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ثقافة ... هيمنة ... مقاومة

باأّن تعريف الثقافة من بني مفردتني  يذّكرنا رميوند وليمز، طليعة الثقافة بامتياز، 

زال  ما  لنا تعريفاً  اأن يقدم  اإىل  جنليزية. ورمبا هذا ما دعاه  اللغة الإ اأو ثالث ي�صعب يف 

مرجعاً متداوًل وهو اأن »الثقافة منط حياة �صامل “A whole way of life”، وكاأنه يقول 

إّن الثقافة هي �صكل احلياة التي نعي�صها اأو كيفية احلياة التي نحياها، وبعبارة مقت�صبة هي  ا

فراد التي ترتبط يف حياتهم مبرجعيات  �صلوكيات احلياة التي تت�صح من خالل ممار�صات الأ

خمتلفة يف املجتمع الذي يعي�صون فيه.

لندع رميوند وليمز، الذي و�صفته �صحيفة اجلارديان باأنه »املفكر العمالق يف اأوروبا«، 

ولندع م�صاهماته اجلليلة يف ميدان الثقافة جانباً، ولنوؤجل احلديث عن تاأثريها على عدد 

إدوارد �صعيد ملنا�صبة اأخرى. اأود اأن اأتوجه هنا اإىل �صخ�صية  كبري من رّواد الثقافة اأبرزهم ا

املا�صي وتركت ب�صماتها  القرن  ال�صتينات من  اأواخر  الثقافة منذ  برزت يف عامل  مرموقة 

فيه. ورغم كل ما حظيت به من �صمعة يف الغرب، اإل اأن حظها يف العامل العربي ل يكاد يذكر،  

إّنه �صتيوارت هول. ا

حممد �صاهني
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الناحية  من  الثقافة  مفهوم  بدايًة  هول  تناول 

الثقافة  مبفهوم  اإليه  ي�شار  ما  كثريًا  الذي  التقليدية 

اأو  الراأ�شمالية  اأو  االر�شتقراطية  اأو  الربجوازية 

ماثيو  هو  املفهوم  هذا  رائد  العاجي.  الربج  ثقافة 

اأنتجه  ما  »خري  باأنها  الثقافة  عّرف  الذي  اآرنولد 

الفكر والقول«؛ مبعنى اأنها نتاج النخبة، وما هو غري 

ذلك فهو فو�شى. من هنا جاء عنوان كتابه الثقافة 

والفو�صى Culture and Anarchy الذي كان بداية 

وىل  لتق�شيم الثقافة اإىل: ثقافة عليا واأخرى دنيا. االأ

تق�شيم  وهو  ذلك،  عك�س  خرى  واالأ باجلودة  متتاز 

.)evaluative charge( مبني على تراتبية القيمة

الثقافة  يعطي  الذي  التق�شيم  هذا  هول  خالف 

اأ�شبحت تعرف  العليا قيمة على الثقافة الّدنيا التي 

مع  للتعامل  كو�شيلة  ال�شعبية،  بالثقافة  بعد  فيما 

التي  الهامة  مالحظته  وقدم  عام،  ب�شكل  الثقافة 

ت�شري اإىل اأن الثقافة ال�شعبية تكون موقع ال�شراع بني 

مهيَمٍن  اآخر  وطرف   )dominant( مهيِمٍن  طرف 

لي�شت  الثقافة  اأن  مبعنى   .)subordinate( عليه 

هيمنة  متار�س  جماعة  �شلطة  هي  بل  جمردًا  اأمرًا 

على جماعة اأخرى، وينتج عن هذه املمار�شة بطبيعة 

خر من اأجل ردع الهيمنة على  احلال مقاومة طرف الآ

قل. وهذا عك�س املفهوم التقليدي للثقافة الذي كان  االأ

قيمتها  ترقى يف  نها ال  الأ الدنيا  الثقافة  نبذ  يت�شمن 

اإىل م�شتوى الثقافة العليا. وخري مثال على ذلك ليڤ�س 

التدهور  من  العليا  الثقافة  على  يخ�شى  كان  الذي 

الذي ميكن اأن يت�شلل اإليها من الثقافة الدنيا، وبهذا 

الثقافة  تظل  كي  ال�شعبية  الثقافة  ت�شجيع  عار�س 

التي  الكهنوتية  من  نوع  على  حمافظة  نظيفة  العليا 

نادى بها اآرنولد.

ال يتفق هول مع املارك�شية يف تعاملها مع الثقافة 

والبنية  �شا�شية  االأ البنية  بني  العالقة  خالل  من 

اأو  نتاج  اأنها  على  الثقافة  اإىل  ت�شري  التي  الفوقية 

يف  املتجذرة  االقت�شادية  احلالة  من  ياأتي  انعكا�س 

يف  لنا  يتجلى  ثانوي  ن�شاط  اأي  �شا�شية،  االأ البنية 

�شا�شية.  االأ البنية  انعك�س من  اأن  بعد  الفوقية  البنية 

الثقافة  اأن  على  التعامل  لهذا  هول  معار�شة  تقوم 

لي�شت كما يعتقد املارك�شيون اأمرًا ثانويًا بل هي اأمر 

اإىل  املارك�شية  النظرة  يعار�س  فاإنه  كذلك  اأ�شا�شي، 

�شا�شية على اأنها اقت�شادية اأواًل واآخرًا؛ اإذ  البنية االأ

اإن االقت�شاد فيها، كما يعتقد هول، هو اأحد املكونات 

خرى من �شيا�شية واجتماعية وما اإىل ذلك؛ مبعنى  االأ

�شا�شية لي�شت اأحادية البعد. اأن البنية االأ

التي  مقولتها  يف  الراأ�شمالية  هول  وعار�س 

مفادها اأن الثقافة تخ�شع للطبقية، وبالطريقة نف�شها 

اأنها  الثقافة على  تقدم  التي  خرى  االأ املقولة  عار�س 

نتاج اأيديولوجي. يف احلالتني، يرى هول اأن الثقافة 

يديولوجية. وي�شتعري هول منطق  تتحدى الطبقية واالأ

اإّن  القائل  مارك�شي(  غري  نف�شه  )وهول  مارك�س 

يديولوجية ما هي اإال »وعي زائف« يخلق فينا قبول  االأ

وهي  حقيقي،  واقع  اأنها  على  نعي�شها  التي  الظروف 

يديولوجية  االأ اإىل  �شارة هنا طبعًا  واالإ لي�شت كذلك، 

التي  هوليود  باأفالم  هول  وي�شت�شهد  الراأ�شمالية. 

تعطينا يف جمملها نهاية �شعيدة )closure( لتحول 

املجتمع  طبقات  ي�شود  الذي  التوتر  من  انتباهنا 

اأنها  املجتمع؛ مبعنى  اأفراد  يعاين منه  الذي  والظلم 

الذي  الزائف  الوعي  فينا  ت�شيع  اأيديولوجية  تخلق 

يجعلنا نر�شى بالواقع الذي نعي�شه.

يديولوجية  وجممل القول اأن الثقافة ال حتددها االأ

�شاكنة.  ال  متحركة  طبيعة  ذات  وهي  الطبقية،  وال 

�شارة هنا اإىل نظرية فوكو التي تقول  ورمبا جتدر االإ

ال   )power flows( ان�شياب  حالة  يف  القوة  اإن 

تنح�شر يف اجلهة التي تتبناها. وين�شحب هذا على 
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التي  للظروف  نظرًا  ت�شعف  اأو  تقوى  التي  املقاومة 

الذي  جرام�شي  نبهنا  وقد  خر.  الآ اآن  من  بها  حتيط 

ثر على هول على اأن مارك�س مل يكن  كان له اأكرب االأ

يف  م�شتمرة  �شتظل  املقاومة  اأن  ت�شوره  يف  م�شيبًا 

حياة الطبقة العاملة اإىل ما ال نهاية. وقدم جرام�شي 

الواقع  عن  بعيدًا  راآه  الذي  الت�شور  لهذا  معار�شة 

 )hegemony( الهيمنة  عن  املعروفة  نظريته  يف 

املبنية  املبا�شرة  التقليدية  بالهيمنة  ت�شتبدل  التي 

اآخر  نوع  من  هيمنة  بالقوة  لها  خر  االآ اإخ�شاع  على 

خر يف منظومته  يقوم على املفاو�شات وا�شتيعاب االآ

تتم  ما  وغالبًا  بل  القوة،  اإىل  اللجوء  دون  املهيمنة 

امل�شاحلة بر�شى الطرف الذي كان يعاين اأ�شاًل من 

حول  جرام�شي  اأفكار  �شياغة  هول  ويعيد  الهيمنة. 

بد«  االأ اإىل  اأبدًا  ثقافية  هيمنة  »ال  فيقول:  املو�شوع 

ميدانًا  اليوم  ت�شكل  التي  ال�شعبية  الثقافة  اأن  موؤكدًا 

للمقاومة رمبا ال تبدو كذلك غدًا اأو بعد غد. فهي يف 

حالة �شريورة )process( ال يف حالة ثبات، وتعتمد 

على تغيري املواقع. هذا، ولن تنتهي املقاومة الثورية 

خر  يف الثقافة ال�شعبية اإىل اإحالل قوتها حمل قوة االآ

املهيمنة. وما على املقاومة ال�شعبية اإال اأن ت�شتمر يف 

مواجهتها مع الطرف املهيمن يف ما يدعوه جرام�شي 

»حرب املناورات« اأو »تغيري املواقع«.

ب بدميقراطية  االأ بو�س  ت�شدق  اإىل  وي�شري هول 

الهيمنة  ا�شتخدام  على  مثااًل  واحلرية  االنتخابات 

اأن  ولو  خر.  االآ الطرف  مع  للم�شاحلة  اأداة  الثقافية 

هول كتب كتابه يف عهد بو�س االبن لوجد مادة غزيرة 

تعزز نظرية جرام�شي؛ فاملعروف اأن احتالل العراق 

جندة بو�س االبن جاء لن�شر الدميقراطية  بالن�شبة الأ

هذا  يف  اأ�شتح�شر  اأن  واأوّد  اأمريكا.  خارج  ولتفعيلها 

وجود  على  تعليقًا  عراقي  مواطن  قاله  ما  ال�شياق 

كلمات  وهذه  الغزو،  بداية  يف  العراق  يف  اأمريكا 

املواطن التي قالها من على التلفاز العراقي اآنذاك: 

اأن  لبلده  يريد  اأحد  ال  برمير:  قال  ما  مثل  »اأقول 

يكون حمتاًل من قوات اأجنبية. اأمريكا هنا لنجدتنا 

وم�شاعدتنا، وهي �شرتحل عن بلدنا بعد اأداء املهمة«. 

من  عظم  االأ ال�شواد  ميثل  ال  املواطن  هذا  اأن  ورغم 

فري�شة  وقع  قد  اأّنه  الوا�شح  من  اأّن  اإال  العراقيني 

الهيمنة الثقافية التي اتخذت وما زالت تتخذ اأ�شكااًل 

متعددة يف ك�شب العراقيني من خالل مناورات ثقافية 

االمتيازات  اإىل  املوجهة  التلفاز  حمطات  من  متتد 

املمنوحة للخا�شة والعامة على ال�شواء منعًا ملواجهة 

مكان. لكن �شالح الثقافة املهيمنة ال  املقاومة بقدر االإ

يثبت على حال كما �شبق واأن ذكر اأعاله. وما يجري 

اليوم يوؤكد نظرية هول وجرام�شي معًا.

تربز  الثقافية  الهيمنة  عن  احلديث  وعند 

اأمريكا يف طليعة امل�شتخدمني لهذا النوع من الهيمنة 

خري  هي  الهيمنة  هذه  اأن  اأيقنت  اإنها  اإذ  وتطبيقه؛ 

ناجعة  اأداة  تعد  مل  التي  التقليدية  للهيمنة  بديل 

ت�شمن ا�شتمرار الت�شلط على الغري، خ�شو�شًا بعد اأن 

غابت �شم�س اال�شتعمار وحتررت ال�شعوب. وال بد اأن 

جيل ال�شتينات يذكر كيف اأن اأمريكا ن�شرت هيمنتها 

العامل  با�شم  العامل  من  عديدة  اأقطار  يف  الثقافية 

احلر. وهي ما زالت م�شتمرة يف املمار�شة نف�شها.

يف منطقتنا العربية اأ�ش�شت دار فرانكلني للن�شر 

الثقايف  امل�شهد  ت�شدرت  التي  حوار  جملة  واأن�شاأت 

ا�شتقطاب  يف  وجنحت  ال�شتينات،  يف  �شنوات  لعدة 

والنقاد  والروائيني  ال�شعراء  من  الكتاب  �شفوة 

اإىل  ال�شياب  �شاكر  بدر  والراأي من  الفكر  واأ�شحاب 

اإبراهيم جربا )والقائمة طويلة، طبعًا(. وقد  جربا 

�شاعد على انت�شارها لي�س فقط ما ت�شمنته من ثقافة 

رفيعة بل �شعرها املنخف�س واإخراجها املرموق. وبقي 

اأمر املجلة م�شتورًا اإىل اأن افت�شح يف بريطانيا عندما 
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إنكاونرت Encounter اإحدى املجالت  ثبت اأن جملة ا

مريكية.  االأ املخابرات  اأجهزة  متولها  كانت  التي 

وكان من الطبيعي اأن تتوقف عام 1966 جملة حوار 

تلك  كانت  كيف  املمولة.  املجالت  اإحدى  كانت  التي 

جهزة ت�شتخدم تلك املجالت؟ هذا مو�شوع اآخر.  االأ

حوار  جملة  حترير  رئي�س  �شايغ،  توفيق  دفع  وقد 

الثمن غاليًا؛ اإذ �شرعان ما �شمعنا بنباأ انتحاره وهو 

مر. يف اأمريكا بعيد ك�شف االأ

اأ�شاليب  اأن  لوجدنا  حولنا  ما  اإىل  نظرنا  ولو 

الهيمنة الثقافية قد تعددت من حيث ال ندري، واأنها 

قريبة علق جابر  منا�شبة  بال�شرية. يف  تهتم  تعد  مل 

يعقوبيان  عمارة  عن  احلديث  معر�س  يف  ع�شفور 

على كاتبها قائاًل اإنه ينتمي اإىل من ميكن ت�شميتهم 

اإننا  اإذ  اجلراح؛  ينكاأ  والتعليق  اجلدد.  امل�شت�شرقني 

ارت�شوا  قد  العرب  املثقفني  من  عددًا  اأن  نالحظ 

نف�شهم اأن يكونوا اأداة طّيعة يف يد الهيمنة الثقافية  الأ

بكثري  اأ�شواأ  بدور  يقوموا  واأن  خر،  االآ ين�شدها  التي 

اأحيان  ويف  وروبيون،  االأ امل�شت�شرقون  به  قام  مما 

امل�شت�شرقني  كثرية جند مثل هوؤالء قد ورثوا وظيفة 

القدامى يف خمتلف اجلامعات بل وطوروها ل�شالح 

الكثري من عمالتهم  اإدوارد �شعيد  خر، وقد عانى  االآ

الثقافية.

الهيمنة  عن  احلديث  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

اأن ال�شراع  �شكال  الثقافية ال يعني باأي �شكل من االأ

خمتلفة؛  اأخرى  لثقافة  مناه�شة  ثقافة  يف  ينح�شر 

اإذ اإن عالقتنا الثقافية ال�شائكة مع الغرب وتاريخنا 

اأن  نظن  اأحيانًا  جتعلنا  رمبا  له  املعادي  الطويل 

االختالف بني ثقافتني هو الذي يولد ال�شراع. يف هذه 

الهيمنة  هو عن�شر  الق�شيد  بيت  اأن  نن�شى  احلالة، 

ال االختالف؛ مبعنى اأن الهيمنة تكون داخل الثقافة 

طرفًا  �شورها  اأب�شط  يف  املعادلة  وتكون  الواحدة 

مهيِمنًا واآخر مهيَمنًا عليه يف الثقافة الواحدة.

قطار  االأ بع�س  يف  القائم  الو�شع  مثاًل  قراأنا  لو 

الراديكالية  �شفة  نف�شها  على  اأ�شبغت  التي  العربية 

اأن  لراأينا  لها،  هول  وتاأويل  جرام�شي  نظرية  �شمن 

النظام قد جنح يف اإحكام قب�شته على ال�شعب، ومن 

حكام ترك هام�شًا ال باأ�س  اأجل املحافظة على هذا االإ

تقريبًا.  رقيب  دون  وينتقد  ويجول  ي�شول  للفن  به 

الكّتاب  اأفرز عددًا من  قد  الهام�س  اأن هذا  نالحظ 

والفنانني بل واملمثلني الذين حظوا ب�شعبية جماهريية 

وخ�شو�شًا  حيان،  االأ بع�س  يف  اأ�شطورية  تكون  تكاد 

كل  �شعبيتهم  دخلت  الذين  امل�شل�شالت  اأبطال  بع�س 

بيت عربي من املحيط اإىل اخلليج واأ�شبحت اأقوالهم 

اأن اجلمهور  النظام حتفظ عن ظهر قلب. ذلك  يف 

اأو  الطرح  بجراأة  متتاز  امل�شل�شالت  تلك  اأن  اعتقد 

الطرح اجلريء.

ومقدماتها  النتيجة  هذه  يف  النظر  اأنعمنا  ولو 

لوجدنا بداية اأن الطرف الرابح هو الطرف املهيِمن 

اأن  توهم  اجلمهور،  وهو  خر،  االآ الطرف  اأن  مع 

اأو عاّلنًا قد عرب عما يف �شدره بجراأة  املمثل فالنًا 

النظر  دققنا  ولو  عادة.  )اجلمهور(  هو  ميتلكها  ال 

اأكرث يف الو�شع لراأينا اأن »جراأة الطرح« ال تزيد عن 

ويتمثل  ياب«.  باالإ الغنيمة  من  »ر�شيت  ال�شاعر  قول 

اخلطر يف ا�شتقبال جراأة الطرح على اأنها فتح مبني 

اإدمانًا ي�شعب فك االرتباط منه.  ي�شبح مع الزمن 

اإ�شقاط  وي�شف رميوند وليمز مثل هذا املوقف باأنه 

الُغّل«  »بف�س  اأ�شبه  فهو  �شيئًا؛  الواقع  من  يغري  ال 

الذي ينتهي مفعول اللغة فيه مبجرد »التنفي�س« عن 

م�شاعر ال�شيق. وهي كما يقول وليمز اأ�شبه بال�شباب 

يغني  وال  ي�شمن  ال  الذي  الهاتفية  املكاملة  خالل  من 

من جوع.
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حلام  دريد  املثال  �شبيل  على  يفعله  الذي  ما 

الواقع  يحاكون  اإّنهم  واأمثالهما؟  اإمام  وعادل 

ولدى  اجلمهور  لدى  معروف  هو  كما  عنه  امل�شكوت 

اأ�شحاب الهيمنة على الواقع. وظيفتهم اأ�شبه بوظيفة 

املنادي يف املحكمة. ينطقون بواقع جاهز تنقله اللغة 

من خاللهم كما هو موجود. وال�شيغة الكاريكاتورية 

التي ي�شوغون بها ما ينقلون ال تغري يف الواقع الذي 

حوال فاإن هذه ال�شيغة  يتعاملون معه. ويف اأجنح االأ

ال�شحك  اإثارة  اأجل  من  تختزله  اأو  الواقع  تقزم 

بكثري.  الواقع  من  اأقل  هو  ما  اإىل  نظار  االأ وحتويل 

�شمعنا، �شحكنا على الواقع، اأده�شتنا جراأة الطرح، 

وماذا بعد؟ ال �شيء طبعًا، مننا على الطرح اجلريء 

اآمنني مطمئنني و�شحونا على الواقع كما كان!

ÆÆÆ

املاألوفة  امل�شل�شالت  اأبطال  به  يقوم  ما  قارّنا  لو 

يف الثقافة ال�شعبية مع ما يفعله ناجي العلي الت�شح 

لنا الفرق يف التعامل مع الفن. ناجي العلي ال يحاكي 

الواقع كما هو وال تنقل لنا ري�شته واقعًا جاهزًا �شلفًا. 

اإنه يخلق واقعًا جديدًا من واقع معطوب اأ�شاًل. تعيد 

وتنحت  الواقع  هذا  بنية  وقلمه  العلي  ناجي  ري�شة 

تربز  الواقع  لذلك  جديدة  ومواقع  جديدة  عالقات 

فرتات  يف  املختلفة  املجتمع  فئات  بني  ال�شراع  من 

تاريخية خمتلفة.

وال ي�شعرنا ال�شراع يف فن ناجي العلي مبنظور 

نه  والأ الزمن  على  مفتوح  نه  الأ الهزمية،  اأو  النجاح 

دميومة تت�شكل �شمن وعي جديد متجدد بواقع جديد 

 )closure( املغلقة  الدائرة  يتحدى   )process(

اأو يف امل�شل�شالت العربية التي من  اأفالم هوليود  يف 

واقع  بالواقع هو يف  تاأ�شي�س وعي غري �شادق  �شاأنها 

مر َوْهم يعمي عن احلقيقة. االأ

ال�شعبية  املقاومة  ثقافة  مع  العلي  ناجي  يتعامل 

بلغة هي نف�شها التي تخلق الواقع اجلديد ولي�س بلغة 

هو  هذا  �شلفًا.  بها  مكتوب  كاأنه  جاهزًا  واقعًا  تنقل 

الثقافة  غريه.  عن  فنه  مييز  الذي  �شا�شي  االأ الفرق 

الثقافة؛  تت�شمنها  التي  كاملقاومة  العلي  ناجي  عند 

تلك  تتحدى  جديدة  وقيمًا  معاين  لغته  يعطي  اإبداع 

نظر  يف  فالفنان  اجلاهزة.  املحّنطة  والقيم  املعاين 

ولي�س  وثقافتها  املقاومة  الذي يخلق  العلي هو  ناجي 

دالالت  ا�شتخدام  جمرد  لي�شت  واملقاومة  العك�س. 

لغوية اإ�شارية �شافية، والهيمنة لي�شت ت�شلطًا �شاماًل 

اأ�شبحت  واإال  التفاو�س،  يقبل  ال  النا�س  على  عاّمًا 

ينقل  ال  العلي  ناجي  عند  الفن  باخت�شار:  �شيطرة. 

ملا  يخ�شع  ثابتة. كالهما  هيمنة  وال  مقاومة جاهزة 

تعمله الري�شة والقلم يف الواقع املعا�س من خلق اأبعاد 

ال متناهية )multi- accentual( له.

حدث  اأنها  على  اللغة  اإىل  العلي  ناجي  ينظر 

اأداة  جمرد  لي�شت  واأّنها  ومنها،  بها  يتكون  اإبداعي 

تنقل ما تكّون خارجها وبعيدًا عنها. من منا ال يحفظ 

جملته »الهدية مل ت�شل بعد« التي تعد �شعارًا لكل ما 

اأجنزه من فن؟ واأي قراءة متاأنية يف املعاين والقيم 

نرى  جتعلنا  بعد«  ت�شل  مل  »الهدية  تت�شمنها  التي 

تعلق  اإّنها  اإذ  احلداثة؛  بعد  ما  ملن�شة  �شعارًا  فيها 

منظور احلدث اإىل اإ�شعار اآخر وتوؤكد لنا روؤية ناجي 

على  معه  التعامل  واأهمية  احلدث  لدميومة  العلي 

اآخذة بعني  الزمن،  ا�شتمرارية تتغري وتتبدل مع  اأنه 

االعتبار الظروف التاريخية املحيطة مبختلف الفئات 

االجتماعية ومبا ين�شاأ بينها من �شراع ال يبقي ثقافة 

وال مقاومة وال هيمنة على حالها.

اأما �شورة »حنظلة« فهي غنية عن التعليق. اإّنها 

تكثف معاين املقاومة وقيمها التي تدخل يف منظومة 

طراف  الهيمنة الثقافية و�شراعاتها امل�شتمرة بني االأ
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معينة  نقطة  عند  تتوقف  جتعلك  اأن  دون  املختلفة 

انت�شارًا.  اأو  ف�شاًل  يحرز »حنظلة«  اأن  ميكن عندها 

ينبع �شحر حنظلة من حركته الدوؤوبة وهو يتنقل من 

خرى  خر ومن جمموعة �شيا�شية الأ ف�شيل اجتماعي الآ

ليف�شل  ال  املختلفة  طراف  االأ يجمع  �شراعًا  ليوقظ 

وم�شتقباًل  وما�شيًا  حا�شرًا  وعيها  ليعمق  بل  بينها 

طراف. بابعاد ق�شية حياة تلك االأ

ÆÆÆ

اأحرزا  رمزين  بني  مقارنة  نعقد  اأن  اأردنا  لو 

اأجل  من  حديثًا  ال�شعبية  املقاومة  ميدان  يف  �شهرة 

التعرف على مدى التاأثري الذي ميكن اأن يحرزه كل 

وىل لوحة  خر الخرتنا لوحتني: االأ منهما مقارنة مع االآ

اأبدعها �شليمان من�شور حتت عنوان  ال�شخرة التي 

»العتال الفل�شطيني« )جمل املحامل( )1969( التي 

وكاأنه  ويبدو  ظهره  على  ويلقيها  فل�شطيني  ينت�شلها 

ال�شياع  من  لينقذها  جمهول  مكان  اإىل  بها  ي�شري 

واالحتالل ب�شفتها من اأعز الرموز يف تاريخ العرب 

وامل�شلمني. اأّما الثانية، فهي �شورة »حنظلة«.

وىل اأواًل: اإىل االأ

عندما  ال�شورة  نف�شي  يف  تركته  انطباع  اأول 

نظرت اإليها بعيد ظهورها اإىل حيز الوجود هو ق�شة 

عندما  عميقًا.  اأخدودًا  �شخ�شيًا  حياتي  يف  حفرت 

كنت �شبيًا يف حرب 1948 جاءت اأنباء مذبحة دير 

ذات  له.  مثيل  ال  فزعًا  واأحدثت  القرية  اإىل  يا�شني 

قال  املذياع،  حول  القرية  اأبناء  التف  بينما  م�شاء 

كرب جملة ال اأعتقد اأنني ن�شيتها يومًا واحدًا:  اأخي االأ

ظهري  على  اإيّل(  )م�شريًا  ال�شبي  هذا  �شاأحمل 

ا�شتيعاب  يف  م�شكلة  اأجد  مل  الكرمي.  باب  يا  واأقول 

خر بقي عالقًا  ول من اجلملة، لكن �شقها االآ اجلزء االأ

يف خميلتي ك�شوت ال يرتبط مبعنى. كنا نقيم يف بيت 

بناه جدي يف بداية القرن املا�شي يف منطقة خالية 

خم�شة  من  يقرب  ما  القرية  عن  يبعد  ال�شكان  من 

اأميال اإىل اجلنوب الغربي منها على طريق بيت كاحل 

بالينابيع  مليء  واد  على  يطل  البيت  كان  وترقوميا. 

الطبيعية وفيه ما لذ وطاب من اأ�شجار الفاكهة على 

دون  الطبيعة  تتعهدها  التي  واخل�شراوات  اأنواعها 

�شجار  تدخل �شاّر من بني الب�شر. كان جدي يحب االأ

احلرجية كثريًا، وكان اجلبل الذي يقوم على حماذاة 

الوادي يدعى »حممية عبد القادر«؛ مبعنى اأنه اجلبل 

الوحيد يف املنطقة الذي كانت اأ�شجار البلوط والبطم 

جتد فيه حماية من املوا�شي. وكان جدي يجد �شعوبة 

تتجلى  التي  جماليته  وعلى  عليه  املحافظة  يف  بالغة 

يف خ�شرة دائمة على مدى الف�شول. �ُشّيد البيت من 

قطع مربعة من احلجر الذي يقال له اأحيانًا »حجر 

مّزي«، وهو احلجر الذي ال ميكن اأن تغري من �شكله 

اأو لونه التقلبات اجلوية. بيت ب�شيط جعلني اأ�شتذكر 

الحقًا ما كتبه طه ح�شني على مدخل بيته »رامتان: 

رامة ملوؤن�س واأخرى لطه«. وبيت جدي رامتان؛ رامة 

اأداعب  اأ�شبحت  ليو�شف، هكذا  واأخرى  القادر  لعبد 

خيايل عندما قمت بزيارة �شياحية لبيت طه ح�شني 

بعد عقود من الزمن.

كيف  اأتذكر  عندما  تعرتيني  الده�شة  مازالت 

ا�شتطاعت يد املهرة البدائية اأن تقتطع تلك احلجارة 

من اجلبل املقابل وا�شمه »ُجرون �َشَند« وتنقلها بطرق 

اأما  املقابل.  ال�شفلي  اجلبل  �شفح  اإىل  اأي�شًا  بدائية 

اآخر،  فوق  مدماكًا  بنائها  يف  ا�شتخدمت  التي  املادة 

يف  ي�شنعه  جدي  كان  الذي  احلي  اجلري  من  فهي 

اأ�شهرًا حتى يتم  جيوب املحمية والذي كان ي�شتغرق 

كانت  للحجارة  املل�شاء  ال�شطوح  اأن  املهم  ت�شنيعه. 

جيدًا  اأذكر  ك�شّبورة.  ال�شتخدامها  ك�شبي  تغريني 

تعلمتها  التي  من  عديدة  درو�شًا  عليها  ن�شخت  اأنني 
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ولني  االأ ال�شفني  يف  ال�شكاكيني  خليل  قراءة  من 

املغطى«،  »ال�شحن  الدرو�س  تلك  من  االبتدائيني: 

�شعة الذهبية«، »زارع الزيتون«، »الهري�شة«، وغري  »االأ

ذلك.

منت  ال�شبي.  وحمل  الرحيل  ق�شة  اإىل  وعودة 

عليها  وما  احلجارة  ب�شبورة  اأحلم  واأنا  الليلة  تلك 

اأن  علي  يهون  وال  غريها،  اأملك  ال  معرفة  كنوز  من 

يغيب  عندما  البيوت  »متوت  قبور:  ك�شواهد  اأتركها 

بال�شبط  اأذكر  ال  دروي�س(.  )حممود  اأهلها«  عنها 

ومعه  جدي  اتخذ  عندما  اأيام  بعد  مر  االأ ُفرج  كيف 

رجال القرية قرارهم بعدم الرحيل. لكني اأذكر كيف 

احتد اجلي�س العربي مع �شكان القرى ومدينة اخلليل 

قرب خطر كان يهددهم من خالل  الت�شدي الأ على 

اخلطر  اإزالة  يف  وجنحوا  ع�شيون  كفار  م�شتوطنة 

بداأت  ما  ا�شتكمل  �شبورتي  اإىل  وعدت  الوجود.  عن 

عليها من كتابة يف بقية درو�س القراءة لل�شف الثاين 

االبتدائي.

ال�شورة  اإىل  نظرت  عندما  اإنني  فاأقول  اأعود 

بني  من  ال�شخرة  تلك  مثل  مقتلع  باأنني  �شعرت 

حجارة »جرون �شند« واأنه �شُيلقى بي اآجاًل اأو عاجاًل 

اقتلعوا  الذين  املاليني  �شعور  وهذا  الريح.  مهب  يف 

مل  باالأ ال�شعور  اإن  باخت�شار:  وديارهم.  اأر�شهم  من 

رمز  اختيار  ر�شده من خالل  الفنان يف  الذي جنح 

ال�شخرة وبوؤ�س حاملها ومعاناته الظاهرة هو الذي 

يهيمن على ال�شورة ويجعلها تورق اأدغااًل حزينة يف 

قلوبنا. بقيت على هذا املوقف ردحًا من الزمن اإىل اأن 

اأيقنت الحقًا اأن ال�شورة اأحادية اجلانب فنيًا )اأرجو 

تاأثريها يف نف�شي(. فهي  اأال يفهم من هذا اختزال 

مل الذي  �شورة جاءت ا�شتجابة اأو امتدادًا ل�شعور االأ

العرب  اأن  كيف  نذكر  اأننا  بد  وال  الت�شرد،  ينتج عن 
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تعاملوا مع النكبة يف بداية عهدها كق�شية مهّجرين 

وقد  اأوطانهم،  من  حرموا  م�شردين،  اأو  الجئني  اأو 

ا�شتثمرت ال�شهيونية هذه اال�شرتاتيجية. ويف اإحدى 

كنت  التي  ليدز  جامعة  يف  عقدت  التي  املناظرات 

املا�شي،  القرن  من  ال�شتينات  اأواخر  يف  فيها  طالبا 

قامت �شهيونية تقيم يف مان�ش�شرت كانت قد حاربت 

يف حرب حزيران وقالت على م�شمعي: العامل مليء 

بالالجئني. اأين امل�شكلة؟ طبعًا ال�شورة م�شتمدة من 

الواقع، ولكن اخل�شية من الواقعية التي تنقل الواقع 

كردة فعل حتول دون منظور جديد للواقع يفتح �شباًل 

ال ح�شر لها ميكن اأن توؤدي يف النهاية اإىل تغيري يف 

الواقع املعا�س.

يخطر ببايل يف اأحيان كثرية اأن �شورة ال�شخرة 

تعالج  اأخرى  خمتلفة  حماوالت  �شبل  منعت  هذه 

فنانًا  ت�شورنا  لو  ماذا  مغايرة.  فنية  باآلية  املو�شوع 

ظاهرة  اأو  خمفية  قوية  حبااًل  ال�شخرة  حول  يربط 

اآثار  عن  تبحث  فتئت  ما  التي  باحلفريات  ومت�شلة 

تدلل على اأن ال�شخرة اأو امل�شجد احلرام اأو االثنني 

لو  ماذا  املزعوم؟  الهيكل  اأنقا�س  على  بنيا  قد  معًا 

نّوه الفنان باأن احلبال تتقطع دون اأن ت�شتطيع تاأدية 

مهمتها؟ يف هذه احلالة، فاإن ال�شعور الذي يت�شلل اإىل 

ال�شخرة مبنية  اأن  تاأكيد  فنية هو  بتلقائية  امل�شاهد 

اأو رمل هيكل  ولي�شت م�شيدة على تراب  على �شخر 

الفنية  جربا  �شورة  هنا  ن�شتذكر  ورمبا  اخليال!  يف 

ملوتيف رائع نحته جربا من ال�شخر الذي تقوم عليه 

قبة ال�شخرة وبقية املباين يف القد�س وما حولها.

تقوم املقاومة اإذن يف مقاومة الرحيل والت�شبث 

ن�شرتها  درا�شة  ويف  الظروف.  اأحلك  يف  بال�شمود 

املجلة الثقافية يف عددها ال�شابق قدم في�شل دّراج 

�شا�شي الذي  درا�شة فريدة من نوعها عن املنطلق االأ

ال�شعور  ت�شكلت منه �شخ�شيات غ�شان كنفاين، وهو 

بالعدمية التي عا�شتها تلك ال�شخ�شيات بعد رحيلها 

الق�شري عن الوطن، وكاأن املوت اأ�شبح لديها نوعًا من 

اإخفاقها  عن  بدياًل  به  ارت�شت  الذي  ثيم  االأ العقاب 

يف البقاء اأ�شاًل يف موطنها. حفريات يف فيايف النف�س 

قام بها في�شل دّراج بب�شرية نافذة مل ي�شبقه اإليها 

اأحد لتوؤكد لنا اأن املقاومة تبداأ من ال�شمود وال تنتهي 

البقاء ال  األي�س  بالرحيل.  اأي مرحلة من مراحله  يف 

عليه  ي�شهد  الذي  حبيبي  اإميل  �شعار  هو  الرحيل 

�شاهد �شريحه: »باٍق يف حيفا«؟ هل كان اإميل حبيبي 

بعيدًا  كان  اأنه  لو  مقاومة  اأدب  من  اأنتج  ما  �شينتج 

اأرجاء  وبقية  والكرمل  ويافا  وحيفا  الطنطورية  عن 

اللقاء  بيعاد ذلك  �شيلتقي  �شعيد  كان  فل�شطني؟ هل 

يقرب  ما  غياب  بعد  العفولة  طريق  على  �شطوري  االأ

من عقدين من الزمن لوال �شمودهما يف املكان حتى 

بوجود  الواحد  يعلم  اأن  دون  الهيمنة  �شيطرة  حتت 

حلظة  يف  املدة؟  هذه  طيلة  نف�شه  املكان  يف  خر  االآ

احّتدا يف املكان الذي �شمدا فيه، ولو رحال عنه اإىل 

مكان اآخر فاإنهما لن يتحدا حتى لو تقابال كل يوم!

كالم  يف  »عابرون  دروي�س  حممود  كتب  عندما 

و�شع  ال�شاعر  ن  الأ الكني�شت  حفيظة  ثارت  عابر« 

اأن  عليه  الذي  اأن  للمالأ  واأكد  على احلروف  النقاط 

يرحل هو املعتدي ال املعتدى عليه. ويظل ال�شمود يف 

الفي�شل يف م�شري  هو  ويف جميع احلاالت  النكبات 

املقاومة. هذا هو مطلع الق�شيدة:

اأيها املارون يف الكلمات العابرة

احملوا اأ�شماءكم

وان�شرفوا

وا�شحبوا �شاعاتكم

من وقتنا، وان�شرفوا
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وخذوا ما �شئتم

من زرقة البحر

ورمل الذاكرة

وخذوا ما �شئتم

من �شور، كي تعرفوا

اأنكم لن تعرفوا

كيف يبني حجر

من اأر�شنا �شقف

ال�شماء

ÆÆÆ

خر: ن اإىل الرمز االآ واالآ

»�شامد«  اال�شم  اختطف  العلي  ناجي  اأن  يبدو 

موؤ�ش�شاتها  اأكرب  على  املنظمة  اأطلقته  الذي 

من  وليحوله  منه  فّرغ  مبا  فنيًا  ه  ليمالأ االقت�شادية 

مرة  كل  يف  »حنظلة«  نتابع  فعل.  اإىل  �شعار  جمرد 

اأنه �شامد  يظهر فيها على �شا�شة مبدعه ليوؤكد لك 

هنا وهناك ويف كل زمان تتجلى فيه الق�شية حا�شرًا 

وما�شيًا وم�شتقباًل.

اأكرث  »حنظلة«  فنية  عن  يعرب  ما  اأجد  ال 

حديدي  ع�صر  رواية  يف  قراأتها  جملة   من 

هو  معروف  اإفريقي  جنوب  لروائي   Age of Iron

 )Mrs Curren( كوتزي؛ اإذ تقول الراوية م�شز كرن

قواًل يتبناه كوتزي نف�شه: »اأروي عليك ]اأيها املتلقي[ 

بل  علي،  ال�شفقة  فيك  ثري  الأ لي�س  الق�شة،  هذه 

�شياء كما هي«. هذه كلمات  جعلك حتيط علمًا باالأ الأ

ْن تكون مدخل �شدق ل�شخ�شية »حنظلة« بل  ت�شلح الأ

وبو�شلة تر�شدنا اإىل الوجهة التي ينوي »حنظلة« اأن 

نتوجه معه اإليها. وال يفوتنا هنا اأن نالحظ قدرًا كبريًا 

من التماهي بني »حنظلة« وم�شز كرن بطلة الرواية؛ 

زمة يف  االأ كوتزي.  واإبداع  العلي  ناجي  اإبداع  بني  بل 

خرين  كال احلالتني مت�شابهة، وهي اغت�شاب حق االآ

جهارًا وهي معروفة للعامل، ورغم خ�شو�شية الق�شية 

بنظام  مرجعيتها  يف  تذكرنا  اأنها  اإال  الفل�شطينية 

التفرقة العن�شرية يف جنوب اإفريقيا: قّلة من ال�شكان 

ال�شكان  على  مت�شلطة  قوة  ت�شبح  الطارئني  البي�س 

وهكذا  الغالبية.  ي�شكلون  الذين  �شليني  االأ ال�شود 

ميثل  �شراعًا  اإفريقيا  جنوب  يف  ال�شراع  ي�شبح 

وروبي يف العامل الثالث  امتداد �شيطرة اال�شتعمار االأ

�شا�شي بني ما ح�شل يف  االأ اأبعاده. الفرق  اأو�شح  يف 

فل�شطني وما ح�شل يف جنوب اإفريقيا هو اأنه مل تن�شاأ 

يف فل�شطني من بني املثقفني واملفكرين اليهود طبقة 

ما ح�شل يف  مثل  ال�شهيونية  يديولوجية  االأ تناه�س 

اأنف�شهم  البي�س  بني  من  نه�س  اإذ  اإفريقيا؛  جنوب 

عدد غفري وقف علنًا �شد �شيا�شة التمييز العن�شري، 

بل اإن هناك جمهورًا كبريًا من ال�شكان البي�س تركوا 

جنوب اإفريقيا باختيارهم احتجاجًا على �شيا�شة بني 

املتابعة.  ت�شتحق  اعتقادي  جلدتهم. هذه ظاهرة يف 

ينتج  مل  الفل�شطيني  املجتمع  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

خرج  الذي  مبانديال  م�شتواها  يف  تذكرنا  قيادة 

بينما  �شعبه  ليحرر  طويلة  �شنوات  بعد  ال�شجن  من 

غري  لتفعل  املنفى  من  الفل�شطينية  القيادة  عادت 

ذلك )كلمات اإْدَوْرد �شعيد(. على كل حال، هذا لي�س 

مو�شوع بحثنا هنا؛ فاملفارقة برمتها اأعقد مما تبدو. 

ن اإىل م�شز كرن بطلة رواية ع�صر حديدي. لنعد االآ

نا�شطة يف  لي�شت  كرن  م�شز  البطلة  اأن  �شحيح 

اإىل  له  مناه�شة  لكنها  العن�شري،  النظام  مقاومة 

خطاب  باأّن  توؤمن  فهي  املناه�شة؛  درجات  اأق�شى 

بها  الثقافة ميتلك قوة تتفوق على قوة ال�شالح، وتدرُّ

ن�شانية يدعم اإميانها بذلك.  يف ميدان الدرا�شات االإ

رهاب الذي ميار�شه البي�س كان له  وال �شك يف اأن االإ

اأثر يف ت�شكيل خطابها؛ فهي ت�شهد مقتل ابن خادمها 
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بدء،  ذي  بادئ  عينيها.  اأمام  اأبي�س  نا�شط  ومقتل 

للنظام  املناه�شني  البي�س  وبف�شل  بف�شلها  تعرتف 

العون  يد  مد  تقاع�س عن  كل من  وبف�شل  العن�شري 

راأ�شهم  وعلى  منها،  �شلبيًا  موقفًا  ووقف  للمقاومة، 

غا�شبة  رحلت  التي  البي�س  ال�شكان  من  الفئة  تلك 

اأمريكا.  اإىل  هاجرت  التي  ابنتها  مثل  النظام  على 

ما  اأ�شواأ  الوطن  عن  الرحيل  كرن  م�شز  واعتربت 

للوطن  نه ميثل يف نظرها فقدان احلب  مر، الأ يف االأ

والظروف  الزمن  يتحدى  �شوت  من  الوطن  ويحرم 

الوطن  اأر�س  تراب  على  البقاء  فمجرد  ال�شعبة. 

عليه.  يعي�شون  خرين  والآ خر  الآ ج�شد  دعم  يعني 

باخت�شار، ترى م�شز كرن اأن احلياة يف املنفى موت 

واأن املوت يف الوطن حياة. ون�شتذكر هنا ثانية قراءة 

غ�شان  ل�شخ�شيات  بالن�شبة  النافذة  دّراج  في�شل 

ال�شابقة  القراءات  خمتلف  على  تتفوق  التي  كنفاين 

قراأ  اأن  دّراج  لفي�شل  ي�شبق  )مل  ال�شخ�شيات  لتلك 

الرواية(. تبداأ الرواية وتنتهي بر�شائل توجهها م�شز 

Ver( ككرن اإىل ابنتها يف اأمريكا عن طريق فري�شويل

rcueil( التي تلتقي به يت�شكع )رمبا كان ثماًل( على 

م�شابة  اأنها  فيه  تكت�شف  الذي  اليوم  يف  بيتها  باب 

بال�شرطان. تن�شاأ بني االثنني األفة من نوع يختلف عن 

األفة احلب والغرام. تاأن�س م�شز كرن اإىل الرجل وتثق 

ّنه �شي�شتمع اإليها باهتمام واأنه �شينقل ر�شائلها اإىل  باأ

ابنتها، بل واإىل املالأ الحقًا.

ن�شعر ونحن نقراأ ر�شائل م�شز كرن اأنها تاأتي من 

تغادرها،  اأن  و�شك  اأو على  �شخ�شية غادرت احلياة 

نهاية  يف  لفري�شويل  خري  االأ عناقها  يف  خ�شو�شًا 

ن ال�شوت املتحدي الذي  الرواية. لكن هذا ال يهم، الأ

املتلقي،  على  يطغى  الذي  هو  الر�شائل  من  ين�شاب 

�شياء كما هي«. فلو كان �شوتًا يهدف  ويجعلنا نعي »االأ



العدد الثامن وال�سبعون 782010

التخفيف من  اأو  ال�شفقة  اإثارة  اإىل  على �شبيل املثال 

جتنبه(  الراوية  تتعمد  ما  )وهذا  ثم  باالإ ال�شعور 

ثارة، لكنه �شوت يظل �شداه  النتهى مفعوله مبجرد االإ

ومداه عالقني بوعي املتلقي اإىل ماال نهاية. هل يريد 

الروح يف حياتنا  اأو  ال�شوت  اإّن  لنا  يقول  اأن  كوتزي 

تتحدى ظاهرة املوت البيولوجية؟ وهل يريد اأن يقول 

لنا اإّن ما يحدث يف حياتنا لي�س رهينًا يف ا�شتمراره 

�شياء فعاًل؟ بالراوي الذي ي�شهد حدوث االأ

يقول جنيب حمفوظ يف تعليق له اإّن اآفة احلارة 

على  الن�شيان  اإىل  ي�شري  اأنه  الوا�شح  ومن  الن�شيان. 

اأنه اآفة تدمر الوجود والهوية واأن املوت الفعلي الذي 

يلحق باحلارة هو املوت الذي يئد الذاكرة يف مهدها. 

على احلارة يف هذه احلالة اأن جتهد يف البحث عن 

حافظ لذاكرتها كي ال ميحوها الن�شيان من الوجود. 

من هنا ياأتي ت�شبث م�شز كرن باأهمية وجودها ووجود 

غريها على اأر�س وطنهم ليكون كل واحد �شاهد عيان 

خر  على احلدث، �شهادة تتاأكد �شحتها من �شاهد الآ

ومن جيل جليل!

ل�شان  تاأتي على  التي  كوتزي  كلمات  كانت  واإذا 

اأعاله،  ورد  كما  »حنظلة«،  على  تن�شحب  كرن  م�شز 

هي  »حنظلة«  و�شفه  يف  العلي  ناجي  كلمات  فاإن 

خرى تن�شحب على م�شز كرن: االأ

اإن »حنظلة �شاهد على الع�شر الذي ال ميوت.. 

ال�شاهد الذي دخل احلياة عنوة ولن يغادرها اأبدًا.. 

غري  ال�شخ�شية  هي  وهذه  �شطورة،  االأ ال�شاهد  اإنه 

هذا  لت�شتمر،  وحتّدت  لتحيا،  ولدت  للموت،  القابلة 

املخلوق الذي ابتدعُته لن ينتهي من بعدي، بالتاأكيد، 

ورمبا ال اأبالغ اإذا قلت اإين قد ا�شتمر به بعد موتي«.

اأال يحق لنا اأن نتخيل م�شز كرن تعانق »حنظلة« 

وهو  الرواية،  من  خري  االأ امل�شهد  يف  الكلمات  بهذه 

فري�شويل  معانقة  احلياة  فيه  تودع  الذي  امل�شهد 

حدوث  على  وال�شاهد  �شرها  واأمني  ر�شائلها  حافظ 

�شياء كما هي وناقل روايتها بعد انق�شاء اأجلها؟ االأ

ÆÆÆ

اإىل جهود كوتزي يف  وي�شري جون بريت فو�شرت 

ذلك   يعني  )وال  الكال�شيكي  دب  االأ ثقافة  قوة  تاأكيد 

دب الكال�شيكي كثقافة عليا  اأن الروائي ينظر اإىل االأ

كنوع من اخلال�س  الدنيا(  الثقافة  �شاأنها على  يعلو 

هيمنة  فر�شتها  التي  العزلة  من  واأمثاله  ينت�شله 

نيادة لفريجل فيعيد  النظام العن�شري- يتجه اإىل الإ

اأ�شبح ن�شًا موؤ�ش�شًا يف  الذي  ال�شاد�س  كتابة اجلزء 

الرواية.  يف  ثانويًا  ن�شًا  ي�شبح  اإذ  دبية؛  االأ �شهرته 

نيادة من وجهة نظر اخلا�شع  الإ يعيد كوتزي ق�شة 

Crr( للهيمنة وهي وجهة النظر التي تتبناها كريوزاd

طروادة  بطل  اإيِنَي�ْس  زوجها  يهجرها  التي   )eusa

وابن افردايت، اإلهة احلب. تعود كريوزا اإىل احلياة 

يف �شكل �شبح يحث اإيِنَي�ْس على اأن يرتك حزنه جانبًا 

اأ�شاًل  له  اختري  الذي  املقد�س  الر�شالة  م�شار  ويتبع 

ليكمل م�شريته يف احلياة من اأجل طفلتهما وم�شتقبل 

جمتمعهم الذي اقتلع من جذوره. »وغني عن القول«، 

فيه  يتحرك  الذي  ال�شياق  »اأن  تعليقه،  فو�شرت  يتابع 

معه  ي�شطحب  ال  حديدي  ع�صر  يف  كريوزا  �شبح 

ر�شالة م�شجعة. فمثل هذه الرواية تنتج اأ�شياء كثرية 

اأن  ميكن  الذي  فاإيِنَي�ْس  عجيب؛   غريب  تاأثري  ذات 

عن  غائبة  فهي  ابنتها  اأما  له،  هوية  ال  اإليه  يتحدث 

عنه  هي  تدافع  الذي  احلق  عن  واملدافعون  امل�شهد، 

جمرمون  البي�س[  من  جلدتها  بنو  هنا  ]واملق�شود 

ملطخة اأياديهم بالدماء، اأما ال�شباب من ال�شود فهم 

يف  املخل�س  فري�شويل،  يبقى  عينيها.  اأمام  يقتلون 

اإ�شغائه لها، لكنه غري ملتزم �شيا�شيًا وال ياأبه البتة 



العدد الثامن وال�سبعون 792010

يرق�س  ن  الأ ا�شتعداد  على  اإنه  اإذ  التاريخ؛  لنداءات 

على �شماع الن�شيد الوطني لنظام اإفريقيا العن�شري« 

تعليقه  فو�شرت  ويتابع  �س180(.  حديدي،  )ع�صر 

عليها  لزامًا  جتد  كريوزا  فاإن  هذا،  كل  »مع  قائاًل: 

اأن جتهر باحلقيقة وهي يف عامل املوتى، منتظرة من 

ي�شغي لها« )فو�شرت، �س130(.

حتيلنا رواية كوتزي اإىل ت�شاوؤل ال بد اأن كوتزي 

اأمثال كوتزي  نف�شه ت�شاءله: ماذا يفعل الروائي من 

عندما يرى نف�شه حماطًا بهيمنة تفوق قوتها قوة اأي 

مقاومة ميكن اأن تناه�شها؟ وما ميكن اأن ن�شتخل�شه 

نقطة  ي�شكل  ال�شمود  اأن  هو  الرواية  خطاب  من 

نرى  يجعلنا  الذي  هو  اإنه  اإذ  املقاومة؛  يف  االنطالق 

بحقائق  وجنهر   )touch( كثب  عن  ونلم�س   )see(

ما نراه وما نلم�شه )speak(. هذا ما يعنيه كوتزي 

والتي  كرن  م�شز  ل�شان  على  جتيء  التي  باملقولة 

نوردها هنا ثانيًة لتاأكيد اأهميتها: »اأروي عليك ]اأيها 

ثري فيك ال�شفقة علي،  املتلقي[ هذه الق�شة، لي�س الأ

�شياء كما هي«. جعلك حتيط علمًا باالأ بل الأ

هذه ا�شرتاتيجية كوتزي الفنية يف كلمات توؤكد 

نزوع الروائي اإىل اختزال الوا�شطة بني املتلقي وحلبة 

احلدث؛  وت�شكل  احلدث  فيها  يت�شكل  التي  ال�شراع 

ال�شرعي  الوريث  ن�شعر،  كوتزي  يجعلنا  كما  فهو، 

للتعامل مع احلدث وجهًا لوجه، وهو ال�شمان الذي 

ال�شبح  هو  الزمن،  عرب  ت�شتمر  احلدث  روح  يجعل 

يقف  الذي  وهو  �شاحبه،  باختفاء  يختفي  ال  الذي 

منح  على  القادر  وهو  الن�شيان«،  فة  »الآ باملر�شاد 

الهوية رغم اأنه ال ميتلك هوية؛ اإذ ال �شرورة لذلك، 

املختلفة.  زمنة  واالأ مكنة  االأ يتحرك بحرية عرب  وهو 

للجيل  مرادفات  كلها  القارئ  اأو  امل�شتقبل  اأو  املتلقي 

ت�شله  اأال  على  جاهدًا  كوتزي  يعمل  الذي  الالحق 

ر�شالة احلدث من خالل يقني يقدمه الروائي.

ذلك  يف  اال�شرتاتيجية  هذه  تت�شح  ما  واأكرث 

تقتب�س م�شز  الرواية.  يعد مف�شليًا يف  الذي  امل�شهد 

نيادة )�س 400-337(  كرن اجلزء ال�شاد�س من الإ

اإىل  الر�شالة  يحمل  �شبحًا  اإيِنَي�ْس  عودة  يروي  الذي 

بالالتينية  امل�شهد  كرن  م�شز  تروي  الالحق.  اجليل 

اأن  ذلك  بعد  منها  يطلب  فري�شويل.  م�شمع  على 

اأن  البداية  م�شز كرن يف  فتظن  امل�شهد،  رواية  تعيد 

مر  فري�شويل يحاول ا�شتذكار امل�شهد ليحفظه. لكن االأ

تهز  امل�شهد  رواية  بداأت  ذلك عندما  لها غري  تبّدى 

يتولد  وبهذا  وحلقه.  نب�شه  وحترك  فري�شويل  كيان 

وجهًا  للرواية  امل�شغي  مواجهة  جراء  جديد  م�شهد 

امل�شهد  عن  املقابل  الربيء  امل�شهد  ويختلف  لوجه، 

نيادة والذي تبداأ م�شز كرن  الذي ترويه كريوزا يف الإ

بروايته بالالتينية رمبا للحفاظ على هويته.

ينهي كوتزي روايته ع�صر حديدي بالوقوف على 

بالعبور  اإيِنَي�ْس  ل�شبح  ي�شمح  اأن  دون  الطرق  مفرتق 

مان حاماًل الر�شالة التي حثته كريوزا على  اإىل بر االأ

كرن  م�شز  حاولت  الذي  امل�شهد  يف  ورد  كما  حملها 

حمل  اأمر  كوتزي  يرتك  باخت�شار،  �شرده.  تعيد  اأن 

الزمن  معلقًا يف  الالحق  اإىل اجليل  ونقلها  الر�شالة 

لي�شبح امل�شتقبل في�شاًل.

ويف معر�س تعليقه على الرواية والتنا�س الذي 

املذكور  الناقد  يالحظ  رحمه،  من  الرواية  تخرج 

فو�شرت اأن كوتزي ال ينفي وجود �شبح م�شتقباًل يحمل 

الر�شالة املن�شودة ويتخطى احلدود التي توقف كوتزي 

عندها �شريطة اأن:

»يحدث ذلك امل�شتقبل فقط عندما تعرث كريوزا 

يكون  امراأة-  اأو  كان  -رجاًل  حقيقي  اإيِنَي�ْس  على 

التي  اأنقا�س املدينة  ]على  قدره ت�شييد مدن جديدة 

ْن تكون حا�شنة �شيا�شية ]الكلمة التي  تهدمت[ قابلة الأ
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�شارة  ي�شتخدمها فو�شرت هي political parent، واالإ

ثقافيًا  وطفاًل  ب[  االأ واإيِنَي�ْس  م  االأ كريوزا  اإىل  هنا 

�شارة هنا اإىل ابنتهما[« )فو�شرت، �س130(. ]واالإ

الرواية  اأعماق  اإىل  تنفذ  قيمة  مالحظة  هذه 

فهي  ال�شمويل؛  منظورها  قراءة  اإىل  ال�شبيل  وتنري 

تنبهنا على اأن الواقع املرتدي الذي ميار�شه النظام 

العن�شري ي�شكل يف الوقت احلا�شر بيئة طاردة لقيم 

ناحية  من  ي�شهل  وال  وثقافته،  الكال�شيكي  دب  االأ

قل التجاوز اإىل مرحلة جديدة. يبقى  واقعية على االأ

يظهر  اأن  معه،  وناأمل  كوتزي،  ياأمل  الذي  امل�شتقبل 

دب  االأ بتميز  تتميز  ب�شيا�شة  حقيقي  اإيِنَي�ْس  فيه 

وين�شحب  بتميزه(،  اأ�شاًل  عا�س  )الذي  الكال�شيكي 

هذا على كريوزا زوجته التي حتثه على اأن يعود بعد 

املوت ليوا�شل الكفاح من اأجل ابنته وجمتمعه، ويبدو 

�شباح التي يوؤكد  اأن واقعية كوتزي ال تكتفي بظهور االأ

نيادة؛  مهمتها يف الرواية ان�شجامًا مع وجودها يف الإ

نيادة وتنا�شها يف الرواية يظل اأمنوذجًا  مبعنى اأن الإ

تنتظر  التي  املثالية  من  كبري  بقدر  يحتفظ  ثقافيًا 

حتول  من  بد  ال  كان  اإن  للحا�شر،  مغايرًا  م�شتقباًل 

قيمها اإىل واقعية جديدة.

املرجعية  اإىل  اإ�شارة  فو�شرت  مالحظة  وتت�شمن 

الثقافية التي كتب كوتزي روايته �شمنها؛ اإذ وجد اأن 

الهيمنة حتى  تناه�س �شلطة  التي  القوة  الثقافة هي 

والثقافة  الظل.  يف  يحوم  حا�شرًا  تاأثريها  ظل  لو 

مثل الطفل تولد بريئة وتزدهر قوتها �شمن �شيا�شة 

الهيمنة، وال بد هنا من  حتت�شنها بدياًل عن �شلطة 

املاأثور الذي يرد  ال�شاعر وردزورث  اأن ن�شتذكر قول 

يف �شرية حياته التي كتبها �شعرًا يف ق�شيدته الطويلة 

The chir( »الطفل اأب الرجل« :Prelude Gاملقدمة 

ld is father of the man(. وال يت�شع املجال هنا 

رمبا  الذي  القول  لهذا  املختلفة  التاأويالت  لتقدمي 

�شارة اإىل  كان حا�شرًا يف خميلة كوتزي. ونكتفي باالإ

اأن االنحراف عن البداية اأو عن الرباءة ب�شكل عام 

كان اأحد اأ�شباب النزوع اإىل ممار�شات نظام التمييز 

العن�شري.
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ÆÆÆ

لقراءة  مرجعية  �شبق  ما  ي�شكل  اأن  ميكن  هل 

ناجي العلي وحنظلته؟ يف اعتقادي، اأّن قول وردزورث 

ْن يكون م�شاحبًا لكل �شورة يطل علينا فيها  ي�شلح الأ

»حنظلة« لتكون مفتاحًا لكل بالغته الفنية.

بل  العلي،  ناجي  يتبناه  الذي  ب  االأ »حنظلة« هو 

بوة التقليدي من اأجل اأن يزيد من  اإنه يلغي رباط االأ

يدعو  العلي  ناجي  وكاأن  واأهميته.  االبن  ا�شتقاللية 

�شياء كما هي، لي�س  »حنظلة« اإىل اأن يحيط علمًا باالأ

دون  املالأ  اإىل  لينقلها  بل  قلب،  ظهر  عن  ليحفظها 

اأن  جاهدًا  يحاول  العلي  ناجي  اأن  ونالحظ  و�شيط. 

يلغي ذاته يف �شبيل اإعالء �شاأن »حنظلة« الذي ي�شبح 

دوار  االأ اأبعادها  تتعدى  �شخ�شية  املطاف  نهاية  يف 

يف  امل�شاهم  حتى  اأو  املراقب  دور  مثل  التقليدية: 

 .)alter ego( خرى ملبدعها احلدث، اأو ال�شورة االأ

فنيًا  ي�شل  عندما  هدفه  بلوغ  يف  العلي  ناجي  ينجح 

اإىل درجة من التماهي ي�شتطيع معها اأن ي�شمي نف�شه 

النا�س  ين�شى  اأن  اأكرث من  ي�شره  �شيء  وال  »حنظلة«. 

اإيِنَي�ْس  هو  »حنظلة«.  ويتذكروا  العلي  ناجي  ا�شم 

امل�شتقبل.  به  يجود  اأن  كوتزي  ياأمل  الذي  احلقيقي 

باإيجاز، »حنظلة« موروث ثقايف رفيع امل�شتوى ما زال 

اأكرث  هو  املخفية.  الفنية  اأبعاده  عن  التنقيب  ينتظر 

يروى  ملا  م�شغ  اأو  الع�شر،  على  �شاهد  جمرد  من 

يغو�س يف  كما هي  اإليه  �شياء  االأ ت�شل  عندما  عليه. 

خر  اأعماقها لريجع اإلينا بحقائق مل تكن ل�شبب اأو الآ

�شياء! ظاهرة للعيان يف تلك االأ

التي  هي  »حنظلة«  يك�شفها  التي  احلقائق  هذه 

�شياء  اأثارت حفيظة من عا�س م�شتظاًل بقناع تلك االأ

. مل يبق اإال االعرتاف بـ»حنظلة«. خمفية عن املالأ

واأمام  اأمامنا  يقف  اإذن،  »حنظلة«،  هو  هذا 

الزمن رمزًا �شامدًا منت�شب القامة دائمًا، ياأبى اأن 

ينحني له ظهر يحمله اأو يعتله، حتى لو كان الق�شد 

اأن ي�شيبه  الذي ميكن  ذى  االأ من جمله حمايته من 

اأن  ميكننا  اجلميع.  بحياة  يرتب�س  عدو  من  الحقًا 

»احلياة يف  فيه  يقول  �شعارًا  يطلق  »حنظلة«  نت�شور 

u»ال�شمود وال حياة مع اللجوء
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