل امالح ،ودعاي لزيارة موؤ�ص�صة
ال�صينما ال�صورية للقاء مع بع�س امخرجن،
وخال هذا اللقاء قابلت رئي�س اموؤ�ص�صة الذي
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عر�س علي العمل بالأ جر نف�صه الذي اأتقا�صاه ي
م�صر ،فطلبت منه مهلة للتفكر وترتيب اأو�صاعي.
وعدت ا إى م�صر لأ تاأكد من جديد اأنني لن اأجد
عم ًا فيها مرة اأخرى ،فكان قرار ال�صفر.
اكت�صفت بعد ذلك بكثر اأن ذلك ال�صفر كان
خط أا كبر ًا للكثر من الأ �صباب؛ ا إذ ع�صت خاله
ظروف ًا من اأ�صعب فرات حياتي ي تلك ال�صنوات
الثاث التي اأقمت فيها ي �صوريا ،لكن خالها
�صنعت اأف�صل اأفامي.
ي البداية ،كنت اأف�صر موقف العداء جاهي
باأنه يعود ا إى غرة دفينة من جاح الثقافة والفن
ام�صرين .ورما كان هذا �صحيح ًا ي جانب منه،
لكن كانت هناك اأي�ص ًا بقايا من مرارة جربة
الوحدة وت�صرفات بع�س ام�صوؤولن ام�صرين
هناك.
امهم� ،صافرت ا إى �صوريا ي نهاية ال�صتينات.
وهناك تعرفت ا إى �صعد اه ونو�س وبداأت اأوى
حاولتي ل�صنع فيلم ي �صوريا .اأخذي �صعد اه
العدد الثالث والثمانون 2013

ا إى عزبة والده ،وجل�صنا هناك عدة اأيام ..وكتبنا
فكرة فيلم .وكان يجب اأن تعر�س الفكرة على
جنة لتقراأها (كان هذا �صغل احكومة) .امهم
�صلمنا الفكرة للموؤ�ص�صة ي �صوريا .فكتب اأحدهم
تقريراً ،وب�صكل مريب ماماً ،ولكن لي�س عما
كتبناه ،وا إما عن وجود خخرج م�صري ي �صوريا،
واأننا (اأنا و�صعد اه) �صتمنا النظام ال�صوري،
وي اليوم التاي اأق�صيَ �صعد اه ونو�س من
عمله ،وكان مدير ًا للهيئة العامة للم�صرح ،وَطخ لِبَ
مني امغادرة ي غ�صون ÊƒÑdÉWh .áYÉ°S 48
بالنقود التي كنت قد قب�صتها ك�صلفة عند توقيع
العقد ،ولكني م اأكن اأملكها؛ فقد دفعتها اأجرة
للبيت الذي �صكنته واأبنائي الذين ا�صطحبتهم
معي .فقالوا ي :قدم رواية جديدة ،فقدمت ما
يقرب من  12رواية من الأ دب ال�صوري رخف�صت
جميعها .وكانت اأمامي رواية رجال ي ال�صم�س،
فقلت :اأخرج هذه الرواية ...فقبلوها لأ نها ل
م�س الواقع ال�صوري ،ولي�س لأ نها عن الق�صية
ّ

الفل�صطينية .وكانوا قد اأح�صروا �صخ�ص ًا ل
يفهم ي ال�صينما كتب ال�صيناريو للفيلم ،فقالوا
ي :خذ هذا ال�صيناريو ..ها هو جاهز ،فقراأته،
وقلت :عيب ،اأنا ل اأعمل هذا .فقالوا :اكتبه
اأنت ،فكتبته بزمن قيا�صي ،وم عمل الفيلم ي
ظروف ،احقيقة اأنّ ربَنا اأعان ،على الرغم من
اأن الظروف ل ت�صجع على ا إخراج اأيّ فيلم ،فقد
كتبته ي فرة من اأق�صى فرات حياتي بعد وفاة
عبد النا�صر واأحداث اأيلول الأ �صود ،حيث اأعاد
هذان احدثان فكرة الفيلم ا إى ذاكرتي .بعد
ذلك منعوا عر�صه على اأ�صا�س اأن م�صتواه الفني
ل يرقى ا إى م�صتوى الفيلم ال�صوري بنا ًء على
تقارير امخرجن التابعن للموؤ�ص�صة .وقد جرت
العادة اأن يخجمع ج ّل امخرجن ي البلد ،وموظفو
اموؤ�ص�صة كلهم م�صاهدة الفيلم ي عر�صه الأ ول.
واأنا راأيت تاأثر الفيلم على احا�صرين ي ذلك
العر�س ،كان مذهاً ،ففرحت .فعندما ترى رج ًا
كبر ًا وحرم ًا يبكي ي نهاية الفيلم من �صدة
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التاأثر ،حمد اه على هذا الكثر الذي حققته.
واعتقدت ،ب�صبب ذلك ،اأن الفيلم �صيعر�س قريباً،
ولكن ذلك م يتم ،ل بل ّم منعه من العر�س.
 vولكن الفيلم اأحرز جوائز عدة ا إحداها
اجائزة الأ وى ي مهرجان قرطاج ال�شينمائي،
وجائزة من مهرجان كان.
 اأقيم مهرجان �صينمائي ي دم�صق حتعنوان «ال�صينما البديلة» ي�صارك فيه اأ�صخا�س
وتعر�س فيه اأفام من ختلف الباد .ومن
�صمن ام�صاركن �صديق ي هو طارق �صنيع وهو
موؤ�ص�س مهرجان قرطاج ي تون�س ،وكان اأح�صر
معه ناقدين فرن�صين اأحدهم يدعى مار�صيل
مارتان ،وهو الذي ترجم كتاب اللغة ال�صينمائية.
طلبوا عر�س الفيلم ثانية فعر�صته لهم ،وخرجوا
منده�صن ،منبهرين ،وتوجهوا مدير اموؤ�ص�صة
واأخروه اأنهم ل ي�صتطيعون ا إر�صال الفيلم ا إى
كانْ لأ ن تاريخ قبول الأ فام قد انتهى ،ولكنهم
ي�صتطيعون ا إر�صاله من خال �صيء جديد ا�صمه
) 15يوم خرجن) ،وكان قد تبقى يومان على
اموعد النهائي لت�صليم الأ فام .وجل�س مارتان ي
مكتب امدير معلن ًا اأنه لن يغادر حتى يتم الأ مر،
وهكذا كان .وكان الوزير قد رف�س ا إر�صال الفيلم،
ولكنه ي النهاية وافق حرجاً .واأر�صلت تذكرتن
واحدة ي والأ خرى مدير اموؤ�ص�صة ،ولأ نني م اأكن
موظف ًا ي اموؤ�ص�صة وا إما متعاقداً ،فقد رف�صوا
ا إعطائي التذكرة واأعطيت موظف �صديق للمدير،
وذهب الثنان ا إى كان ،وبقيت ي �صوريا اأتلقى
الأ خبار من اأ�صحابي الذين ذهبوا ا إى كان.
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 vهل حقق امخدوعون ما توقعته من
جاح ي مهرجان كان؟
 طبعاً ،الفيلم اأحدث �صجة ي ذلكامهرجان ،كانت الأ فام تعر�س مرتن ،ولكن
فيلمي عر�س ثاث مرات بناء على طلب
اجمهور .وعندما عاد امدير من فرن�صا اأخرنا
اأنه عندما دخل قاعة ال�صينما كانت النا�س جل�س
على الأ ر�س من �صدة الزدحام ،واأن الفيلم
اأحدث �صجة وكتبت عنه مقالت .ثم انتقل الفيلم
ا إى تون�س وح�صل على اجائزة الأ وى ،وبعد
تون�س و�صل ا إى �صرا�صبورغ ونال اجائزة الأ وى
ي مهرجان لأ فام حقوق الإن�صان ،وي بلجيكا
ي النظام الكاثوليكي للكنائ�س (للعام كله) نال
اأي�ص ًا اجائزة الأ وى ،وم يذكره اأحد ي م�صر.
 vال�شوؤال هو :ماذا منعوا الفيلم ي م�شر؟
 اأولً ،لأ نه عن الفل�صطينين ،وكما اأ�صلفتفا إنّ امدير فتحي ا إبراهيم (كان يعمل قبل ذلك ي
 (Twentieth Century Foxقال اأيامها« :مالنا
ومالهم؟» .وعندما غروا نظام اموؤ�ص�صة ،واأتوا
بعبد الرزاق ح�صن رئي�ص ًا جديد ًا للموؤ�ص�صة طلبتخ
منه اأنْ يبعثوي ا إى العراق .كنت اأريد اأن اأ�صتاأجر
�صيارة ،واأقطع ام�صافة من الب�صرة للحدود
لأ عرف جغرافية امكان (كم �صجرة هناك؟ هل
يوجد جبل؟ .)...فقالوا :اكتب ال�صيناريو اأولً،
وبعدها نبعثك للعراق .فقلت :كيف اأكتب �صيناريو
واأنا ل اأعرف طبيعة الأ ر�س؟ اأعرف اأنها �صحراء،
لكنها قطع ًا ختلفة عن �صحراء م�صر .هنا
عندما رف�صوا �صفري ن�صروا اخر ي اجرائد،
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ولكن كما لو اأن خخرج ًا «يتدلع» (الذي هو اأنا)،
يريد اأن يرى طبيعة الأ ر�س التي �صي�صوّر فيلمه
عليها .والذين كتبوا هم كتاب معروفون اأمثال:
مو�صى �صري.
 vوكيف كانت ردود الفعل بعد ا إخراجك
امخدوعون?
 عندما اأخرجت الفيلم �صاألني اأنا�سكثرون :ماذا جعلتهم يدقون جدران اخزان؟ وي
الرواية م يفعلوا ،وعلى العك�س من ذلك ي�صرخ
اأبو اخيزرانَ :م ْم يدقوا اجدران؟ وتردد �صدى
�صرخته تلك ي ال�صحراء .اأجبت باأنني اأنا منْ
قرّر هذا .فقال ي ناقد يحب غ�صان جداً :ما هذا
الغرور؟! هو م يقلها هكذا ،وا إما معناها؛ اأي
كيف تغر نهاية الرواية هكذا؟ فاأجبته :ا إن غ�صان
اأخري اأنّ الفل�صطينيّن قبل اأن يبداأوا امقاومة،
اأو الكفاح ام�صلح ،كان الفل�صطيني «�صايب نف�صه
موت و�صايب الغريب يتحكم فيه» وهو ل يفعل
�صيئاً .كان هذا كام غ�صان ي عندما قابلته اأول
مرة .وظل هذا الكام يطن ّي راأ�صي .ووجدت
واأنا اأكتب ال�صيناريو اأنه اأكر ا إن�صانية ،واأكر
بعد ًا عن اأيّ �صيا�صة ،اأنْ «يخخَ ب َِط» الإن�صان قبل اأن
موت� .صاألت الناقد يومئذ ،وم يكن قد م�صى
على معرفتي به �صوى ب�صعة اأيام :ما تف�صرك
اأنت للمو�صوع؟ اأجاب باأن غ�صان كان «خجاً»
من اأن الفل�صطيني يرك باده بحث ًا عن عمل.
تف�صر خه هذا كان �صدمة ي ،فلو كنت اأعرف هذا
امغزى «واأنه كان خجاً» والتزمت بهذا التف�صر
ي الفيلم ،لتغر كل �صيء فيه ،واأ�صبح امخدوعون

كاأيّ فلم من الأ فام ام�صرية ي الثاثينات .وهو
ناقد كبر ،واأقنعتخ نف�صي باأنه مزحخ  ،ول مكنخ اأنْ
يكون جاداً.
 vكيف يحول امخرج الرواية ا إى فيلم؟
عندما تقر أا رواية ،هل ثمة �شيء معن يحركك
حتى حولها ا إى فيلم؟
 عيب اأن اأنتقد موؤلفاً ،ولكني �صاأعطيكمثاً ،اأنا قراأتخ كذا ق�صة موؤلف جديد ا�صمه عبد
العزيز �صكري ،ثم قراأت له رواية موؤخر ًا ا�صمها
بابُ اخروج ) ،)2012رف�صتها ،وم اأكملها
بالرغم ما فيها من وعي �صيا�صي وتاريخي
ي�صتحق اأن يقراأه النا�س ،ا إما اأنا م اأطقه من
.á«æØdG á«MÉædG
 vما هي ا�شراتيجية حويل الرواية ا إى
فيلم؟
 مكن اأن تاأتيك فكرة ي اأثناء قراءةالرواية وقبل اأن تاأخذ قرارك بعمل الفيلم.
 vوهذه الفكرة ،هل ت�شتند ي الدرجة
الأ وى ا إى متطلبات الفن ال�شينمائي؟
 ليتنا جد رواية فيها هذه امتطلبات .دعنياأخرك .يحيى يخلف كتب رواية ي اأربعة كتب،
الق�صة الرابعة منها فاأعجبتني ،وقلت
قراأت اأو ًل ّ
ت�صلح اأن تكون عم ًا �صينمائياً .ثم راجعت نف�صي
وقلت يجب اأن اأقراأها من البداية .فقراأتها من
�صنة احتال القد�س حتى الآن .ومن ا إعجابي،
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لي�س بامكتوب ي الق�صة ،ا إما ا إعجابي باختيار
الأ ماكن ،واختيار ما ي�صرده من تاريخ ،راأيت اأن
من واجبي اأن اأخرج هذا الفيلم داخل فل�صطن.
فاأنا اأريد الطبيعة الفل�صطينية ،اأريد الأ ثواب
ام�صغولة الفل�صطينية .ل اأريد اأ�صياء م�صنوعة
هنا ي م�صر .ثم توقفت عن الأ مر بعد اأن
ا�صتغلت قلي ًا ي الق�صة ،واأ�صفت ا إليها ما ينبغي،
وقلت خ�صارة .فاأنا عندما اأعمل من تاريخ كذا

ا إى تاريخ كذا اأروي ق�صة فل�صطن كلها ،ق�صة
خيبة الأ مل ام�صتمرة مع كل حدث ،ونحن دائم ًا
نتكلم عن فل�صطن ك�صاح ،ولكننا م نتكلم عن
ثقافة فل�صطن ،اأو الأ كل الفل�صطيني ،اأو اماب�س
الفل�صطينية ،اأو طبيعة الأ ماكن .فاأحداث الق�صة
تدور اأكرها على �صواطئ بحرة طريا .فلو اأخذنا
اخلفية الجتماعية واجغرافية ،فبال�صرورة
�صيكون العمل الذي ننجزه جميا ،خالد ًاu
´

´الإ�صارة هنا لرواية يحيى يخلف النهر ي�شتحم ي البحرة ،دار ال�صروق ،عمان ،ط.1997 ,1
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مــراجـعــــــات

á`` ` ` `fQÉ`` ` ` `ª` ` ` ` M ó`` ` ` ` ``«` ` ` ` ` `dh
خ � � � �ل � � � �ي� � � ��ل ال � � �� � � �ص � � �ي� � ��خ
اإب� � � � ��راه�� � � � �ي� � � � ��م خ � �ل � �ي� ��ل
ي� � � � ��و� � � � � �ص� � � � ��ف ع�� � ��و��� � ��س

�ضاعر الفردو�س امفقود من منظور عربي
مراجعة:وليد حمارنة
النا�شر :ه�شب�س ،لندن (� 160( ،)2012شفحة)
ت أاليف :عيد الدحيات

كانت ن�شاأة الدرا�شات الأ دبية امقارنة ي اأوروبا ي القرن التا�شع ع�شر مرتبطة ب�شعود
امدر�شة التاريخية والأ عمال الفيلولوجية امرتبطة بالدرا�شات امُمَحِ �شة للراث اليوناي
واللتيني القدم وباكت�شاف علقة اللغة ال�شن�شكريتية باللغات الأ وروبية .ومن نتائج
ذلك «اجو» العلمي ارتبطت الدرا�شات الأ دبية امقارنة بذهنية البحث عن الأ �شول والفروع
التي اأبدعت فيها امدر�شة النت�شارية ،حيث �شيطرت ب�شكل كبر على الدرا�شات اللغوية
والإن�شانية والتاريخية وحتى على بع�س فروع العلوم الجتماعية كالأ نروبولوجيا.
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انطلق الجاه العام ي مط فكري كهذا
من اأن لكل فكرة اأو ثيمة اأ�صل على الباحث اأن
يكت�صفه عر الدرا�صة الدقيقة .ورما كانت الفكرة
ال�صائدة ي ذلك القرن مرتبطة ما ا�صطلح على
ت�صميته العبقرية الإغريقية؛ فقد حاول الدار�صون
ا إرجاع الأ فكار ،وخا�صة امهمة منها ،ا إى اليونان
القدمة ،وا إن م ينجحوا ي ذلك فا إن اجذور قد
تعود ا إى فرع هندو-اأوروبي اآخر كالهند القدمة
اأو حتى باد فار�س القدمة.
اأما منطقة ال�صرق الأ و�صط ،فقد اأعطيت
�صرف اأن تكون قد اأهدت اح�صارة الأ ديان
الثاثة :اليهودية وام�صيحية والإ�صام ،ولكنها
م تت�صم بالإبداع؛ ا إذ كان هذا ما ميّز الإغريق
واأحفادهم ي اأوروبا .فال�صاميون م تتطور لديهم
اماحم ول ام�صرح كما هو احال لدى الإغريق
وال�صعوب الهندو-اأوروبية الأ خرى .لذلك كان
ينق�صهم الكثر ا إبداعياً ،وذلك على الرغم من
تراثهم الأ دبي وال�صعري حديداً.
ومع القرن الع�صرين والتطورات ي جال
الدرا�صات الأ دبية واللغوية ون�صوء الجاهات
البحثية والفكرية التي ركّزت على الن�صو�س
ودرا�صتها ومقارنتها ،اجهت الدرا�صات الأ دبية
امقارنة نحو التقليل من اأو حتى الإقاع عن فكرة
الأ �صل الواحد والركيز على فكرة الت�صال بن
الثقافات ،خا�صة بعد اكت�صاف الكثر من الأ فكار
ام�صركة بن ح�صارات ل نعرف لها ات�صال
الواحدة مع الأ خرى ،لذلك بداأت الأ بحاث الأ دبية
امقارنة تركز على العاقات الثقافية والأ دبية بن
امجتمعات واح�صارات امختلفة كما بن الأ دباء
ي ح�صارة واحدة .والعمل الذي نحن ب�صدد

احديث عنه مثل موذج ًا للبحث الدوؤوب ي هذا
ام�صمار .فهو درا�صة لثيمات العرب والإ�صام ي
�صعر واحدٍ من اأهم ال�صعراء الإجليز (جون
ملتون) ،وكذلك بحث ي ترجمات هذا ال�صاعر
وال�صتقبال الفني له لدى النقاد وال�صعراء العرب
من القرن الع�صرين.
جون ملتون اأحد اأهم ال�صعراء الإجليز
ي القرن ال�صابع ع�صر ا إن م يكن اأهمهم على
الإطاق .كان ملتون بالإ�صافة ل�صعره مفكر ًا
و�صيا�صي ًا ن�صط ًا ي الثورة الإجليزية ي منت�صف
ذلك القرن؛ ا إذ أايّد ب�صكل فعّال ثورة كرومويل ،ل
بل ا�صتلم منا�صب ي الدولة ي تلك الفرة؛ فهو
من حزب الطهورين (البيوريتانن) ومن اأن�صار
حرية الراأي الراديكالين .ا إل اأن ملتون ك�صاعر
ي�صعب ت�صنيفه؛ فالع�صر الذي عا�س وكتب فيه
كان ع�صر ًا مثل النتقال من مرحلة �صك�صبر ا إى
امرحلة التي ا�صطلح موؤرخو الأ دب على ت�صميتها
بامرحلة الكا�صيكية اجديدة ي ا إجلرا التي
�صيطرت على اجو الثقاي والأ دبي خا�ص ًة عقب
انهيار الكومنولث وعودة املكية .وميزت هذه
الفرة بالتاأثر الكبر للنزعات والنظريات
(ƒdGƒH ák °UÉN) á«°ùfôØdG Iójó÷G á«µ«°SÓµdG
على اجو الثقاي والأ دبي للباط الإجليزي بعيد
عودة املك اجديد وحا�صيته من فرن�صا حيث
كانوا ي امنفى.
وكان ال�صاعر دريدان اممثل الأ هم لتلك
النزعة ي بريطانيا ،وهو ال�صاعر وام�صرحي
بع�س من م�صرح �صك�صبر لكي
الذي اأعاد كتابة ٍ
يتنا�صب مع نظريات الكا�صيكية اجديدة ،خا�صة
الوحدات الثاث التي نخ�صِ بَت ا إى اأر�صطو.
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م�صكلة موؤرخي الأ دب الإجليزي اأن ملتون
كان �صعب الت�صنيف؛ فهو لي�س من مدر�صة
الإليزابيثين ول من مدر�صة الكا�صيكين
اجدد .ا إ ّل اأنه كان كالطود ال�صامخ �صاعر ًا
عظيم ًا اأنتج واحدة من اأهم اماحم ال�صعرية
الإجليزية؛ األ وهي الفردو�س امفقود .من
هنا ن�صاأت امعارك النقدية حول ملتون واأي نوع
من ال�صعراء هو؛ فالبع�س اعتره اأقرب ا إى
الكا�صيكين لأ ن مو�صوع ملحمته مكن اعتباره
كا�صيكياً ،وهو ال�صراع بن اخر وال�صر مث ًا
بثورة ال�صيطان ،بينما اعتره الرومان�صيون اأقرب
لهم لأ ن ال�صيطان ي ملحمته خ�صوِر بطريقة أاوّلها
الرومان�صيون ،خا�صة �صيلي ،على اأنها تعاطف مع
ال�صيطان ،ل بل جعل �صخ�صية ال�صيطان قريبة
من ملتون نف�صه .ول تهمنا من امعارك النقدية
حول ملتون �صوى هذه النقطة ،لأ نها كما يقول
موؤلف كتابنا هذا لعبت دور ًا مهم ًا ي ال�صتقبال
الفني والنقدي ملتون ي الباد العربية.
لنعد ا إى الكتاب .يبد أا اموؤلف بداية �صحيحة،
وذلك بو�صع عاقة ملتون بالإ�صام والعرب ي
ا إطار العاقات الثقافية والدينية وال�صيا�صية بن
ال�صرق الإ�صامي والغرب ام�صيحي و�صياقها.
ويقوم ي الف�صل الأ ول من الدرا�صة با�صتعرا�س
نقاط ما�س الثقافة ي �صوريا والأ ندل�س و�صقلية
التي تنتج عنها �صورة �صلبية لاإ �صام عند
الأ وروبين نابعة من تلك العاقة التي ميزت
باحروب كما كان احال ي احروب ال�صليبية
والأ ندل�س .ويركز اموؤلف على ترجمة القراآن
امغلوطة الأ وى التي قام بها روبرت كيتون كمهمة
اأوكلها ا إليه بطر�س امبجَ ل رئي�س دير كلوي ي
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جنوب فرن�صا .ويتابع اموؤلف ر�صد الرجمات عن
العربية ا إى اللغات الأ وروبية (خا�صة الاتينية)
وكذلك كتب الرحات والرحالة الأ وروبين الذين
زاروا الباد الإ�صامية .وبذلك ي�صع الأ �صا�س اأو
اللبنات لن�صوء الت�صورات الأ وروبية حول الإ�صام
والعرب التي كانت �صلبية بالأ �صا�س نتيجة
لل�صراعات الدينية واحروب بن الطرفن.
وينتقل الكاتب بعد ذلك لر�صد بع�س
التحولت ي معرفة الأ وروبين ،خا�صة الإجليز،
بالإ�صام والعرب .وير�صد لذلك ب�صكل اأكادمي
متاز تطور الدرا�صات العربية والإ�صامية
ي اجامعات الإجليزية ما ي ذلك ن�صاأة
الكرا�صي امتعلقة بالدرا�صات العربية وعمليات
اقتناء امخطوطات العربية وجمعها التي بداأت
ي مراحل مبكرة ونتج عنها هذا الكم الهائل من
امخطوطات ،ولحق ًا الكتب العربية ي مكتبات
اجامعات الإجليزية مثل اأوك�صفورد وكيمردج.
ويربط اموؤلف ب�صكل دقيق هذه التطورات التي
حدثت ي فرة معا�صرة ملتون بالت�صكل اجديد
للعاقات بن الدول التي ورثت اأوروبا الع�صور
الو�صطى واأثر تلك العاقات على عاقات الدول
امختلفة بالعام الإ�صامي «فا إجلرا التي
انف�صلت عن الكني�صة الكاثوليكية ي عهد هري
الثامن وبداأت بالت�صكل كقوة جارية كبرة كانت
ي حالة تناف�س ،بل لنقل حالة �صبه حرب ،مع
القارة الأ وروبية الكاثوليكية ،خا�ص ًة ا إ�صبانيا التي
كانت كذلك عدو ًا للم�صلمن ي �صمال ا إفريقيا.
ومن هنا ن�صاأت حالفات جديدة بن ا إجلرا من
جهة وامغرب من جهة اأخرى ،ولحق ًا بن ا إجلرا
والدولة العثمانية على اأ�صا�س «عدو عدوي
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�صديقي» وعلى اأ�صا�س ام�صالح التجارية ام�صركة
التي تطورت بن ا إجلرا والدولة العثمانية.
ويتو�صل الباحث بهذا ا إى ا�صتنتاج اأن �صورة
الإ�صام والعرب ي ا إجلرا ي تلك الفرة تغرت
قلي ًا ب�صبب ام�صالح التجارية ام�صركة وب�صبب
الختاط مع ام�صلمن ب�صكل اأكر من ال�صابق.
وبالطبع ،فاإن امواقف ال�صلبية من الإ�صام بقيت
موجودة ،ا إ ّل اأنها اتخذت الآن اأ�صكا ًل اأقل حدة
من ال�صابق .ويتو�صل الكاتب بعد ر�صد عاقة
ملتون مفكري ع�صره واأكادمييه الذين عرفوا
ال�صرق والإ�صام واللغة العربية ا إى نتيجة اأن
ملتون م يتعلم العربية وم يعرفها بالرغم من
اأنه كان يعرف بع�س من عرفها ،ولكن ي الوقت
نف�صه يتو�صل الباحث ا إى اأن ملتون قر أا الكثر من
الكتابات امتوفرة حول ال�صرق الإ�صامي والعرب،
ولذلك فا إنه اأدخل عدد ًا من اموا�صيع والثيمات
الإ�صامية والعربية ي اأعماله ال�صعرية.
وينتقل الباحث ي الف�صل الثالث من عمله
امهم لر�صد هذه اموا�صيع والثيمات ي ق�صائد
ملتون .وا إن كان الف�صان الأ ول والثاي موذج ًا
جيد ًا للعمل والبحث التاريخي ،فاإن الف�صل
الثالث مثل موذج ًا للبحث امتميز والقراءة
امتمعنة ل�صعر ملتون ولاإ �صارات حول الإ�صام
اأوالعرب فيه .ويفرد اموؤلف لذلك بحث ًا عن
مفردات مهمة مثل باد العرب õeôgh Arabia
(ام�صيق) وغزة وامن�صور والأ تراك العثمانين.
ويتحدث عن ال�صورة ال�صلبية لذكر ام�صلمن ي
هذا ال�صياق ،خا�صة ما يتعلق بالعثمانين ،ا إل
اأنه يذكّر كذلك ببع�س اجوانب الإيجابية حول
ام�صلمن التي يذكرها ملتون .واجزء الأ هم

ي هذا الف�صل هو اجزء الأ ول امتعلق بباد
العرب .ففي هذا اجزء يقوم اموؤلف با�صتعرا�س
الإ�صارات ا إى باد العرب وحليلها ،خا�صة
جنوب اجزيرة العربية (باد العرب ال�صعيدة)،
وي�صيف ا إى ذلك الإ�صارات اللغوية وال�صعرية
والباغية امتعلقة ب�صورة باد العرب ال�صعيدة
ي ذهن الغربي ي تلك الفرة وملتون حديداً،
وذلك بربطها باجنة وربط نباتاتها بالعطور
والروائح اجميلة التي تخرق البحار وت�صل ا إى
اأماكن بعيدة حملها الرياح .وقد قام الكاتب هنا
بعمل متاز ي جمع هذه ال�صور وحليلها وربطها
باخلفية الفكرية والتاريخية لتلك الفرة.
وي�صكل هذا الف�صل موذج ًا متاز ًا من عملية
التحليل وامقارنة الأ دبية يحتذى؛ ا إذ يك�صف عن
معرفة متازة ،لي�س ب�صعر ملتون فقط ،بل اأي�ص ًا
بالدرا�صات النقدية حوله وبدرا�صة م�صادره
امختلفة .ومثال هذا مناق�صة طائر الفينيق ي
ملتون وم�صدرها ي اأوفيد  Ovidكما يقول لنا
الباحث حن ي�صت�صهد به مطولً.
ينتقل الباحث ي الف�صل الرابع ا إى
ر�صد الرجمات العربية ل�صعر ملتون وحليلها
وال�صتقبال الفني النقدي له ي الثقافة العربية
ي القرن الع�صرين .اأما ي جال الرجمة فيقوم
اموؤلف بر�صد الرجمات امختلفة ومقارنتها
ونقدها ،ويبن مواقع القوة وال�صعف ي هذه
الرجمات ،ويتو�صل ا إى نتيجة اأن ترجمة الدكتور
حمد عناي ،الأ �صتاذ ي جامعة القاهرة،
للفردو�س امفقود هي اأف�صل ترجمة واأكملها،
وذلك ب�صبب دقتها ،ولأ ن امرجم اأ�صاف عدد ًا
كبر ًا من الهوام�س وال�صروحات للن�س املتوي.
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اأما ي جال ال�صتقبال النقدي لعمل
ملتون ي الثقافة العربية ،فاإن اموؤلف يلحظ
اأن اأكر ما كتب عن ملتون كتب ي فرة زمنية
حددة ي القرن الع�صرين ميزت بالثورة على
الأ �صكال الكا�صيكية اجديدة وب�صيطرة الروح
الرومان�صية على الأ دب وال�صعر العربين ،واأن
هذا �صكّل ال�صياق العام للموقف من ملتون و�صعره
و�صخ�صه؛ ا إذ ا إن تاأويل �صكل الرومان�صين اأ�صا�س
موقف النقاد العرب منه.
ويحلل اموؤلف موقف بع�س النقاد من ملتون
وحاولتهم ت�صويره باأنه قريب من الإ�صام،
ويوؤكد عر التحليل عدم �صحة هذا التاأويل.
ويناق�س ب�صكل مف�صل حاولة البع�س الربط
بن ملتون واأبي العاء �صاعر امعرة العظيم،
موؤلف ر�شالة الغفران .ويثبت اموؤلف اأن احديث
عن تاأثر اأو تاأثر لأ بي العاء ي ملتون حديث ل
اأ�صا�س له ،لأ ن ملتون م يعرف �صيئ ًا من ر�صالة
الغفران واأن كل ما ر�صده البع�س من ت�صابهات ي
اموا�صيع ل يعدو اأن يكون جزء ًا من الراث الديني
ام�صرك بن اليهودية وام�صيحية والإ�صام ،واأن
بع�س الت�صابهات بن ال�صاعرين العظيمن قد
تكون نتيجة لإ�صابتهما بالعمى ،وهذا ل عاقة له
باأي تاأثر وتاأثر بينهما.
ويعالج اموؤلف �صورة ال�صيطان ي ملحمة
ملتون و�صورته ي بع�س اموؤلفات العربية ،خا�صة
لدى العقاد ي كتابه ال�شيطان ،ولدى جميل
�صدقي الزهاوي ي ثورة ي اجحيم ،ويتو�صل ا إى
ا�صتنتاج اأن العقاد كان يعرف ملتون واأن الزهاوي
كانت له عاقات وطيدة بعدد من الكتاب والأ دباء
من كانت لهم معرفة جيدة ملتون و�صعره.
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وما ميز هذا الكتاب الذي ن�صر اأو ًل عام
 1987واأعيد ن�صره عام  ،2012بالإ�صافة ا إى
اجهد البحثي اممتاز ي امجالت التي �صبق
ذكرها ،ا�صتنتاجاته احكيمة واموزونة التي ل
تبالغ ي اأثر الإ�صام والعرب ول حاول جميل ما
قاله الأ وروبيون حول الإ�صام ،واأنه يتخذ موقف ًا
نقدي ًا من كل الآراء والأ فكار التي ل يجد لها ا إثبات ًا
قوي ًا اأو دلي ًا ن�صي ًا حكماً .ويقوم الباحث بكل
هذا عر �صر العدد الكبر من امراجع وام�صادر
امختلفة ومحي�صها حول اجوانب امتعددة من
بحثه ،ما ي ذلك درا�صة العاقات الثقافية
بن الإ�صام والغرب ،مرور ًا بن�صوء الدرا�صات
العربية وتطورها ي اأوروبا ،وي ا إجلرا ب�صكل
خا�س ،ولكن العمل البحثي هو الأ هم ي درا�صة
�صعر ملتون الدقيقة والكتابات النقدية العديدة
حوله وحول �صعره.
واأود هنا التنويه ب�صكل خا�س باأ�صلوب
البحث ولغته؛ فعلى الرغم من �صعوبة البحث
وتعقيده ومراته ال�صائكة ،فقد ا�صتطاع اموؤلف
الكتابة بلغة ا إجليزية �صليمة وجميلة ،ولكنها
ي الوقت نف�صه لغة حليلية دقيقة .واجمع بن
هذين الأ مرين من ال�صعوبة مكان لاأ كادمين
والباحثن الناطقن باللغة الإجليزية ،فما بالك
بالن�صبة لباحث لي�صت اللغة الإجليزية لغته
الأ وى؟
وي نهاية هذا العر�س ،نوؤكد على اأن الكتاب
يعد موذج ًا متاز ًا يحتذى ي الدرا�صات الأ دبية
امقارنة .ومكننا اأن نعتره ا إ�صافة مهمة لدرا�صة
العاقات الأ دبية بن ال�صرق العربي وا إجلراu
العدد الثالث والثمانون 2013

الإ�ضكندرية ي غيمة
مراجعة:خليل ال�شيخ
النا�شر :دار ال�شروق ،القاهرة (� 462( ،)2012شفحة)
ت أاليف :اإبراهيم عبد امجيد
ينتمي ا إبراهيم عبد امجيد ا إى ما مكن ت�شميته با�شم روائيي الإ�شكندرية ،وهم
جموعة من الروائين ام�شرين الذين اتخذوا من امدينة البحرية ف�شا ًء لأ عمالهم
ال�شردية .فاأعمال الروائي ام�شري ا إدوار اخراط  ،ترابها زعفران ويا بنات ا إ�شكندرية
و رامة والتنن ،وكذلك اأعمال حمد جبيل ،وبخا�شة رباعية بحري وزمان الو�شل,
وغرهم من الروائين ،ا�شتطاعت اأن تر�شم هذا الف�شاء ال�شكندري بكل ما ينطوي عليه
من اأبعاد ،وا إن كانت �شهرة هذه امدينة ي الأ دب العامي قد قامت على رباعية الإ�شكندرية
للروائي الإجليزي لوران�س داريل ب�شخ�شياتها الأ ربع :جو�شتن وبلتازار وكليا وماونت
اأوليف ،التي نقلها فخري لبيب ا إى العربية.
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ي �ك �ت �� �ص��ف ام� �ت� � أام ��ل ل� �ل ��رواي ��ات اخ��ا� �ص��ة
بالإ�صكندرية مقدار ما تنطوي عليه تلك الأ عمال
من حيوية وحياة مور باجمال واحب والفجيعة
وال �ت �ح��ولت ،وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ام ��زج ب��ن ال��واق��ع
والأ �صطورة ،وبن التاريخ واحا�صر .ولع ّل اأحد ًا
ل يتذكر هذا الف�صاء الروائي البديع ا إل ويتذكر
كام عامر وج��دي ي مرامار ،رواي��ة حفوظ
اليتيمة امخ�ص�صة لاإ �صكندرية التي ي�صفها وهو
يعود ا إليها بعد ع�صرين عام ًا باأنها «قطر الندى
ونفثة ال�صحابة البي�صاء و مهبط ال�صعاع امغ�صول
م��اء ال�صماء وقلب ال��ذك��ري��ات امبللة بال�صهد
والدموع».

فيها جميع مكوناتها التي تنتمي ا إى اأعراق �صتى
وح�صارات ختلفة .وقد اأو�صح عبد امجيد ذلك
ي ت�صريح له فقال« :وكما فتحت امدينة اأبوابها
للب�صر ،فتحت اأبوابها للفا�صفة وامفكرين من
كل الدنيا .ويحتاج احديث ي ذلك ا إى جلد
كامل .فمن الإ�صكندرية خرجت الأ فاطونية
والفيثاغورية ،وفيها ازدهر الت�صوف وعلماء
الدين ام�صلمون ،وفيها عا�س كتاب اأوروبيون
�صنوات من عمرهم اأو عمرهم كله وكتبوا روايات
واأ�صعار ًا �صارت عامة ي تاريخ الإن�صانية
الروحي .ومنها خرجت كثر من حركات التجديد
ي الفن وفيها ن�صطت ال�صحافة ام�صرية قبل اأن
تركز ي العا�صمة».

الإ�شكندرية ي غيمة هي اجزء الثالث
من عمل �صردي يتتبع فيه عبد امجيد حولت
هذه امدينة ابتدا ًء من احرب العامية الثانية ي
روايته ل اأحد ينام ي الإ�شكندرية ،ثم يوا�صل
حركته ي هذا الف�صاء ي طيور العنب .ولعل
قارئ الإ�شكندرية ي غيمة يلحظ اأنها م�صروع
روائي مفتوح قابل لامتداد والتطور لحقاً ،لأ ن
حياة ال�صخ�صيات فيها قابلة للنمو وهي بحاجة
ا إى مرحلة زمنية اأخرى كي تكتمل ،لأ ن الوا�صح
اأن الرواية م تتم ف�صو ًل على حد تعبر اأحمد
�صوقي؛ فما زالت ثمة حقب لحقة حتاج ا إى
ا إ�صاءة.

يبد أا الزمن الروائي بالن�صف الثاي من
عام  1975وينتهي عام  .1977ي تلك احقبة
�صهدت م�صر بداية ع�صر النفتاح على ام�صتوى
القت�صادي ،وبداية ظهور موجة الإ�صام
.»°SÉ«°ùdG

لقد حر�س عبد امجيد ي اجزء الثاي من
ثاثيته على بناء اأ�صطورة الإ�صكندرية ور�صمها
لتكون مدينة قائمة على الت�صامح بن الأ عراق
والأ ديان ،بعيدة عن كل اأنواع التع�صب ،تتعاي�س

وقد �صبق لكل من �صنع اه ا إبراهيم ويو�صف
القعيد وجمال الغيطاي وا إبراهيم اأ�صان اأن
حدثوا ي اأعمال روائية متميزة عن تلك احقبة
وما عرفته من حولت جتمعية ،لكنهم اختاروا
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ي رواية الإ�شكندرية ي غيمة يكمل عبد
امجيد الزمن الروائي للمدينة ،فيتوقف عند
ع�صر ال�صادات وير�صد ما اأ�صاب امدينة من
حولت ابتعدت بها عن طبيعتها امتنوعة،
امت�صاحة ،لتغرق ف�صاءات تلك امدينة ي
مناخات مليئة بالقمع وغياب التعددية.
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القاهرة لتكون م�صرح ًا لتلك التحولت ،ي حن
تقوم الإ�شكندرية ي غيمة بر�صدها من منظور
هذه امدينة امتو�صطية وجتمعها الطابي.
تتوقف الرواية عند عدد من الطلبة
والطالبات الذين يدر�صون الفل�صفة ،وينتمون ا إى
الي�صار على ال�صعيد الفكري ،وتر�صم من خال
جتمعهم اجامعي حولتهم الفكرية واحياتية،
وما اأ�صابهم من عناء ،وهو ت�صوير ياأتي بالت�صاوق
مع ما اأ�صاب امدينة من تدهور على ام�صتوى
الجتماعي وال�صيا�صي والفكري .لكن الرواية ل
تكاد تتوقف عند هذه النماذج امتع�صبة ا إل من
خال �صخ�صية عابرة حولت ا إى موقف متع�صب
وا إن ظلت ال�صخ�صية كاريكاتورية الأ بعاد.
تقوم الرواية على تداخل احكايات؛ فعلى
الرغم من و�صوح اخيط الروائي الذي ير�صم
احدث امت�صاعد والذي ينتهي ا إى �صدوع كثرة
على ام�صتوى ال�صخ�صي وامجتمعي ،فاإن الرواية
مليئة باحكايات التي ت�صنع ي جموعها تلك
التحولت؛ فهناك حكايات كثرة وا�صتطرادات
حكائية من�صبطة ،وم�صتويات ثقافية متباينة ،كما
اأن ي الرواية الكثر من ال�صعر ،وبخا�صة ل�صاعر
الإ�صكندرية اليوناي ق�صطنطن كفاي ولل�صاعر
الرو�صي ماياكوف�صكي ،ف�ص ًا عن اأن «نادر» بطل
الرواية �صاعر ،وهو يقر أا ق�صائده ليارا ونوال
اللتن يحبهما مع ًا على نحو يك�صف طبيعته و�صعفه
الإن�صاي .تنتهي الرواية بعدد من ق�صائده،
وفيها الكثر من الأ غاي الإجليزية والفرن�صية،
ا إ�صافة ا إى اأغاي ل�صيد دروي�س وفروز وال�صيخ
ا إمام وكارم حمود وجاة ال�صغرة.

تنطوي الرواية على العديد من ام�صتويات
الن�صية التي تبن تاريخ الإ�صكندرية الغني،
فتتوقف عند متاحفها ومقابرها وت�صر ا إى
اأوليائها ورموزها ،مثلما حوي �صخ�صيات يونانية
واأخرى من اأ�صول يهودية ،وتتنقل بن اأمكنة
متعددة تك�صف عن امدينة البحرية القائمة
على التنوع .فللمدينة تاريخ ملحمي طويل ترتكز
الرواية عليه ،لتبن اأنه اآخذ بالتا�صي حت وطاأة
تلك التحولت.
لقد �صارت تلك التحولت بامدينة من البهجة
ا إى الكاآبة ومن التعدد ا إى اأحادية الراأي ،ومن
احرية الجتماعية امن�صبطة ا إى عام من
ال�صدود والقيود ومن جمال الأ �صطورة ا إى واقع
�صلد ومن اخ�صب ا إى عام يقوم على ال�صراب
ومن الإمان ا إى التع�صب.
الإ�شكندرية ي غيمة  ájGhôH ôcòJالكرنك
محفوظ ،وتكاد ت�صتعيد اأجواءها ،بل ا إن �صابط
الأ من ي�صر ا إليها وهو يتحدث عن اعتقال كل
من يارا وكارمان التي انتحرت �صمن م�صهد
ميلودرامي مركب يك�صف عن ماأ�صاتها .لكن عنوان
الرواية ي�صي باأمرين :تعاي امدينة على واقعها
ي النهاية؛ فهي ي غيمة بعيد ًا عن هذا الواقع
امجدب وتظل من ثم مب�صرة باخ�صب وقادرة
على اأن تفلت من واقعها اماأزوم ،هذا هو الأ مر
الأ ول .اأما الثاي ،فهو مرتبط بن�س ماياكوف�صكي
غيمة ي بنطال الذي ت�صر ا إليه الرواية والذي
ت�صتلهمه ي العنوان .لقد اأ�صارت الرواية ا إى اأن
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ماياكوف�صكي �صمى ق�صيدته اأو ًل «احواري الثالث
ع�صر اأو النبي الثالث ع�صر» ،لكن الرقابة رف�صت
ذلك ف�صماها غيمة ي بنطال .وتبدو ق�صيدة
نادر الأ خرة ذات روح ماياكوف�صكية؛ فهي ت�صافر
ي حظات التاريخ ال�صاحرة وتبدو مغربة عن
واقعها ،حامة باحرية والعدالة واخ�صب.
ا إنها رواية ترف�س التطرف وتنطوي على
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ا إح�صا�س ديني عميق ،وفيها يت�صالح الفيزيقي
باميتافيزيقي ويتجاور اللتزام الجتماعي
واحرية الفردية وال�صعي لانتقال بالإن�صان
من عام ال�صرورة ا إى م�صتوى احرية ،ولهذا
كانت بنيتها متاز بقدر من امرونة مثلما حفل
بال�صخرية وامفارقات وام�صاهد الت�صويرية
uáªµëŸG
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جفري ت�ضو�ر
تعريف وختارات مرجمة
مراجعة:اإبراهيم خليل

النا�شر :اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر ،بروت (� 184( ,(2012شفحة)

تاأليف :األبت بطر�س

من منا م ي�شمع بجفري ت�شو�شر )(1400-1343؛ ال�شاعر والكاتب الذي
تن�شب له واحدة من عيون الأ دب الإ جليزي ي ع�شر النه�شة ،وهي حكايات
كانربري  Canterbury Tales؟ ومن منا م ي�شمع ب�شي ٍء  -ولو قليل  -عن دوره ي فر�س
اللغة الإجليزية على لغة الكتابة الأ دبية بعد اأن كانت الفرن�شية ،اأو اللتينية ،هي اللغة
ال�شائدة؟ فمن هو جفري ت�شو�شر هذا؟ ومتى عا�س؟ وماذا ات�شف ع�شره على ام�شتوى
ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي والثقاي؟ ما م�شادر ثقافته؟ وهل تقت�شر على الثقافة
الإجليزية والأ وروبية الغربية اأم تتجاوزها ا إى الثقافة العربية الإ�شلمية؟ وما دوره على
َ�س بدور ي�شبه دور دانتي ي الأ دب الإيطاي؟ ما هي اأبرز اآثاره؟
ام�شتوى اللغوي؟ هل نه َ
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هذه الأ �صئلة جميع ًا كانت مدار اهتمام األرت
بطر�س ،اأ�صتاذ اللغة الإجليزية ي اجامعة
الأ ردنية ،ي كتابه الذي �صدر موؤخر ًا عن اموؤ�ص�صة
العربية للدرا�صات والن�صر ي بروت ،بعنوان
جفري ت�شو�شر؛ تعريف وختارات مرجمة
)�184س) ليكون اأول جربة اأكادمية ي تقدم
اأديب ا إجليزي من الع�صر الو�صيط للقارئ
العربي تقدم ًا يتجاوز النمط التقليدي ي كتابة
ال�صر ،والراجم الأ دبيّة ،لاأ �صخا�س النابهن.
يعد جفري ت�صو�صر ،معنى من امعاي،
الأ ب الروحي للغة الإجليزية؛ ففي ع�صره كانت
اللغة الإجليزية لغة مهم�صة ،عامية ،ول نبالغ
ا إذا قلنا ا إنها كانت لغة الرعاع من النا�س ،فيما
كانت النورماندية هي لغة امجتمع الراقي .فبها
جري امكاتبات الر�صمية ،وامخاطبات الإدارية،
وبها يتم التدري�س ،وتاأليف الكتب .وم يكن للغة
الإجليزية موقع كالذي ت�صغله اللغات الأ خرى
ما فيها الفرن�صية .وهو لهذا اأحد الأ �صداء الذين
قامت على اأكتافهم اأعبا خء النهو�س بهذه اللغة،
والنتقال بها من م�صتوى لغة العامة ،وامهمَ�صن،
لت�صبح لغة الأ دب ،والثقافة ،والعلوم ،ولغة
امخاطبات الر�صمية .لقد ح َز ي نفو�س الكثرين
من الإجليز ،ي حينه ،اأن ي�صطروا لإطاق
اأ�صماء متباينة على ال�صيء الواحد ،ل ل�صيء ا إل
لأ ن واحد ًا من هاتيك الأ �صماء ي�صيع ا�صتعماله
لدى الطبقة الدنيا من امجتمع ،والآخر يائم
الطبقة الأ على التي تتكلم النورماندية .وت�صو�صر
مثلخ اأحدَ هوؤلء الذين نه�صوا بذلك العبء ،على
ما فيه من ثقل تنوء به الع�صبة من ذوي العناية
والخت�صا�س.
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ولأ ن ت�صو�صر اآمن م�صتقبل الإجليزية،
وحا�صرها ي ع�صره ،فقد ج�صم متاعب القيام
بهذه امهمة ،وكان من عامات ذلك اأن كتب
حكايات كانربري بالإجليزية ،ا إى جانب ترجمة
احكايات للنورماندية؛ ا إذ كان يعتقد اأن النتقال
امفاجئ من لغة لأ خرى ،ولو كانت الإجليزية،
�صيكون �صعباً ،وغر ي�صر ،على جمهرة من النا�س
الذين اعتادوا القراءة والتحدث بالنورماندية.
وبهذه اخطوة ا�صتطاع اأن يجتذب القراء من
يف�صلون هذه اللغة اأو تلك .وم�صى ي تطوير هذه
الطريقة تدريجياً؛ فكان يقلل ي كل ق�صة ت�صاف،
اأو ي كل ن�صخة جديدة من الكتاب ،من حجم
الرجمة ا إى النورماندية حتى ا�صتوى الكتابخ ،
ي اآخر امطاف ،ليكون كتاب ًا باللغة الإجليزية
التي اأ�صبحت من ذلك احن لغة اآداب ،وعلوم،
وثقافة متح�صرة ،اأين منها اللغة القدمة التي
هي خليط من لغات �صتى ،اأو الو�صطى التي ظلت
تعاي من الثنائيات؟
من هنا ياأتي اختيار األرت بطر�س جفري
ت�صو�صر ليعرّف به ،وبكتابه حكايات كانربري,
وليرجم ختارات منه للعربية ،اختيار ًا غر
ع�صوائي ،اختيار ًا لي�س لل�صدفة امح�س اأثر فيه.
واأغلبخ الظن اأنّ ان�صغال اموؤلف -امرجم األرت
بطر�س باللغة العربية ،وحا�صرها ،وتكرار ال�صكاية
ما يلحق بها من �صيم على اأيدي امتكلمن بها،
من اأبناء العربية ،دفع به دفع ًا للقيام بهذا اجهد،
ول�صان حاله يقول :هاكم موذج ًا من امخل�صن
الذين نه�صوا بلغتهم ،و�صقوا لها الطريق ال�صهل
ي اموطئ ال�صعب ،الوعر ،اخ�صن .وجح ي
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نقل الإجليزية من لغة و�صيعة ا إى مرتبة اللغات
يكتف ،ل بال�صكاية ،ول بالأ ماي،
الرفيعة .وم ِ
وا إما كان يعظ ما يعمل به ،فلمَ ل يكون ت�صو�صر،
ي ماأثرته هذه ،قدوة للنابهن من الغيارى على
اللغة العربية التي هي ي راأي كثرين من اأرقى
اللغات لول ا إهمال الناطقن بها ،وتقاع�صهم عن
النهو�س ما يتطلبه التطوير ،والرتقاء بالأ داء،
لتكون ي مرتبة اللغات الأ خرى؟ فهاج�س القدوة
هو اأحد احوافز التي اأيقظت لدى األرت بطر�س
الرغبة ي تاأليف هذا الكتاب القيّم وا إ�صداره.
 (27-1¢U) ÜÉàµdG ájGóH »Øaف�صل موجز
يفي بالغر�س عن ن�صاأة اللغة الإجليزية التي
تعود ،على وفق اأكر التقديرات ،للفرة من
عام 420م ا إى عام 1100م ،وهي احقبة التي
تو�صف فيها هذه اللغة بالإجليزية القدمة
 ،Old Englishاأو امخبكّرة .فقبل ذلك التاريخ
كانت اللغة ال�صائدة ي اجزر الريطانية هي
الاتينية ،ب�صبب هيْمنة ال�صتعمار الروماي على
اجزيرة ،بعد ذلك ،اأي نحو عام 420م ،تراخت
قب�صة الرومان ،ووفدت بع�س القبائل من �صواحل
Gاأوروبا ال�صمالية الغربية من ال�صك�صون Saxo-
 nsوالأ جلين  Anglesا إى بريطانيا م�صاندة
ال�صِ لْت  ،Siltوهم ال�صكان الأ �صليون ،ي وجه
ال�صكتلندين ،وامتزجت تلك القبائل ب�صكان
الباد ،وب�صبب هذه الهجرات امتتابعة ظهرت
اأربع لهجات رئي�صة ي الإجليزية ،لكنّ اأكرها
�صيوع ًا كانت اللهجة الغربيّة ال�صك�صونية West
 .Saxon Dialectا إل اأنّ غزو النورمانديّن
بقيادة وليم الفاح ا إجلرا �صنة iOCG 1066

لدخول عامل جديد من اموؤثرات اللغوية ي
الإجليزية ،وهو تاأثر الفرن�صيّة؛ ذلك لأ ن الغزاة
اجدد من النورماندين كانت الفرن�صية لغتهم،
وب�صبب ذلك �صهدت احقبة من عام  1100ا إى
عام  1150لغة جديدة انتهت بها اللغة القدمة،
وابتداأ ،ب�صورة فعلية ،عهد لغوي جدي ٌد مكن
بع�صر اللغة الوخ�صطى
و�صفه ،فيما يرى بطر�سْ ،
 .Medieval Englishومن مظاهر التغير التي
عرفتها الإجليزية ي هذا الزمان تراجع القيمة
الت�صريفية ،والنحوية ،للوا�صق التي تظهر ي
نهايات امفردات ،واختاف الن�صق النحوي
امخعتمد على احركات ،اأو ما يعرف بال�صكل،
ا إى العتماد على الن�صق ،اأو ال�صياق ،فاأ�صبح
الرتيبخ ال�صارم للمفردات ي العبارة هو امعيار
الذي يحدّد امعنى ،ولي�س اللوا�صق ،اأو احركات.
وال�صيء الآخر الذي جلى ي هذا الع�صر هو
�صيوع الثنائية Bilingualism؛ فقد كانت اللغة
الر�صميّة ا إى حن هيَ الفرن�صية ،فيما كانت لغة
احديث اليومي هي الإجليزية ،وم ت�صتعمل ي
الكتابة ا إل بعد اأن انف�صلت ا إجلرا عن تبعيّتها
لفرن�صا ،والنورمانديّن ،على اأثر خاف بن
املك جون ،ي لندن ،واملك فيليب ي باري�س.
فكان هذا النف�صال ال�صيا�صيّ الطابع �صبب ًا ي
ا إقبال الطبقة احاكمة ،والنبيلة ،ي ا إجلرا على
تعلم الإجليزية ،وا�صتعمالها بد ًل من الفرن�صيّة،
وما هي ا إل عقود حتى بد أا الكتابخ  ،واموؤرخون،
والأ دباء ،من اأمثال وليم كاك�صتون ,Caxton
ي�صتعملون هذه اللغة ي الكتابة الأ دبية ،وتراجع،
ب�صبب هذا التغير ،ما كان يعرف با�صم اللغة
الأ جلو نورماندية .Anglo- Norman
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ويخعد ت�صو�صر واحد ًا من اأدباء ا إجلرا الذين
عا�صوا هذه احقبة التي انتهت بنهايتها اللغة
الإجليزية الو�صيطة Medieval English
وظهرتْ عو�ص ًا عنها اللغة الإجليزية احديثة،
بعد عام .1500
وكعادة كتاب الراجم ،يلقي اموؤلف
ال�صوء على ام�صهد ال�صيا�صي ،والجتماعي،
والقت�صادي ،ي القرن الذي عا�س فيه ت�صو�صر،
وهو القرن الرابع ع�صر ،فقد كان �صهد حرب ًا
طويلة بن فرن�صا وا إجلرا امتدت نحو مئة عام،
تعاور فيه البلدان ق�صب النت�صار مرار ًا وتكراراً.
واموؤلف يرى ي تلك احرب �صبب ًا ي ظهور كثر
من الكلمات الفرن�صية ي اللغة الإجليزية ،و�صبب ًا
من الأ �صباب التي تعزى ا إليها بع�س التغيرات
النطقية ي احركات؛ فقد اأ�صبحت ال�صوائت
الطويلة  long vowelsتلفظ بطريقة تبدو فيها
اأكر ق�صر ًا من ذي قبل ،ومن ناحية اأخرى اأ�صاب
ا إجلرا ي هذا القرن مر�س الطاعون (اموت
 Black Death (Oƒ°S C’Gوبلغ عدَ خد الوفيات ما
ن�صبته -وفق ًا لبع�س التقديرات  -نحو  %40من
ال�صكان ،وا�صطر بع�س �صكان امقاطعات الواقعة
ي اجنوب الغربي للنزوح ا إى مقاطعات اأخرى،
ما �صاعد ي تر�صيخ اللغة الإجليزية والتغلب
على الفرن�صية التي كانت حتى ذلك احن لها
ال�صدارة .وقامت ي هذه احقبة ثورة الفاحن.
اأما على ام�صتوى الأ دبي ،والثقاي ،فقد ظهرت
اأفكار جديدة ،تبناها بع�س الكتاب ،كالفكرة
التي تزعم توازن الأ خاط ي تكوين اجن�س
الب�صري ،بو�صفه مثل الكون امخ�صغَر الذي يقابله
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الكون الأ كر ،وهو العام .وفكرة الدوائر ال�صبع،
والكواكب ،اأو الأ جرام التي تدور حول الأ ر�س .وقد
تاأثرت هذه الأ فكار بالديانة ام�صيحية التي دخلت
ا إجلرا ي القرن اخام�س امياديَ .ووَرث الأ دب
الإجليزي من هذا القرن عدد ًا من امخطوطات
يذكرها اموؤلف (�س)52-36مع ذكر اأ�صماء
الكتاب ،وال�صعراء ،واموؤلفن ،ونبذة عن حياة كل
منهم ،وملخ�س لكل ن�س من تلك الن�صو�س،
مكتفي ًا بالإ�صارة اموجزة لرجَ مَة التوراة.
ويكر�س اموؤلف اجزء الثاي من الكتاب
لرجمة ختارات من �صعر ت�صو�صر ،ونره،
وهي مهمَة ل نراها هينة ،ول ي�صرة؛ ذلك لأ ن
لغة ت�صو�صر تنتمي ما �صبق اأن ذكرنا ،وهي اللغة
الإجليزية الو�صيطة ,Medieval English
ولهذا فا إنَ اآثاره ترجمتْ ا إى الإجليزية احديثة،
وهنا تكمن ام�صكلة ،لأ ن الرْجمة من هذه اللغة
ا إى العربيّة ،اأو لأ ي لغة اأخرى� ،صتكون بعيدة عن
حقيقة الن�س امرجم منزلتن ،ولهذا يف�صل اأنْ
ترجم اآثاره عن لغته هو ،لغة الع�صر الو�صيط.
عقبات تواجهها
ٍ
ولكن هذه الرجمة لنْ تخلو من
ي الطريق ،ومن تلك العقبات اأنَ ت�صو�صر نف�صَ ه،
ي �صعره مثلما هو ي نره ،يخحل� ّق ي اأجواء من
اخيال الرومان�صي ،ملتزم ًا ب�صبْط الإيقاع،
والقواي ،التزام ًا يحدوهخ ،اأحياناً ،للت�صحية
بالت�صل�صل امنطقي مراعاة لنْ�صجام القواي.
وهذا ل خمكن التقيد به ي الرجمة ا إى العربية،
ا إل ا إذا �صَ مَح امرجم لنف�صه بالبتعاد قلي ًا عن
جوهر الن�س .عاوة على ما �صبق ،حفل ن�صو�س
ت�صو�صر ببع�س الأ �صماء القدمة ،وهذه من ال�صعب
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تعريبخها ،وهي باللفظ القدم مثل عائق ًا يعْر�س
�صا�صة الرجمة ،زد على ذلك ظهور غر قليل
من اأ�صماء امهن ي نره ،و�صعْره ،وبع�صها مّ ا
ل مخقابل له ي العربية .يخ�صاف ا إى ذلك وجو خد
كلمات ي حكايات كانربري نقلت ا ْأ�ص ًا من
اليونانية ،اأو الاتينية ،للغة الإجليزية الو�صيطة،
وم تعد هذه العبارات ،والكلمات ،م�صتعملة ،ما
يحول دون العثور على مقابل لها ي�ص ِر التناول
لدى القارئ .فكلمة  Christendomمثا كلمة
قدمة ا�صتخدمت معنين ،اأولهما :ام�صيحية
(الديانة) والثاي :الباد التي تنت�صر فيها تلك
الديانة ،وهي اأوروبا الغربية .فاإذا اكتفى امرجم
بامعنى الأ ول يخ�صى اأنْ ي�صيء ا إى امعنى ي
الن�س الأ �صلي ،مثلما يخ�صى ا إذا اكتفى بالثاي
اأنْ ل يكون امَدْ لول مطابق ًا للن�س ،لأ نّ الباد التي
تنت�صر فيها ام�صيحية لي�صت مقت�صرة على اأوروبا
الغربية مثلما كانَ احالخ ي القرن الرابع ع�صر.
وهذه مَ احِ ظ قدْ جعلخ من ترجمة
ت�صو�صر للعربيّة مخ �صكلة معقدة ،بيد اأن األرت
بطر�س تغلَبَ عليها بف�صل معرفته الدقيقة
وع�صره .يخ�صاف ا إى هذا اأن
بلغة ت�صو�صرْ ،
ي تلك اللغة الكثر من الأ عراف اللغوية،
والثقافية ،ام�صركة بينها وبن اللغة العربية.
أعراف جعلها اأقرب للعربية من لغة
وهي ا ٌ
وع�صره .عاو ًة على
�صك�صبر ْ Shakespeare
ما �صبق ،تتك َر خر ي لغة ت�صو�صر هذه :الأ مثالخ ،
وال�صور ال�صعرية ،والكنايات ،وامجازات ،التي
يوجد ،ح�صن احظ ،نظر لها ي العربية ،ما
خييَ�صِ ر على امخرجم اأنْ يحافظ ي ترجمته على

الن�س امخرجم .وذلك،
بع�س مزايا الأ �صلوب ي ّ
ي الواقع ،يجعل من قراءتنا لرجمات األرت
بطر�س قراءة ل تخلو من متعة ،جدها اأول ي
ترجمته مقدمة حكايات كانربري ،التي ت�صغل
ال�صفحات من  99ا إى  ،111تليها ترجمته
لواحدة من هاتيك احكايات ،وهي «حكاية
طالب العلم» ،التي تقع ي خم�صة اأجزاء مع
مقدمة وخامة ،من ت�صو�صر نف�صه .تليها «حكاية
الكاهن امرافق للراهبة» ،فرجمة للق�صم الأ ول
من كتاب طرويلو�س وكر�شيدا وهو كتابٌ ل يخلو
من الأ �صعار ،والأ غاي ،والأ �صاطر .ول يفوت
امخرجم اأنْ يطلعنا ي كتاب ِه على ماذج مخ�صوَرة
من خطوطات ت�صو�صر ومطبوعاته القدمة.
وما منْ ريْب ي اأنَ القارئ ،بعْدَ اأنْ يفْرغ
من قراءة هذا الكتاب ،ي�ص خع خر بالر�صا التام
من اموؤلف ،فهو يخعمّق معرفتنا بتاريخ اللغة
الإجليزية ،ون�صاأتها ،وتطوّرها ،وما طر أا عليها
من تغير ي الأ �صوات ،وي الت�صريف ،وي النحو؛
فا اأظن اأنّ فينا من يعرف اأن احرف ¿Éc X
ي الإجليزية القدمة يلفظ مثلما يلفظ �صوت
اخاء ي العربية .ول يعرف القراء اأن ال�صوائت
الطوال بالإجليزية م ّر عليها زمن كانت تلفظ
فيه ق�صرة ،اأو العك�س ،واأن اللوا�صق التي تقع ي
نهايات الأ لفاظ تعر�صت ل�صيء من الختاف من
الت�صريفية ،اأو اأن امقطع ا َمنْبور
حيث الوظيفة ْ
ي اأول الكلمة تخلى عن ذلك ل�صالح امقطع
الثاي ي بع�س الكلمات .وزادنا دِرا َي ًة بالظروف،
والأ جواء ،التي اأحاطتْ بجفْري ت�صو�صر واأ�صرته،
واألقى �صوء ًا كا�صف ًا على �صلته بالق�صر ،وعلى
رحاته ،واأ�صْ فاره ،وما كانَ لتلك الأ �صفار من اأثر
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ي ثقافته التي م تقت�صر على الثقافة الأ وروبية،
وا ّإما لم�صتْ حخ دود ًا اأخرى ،واجتازتها للثقافة
العربية الإ�صْ اميّة ،بدليل اأن ت�صو�صر يذك خر ي
مقدمة حكايات كانربري ا�صم علي بن العبا�س
]امَجو�صيّ [ ) ،) 383وهو طبيب عربي ،مثلما
يذكر ي كتاب الدوقة اأبا بكر الرازي ،وابن
�صينا ،وابن ر�صد ،ويوحنا الدم�صقي ،وي�صر ا إى
الر�صول� ،صلى اه عليه و�صلم ،ي حكايته رجل
وي�صف
خ
القانون ،Goddess Message IQÉÑ©H
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اأبا بكر اخوارزمي بعبارة «احِ �صابيّ النبيل»،
خرع الأ رقام العَربيّة .وهذا كلّه يجعل من كتاب
خ ْ
بطر�س كتاب ًا ي�ص ُد فراغ ًا كبر ًا ي امكتبة العربية،
ما ي�صتوجب �صكر خه اأو ًل على هذا اجهد الذي
يجمع بن دقة البحث ،وات�صاع النطاق ،والت�صل�صل
امنطقي ،ويوجب الثنا َء عليْه ثنا ًء جَ مياً ،ثانياً،
وكتاب
لطيفٍ ،
ٍ
ما نفحَ به امكتبة العربيّة من �صِ فْرٍ
اأنيق ،يجْ مَع خ بن التحليل العَميق ،وال�صتق�صاء
امخمْتع الدقيقu
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اأر�س طيبة
مراجعة :يو�شف عو�س
 :ô°TÉædGهاربر كولينز ،لندن (� 277( (2009شفحة)
ت أاليف :ندى جرار
من الوا�شح اأن رواية اأر�س طيبة كتبت للقارئ الغربي العام الذي مكن اأن يقر أا
الرواية من منظوره الثقاي الذي ل يتعدى ي اأح�شن الأ حوال النظر ا إى الق�شية كق�شية
ا إن�شانية مثل بقية الق�شايا الإن�شانية؛ فهذا هو ال�شقف الأ على ل�شتقبال الق�شية ي الغرب
كما هو معروف ،لأ �شباب ل جال هنا للخو�س فيها .من هنا جد مثل هذه الرواية �شبيلها
عند النا�شر الغربي قبل القارئ الغربي .وي هذا ال�شياق ،فا إن الكاتبة ت�شعى ا إى طرح ق�شية
قد ل يكون للقارئ الغربي �شبيل ا إى فهمها على نحو �شحيح ا إل من خلل عر�شها �شمن
ا إطار ثقاي وفل�شفي غربي.
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فالإن�صان لي�س جزيرة معزولة عن بقية
العام كما يقول جون دن ،ال�صاعر اميتافيزيقي
امعروف ،بل هو جزء من بقية العام؛ معنى اأنّ
ما يوؤثر اليوم على �صخ�س ما ي مكان ما من
�صخ�س اآخر ي مكان اآخر
ٍ
العام قد يوؤثر غد ًا على
على وجه الكرة الأ ر�صية .و ا إذا قمنا بالتو�صع ي
هذه الفكرة ،مكننا القول ا إنّ اأي ماأ�صاة قد حل
ب�صعب من ال�صعوب من اممكن اأن ينتقل تاأثرها
ٍ
ا إى الآخر؛ ذلك اأن اماآ�صي والآلم ل تعرف حدود ًا
بن الدول ول تفرّق بن النا�س ح�صب دياناتهم اأو
اأعراقهم اأو اأوطانهم اأو م�صتواهم امادّي .من هنا،
اأرى اأن قول جون دَن يج�صّ د الفكرة التي اأعتقد اأن
 ájGhQاأر�س طيبة حاول ت�صويرها.
 ájGhQ ó©Jاأر�س طيبة من بن اأوى امحاولت
الأ دبية لت�صوير العدوان الإ�صرائيلي على لبنان
ي �صيف عام  ،2006وت�صوّر ال�صرر الذي حق
بال�صعب اللبناي جرّاء العدوان الإ�صرائيلي ،حيث
خت ِر خز الرواية اأن امحنة التي م ّر وم ّر بها ال�صعب
اللبناي نتيجة العدوان الإ�صرائيلي ل تختلف
كثر ًا عن الإبادة اجماعية التي تعرّ�س لها
اليهود من النظام النازي اإبّان احرب العامية
 .1á«fÉãdGومعنى اآخر ،ففي رواية اأر�س طيبة
امكتوبة اأ�ص ًا باللغة الإجليزية تبن الروائية اأن
امعاناة الإن�صانية ،وا إن اختلف زمانها ومكانها،
هي مرابطة ومتَ�صلة بع�صها ببع�س ول خميّز
بن الب�صر على اختاف اأديانهم واأعراقهم
واأوطانهم .من هنا ،اأود اأن أاوؤكد على الدور
الذي تلعبه الرواية ي تقريب وجهات النظر بن
ال�صعوب امختلفة؛ فرواية اأر�س طيبة ت�صعى ،من
خال ت�صوير م�صاهد من امعاناة التي م ّر وم ّر
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بها اأبطال الرواية الذين ينتمون ا إى عرقيات
وقوميات وديانات ختلفة ،ا إى ت�صليط ال�صوء
على القوا�صم ام�صركة التي تربط �صعوب العام
بطريقة تخثبِتخ وحدة ام�صر الإن�صاي وارتباطه
زماني ًا ومكانياً.
وبالنظر ا إى زمان اأحداث الرواية ومكانها،
وا إى ال�صخ�صيات متعددة الهويات التي تتحرك
ي ف�صائها ،فا إنني اأجد من ال�صروري احديث
عن هوية الروائية ندى اأعور جرار؛ ا إذ ا إن هويتها
العربية الأ �صرالية تعطيها البعد الفكري وامعري
لت�صوير �صخ�صيات عربية عا�صت ي امهجر وتعي
دورها ي البحث عن روابط وقوا�صم م�صركة بن
�صعوب العام .ومكننا ا�صتعارة الو�صف الذي
ا�صتخدمه الناقد وامفكر جابر ع�صفور ي و�صف
هوية الأ دباء العرب الذين يعي�صون ي امهجر،
حيث ي�صر ع�صفور ا إى اأن «هذا النوع من الأ دباء
ينطوي ا إبداعهم على هوية مزدوجة :غر عربية
ي اللغة التي يكتبون بها ،ولكنها عربية (اأو قومية)
ي الهموم التي تناو�صها ا إبداعاتهم ،وام�صكات
التي تواجهها اأعمالهم» .2ويوا�صل ع�صفور و�صفه
لهذه الأ عمال الأ دبية باأنها حاول «ا إقامة حوار
دائم وتفاعل خاق ،يفتح الآفاق الرحبة اأمام
احوار بن الثقافات» .3وي�صيف ع�صفور اأن مثل
هذه الأ عمال الأ دبية ت�صعى ا إى «خلق ا إن�صان كوي
ختلف ،خال من اأمرا�س التع�صب والهويات
القاتلة» .4وا إذا نظرنا بتمعن اى كلمات ع�صفور،
فاإن ندى اأعور جرار ذات هوية مزدوجة :فاأبوها
لبناي واأمها اأ�صرالية .وتلقت تعليمها امدر�صي
ي بروت ،قبل اأن ت�ص ّد الرحال ا إى لندن حيث
ح�صلت على �صهادة البكالوريو�س من معهد
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الدرا�صات ال�صرقية والإفريقية ي جامعة لندن،
كما ح�صلت على درجة اماج�صتر ي الكتابة
الإبداعية من اجامعة الأ مريكية بوا�صنطن,5
ونخ�صرت للكاتبة ثاث روايات ،كختبت جميعها
باللغة الإجليزية .ففي عام ájGhQ ô°ûf ” ,2003
ي مكان ما بيتي التي ح�صلت على جائزة ا إقليمية
على م�صتوى منطقة جنوب �صرق اآ�صيا وامحيط
الهادي .وي عام � 2007صدرت روايتها الثانية
 ¿Gƒæ©Hاأحلم اماء .6وي عام äQó°U 2009
روايتها الثالثة اأر�س طيبة ÉgQÉ«àNG ” »àdG
�صمن القائمة الق�صرة جائزة اأف�صل كتاب
للموؤلفن من دول الكومنولث.7
ت�صعى رواية اأر�س طيبة لتحقيق هدف
مزدوج :فمن ناحية ،ت�صور الرواية معاناة ال�صعب
اللبناي جرّاء العتداءات الإ�صرائيلية امتكررة
على لبنان من خال ت�صوير الآثار ال�صلبية لهذه
العتداءات على احياة اليومية للمواطنن .ومن
ناحية اأخرى ،فا إنّ اأحداث الرواية والهويات
امتعددة لل�صخ�صيات اموجودة فيها توؤكد
ترابط ام�صر الإن�صاي على اختاف الأ زمنة
والأ مكنة والأ حداث؛ فمعاناة ال�صعبن الفل�صطيني
واللبناي جراء العتداءات الإ�صرائيلية امتكررة
ل تختلف كثر ًا عن امعاناة التي م ّر بها اليهود
اإبّان احرب العامية الثانية على يدي النظام
النازي الأ ماي .والهوية الثقافية للكاتبة تلعب
دور ًا جوهري ًا ي تقدم �صورة متكاملة عمّا خلّفه
العدوان الإ�صرائيلي على لبنان .فثقافتها العربية
تعطيها القوة امحفِزة للدفاع عن الق�صايا العربية
ي وجه الت�صليل الإعامي والفكري ي العام
امعا�صر .كما تعطيها ثقافتها الغربيّة الأ دوات

الفنية والفكرية مجابهة هذا الت�صليل والرد عليه
بطريقة ي�صهخل فهمها من القارئ الغربي.
ا إنّ رواية اأر�س طيبة تركّز على امعاناة
الفردية لل�صخ�صيات مثل معاناة اللبنانية ليلى
والفل�صطيني كمال والأ وروبية (الت�صيكية-
البولندية-الفرن�صية) مارغو .فهذا امزج والربط
يقود القارئ للتفكر ي اأن التاريخ الب�صري مليء
باماآ�صي وام�صائب التي ل ت�صيب طائفة دون
اأخرى اأو �صعب ًا دون اآخر ،بل متد تاأثرها لي�صمل
اأبناء الب�صر جميعاً .ففي رواية اأر�س طيبة جمع
�صداقة وثيقة بن ليلى وكمال ومارغو؛ عاقة
قائمة على الود والتكاتف والفهم امتبادل حيث
تعي�س ال�صخ�صيات الثاث ي عمارة واحدة ي
مدينة بروت وتربط �صلة اجوار بن ال�صخ�صيات
الثاث وتنتهي الرواية بالزواج بن الكاتب
الفل�صطيني كمال والأ كادمية اللبنانية ليلى.
تقع الرواية ي �صتة ف�صول .نتعرف ي الف�صل
الأ ول الذي يحمل عنوان «ليلى» على بطلة الرواية
ليلى التي هاجرت مع والديها كطفلة ا إى اأ�صراليا
ي اأثناء احرب الأ هلية اللبنانية .8وبعد ح�صولها
على �صهادة الدكتوراة ي الأ دب الإجليزي من
ا إحدى اجامعات الأ �صرالية ،تقرر ليلى العودة
اى لبنان للعمل كاأ�صتاذة جامعية ي اجامعة
الأ مريكية ي بروت .وهنا ،تتعرف ليلى على
جارتها الأ وروبية مارغو وحدّثها الأ خرة عن
ذكرياتها ي مقاومة النازين اأثناء احرب العامية
الثانية .الرواية تعك�س الت�صابه بن ال�صخ�صيّتن
على الرغم من اختافهما ي ال�صن واجن�صية
والدين؛ فكلتاهما قد عانتا من ويات احرب
خعمّق هذه العاقة
�صواء ي لبنان اأو ي اأوروبا .وت ِ
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حب ليلى للبنان وتعلّقها به ،وتقول خاطبة
مارغو« :هذه الدولة (لبنان) تعني كل �صيء ي،
هذه امدينة بروت .لقد ن�صاأت فيها وفيها تبلورت
هويتي» (�س ،9(34وعندما ت�صف مارغو لليلى
حالة ال�صياع والأ �صى التي عانت منها ي اأعقاب
احرب العامية الثانية ،فا إن ليلى توا�صيها وحاول
اأن ت�صد من اأزرها مررة ا إح�صا�صها بخيبة الأ مل
ي اأعقاب احرب ما كانت مارغو تتوقعه من
وتغرها (�س .)39وتقف ليلى
ح�صن الظروف ّ
ا إى جانب مارغو التي بدورها تعزز من اآمال ليلى
ي حياة اأف�صل .ولع ّل الت�صابه بن ال�صخ�صيتن
يتجلى ي ما تقوله مارغو لليلى عندما كانتا
ت�صران على كورني�س بروت .تقول مارغو« :امرة
الأ وى التي م�صيت على كورني�س بروت اأح�ص�صت
باأنني اأم�صي على ال�صواطئ اجنوبية لفرن�صا،
وهذا يذكري ب أايّام �صبابي» (�س .)51فليلى
ومارغو �صخ�صيتان حامتان ترتبطان ارتباط ًا
وثيق ًا بامكان .ول تغفل الكاتبة عن الإ�صارة ا إى
الأ حداث ال�صيا�صية التي مر بها لبنان ي تلك
الفرة ،حيث تعرّج على حادثة اغتيال رئي�س
الوزراء ال�صابق رفيق احريري وما اأعقب ذلك
من جاذبات �صيا�صية بن التيارات اللبنانية
امختلفة.
ا إذن ،فالف�صل الأ ول يقدّم للقارئ
ال�صخ�صيات الرئي�صة ي الرواية ،وت�صور الرواية
الو�صع ال�صيا�صي العام ي لبنان ،وبينما حاول
الرواية الركيز على العاقة احميمة التي جمع
بن ليلى ومارغو ،تقدّم الرواية لنا محة عن
الواقع ال�صيا�صي امرير الذي مر به لبنان .من
 ájGhQ ¿CG iQCG ,Éægاأر�س طيبة جمع بن اخا�س
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والعام ،بن ت�صوير حياة الفرد وحياة اجماعة،
بن ما يدور بداخل الفرد وبن ما يجري حوله.
فالرواية كجن�س اأدبي ،كما ي�صفها طه عمران
وادي ي كتابه الرواية ال�شيا�شية âë°VCG ób
«(ديوان العرب) ي الع�صر احديث ،ت�صعى
نحو الرتباط القوي بالواقع امعا�صر ،وحاولة
ت�صوير اأدق تفا�صيله ،وعك�س اآلمه واأحامه».10
وي�صيف اموؤلف «اأن الروائي العربي امعا�صر قد
اأ�صبح اليوم هو (اموؤرخ احقيقي) لكثر من
اأحداث الأ مة وق�صاياها ،من خال �صخ�صيات
ماأزومة فكرياً ،ومهم�صة اجتماعياً ،ومغربة
ا إن�صانياً» .11ي الواقع ،ا إن الو�صف الذي يقدمه
وادي ل�صخ�صيات الرواية ال�شيا�شية ينطبق ا إى
حد كبر على كل من ليلى وكمال ومارغو .فكل من
ال�صخ�صيات الثاث تعاي من الأ حداث امحيطة
بها وحاول جاهدة اأن تتاأقلم مع الظروف التي
مر بها .ولعل ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه :ماذا
اختارت مارغو العي�س ي بروت دون غرها من
?¿óŸG
تاأتي الإجابة على ال�صوؤال ي الف�صل الثاي
من الرواية ،حيث نتعرف على �صخ�صية فوؤاد
الذي �صاقته الأ قدار للقاء مارغو ي لندن ي
فرة حرجة من حياتها بعد احرب العامية
الثانية .خولِد فوؤاد ي بروت حيث تقطن عائلته.
والبنية الركيبية لعائلة فوؤاد هي مثال على
ترابط الأ وا�صر الإن�صانية وجاوزها للحواجز
ام�صطنعة .فجدّا فوؤاد من جهة اأمه م�صيحيان،
ي حن اأن اأبا فوؤاد م�صلم ،وقد اعتنقت زوجته
(اأم فوؤاد) الإ�صام عندما تزوجته ،ومباركة من
والديها (�س .)79ا إذن ،فهوية فوؤاد مركّبة (ما
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�صيكون له انعكا�س هام على �صخ�صيته عندما يكر
ويلتقي مارغو فيح�س بوجود قوا�صم م�صركة بينه
وبينها) .وعندما اندلعت احرب العامية الثانية
ي اأوروبا ،اأبدى الطفل فوؤاد خوفه من اموت جوع ًا
ي اأثناء احرب ،ا إ ّل اأن أامّه اأكدت له اأن «احرب
بعيدة جد ًا ولعاقة للبنان بها» (�س .)62ولكن
�صرعان ما اأثبتت الأ حداث خط أا ما قالته الأ م؛ ا إذ
�صرعان ما و�صلت احرب العامية الثانية وتبعاتها
ا إى لبنان ،وكاأن الرواية ت�ص ّر على اأن تذكّرنا
برابط ام�صر الإن�صاي وتداخل اأحداث العام.
وت�صف الرواية ي هذا الف�صل م�صاركة فوؤاد
ي �صباه ي امظاهرات التي خرجت للمطالبة
با�صتقال لبنان ي اأعقاب احرب العامية الثانية.
ول تغيب التطورات ال�صيا�صية ي فل�صطن عن
اأحاديث عائلة فوؤاد؛ فاجميع يراقب عن كثب ما
�صيخ�صفر عنه ا إعان قيام دولة ا إ�صرائيل على اأر�س
فل�صطن (�س .)87ويغادر فوؤاد ا إى بريطانيا
لتلقي تعليمه ي لندن حيث يلتقي مارغو ي
اأحد امتنزهات العامة ويتبادل معها اأطراف
احديث «وي�صعر للمرة الأ وى منذ مغادرته وطنه
باأن هنالك �صخ�ص ًا ما يهتم به ي اأر�س امهجر»
) .)90¢Uوتتطور العاقة بن فوؤاد ومارغو حيث
تخره عن جربتها خال احرب العامية الثانية
قبل اأن يغادر لندن عائد ًا ا إى بروت بعد نهاية
رحلته الدرا�صية .وبعد مرور �صنوات عدة ،ينتهي
امطاف مارغو ي مدينة بروت حيث جذبها
�صداقتها امتينة بفوؤاد وجعل من بروت مقر ًا
وم�صكن ًا لها لتق�صي ما تبقى لها من عمر ي
خدمة امجتمع امحلي ،وخا�صة الأ طفال الأ يتام
وذوي الحتياجات اخا�صة.

وينتقل الف�صل الثالث من الرواية للحديث
عن �صخ�صية كمال؛ الكاتب الفل�صطيني الامع
الذي يتخذ من بروت مقر ًا له ،ومثّل كمال امثقف
الفل�صطيني الذي يعي�س ي امنفى .و�صخ�صيته
تخذكر بو�صف ا إدوارد �صعيد للمثقف امنفي؛ فهو
«يقع ي منطقة و�صطى ،فا هو مثل تواوؤم ًا
كام ًا مع امكان اجديد ،ول هو حرّر مام ًا من
القدم» .12فعلى الرغم من اأن كمال ي�صكن ي
العمارة التي تقطن بها ليلى ومارغو ،فهو منعزل
عن بقية العام ومنهمك ي الكتابة والتاأليف.
وي�صف الراوي كمال قائاً« :كونه فل�صطيني ًا يوؤثر
على كل جانب من جوانب حياته على الرغم من
اأنه قد ا�صتقر ي مكان واحد (بروت) لفرة
طويلة من الزمن» (�س .)103وعلى الرغم من
انطوائيته وعزلته عن حيطه الجتماعي ،فا إنّ
كمال ي�صعر برابط الأ وا�صر الب�صرية وبام�صر
ام�صرك الذي يجمع بني الب�صر؛ فهو الآن يعكف
على كتابة «رواية مبنيّة على فكرة اأن كل اماآ�صي
الب�صرية مرابطة» (�س»àdG ájGhôdG ¿CÉch ,(105
يحاول كمال كتابتها هي الرواية التي بن يدينا؛
اأي رواية ندى اأعور جرار اأر�س طيبة .ثم تاأخذنا
الرواية للحديث عن فرة �صباب كمال حيث رحل
ا إى ميونخ لإكمال درا�صته ،و�صعر هناك باأنه
م يغادر وطنه قط ب�صبب دفء ال�صتقبال من
العائلة التي �صكن معها ي ميونخ (�س.(119
وي ميونخ ،ي�صعر كمال ب�صدة الرابط بن حياته
وحياة الآخرين ،فيح�س اأن «�صياع فل�صطن قد
جاء بعد مقتل اماين ي الهولوكو�صت الذي جاء
ي اأعقاب �صعور الأ مان بالذنب ما جرى خال
احرب العامية الثانية ،ولهذا ارتباط وثيق معاناة
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الاجئن الفل�صطينين والفل�صطينين الذين
يعي�صون حت الحتال الإ�صرائيلي» (�س.(120
وي غمرة ان�صغاله بالتاأليف والكتابة ،ي�صاأل
كمال نف�صه عما �صيفعله ا إذا توقف عن الكتابة
) .)116¢Uويقرر كمال اخروج من عزلته
والتوا�صل تدريجي ًا مع عامه امحيط به وخا�صة
جرانه (�س .)126وهكذا ،تبد أا عاقته مارغو
وليلى بالتوطد .وتتعمق عاقته مع مارغو التي
حدثه عن الظروف التي اأدت ا إى مقتل والديها
على يد ال�صلطات النازية ،كا�صفة النقاب عن
هويتها اليهودية .وبعد فرة وجيزة ،موت مارغو
وتغ�صب ليلى لأ ن مارغو قد اأخفت عنها اأ�صرار ًا
كثرة .تقول ليلى« :ماذا اأخفت عني احقيقة؟
هل كانت تظن اأننا لن نفهمها؟ هل كانت تظن
اأننا �صنغ�صب من هويتها الدينية لأ ننا عرب؟»
) .)147¢Uت�صاهم هذه الأ �صئلة وغرها ي بناء
هالة من الغمو�س حول �صخ�صية مارغو ،فيتوق
القارئ معرفة امزيد من التفا�صيل لك�صف الغمو�س
الذي يلف هذه ال�صخ�صية .كما اأنّ هذه الأ �صئلة
حفّز ليلى على الذهاب ا إى مدينة براغ الت�صيكية
التي ق�صت فيها مارغو فرة �صبابها معرفة هوية
هذه امراأة التي كانت ليلى تظن اأنها من اأقرب
امقربن ا إليها.
وينتقل ام�صهد ي الف�صل الرابع من الرواية
ا إى مدينة براغ حيث تقوم ليلى بالبحث عن جذور
مارغو وحاولة معرفة تاريخها من خال احديث
مع من تبقى من عائلتها واأ�صدقائها .وي غمرة
تفكر ليلى بق�صة حياة مارغو ،تبدي ا إعجابها
بقدرة مارغو على «الف�صل التام بن اأ�صدقائها
امختلفن و�صمان عدم التقائهم بع�صهم ببع�س
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حتى ل ت�صطر للك�صف عن جوانب من حياتها ل
ترغب بك�صفها للجميع» (�س .)161وتتاأمل ليلى
�صكل العاقة التي جمعت مارغو بحبيبها جون
الذي التقته ي باري�س وقاتا �صوي ًا �صد القوات
النازية (�س .)167وي اأثناء لقائها با إحدى
قريبات مارغو ي مقهى ي براغ ،ت�صعر ليلى باأنها
ي وطنها نظر ًا للحفاوة والرحيب الذي حظى
به من اأقارب واأ�صدقاء مارغو ي هذه امدينة
) .)169¢Uهذه الإ�صارة وغرها ت�صر ا إى
حر�س الروائية على تذكر القارئ بالعاقات
الب�صرية وباأنها اأ�صمى واأهم من النتماء ا إى
بقعة معينة من الأ ر�س .وتكت�صف ليلى جانب ًا
جديد ًا من حياة مارغو ،وهي اأنها كانت عميلة
�صرية لا�صتخبارات الريطانية اإبّان احرب
 ،)171¢U) á«fÉãdG á«ŸÉ©dGا إ�صافة ا إى اكت�صافها
اأن والدي مارغو قد خقتِا على يدي النازين ي
اأحد امعتقات ي بولندا عام  .1942وي هذا
الف�صل ،تبد أا ليلى تدريجي ًا بتفهم اأ�صباب ا إخفاء
مارغو احقيقة عنها بالرغم من ال�صداقة التي
جمعتهما ،حيث تخق ّر ليلى اأن مارغو كانت ترغب
ي بدء حياة جديدة بعيد ًا عن اما�صي الأ ليم
الذي مرت به (�س .)179ولعل ا إدراك ليلى لهذه
احقيقة يوؤكد �صرورة تفهّم الإن�صان معاناة اأخيه
الإن�صان وافرا�س ح�صن النية خا�صة عندما
يتعلق الأ مر بالعاقة بن �صخ�صن من ثقافتن
ختلفتن .وتتعزز هذه الفكرة عند لقاء ليلى
بباتري�صا ،ا إحدى �صديقات مارغو ،حيث ت�صعر
ليلى بجو من الأ لفة والدفء والود الذي يربطها
بهذه امراأة على الرغم من اأنهما تتقابان للمرة
الأ وى (�س .)181وينتهي هذا الف�صل با إدراك
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ليلى اأن مارغو م تخف عنها اأ�صرار ما�صيها
لعدم ثقتها بها ،بل لأ ن مارغو كانت ترغب بالعي�س
بهدوء و�صكينة بعيد ًا عن م�صائب اما�صي .ولعل
هذا الإدراك يعك�س ر�صالة الرواية ي �صرورة
تقبّل الآخر وتفهّم ظروف حياته وخ�صو�صياته.
اأما الف�صل اخام�س ،فا إنه يحمل عنوان
«احرب» .ويتبادر ا إى ذهن القارئ اأن امق�صود
هنا احرب العامية الثانية ،خا�صة واأن الف�صل
الرابع يخ�صهب ي احديث عن دور مارغو ي
مقاومة النازين ي اأثناء احتالهم لفرن�صا ا إبان
احرب العامية الثانية .لكن احرب امق�صودة
هي احرب الإ�صرائيلية على لبنان ي �صيف
عام  .2006ا إن تخ�صي�س الف�صل اخام�س
لو�صف العدوان الإ�صرائيلي على لبنان مبا�صرة
بعد عودة ليلى من رحلتها ا إى براغ يوؤدي ا إى
خلق رابط بن امكانن وكاأن ال�صرر الذي حق
براغ و�صكانها اإبّان احرب العامية الثانية ل
يختلف كثر ًا عن ال�صرر الذي حق وما يزال
يلحق ببروت وبال�صعب اللبناي خال العدوان
ال�صرائيلي على لبنان ي �صيف ájGhôdG .2006
توؤكد على اأن ام�صائب الإن�صانية واحدة ول تفرّق
بن اأبي�س واأ�صود اأو م�صلم ويهودي اأو عربي
واأوروبي .فاحرب الإ�صرائيلية على لبنان كما
ت�صفها الرواية «مفاجئة ووح�صية» (�س.(193
الو�صف نف�صه مكن اأن ي�صر اى اأي حرب ي اأي
زمان وي اأي مكان .وبينما ت�صور الرواية الهجمة
الوح�صية الإ�صرائيلية على ال�صعب اللبناي وتدمر
البنى التحتية وتهجر الكثرين من ديارهم ،فاإن
عاقة احب التي جمع ليلى بكمال تتعمق وكاأنها
تعك�س عاقة احب بن مارغو وجون خال

احرب العامية الثانية (�س»¨Ñæj Éægh .(206
اأن نتذكر اأن الرواية مكتوبة باللغة الإجليزية،
وعليه ،فاإن القارئ امتوقع لي�س عربياً .فالهدف،
ا إذن ،من حاولة ت�صبيه معاناة ال�صعب اللبناي
جرّاء العدوان الإ�صرائيلي معاناة اليهود اإبّان
احرب العامية الثانية هو تو�صيح ال�صورة على
اأر�س الواقع .وهكذا ،فالرواية ت�صاهم ي �صرح
هذا الواقع للقارئ الغربي الذي غالب ًا ما ي�صتقي
معلوماته عن الأ حداث ي ال�صرق الأ و�صط من
و�صائل الإعام الغربية التي عادة ما ت�صوّر
ا إ�صرائيل على اأنها ال�صحية ولي�صت اجاّد.
ليلى ت�صتلهم من �صجاعة مارغو ومغامراتها
خال احرب العامية الثانية ي مقاومة امحتل
النازي وتبدي ا إعجابها ب�صجاعة هذه امراأة
وعظمتها (�س .)199وت�صتمر احرب ،ويلحق
ال�صرر بالبنية التحتية ي لبنان وي�صتمر �صقوط
ال�صحايا وتتعجب ليلى من غياب العدل ي
العام فيذكّرها كمال ،بنرة ل تخلو من اح�صرة
والأ �صى ،بعذاب ال�صعب الفل�صطيني ام�صتمر
) .)204¢Uومرة اأخرى ،فا إن �صخ�صيات الرواية
تذكّر القارئ باأن امعاناة الإن�صانية واحدة ،وا إن
اختلفت ي اأ�صكالها واأزمانها واأمكنتها .وتركّز
الرواية ي ت�صويرها للحرب على �صور البطولة
وال�صجاعة التي ل تتمثل مقاومة العدوان
الإ�صرائيلي بال�صاح فح�صب ،بل تتمثل بالدور
الذي يلعبه كمال وليلى ي تخفيف اآلم النازحن
وامهجّ رين من خال التطوع ي تقدم اخدمات
امختلفة لهم .ولع ّل ما يبعث على الأ مل روح
التعاون والت�صحية واحر�س على خدمة اأبناء
الوطن ي وقت الع�صر؛ فنجد كمال يتطوع لإي�صال
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اماء النظيف ا إى القرى امنكوبة ي جنوب لبنان
دون اكراث ا إى الق�صف الإ�صرائيلي امتوا�صل،
كما نرى ليلى تتطوع م�صاعدة اأطفال العائات
امخهجّ رة وتوفر بيئة ترفيهية لهم بعيد ًا عن
اأجواء احرب امحيطة بهم .وينتهي هذا الف�صل
مع ا إعان تو�صل طري النزاع ا إى هدنة دائمة.
ولذلك ،فمن البدهي اأنّ الف�صل ال�صاد�س يحمل
عنوان «الأ مل».
ي بداية الف�صل ال�صاد�س ،يتلقى كمال
دعوة من اجامعة التي كان يدر�س فيها لإلقاء
حا�صرة عن احرب الأ خرة .ويخر كمال ليلى
اأن حا�صرته �صركز على كيفية تاأثر احرب
على احياة اليومية ،وعلى معاناة النا�س جراء
النزاعات ام�صلحة (�س .)237وي اأثناء �صفر
كمال ا إى اأمانيا ،يت�صل والدا ليلى بها ويحثانها
على العودة ا إى اأ�صراليا ،ا إ ّل اأنها ترف�س ذلك
رف�ص ًا قاطع ًا م�صتلهمة بطولت �صديقتها مارغو
ي ال�صمود وامقاومة .كما يت�صل كمال من اأمانيا
خر ًا ليلى باأن اجامعة الأ مانية التي دعته
لإلقاء حا�صرة فيها قد قدّمت له عر�ص ًا للعمل
واأنه ميل نحو قبول العر�س ،خا�ص ًة واأنه قد �صئم
احياة امليئة باحروب والنزاعات ام�صلحة.
وليفوت الروائية اأن ت�ص ِوّر الدور الذي تلعبه
الن�صاء اللبنانيات من �صتى الطوائف الدينية
ي ا إحياء ذكرى �صهداء احرب ودعم وحدة
ال�صعب اللبناي الذي فرقته النتماءات احزبية
 .)254¢U) á«°SÉ«°ùdGhفهذا هو الأ مل الذي
يحمل هذا الف�صل عنوانه ،ي نبذ اخافات
á¶aÉëŸGh ¿ÉæÑd QÉªYE G IOÉYE’ á«ÑgòŸGh á«ØFÉ£dG
على اأمنه وا�صتقراره .وي غمرة هذه الأ حداث،

176

تلتقي ليلى بفوؤاد الذي يذكّرها ب�صديقتهما
ام�صركة مارغو وبقدرتها على جاوز الظروف
الع�صيبة التي مرت بها خال احرب العامية
الثانية ،وتغلّبها على العقبات النف�صية وامادية
التي واجهتها اآنذاك .وت�صل ليلى ا إى قناعة باأنّ
ا إخفاء مارغو ما�صيها عن ليلى م يكن �صرب ًا
من اخيانة ل�صداقتهما ،بل حاولة من مارغو
للتاأقلم مع الظروف امحيطة بها (�س.(267
ا إنّ ال�صراع الذي ت�صوره اأر�س طيبة
وال�صخ�صيات امختلفة التي تعي�س ي الف�صاء
امكاي والف�صاء الزماي للرواية ت�صر بو�صوح
ا إى عامية الرواية ودورها ي نقل الهموم الإن�صانية
وبناء ج�صور من التوا�صل بن ال�صعوب امختلفة.
كما ترز رواية اأر�س طيبة اأن العمل الأ دبي لي�س
عم ًا ا إبداعي ًا ذا غاية فنية فقط ،بل هو اأي�ص ًا
وعاء ح�صاري يلتقي فيه الهمّ الإن�صاي بالإبداع
الفني خدمة امجتمعات الإن�صانية وتعزيز فهمها
لبع�صها البع�س متجاوزة احواجز الدينية
والطائفية وامذهبية التي قد حول دون التوا�صل
بن ال�صعوب امختلفة .ا إنّ تركيز ندى اأعور جرار
ي روايتها اأر�س طيبة على ال�صرديات ال�صغرى
) )mini narrativesي�صاهم ي تعزيز اأوا�صر
التفاهم بن ال�صعوب امختلفة ،وذلك من خال
ا إطاع القارئ على تفا�صيل حياة ال�صخ�صيات
التي ت�صورها الرواية وا إ�صفاء بعد ا إن�صاي على
طبيعة العاقات التي جمعها ببع�صها البع�س.
 ájGhôaاأر�س طيبة ،ا إذن ،توؤكد فكرة جون دن اأن
الإن�صان لي�س جزيرة معزولة عن بقية العام ،بل
هو جزء من العام امحيط بهu
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لقد تعزز مفهوم مثيل/ت�صوير الهولوكو�صت وتبعاته الكارثية لدى القارئ الغربي من خال اأعمال اأدبية وفنية م
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