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روى ي فرانك كرمود، الناقد البيطاي امعروف، ق�شة �شهدها منا�شبة ح�شوره 
ندوة نقدية اأقامتها اجامعة العبية، بعنوان »نظرية الختلف والتنوع« التي ُعِرف بها 
الفيل�شوف دريدا وُعِرفت به، وقّدم الندوة دريدا نف�شه. يروي كرمود كيف احتج دريدا قبل 
بداية الندوة على غياب الطرف العربي، معلقاً باأن متطلبات الندوة ت�شتدعي بدايًة ح�شور 
اأنه ل ينوي من ح�شور الطرف العربي الدفاع عن  طياف ي امنطقة، م�شيفاً  ختلف الأ
�شا�شية التي يلتئم  إنه يريد اأن يوّفر امكونات الأ حقوق العرب ول الدخول ي ال�شيا�شة، بل ا

بها النقا�س.

الفتتاحية

غالب هل�سا ينظر �إى �أعلى
رئي�س التحرير

باحثًا  الندوة  منظمي  اأحد  الفور  على  خرج 
عن عربي »يكّمل الن�صاب« كما اأراده دريدا. بعد 
يغطي  طويل  بدين  رجل  ومعه  امنظم  عاد  قليل 
�صاربه فمه واجزء ال�صفلي من ذقنه واأُجل�س مع 
ا�صتقام،  وكاأنه  لدريدا  اموقف  وبدا  اجال�صن 

م�صرًا اإى اأن الوقت قد حان لبداية احوار. يقول 
كرمود اإن الف�صول قد دفعه بعد اأن انتهى دريدا 
مع   التحدث  اإى  امو�صوع  عن  اأفكاره  عر�س  من 
من بدا مثًا للطرف العربي الذي بقي �صامتًا 
طيلة فرة النقا�س التي اأعقبت حديث دريدا. علم 
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من ذلك الرجل البدين اأنه دخل اإى قاعة الندوة 
وخرج منها اأي�صًا دون اأن يعلم عن امو�صوع �صيئًا 
واأنه ظن ي البداية اأن الرجل امنِظم كان يقوده 
اإى ق�صم ال�صرطة اأو اإى مكان م�صبوه ل علم له 
من  يعرف  ل  درزي  البدين،  الرجل  اإنه،  اإذ  به؛ 
العربية اإل ما تي�صر من امفردات الب�صيطة، وقد 
�صاحية  ي  متلكها  م�صبغة  اإى  طريقه  ي  كان 

قريبة من حي هدا�صا حيث تقوم اجامعة.
من  اأكر  لي�صت  ذاتها  حد  ي  الق�صة 
يتوقع  م  رما  اإنه  اإذ  لكرمود؛  بالن�صبة  طرفة 
اإق�صاء  يازمه  امكان  من  الفعلي  ق�صاء  الإ اأن 
اأن احادثة  اأي�صًا  يعرف  ل  اأي�صًا. ورما  جازي 
الندوة  ي  جرى  فما  متكررًا؛  مطًا  اإل  لي�صت 
�صرائيلي اأو ما ي�صر اإليه  دب الإ مط يتكرر ي الأ
على  نرى  كما  ال�صهيوي،  دب  بالأ هل�صا  غالب 
عوز  عامو�س  روايات  ي  اح�صر  ل  امثال  �صبيل 
له  وجود  ل  وكاأنه  العربي  الطرف  اأق�صت  التي 
على وجه الب�صيطة )التفا�صيل ي حور العدد(. 
�صاألت كرمود: وكيف كان �صعور دريدا وهو يقف 
خلف امن�صة ي انتظار عربي يدخل اإى القاعة؟ 
ال�صقف،  اإى  الوقت  اأغلب  ينظر  »كان  فاأجاب: 
مكان اأن يتجنب النظر  اإى اأعلى، حاوًل قدر الإ
اإى جمهور اجال�صن اأمامه«. ل بد من اأنه افر�س 
�صلفًا اأنهم ح�صروا وي ذهنهم خلفية عن فل�صفته 
التي تنادي بتخطي حواجز الختاف التي اأقامها 
التمييز  �صفة  الختاف  يكت�صب  ل  لكي  الب�صر 
اأو  امختار  ال�صعب  �صالة  التي من خالها تظهر 

اأي �صالة طبقية من نوع اأو اآخر.
الق�صة  هذه  من  هل�صا  غالب  يقف  اأين 
جرد  امُق�صى  الطرف  ي  اإثارتها  تتجاوز  التي 

غالب  فاإّن  اعتقادي،  ي  وال�صخرية؟  الده�صة 
هل�صا يتعامل مع روايات عامو�س عوز التي قراأها 
منها،  ثاثة  والتي خ�س  لنا،  يقول  كما  جميعًا، 
ال�شليبية  احروب  وهي  منها  واحدة  وترجم 
ال�صياق  هذا  �صمن  ال�صهيوي  دب  الأ على  وعلق 
)التفا�صيل ي حور العدد(، مثل ما تعامل دريدا 
الطرف  اإق�صاء  على  احتج  دريدا  الندوة:  مع 
اأ�صار  عندما  بامثل  هل�صا  غالب  وفعل  العربي، 
روايات  من  العربي  الطرف  اإق�صاء  اإى  حتجًا 
هل�صا  غالب  به  ارت�صى  ما  دريدا  ر�صي  عاموز. 
ب�صلطان الفن وجمالياته كطرف رابح ي امعادلة 
بن الفن والواقع حتى لو كان الواقع معطوبًا اإى 
دريدا  يرى  خر.  الآ اإق�صاء  درجة  الدرجة،  هذه 
الختاف  ي  تكمن  الفني  العمل  جماليات  اأن 
الذي يب�صر بالتعددية والعراف بوجود اأطراف 
العرق  ب�صبب  اآخر  التعدد دون مييز طرف على 
اأو اللون اأو الدين اأو ما �صابه ذلك. كذلك عار�س 
النظرة  اأحادية  اإى  يدعو  توجه  اأي  هل�صا  غالب 
دريدا  مع  هل�صا  غالب  يلتقي  باإيجاز  امنظور.  اأو 
الواقع  جب  تكاد  التي  الفن  لقدرات  تقديره  ي 
دريدا  توجه  اأن  مع  اخا�صة  بطريقتها  امعطوب 
فل�صفي اأكر من كونه مثاليًا كما هي احال عند 
غالب هل�صا، هذا اإذا اأردنا اأن ميز بن الفل�صفة 

وامثالية، وتلك ق�صية اأخرى.
اأن  اإى  امنا�صبة  هذه  ي  ن�صر  اأن  بد  ول 
للتنظر  خالها  من  دريدا  عمل  التي  الظروف 
لي�صت  هي  الفن  جماليات  حق  اإحقاق  اأجل  من 
تبني  هل�صا على  التي حثت غالب  الظروف  نف�س 
الظرف  �صعة  من  ينظر  ول  فالأ الفن.  جماليات 
الوا�صعة،  احداثة  بعد  وما  احداثة  اآفاق  �صمن 
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والثاي يقبل على امو�صوع لي�س فقط بفعل تبني 
ب�صرورة  واإما  واحياة،  الفن  مور ي  الأ اأولويات 
ظرفية ملحة. جماليات الفن هي ما تبقى لغالب 
هل�صا من قارب جاة ومن اأمن ي ال�صتمرار ي 
اأُق�صي من م�صقط راأ�صه ق�صرًا  اأن  العي�س؛ فمنذ 
ليعي�س م�صردًا ي اأكر من بلد عربي وهو ل يحمل 
معه اإل �شلطانة »تنظر اإى اأعلى«، حتى اأ�صبح هو 
و�صلطانة تواأمن ينظران اإى اأعلى، اإى جماليات 
على  اأعانته  اأنها  من  بّد  ل  التي  ال�صامية  الفن 
ُزّج به فيها. ومزيد  تخطي ظلمات ال�صجون التي 
يجاز مكننا القول: دريدا منِظٌر ي كتاب  من الإ

وغالب هل�صا �صخ�صيٌة ي رواية.
ون�صبغ عليه  نعرفه  ب�صخ�س  كثرًا ما نعجب 
ي  قدره  من  لرفع  رواية«  ي  »�صخ�صية  �صفة 
ليتبواأ  اخيال،  عام  اإى  به  ونعلو  الواقع،  دنيا 
تلك امكانة التي حظى بها ال�صخ�صية اخيالية. 
والعاقة  الروائية  بالعملية  برمته مرتبط  مر  والأ
بن الذات احقيقية للراوي وال�صخ�صية الروائية 

التي ت�صنعها تلك الذات.
ومهما حاول الروائي اأن يبعد ذاته التي يعي�صها 
عن ال�صخ�صية التي يبدعها فنه الروائي، فاإن هذه 
الذات تت�صلل بطريقة اأو باأخرى وبدرجات تختلف 
من روائي اإى اآخر اإى عام ال�صخ�صية اخيالية 
مر، وكم من روائي  لت�صبح جزءًا منها ي نهاية الأ
كتب رواية هي ي الواقع �صرة حياته فنيًا. معنى 
اأن الذات احقيقية تنظر دائمًا اإى اأعلى حاولة 

انت�صال نف�صها من »َوْحِل« الواقع امعي�س.
كثرًا ما ياأخذ بع�س النقاد العرب على غالب 
�صخ�صه  بن  للف�صل  اهتمامًا  يوي  ل  اأنه  هل�صا 
و�صخ�صية روايته، واأنه يلغي ما ي�صار اإليه ي النقد 

التقليدي للرواية بام�صافة ال�صتطيقية التي يجب 
وامروي  الراوي  بن  لتف�صل  الرواية  ي  توفرها 
ت�صمية  ي�صتهجنون  النقاد  اأولئك  اإن  بل  عنه، 
اأردنا  ولو  �صخ�صيًا.  با�صمه  الروائية  ال�صخ�صية 
اأن نن�صر غالب هل�صا لقلنا اإنه اختار اأن يتخطى 
عمال  الأ بواكر  ي  علينا  طلع  الذي  الرواية  نقد 
ام�صار  الفا�صلة  ام�صافة  اإن  اإذ  للرواية؛  النقدية 
اإليها وتنوع وجهة النظر اأ�صبحت مع الزمن اأمورًا 
�صكانية خ�صو�صًا بعد اأن تطورت تقنية الرواية 
اأن  ويبدو  التقليدي.  التاأطر  هذا  مثل  وتخطت 
غالب هل�صا اأ�صحى ميل اإى تبني نظرية الرواية 
اأهمية  اأ�صبح يعطي اللغة  ونقدها احداثي الذي 
واأن  بداع،  الإ عملية  ي  اأ�صا�صي  كعن�صر  خا�صة 
ت�صكل  لغة  بل  ا�صمًا،  لي�صت  الروائية  ال�صخ�صية 

�صخ�صية وت�صنعها.
امطلوبة  ام�صافة  اأن  هل�صا  غالب  اأدرك  وقد 
لتحقيق لغة اإبداعية ي الرواية مكن اأن تتخطى 
اأوجه التقنية ال�صكانية التي حدث عنها الرواد 
الفا�صل  بذلك  ا�صتبدالها  ومكن  بل  وائل  الأ
الراوي  بن  الروائي  يقيمه  الذي  طبعًا(  )وهمي 
وظروفه القمعّية التي قد توؤدي حدتها اإى حرمانه 
بد. كيف  من القدرة على التعبر واإ�صكاته اإى الأ
قوة  مع  عام(  ب�صكل  الفنان  )اأو  الروائي  يتعامل 
تق�صيه وت�صرده وتطارده وت�صجنه؟ اإما اأن ي�صتكن 
مغيبًا،  جماي  ب�صكل  القمع  عن  التعبر  وي�صبح 
واإما اأن يقابل اموقف مثل ما قابله باوند عندما 
يعد  ما  وكتب  بيزا  و�صجن ي  عليه  القب�س  األقي 
�صعار قال: »تّبًا  اأجمل اأ�صعار الإجليزية، ي تلك الأ
للذين يوقعون الهزمة بالغر/معتقدين اأن القوة 
 .(76ó«°ûædG بيزا,  احق«. )اأنا�شيد  وحدها هي 
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ي  يهم  »ما  يقول:  الن�صيد  من  اآخر  موقع  وي 
التو  على  حفرت  التي  النوعّية/  العاطفة  النهاية 
اأثرًا ي امخّيلة، حيث ترقد الذاكرة«، موؤكدًا اأنه ل 

مكن لقوة اأن ت�صلب العاطفة من �صاحبها.
كثرة هي ال�صواهد اأو ام�صاهد الروائية التي 
ج�صم اإمكانيات الفن وقدراته على حييد �صطوة 
الراوي وهو ينطلق  ل�صماع �صوت  امعتدي مهيدًا 
عادة،  القمع  ي�صتهدفها  التي  باحقيقة  مدويًا 
الروائي،  واأدها وهي ما زالت ي مهدها  حاوًل 
وي هذه احالة تكون اللغة اخّاقة �صيدة اموقف. 
امثال  �صبيل  على  اأقدمهما  م�صهدان  اأو  �صاهدان 
مر، واأكاد اأجزم اأن غالب هل�صا قد مّر  لتو�صيح الأ

بهما ي قراءاته، ورما اأعجب بهما.
الوقائع  ال�شتة,  يام  الأ �شدا�شية  من  ول  الأ
اأبي النح�س امت�شائل,  الغريبة ي اختفاء �شعيد 
 ¿Éc  óbh كرامازوف.  خوة  الإ رواية  من  والثاي 
ثرين عند غالب هل�صا.  الروائيان من الكتاب الأ
وكنت قد اأوردت ام�صهدين ي منا�صبة �صابقة، وها 
اأنا اأعيد ال�صت�صهاد بهما هنا ب�صيء من التف�صيل.

يام ال�شتة: هذا هو الراوي ي �شدا�شية الأ

... وفيما اأنا خارج من ال�صاحة الداخلية اإى 
على  وقفت  ال�صراح،  مطلق  اخارجية  ال�صاحة 
ا�صتوقف  العّفولة،  اإى  بي�صان  الطريق من  طرف 
على  خ�صو�صية  ب�صيارة  فاإذا  حملني.  �صيارة 
من  اأنها  اإى  اإ�صارة  بالعرية  »�س«  حرف  رقمها 
مواليد »�صخيم«، وهي نابل�س ل غر، تتوقف فجاأة 
فاأ�صعد  ال�صعود،  اإى  �صائقها  ويدعوي  اأمامي 

�صاكرًا.
وكان اأن جل�صت ي امقعد اخلفي وحيدًا واأنا 

اأَر  وم  جانبه  اإى  جال�صة  فتاة  وكانت  م�صتوحد. 
منها �صوى �صعر فاحم ال�صواد ك�صعري با �صيب. 

فقلت ي نف�صي: اأنا ي اإي�س وفكري ي اإي�س؟
دهمني  حتى  الطريق  من  طرفًا  اجتزنا  وما 
بال�صوؤال: كّنا نعود قريبًا ي �صجن �صّطة  ال�صائق 
ولكن  �صعيدًا،  التقيت  باأّنك  الزماء  فاأخرنا 

امدير اأنكر وجوده.
فهل تعرف له من مكان؟

فانقب�صت نف�صي من هذا ال�صوؤال. فتح�ّص�صت 
مقب�س الباب كي اأنزل من هذه ال�صيارة املغومة، 
واأنا  اأجيب،  فاأ�صرعت  م�صرعة.  كانت  اأنها  اإّل 

مذهول:
!ó«©°S ÉfCG -

ال�صواد  الفاحم  ال�صعر  ذات  الفتاة  فالتفتت 
نحوي لفتة زوبعية وهي ت�صيح:

بل اأخي �صعيد.  -
!OÉ©j  -

.»Ñ«ÑM  -

!OÉ©j  -

ن اأنه قد جرى بيننا. اأّما  اأو هذا ما اأح�صب الآ
اللحظة،  من  اأق�صر  كانت  التي  اللحظة  تلك  ي 
فاإّنني م اأكن اأ�صمع �صيئًا، وم اأكن اأرى �صيئًا �صوى 
�صماوي  بنور  بوؤبوؤاهما  يتاأّلق  خ�صراوين  عينن 

افتقدته ع�صرين عامًا.
لقد راأيت يعاد، ع�صرين عامًا من يعاد، دفعة 
وي  �صعرها  وي  �صوتها  وي  عينيها  ي  واحدة، 
زوبعة،  بها  اأطاحت  �صمكة  ت�صعر  فكيف  قامتها. 
دفعة واحدة، ثلج تراكم على �صطح نهرها ع�صرين 
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كيف  لهم  قل  اجنوبي،  القطب  تراب  يا  عامًا! 
يكون �صعورك لو انح�صرت من فوقك ثلوج الدهر 
لهم حكايتي!  ارِو  الراكن  يا لظى  دفعة واحدة! 

ويا �صخر بادي انفجر ينبوعًا!
اأّما اأنا فانفجرت بكاء.

اإى  وانتقلت  يعاد  فنزلت  ال�صيارة.  فاأوقفا 
بن  يدي  فاأخذت  مني.  بالقرب  اخلفي  امقعد 
يديها فو�صدتهما �صدرها ثم و�صدت راأ�صها كتفي 
ببوق  يزغرد  ال�صائق  وكان  دموعنا.  فامتزجت 

�صيارته وي�صر بها بطيئًا كاأننا ي موكب عر�س.
.ó«©°S ,ó«©°S  -

.OÉ©j ,OÉ©j  -

اأخرًا وجدته.  -
ولن تفقديه اأبدًا.  -

كيف حاله؟  -
على ما ترين، يا يعاد!  -

وا�صتحوذتني رغبة جاحة ي اأن اأ�صّفق، ي 
اأن اأغّني، ي اأن اأزغرد، ي اأن اأ�صرخ حتى تنهار 
من على �صدري طبقات اخنوع وامذّلة واحاجة، 
وال�صمت، نعم يا �صيدي، عظيم يا �صيدي، اأمرك 
يا �صيدي! فينطلق قلبي من �صدري، حّرًا يطر، 
يحّلق ي اأجواء الن�صور، ينادي على النا�س: مثلكم 
قدمان  ي  ومثلكم  مثلكم،  �صجاع  نا�س،  يا  اأنا 
ر�س وظهر م�صتقيم وقامة طويلة  ثابتتان على الأ
وراأ�س ي ال�صماء، �صعيد ب�صجاعتي مثلكم يا نا�س. 
يعاد اإى جانبي يا عام! �صغرة كع�صا الراعي، 

جديدة كاحلم القدم!
ع�صتها  لوحدي.  الع�صرين  عوام  الأ ع�صت 

بعيدًا عن يعاد. ع�صتها حتى الثمالة، حتى القعر. 
منه  لها  يبق  فلم  وحدي.  كله  امّر  كاأ�صها  �صربت 
الع�صرين  ال�صنوات  هذه  من  اأنقذتها  قطرة.  اأّية 
وبدون  الع�صرين  ي  �صبية  يعاد  فبقيت  امريرة، 
ع�صريني. عادت اإّي كما كانت، هي هي، ت�صحك 

وتبكي، تتحّدى وحب، وتناديني: �صعيد!
�صعيد اأنا يا عام! ا�صمعي يا دنيا، من اخط 
واحقول،  القفار  زرق،  الأ فق  الأ حتى  خ�صر  الأ
ال�صاحتن  خارج  انطلقُت  لقد  وال�صماء.  القبور 

حّرًا، الداخلية واخارجية. اأ�صبحت حرًا.
!ó«©°S ÉfCG ,ó«©°S

ولكّنني فعلت اأمرًا اآخر هذه امّرة. فبدون اأن 
ال�صيارة  باب  ففتحت  اندفعت  دفعني  ما  اأدري 
اأتركها.  ل  يعاد  بيد  ويدي  منها،  نف�صي  واألقيت 
فوقعنا على الراب اجاف واأنا غائب عن الوعي 

.(178-176¢U)

خر الذي يوازيه ي التاأثر فهو  اأما ام�صهد الآ
دمري  م�صهد  ويعر�س  كرامازوف،  خوة  الإ من 
والده  بقتل  اأمام امحكمة وهو متهم  عندما مثل 
حوال  الأ جميع  ي  ولكنه  بالقاتل  لي�س  اأنه  رغم 

ي�صعر بالذنب.
�صدار القرار النهائي  وبينما تتاأهب امحكمة لإ
الذي  الكر�صي  بالعقوبة، ينه�س دمري من على 
كان جال�صًا عليه اأثناء ا�صتماع امحّلفن اإى الدفاع 
فينزوي ي ركن جانبي فيه من�صدة كبرة تغطيها 
قطعة من القما�س. يجل�س دمري عليها فيغالبه 

النعا�س فينام. 
ثناء، يغ�صاه حلم غريب خارج عن  وي هذه الأ
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امكان والزمان، يرى فيه نف�صه ي مكان ما ي اأحد 
راكبًا  بعيد(  يقيم منذ زمن  ال�صهول )حيث كان 
واجليد،  الثلج  عر  ح�صانان  يجّرها  عربة  ي 
اأكواخها  منها  له  تبّدت  قرية  راأى  مقربة  وعلى 
كواخ قد احرق وم يبق  ال�صوداء، ون�صف هذه الأ
بالهواء  الت�صق  الذي  �صود  الأ الدخان  �صوى  منها 
اأعلى. وبينما هو يطوف بالعربة  اإى  وهو ي�صعد 
راأى على جانبي الطريق عددًا هائًا من الن�صاء 
بدا  الطريق  يقفن ي �صف على طول  الفاحات 
امراأة  نظره  لفتت  وقد  والهزال،  ال�صعف  عليهن 
بدت  جدًا،  نحيفة  طويلة  قانيًا،  وجهها  لون  كان 
ربعن على الرغم من اأنها قد تكون م  كاأّنها ي الأ
تتجاوز الع�صرين، كانت حمل بن ذراعيها طفًا 
يبق  وم  ثدييها  احليب ي  قد جّف  وكان  يبكي، 
فيهما نقطة واحدة، وظّل الطفل يبكي ب�صاعديه 
النحيلن العارين وبقب�صتي يديه الزرقاوين من 

.OÈdG

يقود  الذي كان  الفاح  ال�صائق  �صاأل دمري 
العربة: من الذي يجعل هذا اح�صد يبكي؟ فاأجابه 
دمري  تاأثر  وقد  ال�صبب.  هو  الطفل  ال�صائق: 
وهو  الفاح  ال�صائق  بها  اأجابه  التي  بالطريقة 
نطق  التي  الطريقة  واأحب  الطفل،  بكلمة  ينطق 
بها الفاح الكلمة. وتبّدت له من خالها م�صاعر 
بغباء،  ال�صوؤال  على  األّح  دمري  ولكن  ال�صفقة. 
فقال: ماذا ل يغّطون �صواعد الطفل العارية؟ ماذا 
فقراء،  النا�س  ّن  لأ اجواب:  وجاءه  يلّفونها؟  ل 
يت�صّولون،  وهم  لديهم،  ل خبز  بيوتهم،  احرقت 

ن كل ما لديهم احرق. لأ
مر  اأنكر دمري ما كان يرى وم يفهم من الأ
مهات  الأ تلك  تقف  ماذا  اأخروي،  وقال:  �صيئًا، 

ماذا  فقراء؟  النا�س  ماذا  هناك؟  الفقرات 
ماذا ل  ر�س جرداء؟  الأ تبدو  ماذا  الطفل فقر؟ 
يعانق النا�س بع�صهم بع�صًا؟ ماذا ل يغّنون اأغاي 
ل  ماذا  البوؤ�س؟  �صواد  يغّطيهم  ماذا  البهجة؟ 

يطعمون هذا الطفل؟
وهكذا يجد ي نف�صه رغبة قوية ي طرح هذه 
�صئلة مع اأنها تبدو له غر معقولة ول معنى لها،  الأ
يعرفها  م  �صفقة  بعاطفة  نف�صه  داخل  ي  و�صعر 
من قبل. كان يرغب ي البكاء، وي عمل �صيء ما 
البكاء،  اإى  الطفل  لهوؤلء جميعًا حتى ل ي�صطر 
ول ي�صطر غره اإى اأن يذرف الدموع مّرة اأخرى 
العمل  على  قادرًا  فيها  ي�صبح  التي  اللحظة  منذ 
همال الذي ي�صببه  بالرغم من كل العوائق وكل الإ
اآل كرامازوف لتحقيق هذا الغر�س، وهكذا توّهج 
قلبه وراأى نف�صه يندفع ب�صّدة نحو ال�صياء، ومّلكه 
العي�س بحياة  وي�صتمر ي  يعي�س  ن  لأ للحياة  �صوق 
جديدة حامًا م�صعل ال�صياء، اأراد اأن ي�صارع ي 

ن وي احال. عمل �صيء من اأجل كل هذا... الآ
توّجه  بالدموع،  ترجف  روحه  كانت  وبينما 
نحو امن�صدة، وقال اإّنه على ا�صتعداد اأن يوّقع على 
اأي �صيء يريدون منه التوقيع عليه، وقال ب�صوت 
وجهه:  يغطي  الِب�ْصُر  وكان  جديد  نور  فيه  غريب 

اأيها ال�صادة: لقد راأيت حلمًا جميًا.
انتباه  على  ا�صتحوذ  الذي  ام�صهد  هو  هذا 
الرواية  اأركان  ي  فاقتطفه  فور�صر  الروائي 
ي  مهم  كركن  النبوءة  على  ُمدِلًا   )1927)
ُيروى  عّما  فيه  الروائي  اخطاب  يك�صف  الرواية 

ح )�س122-120). ول ُيْف�صِ
ولو قارّنا بن ام�صهدين لوجدنا تطابقًا كافيًا؛ 
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خر، �صعيد مثل دمري  اإذ يذّكر ام�صهد الواحد بالآ
�صعيد،  مع  يحدث  ما  معه  يحدث  بريء.  مّتهم 
تقّله  �صيارة  وي  لتّوه،  ال�صجن  من  خرج  قد  وهو 
خر. وحلم دمري، وهو على و�صك اأن  من مكان لآ
يدخل ال�صجن، اأنه يجوب القرية ي عربة يجّرها 
عارمة  برغبة  ينتهيان  ام�صهدين  كا  ح�صانان. 
ي التوقيع على ما تي�ّصر. غر اأّن اأبرز وجه لهذا 
من  كل  عند  الفردية  الذات  حّول  هو  التطابق 
حّد  اإى  تتفّوق  ذات جماعية  اإى  ودمري  �صعيد 
كبر على فردّيتها )التي ل تفقدها حتى ي هذا 
نعاي�صها  التي  العادية  امواقف  وعلى  التحّول(، 
يوميًا. اإن ما يقوله فور�صر ي معر�س تعليقه على 
عام  ب�صكل  دو�صتويف�صكي  و�صخ�صيات  دمري 
ينطبق اإى حّد كبر على �صعيد و�صخ�صيات اإميل 
حبيبي. يقول فور�صر: »اإّن دمري ك�صخ�صية ي 
لنا  حقيقة  ي�صبح  ول  الكثر  يعني  ل  ذاتها  حّد 
تتعدى  اإيحاءات  من  لنا  يوحي  ما  خال  من  اإّل 
يعني  وهذا  �صخ�صيته،  لنا من  الظاهرة  احدود 
اأن  ن�صتطيع  ول  البّتة...  موؤّطرًا  لي�س  عقله  اأّن 
اماألوف. م  فوق  ي�صمو  وهو  راأيناه  اإذا  اإّل  نفهمه 
يرّكز دو�صتويف�صكي مثًا على دوره وهو راقد فوق 
حام،  الأ اأر�س  ي  وهو  ول  اخ�صبي  ال�صندوق 
بل على �صورته ي مكان يلتقي فيه مع بقية النا�س 
اإّن دمري هو نحن جميعًا، وهو  من بني الب�صر. 
الفني  بداع  الإ ذاته  الوقت  وي  التنبوؤية،  الروؤية 
التي  والوحدة  والذوبان  المتداد  فهو  للروائي... 
تتكّون من خال م�صاعر امحبة والعطف ي مكان 
يوحى به اإلينا رما ل يّت�صع له عام الرواية... اإّن 
عام �صخ�صيات دو�صتويف�صكي لي�س عامًا خيفًا 
ول اليغوريًا )�صبه رمزي(، بل اإّنه العام العادي 

�صداه  ي  يرجع  الذي  الرواية  عام  ي�صّكل  الذي 
يخفي  ل  دو�صتويف�صكي  اأّن  هذا  ويعني  اإلينا... 
ينقل  ول  غام�صًا(،  �صرًا  يجعله  )كاأن  �صيئًا  عّنا 
يقّدم  بل  الرمزية(،  )حتويه  مبطنًا  معنًى  اإلينا 
ولكي  فح�صب،  كرامازوف  دمري  �صخ�س  لنا 
تكون ال�صخ�صية �صخ�صًا فقط عند دو�صتويف�صكي 
مع  ال�صدى  رجع  ي  ت�صرك  اأن  اإّل  عليها  فما 
ين�صاب  وذاك  هذا  لكل  ونتيجة  النا�س.  بقية 
حلمًا  راأيت  »لقد  كلمات:  ي  فجاأة  الهائل  التيار 
اإّن  القدم«...  »اجديد  �صعيد  حلم  مثل  جميًا« 
�صخ�صيات دو�صتويف�صكي تطلب مّنا اأن ن�صاطرها 
�صيئًا اأعمق من جاربها، فهي حمل اإلينا �صعورًا 
ميتافيزيقيًا ي بع�صه، ولكنه ال�صعور الذي يغو�س 
بنا ي عام ن�صت�صفه من خال جاربنا وهي ت�صمو 
فوق ال�صطح بعيدًا عّنا ولكنها قريبة مّنا. ومع اأننا 
ل ُنعد اأولئك النا�س العادين اإّل اأننا ل نفقد �صيئًا 
بل ن�صبح مثل ما يقولون: »البحر بداخل ال�صمك 

وال�صمك بداخل البحر« )�س123-122).
lll

اأو�صى اإميل حبيبي اأن يكتب على �صاهد قره 
ي حيفا: »باق هنا«. وهل لنا اأن نقرح على رابطة 
ي  م�صكورة  جهودًا  تبذل  التي  ردنين  الأ الكتاب 
لعمله  ماعن مهيدًا  هل�صا ي  غالب  بيت  ترميم 
هنا«؟  باق  »غالب  امدخل:  على  يكتب  اأن  متحفًا 
من  ماعن:  مدخل  عند  ال�صاهد  على  يكتب  واأن 
ما  مثل  �صلطانة وجري�س  ولدت  البلدة  رحم هذه 
العفولة  بن  ال�صارع  رحم  من  و�صعيد  يعاد  ولدت 
جماليات  ي  يعي�صون  جميعًا  زالوا  وما  وبي�صان، 
امكان وتعي�س فيهم جماليات امكان، وهم جميعًا 
دمري  �صاأن  جميعًا  �صاأنهم  اأعلى،  اإى  ينظرون 
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بعد  بيننا  العي�س  ي  ي�صتمرون  الذين  واأمثاله 
ورحيلهم  الوجود  من  اإق�صاءهم  حاول  من  موت 
اإى عام الن�صيان. هذه هي امفارقة ال�صاخرة ي 
احياة وي الفن التي من خالها يربح بنو الب�صر 

الرهان على قهر الت�صّلط اأيًا كان نوعه!
واقعية  مع  التاريخ  حتمية  تلتقي  ما  كثرًا 
الرواية )حول الواقع اإى فن( ي مواجهة الواقع 
التاريخي امهيمن، ما يوؤدي ي النهاية اإى منع 
على  ت�صلطه  ي  الطرف  ذلك  هيمنة  ا�صتمرار 
خر امُق�صى من الوجود. ذكر كرمود  الطرف الآ
ي �صياق حديثه عن تلك الندوة التي ورد ذكرها 
اآنفًا »اأن حتمية التاريخ اأعادت القد�س اإى اأهلها 
بعد عقود من الزمن كانت تخ�صع فيها ل�صيطرة 
ا�صتطرد  نف�صها،  احتمية  هذه  ال�صليبين.« 
كرمود قائًا: »�صتتعامل مع و�صع القد�س احاي 
جديرة  هذه  كرمود  ماحظة  م�صتقبًا.«  بامثل 
حّث  مبا�صرة  غر  بطريقة  فهي  بالعتبار؛ 
التاريخ من  يلغي حتمية  األ  العربي على  الروائي 
ح�صابه، ولكن دون العتماد عليها كليًا اأو النتظار 
ام�صافة  قل. وكلما قلت  الأ اإى زمن حدوثها على 
بن الزمن التاريخي اأو زمن احدث وبن الزمن 
بداع الروائي توفرت الفر�صة اأكر  الذي يتم فيه الإ
مزيد من حقيق اأفق اأو�صع جماليات العمل الفني 
اأن  امرغوبة. هذا ما جعل غالب هل�صا يعلق على 
غياب بعدي الزمان وامكان ي الزير �شام جعله 
ينطلق بحرية ي تفكيك احكاية واإعادة تركيبها. 
وهذا ما جعل فور�صر ميز بن اموؤرخ الذي يقيده 

ي  له  زمني  �صقف  ل  الذي  الروائي  وبن  الزمن 
التعامل مع الواقع امعي�صي.

كتابه  ُي�صّمن  اأي�صًا  فور�صر  جعل  ما  وهذا 
خوة  الإ من  ملحقًا  الرواية  اأركان  النقدي 
 (prophecy( النبوءة  اأهمية  ليوؤكد  كرامازوف 
الرواية مجملها عن  وكخا�صية ميز  الرواية  ي 
التاريخ. وعبارة فور�صر ال�صهرة هي »اأن الروائي 
يخلق بينما اموؤرخ ي�صجل«. والعبارة التي تقابلها 
حاكاة  مكان  الإ قدر  يتجنب  الروائي  اأن  هي 
نافذة  بب�صرة  يرى  بل  وانق�صى،  م�صى  حدث 
وان«، اإن �صح التعبر. اأم يتنباأ  مال نراه »قبل الأ
الهند  عن  الريطاي  ال�صتعمار  برحيل  فور�صر 
ما  قبل   )1924) الهند  اإى  الرحلة  روايته  ي 
يزيد على عقدين من احدث الفعلي )1948)? 
اأم يتنباأ كوتزي، الروائي من جنوب اإفريقيا، ي 
يد  على  التحرر  بانطاقة  ع�شر حديدي  روايته 
مانديا قبل خروجه من ال�صجن فعًا ب�صنوات؟ 
ي  وح�صورها  النبوءة  �صفافية  على  وال�صواهد 

الرواية ل ح�صر لها.
ولو اأردنا اأن نعطي النبوءة و�صفًا ميثولوجيًا 
من  يخرج  الذي  العنقاء  بطائر  اأ�صبه  اإنها  لقلنا 
العلوي.  احياة  اأثر  اإى  ال�صفلي  الفناء  رماد 
كذلك  اأعلى.  اإى  دائمًا  تنظر  كانت  »�صلطانة« 
كان �صلطانها، ولول ذلك لواأدته �صلطة القمع قبل 
لكنه  بيننا،  �صلطانة  وجود  من  وحرمنا  وان  الأ
اأبدًا،  موؤثرًا،  الرواية  بجماليات  الت�صلط  حدى 

u»النظر اإى اأعلى«
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تتوّزع عوام غالب هل�شا على م�شاره الذاتي، الذي اأخذ به اإى اأكر من بلد وجربة، 
وعلى اإبداعه الروائي اخ�شيب، وعلى �شخ�شيته الب�شيطة امركبة التي جمعت بن الندى 

واحنظل.
1. مدخل م�شقوف بالغب�س

حن  اإّي.  ينظر  اأن  دون  متباطئاً  الدم�شقي  ام�شفى  موظف  قالها  امركزة.  العناية  ي 
ا�شتف�شرته بحركة قلقة اأجاب: هناك، ي اآخر اممر، حت، ا�شاأل هناك. وي مكان هناك، حت، 
ولي�س ي اآخر اممر، راأيت، من خلف الزجاج، غالب هل�شا، هادئاً مغّطى بالبيا�س ويحّدق ي 

الفراغ.

في�شل دّراج

ثاث �سور لعو�م غالب هل�سا

طفولة  عليه  طغت  وقد  مبت�صمًا،  وجهه  رفع 
الذي  الريء  ال�صبي  مامح  تفارقه  م  معابثة، 
كانه، واإْن علتها �صفرة اأقرب اإى اجفاف. كان 

حاطًا  مبت�صمًا،  بعيدًا،  الزجاج  خلف  من  يبدو 
ال�صكون  امر�صى  يقا�صم  ال�صباب.  ي�صبه  ما 
يدّل  اأن  القدم  الطفوي  لوجهه  تاركًا  والبيا�س، 
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م�صطربة  بتحية  ير�صل  ما  وجهه  ي  وكان  عليه. 
.QGòàY’ÉH »MƒJ

�صورتن:  هل�صا  غالب  من  اأذكره  ما  اأذكر 
�صورة لها عاقة بالهيئة، واأخرى بالروح. وكانت 
ل  هيئة  من  تاأتي  التي  الكثرة،  �صوره  اأي�صًا  له 
ن�صان  ميل اإى الثبات، ومن روح جمع اأزمنة الإ

امختلفة وميل اإى الطران.
اإى  عائدًا  كان  اآب،  �صهر  وي  ظهرة،  ذات 
م�صح  بروت،  ي  »ال�ڤردان«،  منطقة  ي  م�صكنه 
عرقه وغمغم ما ي�صبه الكام، وتابع ال�صر كما 
لو كان ذاهبًا اإى مهمة ل يعرفها �صواه، م�صاحبًا 
كانت  التي  »اجاكيت«  وتلك  فيه  الذي  الطفل 
الربيع  ي  عليه  فهي  الف�صول.  جميع  ي  تازمه 
يلقي  وقد  ال�صتاء،  اأكر ي  عليه  واخريف، وهي 
تكن  م  لكنها  احر،  ا�صتد  اإن  ظهره  على  بها 
رما،  يعاند،  الثابت  لبا�صه  كان ي  اأبدًا.  تفارقه 
واقعًا خارجيًا اغرب عنه، اأو وفاء ل�صورة قدمة 
داخلية  تعبر عن حرية  اأوًل،  فيه،  وكان  �صكنته، 
ي�صر  الذي  الطريق  يختار  غالب  جعلت  وا�صعة، 
فيه، وام�صية التي يقطع بها الطريق، و�صكل اللبا�س 
خرين. وظل �صائرًا ي طريق  الذي ل يلتفت اإى الآ
اأرهقته الطريق وتطلع  اأن  اأ�صبح جزءًا منه، اإى 

اإى الراحة.
اغرابه،  ي  امتجدد  امغرب،  ذلك  انتهى 
اإى قف�س من بيا�س ي دم�صق، يقف على م�صافة 
اليومية.  احياة  ا�صتهلكته  متباطئ،  موظف  منه 
عادات  قب�صة  ي  وقعوا  الذين  هوؤلء  من  واحد 
فقرة، ينفر غالب منها وهو �صائر، �صبه وحيد، 
ي طريق عرف بدايته وم ي�صاأل عن نهايته. كان 

طبائع  به  يدر�س  كان  الذي  ام�صي،  �صغف  هناك 
امدن وهو ينتقل فيها من �صارع اإى اآخر، مدفوعًا 

بف�صول امعرفة، اأو هاربًا من ثقل يجثم عليه.
غالب  كان  بي�س،  الأ ام�صت�صفى  قف�س  ي 
اأو مع اأ�صداء  اأمه  وحيدًا مع طفولته، مع اأطياف 
يكن  م  يام.  الأ اأحبطتها  واعدة  حب  ق�صة 
بامر�س،  يذكر  ما  اإل  �صيء  ول  هناك،  امعطف 
وذلك ال�صيق امرهق، الذي جابه اأ�صواره ذاكرة 
فول، حيث ل مكان ل�صوارع القاهرة  �صائرة اإى الأ
امتقافزة، ول مراتع الطفولة التي راأى فيها غالب 
ال�صبي اأنثى ت�صر �صاخة وتتطلع اإى فوق تدعى: 

�صلطانة.
ير�صمه  الذي  احا�صم،  الغراب  ي  كان 
يوقظ  ما  فيه،  رحمة  ل  بعنف  ام�صت�صفى  ف�صاء 
الروائية،  غالب  �صخ�صيات  الكاتبة  الذاكرة  ي 
الذاكرة  اأمام  ي�صع  وما  وامتوازية،  امتقاطعة 
مت�صائًا  مبت�صمًا  ن�صان،  الإ غالب  �صور  العفوية 
ومكتئبًا،...  ختنقًا  حتارًا  متمردًا  متاأذيًا 
و�صورته العفوية امت�صاحة وهو يقول: هل قراأت 
هذا الكتاب؟ ثم ي�صع �صيجارة ي »امب�صم« وقبل 

اأن ي�صعلها يقول: »كتاب كوي�س«، ويتابع الطريق.
غالب  اقتفى  ال�شحك  وى  الأ روايته  ي 
غالب  جمع  ثالث  اأو  ي�صبهه،  اآخر  اأو  ذاته،  اآثار 
ذاك  من  »فتى  حاورًا  ال�صاخبة،  رغباته  فيه 
الذي  اما�صي،  القرن  خم�صينيات  زمن  الزمان«، 
بدا حكيمًا ل يحتاج اإى دليل. كان لذلك الزمن 
فتنة اأقنعت غالب، اأو قرينه، اأن يقّيد ذاته اإليه، 
�صرة  من  واإ�صارات  الزمن  مامح  بن  م�صاويًا 
ذاتية، حيل على رغبات الذاكرة، ل على ما كان 
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مكن اأن يكون. كان »الفتى« الذي اأراد الروائي اأن 
ي�صع �صّره فيه، مثقفًا، من هوؤلء الذين ي�صتقون 
حام من الكتب، ويرفعون الرغبة بالكتابة اإى  الأ
من  الغراب  ياتي  هل  الفا�صلة.  امدينة  مقام 
اخت�صار احياة اإى كتاب، اأم من �صعوبة قراءة 
ول  الكتاب الذي اأراد اأن يكون حياة؟ ي الن�صف الأ
وموا�صيعها،  الكلمات  بن  يف�صل  ما  ال�صوؤال  من 
وي ن�صفه الثاي ما ي�صتدعي �صعوبة التاأويل التي 
منع عن »امري�س امحا�صر بالبيا�س« العثور على 

.ÒN C’G ÜGƒ÷G

امطلوب  موقعها  الكتب  حتل  اأن  غرابة  ل 
ال�صبي  كان  حن  �شلطانة،  رواية  بدايات  ي 
م�صابًا بالده�صة، واأن يكون لها موقع ي الرواية 
خرة الروائيون، حن غادرت الده�صة ال�صبي  الأ
الذي ظل �صبيًا اإى اأن رحل. ولعل فتنة الكلمات 
امتعالقة ببع�صها: الكتب واحياة والده�صة واموت 
نثى التي تتطلع اإى فوق، هي التي جعلت غالب  والأ
هل�صا مغربَاً، ومغربًا ل �صفاء له، منذ اأن عطف 
من  يبداأ  طريقًا  واختار  الطريق،  على  الده�صة 
بلدان  اإى  ويتجه  اأعلى«  اإى  تنظر  امراأة  »قرية 
عربية وغر عربية، رما، و�صوًل اإى طريق َيْنهى 

ال�صائرين فيه عن الكام.
بطل رواية ال�شحك مغرب، اأ�صاع ما ل يريد 
فاحب،  جديد.  من  واأ�صاعه  يريد  عّما  وفت�س 
الذي ملي على �صخ�صن ختلفن اأن يتكلما لغة 
اإ�صارة  اأن ي�صل، ي  واحدة، يتامح اإخفاقه قبل 
فا�صًا  ركان،  الأ واهن  الكلمات  ثقيل  زمن  اإى 
بن »الفتى« والزمن الذي يريد، ومر�صًا »نادية« 
اإى م�صائر ختلفة، لن يرى غالب مطالعها اإل 
�صدفة. ير�صب زمن الوعود ي ال�صخ�صيات التي 
معّطلة  بندوب  الإخا�س  مكافئًا  له،  اأخل�صت 

ال�شحك,  رواية  ي  الغراب،  اأن  ومع  ال�صفاء. 
اأن  مرغوبًا  كان  متوازية،  م�صائر  ي  يتك�ّصف 
يتجلى  الروائي،  �صاءه  كما  فهو،  متطابقة،  تكون 
ي »رخاوة الوجود«، اإذ الكام مبعر متقّطع، واإذ 
الندمال.  على  ع�صّية  فجوات  ال�صخ�صيات  بن 
تبتذله حركة  ات�صاعه،  �صيقًا ي  امكان  يبدو  لذا 
اج�صد كما ت�صاء، وت�صيق به الروح، على خاف 
واحركة،  واللغة  اج�صد  يعتقل  الذي  ال�صجن، 

ويدع الروح امختنقة تناجي ال�صماء.
الرمال  ذرات  حيث  اخما�شن،  روايته  ي 
يبدو  ت�صاء،  حيث  اإى  وتدخل  الكائن  ت�صتبيح 
»ال�صيق« جازًا للوجود، يخرق امدينة ويجول ي 
ال�صوارع وينفذ اإى البيوت ويحط على ال�صدور. 
ال�صيق  بن  يجمع  الذي  امجاز،  هذا  ي  يتجّلى 
مكنة،  الأ وا�صتبداد  الروح  اختناق  وبن  وال�صّيق، 
حيث  العبث،  يتاأبط  الذي  ال�صلطوي  بداع  الإ
ال�صلطة تقّيد ما اأراد، اأن يكون طليقًا، م�صتعي�صة 
امعطى  تلقائية  وعن  بام�صطنع،  العفوي  عن 
باإ�صارات قامعة. فبعد الرمل الهائج الذي يكت�صح 
ما �صاء ياأتي رجال امخابرات، ذلك الرمل ام�صّلح 
ويرّحل  امقهور،  ن�صان  الإ وجود  يهند�س  الذي 
بغداد،  اإى  ال�صبعينيات  قاهرة  من  هل�صا  غالب 

موؤثرًا جوءًا، لي�س اأخرًا، اإى بروت.
 »YGóJ اخما�شن,  روايته  ي  غالب،  راقب 
امكان، اإذ احديقة، ي النظام البولي�صي، لي�صت 
باأكر  مقطع  اممتد  الوا�صع  ال�صارع  واإذ  حديقة، 
من عن ورقيب، واإذ اأبواب البيوت امو�صدة قابلة 
اأ�صاف  ولهذا  كبر.  جهد  دون  من  لاغت�صاب 
حمر اإى اأكر من مكان وزاوية،  الروائي اللون الأ
يبر  متوقع  ل  وعن  والعنف  اخوف  عن  تعبرًا 
الكام. اإذا كان رمل اخما�صن يعتدي على الهواء 
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ر م�صاحته، فاإن ع�صا اجاد ي ال�صجن،  ويق�صّ
ر اأع�صاء ال�صجن، تاركة  تعتدي على الروح وتق�صّ
�صدرًا ملتاعًا يناجي القمر، و�صوتًا �صائهًا ل هو 

ن�صان ول ب�صوت احيوان اجريح. ب�صوت الإ
الرهيفة،  اح�صا�صية  تلك  �صدرت  اأين  من 
روايته  ي  اإن�صان«  »حطام  غالب  بها  عالج  التي 
وتداول  التجربة  تقا�صيم  اخما�شن؟ جاءت من 
احكايات ومن »�صغف التجوال«، الذي جعل غالب 
حام  الأ قوة  من  وجاءت  امغلقة،  ماكن  الأ يكره 
اأبدية  خ�صراء،  مدينة  اإى  ت�صر  التي  امتمردة 

امراوغة.

2. امراأة واحلم الفا�شل
ت�صاوي  امراأة  حول  هل�صا  غالب  رواية  تدور 
ح�صورها  ي  ن  لأ اجمال،  ي�صاويها  اأو  اجمال، 
اخارق ما يك�صر معاير اجمال اماألوف. ي�صف 
توؤرقه كهولة ثقيلة،  اإى �صبا  ال�صارد، وهو يرجع 
بعيد.  من  مقبلة  »راأيتها  قائًا:  امثال،  امراأة 
ال�صماء.  اإى  فوق،  اإى  طريقها  ي  وكاأنها  ت�صر 
ر�س...«  خريات تنجّر اأقدامهّن على الأ لي�صت كالأ
(U¢41(. امراأة ت�صر اإى ال�صماء، مغايرة ن�صاء 
ر�س، جبولة  اجمال اماألوف اللواتي ي�ِصْرن على الأ
بتجربة  اإليها  الناظر  تلزم  خا�صة،  طينة  من 
ع�صق فريدة. يعطي جمالها حياة عا�صقها اأ�ص�صًا 
اللحظة،  تلك  »لقد وقفت �صلطانة، منذ  جديدة: 

بيني وبن كل امراأة عرفتها«)�س158)1. 
الطفولة  زمن  اإى  يعود  وهو  ال�صارد،  جمع 
وى  وال�صبا ي قرية اأردنية، بن زمن الراءة الأ
التي  �صل  الأ وامراأة  الدن�س،  من  يتطّر  الذي 
تغّرت  فاإن  تتغر،  ول  النموذجي  ج�ّصد اجمال 

امراأة  تتحّدد  اأج�صاد جديدة.  الظهور ي  عاودت 
اأوى  امراأة  كثرة،  اأ�صكاًل  تاأخذ  التي  �صل،  الأ
اأ�صر حبها حتى  ويظل  ن�صان  الإ يهواها  واأخرة، 
النهاية. فكما تتوالد ي ن�صاء ي�صبهنها ويغايرنها 
اآن، يتوالد حبها ويتوّزع على ن�صاء ختلفات،  ي 
وى.  ويبقى عا�صقها م�صدودًا اإى �صورة امراأة الأ
اإى  ال�صائرة  �شلطانة  بعد  ال�صارد  يلتقي  ولهذا 
فوق، بابنتها، التي هي �صورة عنها، ي انتظار اأن 
قاهرية  بامراأة  تقريبًا،  عامًا  ثاثن  بعد  يلتقي، 
لراءتها  وا�صتئناف  وى  الأ امراأة  عن  �صورة  هي 
التي �صقطت ي منت�صف الطريق. يقول ال�صارد: 
�صلطانة  راأى فيها  اآخر مرة  »كان قد م�صى على 
�صبعة ع�صر عامًا«، ثم يكمل الكام را�صمًا مامح 
»�صلطانة« اأخرى: »كان لها طلعة: العنق ال�صامخ، 
الطويلة،...،  امم�صوقة  والقامة  البارز،  وال�صدر 
ل  خرين  الآ كاأن  اللحظة  ي  ي�صتغرق  وجه  ولها 
�صعاع الذي يخرقك  وجود لهم، وكان لها ذلك الإ

رغم الزحام حولك...« )�س 420).
اإى  ال�صارد  الرومان�صي  الت�صّور  قاد 
»الواقعي« ت�صوره  وقاده  الفا�صلة،   امراأة 
وي�صوغها  الع�صاق  ت�صوغ  ملمو�صة،  امراأة  اإى 
اموّزع  ال�صارد،  جاوز  والروة.  اجاه  اأ�صحاب 
ن�صق  اإى  بالركون  مّزقه  وامثال،  الواقع  على 
الريئة  القروية  الن�صاء اجميات، يحت�صن  من 
امر�صعة،  م  والأ الثورية  والفتاة  اموم�س  وامراأة 
ت�صبغ  التي  م  والأ ختلطة،  حوا�س  فيه  تثر  التي 
لفة واحنان والطيبة. ولذلك تنو�س  على النهار الأ
التي  ام�صتهاة،  اجميلة  نثى  الأ بن  �صل  الأ امراأة 
و�صخ�صية  اأخرى،  اإى  ماحها  وتنتقل  ت�صقط 
معًا.  واأنثى  اأمًا  الاوعي  ي  ت�صبح  التي  م،  الأ
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مر�س  اأثناء  اأر�صعته  التي  امراأة  ال�صارد  ي�صف 
للن�صاء  روؤيتي  �صاغت  الذاكرة.  ي  »اآمنة  اأمه: 
واأعادت اإنتاجها ي كل مرحلة من مراحل العمر. 
هي و�صلطانة حلم القرية ال�صبقي ال�صري، املعون، 

الفاجع، اممنوح وام�صتحيل معًا...«.
م  والأ ام�صتهاة  نثى  الأ بن  ال�صارد  يوّحد 
الثانية،  كما  وى،  فالأ مرة:  من  اأكر  امر�صعة 
متكامان  �صكان  وهما  للن�صاء،  روؤيته  �صاغت 
ويوقظان  اجمال  يتقا�صمان  القرية،  حلم 
ويوّحدهما،  بينهما  ال�صارد  يف�صل  الرغبة،... 
�صرّية  رغبة  معًا:  الطرفن  مّلك  ي  رغبة  معلنًا 
ومعلنة، حيل على ج�صد وروح ومنوع وم�صموح 
ورومان�صي و�صبقي، وحيل الثنائيات جميعًا على 
من  �صاء  ما  الاوعي  بها  ي�صتبدل  م�صترة،  اأم 
الن�صاء. ت�صيء الثنائيات موقع امراأة ي الت�صور 
وتنتهي،  احكاية  تبداأ  فبها  للعام،  الرومان�صي 
جميلة و�صاذجة حينًا، وطاهرة مقد�صة حينًا اآخر، 
يقّرر  اآن  ي  ومنوع  مرغوب  ملتب�س  وجود  وهي 
الت�صور  قراءة  اإى  الوا�صع  امدخل  امراأة هي  اأن 

الرومان�صي للعام ي عاقاته كلها.
من  ام�صتقبل  الرومان�صي  الت�صور  ي�صتق 
اأ�صل  زمن  من  الزمنن  وي�صتق  جميل،  ما�ٍس 
امراأة  ت�صبح  به.  ويلتب�س  الكمال  ي�صاوي  قدم، 
ويغدو  امعرفة،  اإى  طريقًا  الت�صّور  هذا  ي 
مزج  معري،  بحث  من  وجوهًا  وامعاناة  الع�صق 
بن احد�س والتجربة والوعي والاوعي والعقلي 
التي  »القرية«،  تتجّلى  ولهذا  والاعقلي،... 
والنقاء  امفقود  والفردو�س  الطفولة  جاز  هي 
كانت  لو  كما  ن�صائها  واأج�صاد  وجوه  ي  الراحل، 
امراأة، ب�صيغة اجمع، مرجعًا للوجود ي وجوهه 
امعلن، وجهًا  امراأة، ي ح�صورها  تبدو  امختلفة. 

وجودها  ي  وتراءى،  مرغوبًا،  وج�صدًا  جميًا 
ام�صتر، دليًا منرًا اإى معرفة ماكان.

نا العام وتنّظم عاقاته م�صّرحة،  تخلق الأ
الذي  ول  الأ اخّاق  امبدع  باأنها  البداية،  منذ 
ولهذا  ختلفة.  وجهات  اإى  مخلوقاته  يبعث 
وى، ب�صيء ل �صكل  توحي الرواية، ي �صفحتها الأ
اإى  النعا�س،  ويعابثه  ي�صتيقظ  ول  ي�صتيقظ  له، 
اخالقة  امبدعة  نا  الأ وتنبثق  ال�صدم  ينق�صع  اأن 
جري�س«.  ا�صتيقظ  »وهكذا  اإبهام:  با  وا�صحة 
»هكذا خلقت  تقول:  الثاث جملة  الكلمات  تبني 
متلك  ال�صم  مانح  ن  لأ ا�صمًا،  واأعطيتها  نف�صي« 
ام�صّمى وقراره. غر اأن اخلق، مهما كان �صكله، 
ي  وى  الأ اخالقة  »القوة  هي  التي  بالكلمة  يبداأ 
ين�صرف  لذا  الرومان�صيون.  يرى  كما  الوجود«، 
اخالق، بعد ظهوره، اإى توليد خلوقاته وتتويجها 
كان  التنبه.  طريق  ي  �صائرًا  »كنت  بالت�صمية: 
ذلك حن حزمت اأمري وقّررت اأنا ي القرية...« 

.(14¢U)

ي�صبه  �صدم  من  اخالق  ال�صارد  ينبثق 
العاقات  متوالد  عامًا  معه  وي�صطحب  النعا�س، 
م التي ت�صرب القهوة  ح�صن التنظيم، يحت�صن الأ
امّرة مع جرانها، وباب الدار الكبرة ذا ال�صرير 
نن، وبنات القريات  الذي تختلط فيه ال�صرخة بالأ
الكابية  حمرته  ي  ال�صم�س  ومنحدر  اجميات 
امنفتح  غربًا  امتجه  والطريق  وزوجته  والق�صي�س 
باجاه القد�س... تف�صح ال�صور جميعًا عن فعل 
اخلق الذي يوقظ، متو�ّصًا الكلمة، عامًا م�صى، 
تعّر  التي  الوجوه  امتعددة  امراأة اجميلة  مركزه 
عن طهر البداية ودن�س ما يتلوها. ي�صاوي اخلق 
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معركة منت�صرة تقرح ما �صاءت من امخلوقات، 
يتو�صطها خالق تزامله كلمة مطيعة ترجم حد�صه 

اإى اأ�صماء وموا�صيع وم�صائر.
»هكذا ا�صتيقظ جري�س«، اأو هكذا اأيقظ ذاته 
وطاف ي العام وو�صع اأ�صراره ي كتاب، مرهنًا 
مرجع  والكلمات  الكتب  واأن  كلمات،  الكتب  اأن 
»جري�س«  ا�صتيقظ  فكما  القوم.  واأ�صله  العام 
ا�صتيقظ  امخلوقات،  من  �صاء  ما  معه  واأيقظ 
خالقون  خلوقاتها  �صاق  اأخرى،  كتب  ي  غره 
منت�صرون. فا �صيء اأقوى من الكلمة، التي تبعث 
عوام غر م�صبوقة، وتخر اأن العام هو الكتب، 
الهواء وم�صي ي  يتنف�س  الكتب  به  تقول  ما  واأن 
يف�ّصران  امراأة،  و�صع  الكتاب  ياأخذ  ال�صوارع. 
الراءة  �صبل  اإى  وي�صران  وى  الأ الراءة  زمن 
والكتاب  بامراأة  الرواية  ُت�صتهل  ولهذا  ام�صتعادة. 
امراأة  تعّر كل  امراأة، مثلما  معًا، ففي كل كتاب 

عن كتاب.
»�صوف  الثالثة:  ال�صفحة  ي  ال�صارد  يقول 
اأحكي عن الرواية التي اأقراأها«. يح�صر ال�صارد، 
باأن  موحيًا  والكتاب،  امراأة  م�صطحبًا  مبا�صرة، 
هذا  جوهر  امراأة  الكلمة  واأن  الكلمة،  هي  امراأة 
الكتاب:  العام. يظهر بعد �صفحة واحدة عنوان 
ي�صبقه  الذي  للمنفلوطي«،  العرات  رواية  »اأقراأ 
الذي حدث  »ما  عنوانها:  اأو  امراأة  ا�صم  مبا�صرة 
»من  يقول:  اأن  اإى  البادئة«،  كانت هي  خ�صرا؟ 
ثم  �صعيدة...  نهاية  خلقت  اليقظة  اأحام  خال 
ما  الواقع  ياأتي  اأمامي...«.  تقف  خ�صرا  راأيت 
تقّرره الرواية، وتكتب الرواية ما نطق به الواقع؛ 
»خ�صرا«،  ال�صارد  تذكر  ما  العبات  رواية  فلول 
خرة ما فّكر ال�صارد بكتابة رواية يحتفي  ولول الأ
�صهرة  لهم  باأدباء  �صفحات،  اأربع  بعد  الكاتب، 

طه  القليل:  اإل  لهم  يقراأ  م  اأنه  »اأعلم  وا�صعة: 
والعّقاد  امنفلوطي،  لطفي  وم�صطفى  ح�صن، 
ينطوي  ا�صمه«.  مثل  معقد  عنه  يقول  كان  الذي 
ال�صارد  ن  لأ معًا،  واخلق  امحاكاة  على  الكام 
تتبّدل  اأن  دون  نهايتها،  ويبّدل  »العرات«  يحاكي 

هالة الكتاب امثال ي �صيء.
»جري�س«  لها  خلق  التي  العبات،   ájGhQ  ó©H
نهاية جديدة، ين�صرف ال�صبي احام اإى رواية 
غو�صتاف فلوبر مدام بوفاري، امراأة الرومان�صية 
التي اعتقدت اأن ما تقول به الروايات ت�صت�صيفه 
احياة. ولعل م�صر امراأة اموؤ�صي، الذي هو تعليق 
طويل على حوار الروايات واحياة، هو ما يجعل 
احام،  ال�صبي  طويًا  ي�صاحب  فلوبر  عمل 
الع�صاق  بدموع  ت�صتبدل  جديدة  رواية  اأراد  الذي 
وهذا  بدمومتها.  احياة  تتكّفل  عامرة  ابت�صامة 
اأخرى:  روايات  ي  اجواب  عن  يبحث  يجعله  ما 
التي  الروايات  اأقراأ  وحيدًا،  اأو  عا�صقًا،  »وع�صت 
خان  وذرج,  مرتفعات  الكنز,  جزيرة  اأع�صقها: 
بو.  األن  اإدجار  وق�ص�س  فرتر  اآلم  اخليلي, 
ال�صبي  اأقام   .)207¢U) بوفاري...  مدام   ...h
الرومان�صي حياته على الع�صق وحا احدود بن 
الواقع واخيال، منتهيًا اإى ع�صق �صعيد ي�صبه زمن 
الطفولة، اأو زمن احلم الذي تتبادل فيه الكلمات 
والرغبات امواقع: »ام�صاحات الفارغة، الامعة، 
فيها  واأجريت  معي  حملتها  ال�صارع،  عن  البعيدة 

لقاءات خيالية مع من اأحب،...«.
والواقع  احلم  بن  امتواتر  التنقل  ياأخذ 
معناه الوا�صح اعتمادًا على مقولتن رومان�صيتن 
وى: حياة كل اإن�صان رواية، ل  اأ�صا�صيتن، تقول الأ
فرق اإن كتبت، اأو تركت من دون كتابة. وخا�صة 
القول، التي ل حتاج اإى تعليق طويل، اأن احياة 
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لوقائع  �صرد  الروايات  واأن  الروايات،  من  جملة 
ي  قائم  وغيابها  الكتابة  بن  والفرق  احياة. 
قوة ل  الكلمة  اأن ي  يدرك  الذي  امبدع«،  »الفرد 
تقاوم. اأما امقولة الثانية فتقول: تنزع كل عاطفة 
قوة  العاطفة  كانت  لو  كما  التحقق،  اإى  حقيقية 
مر، ي النهاية على جدل الذات  خالقة. يحيل الأ
وامو�صوع، بامعنى الرومان�صي، الذي يرى امو�صوع 
مرجعًا  الهائلة«  نا  »الأ ي  ويرى  للذات،  امتدادًا 
مامح  الت�صّور  ي  تراءى  له.  ومركزًا  للعام 
الذاتي،  حد�صه  يحاكي  الذي  امطلق«،  »اخالق 
دون  موا�صيعها،  ج�ّصد  معرفة  »احد�س  معترًا 

حاجة اإى عون خارجي«.
هل�صا  غالب  رواية  ي  امتاأنية  القراءة  تعر 
امراأة،  الرومان�صية:  امقولت  على  �شلطانة 
قوة  م،  الأ العزلة،  املتهبة،  العاطفة  اجمال، 
وذلك احنن  بداع،  الإ �صل،  الأ ن�صان  الإ امعرفة، 
الرومان�صي  اقرحه  بدئي،  نقي  عام  اإى  املتاع 
وت�صّوره واآمن باإمكانية وجوده. غر اأن مارك�صية 
ت�صع  الرومان�صي،حن  متاعه  قليًا  حّور  هل�صا 
نا اخالقة، ب�صيغة امفرد، اأنا خالقة  اإى جانب الأ
جماعية تعّر عن »اجماهر« التي ت�صنع تاريخًا 
جديدًا، اأو عن امنا�صلن امثقفن، الذين يوؤمنون 
الكلمات.  بقوة  ويحتفون  النظرية«  »الرواية  بقوة 
الع�صاق،  ير�صي  غنائيًا  عامًا  امفردة  نا  الأ تبني 
ول  فيه  ل �صراع  نا اجماعية جتمعًا  الأ وتن�صئ 
جازه  جديد  عام  احالن،  ي  ينبثق،  طبقات. 
واخر  الراءة  زمن  هو  الذي  الطفولة،  زمن 

والثورة.
القراءة  وتخلق  الكتاب  قراءة  الإمان  ي�صبق 
الكتاب قبل قراءته، م�صاوية بن  الإمانية معنى 
امعرفة والإمان، وبن امعرفة الإمانية واحقيقة 

اخال�صة: »تبّن له اأن كل كتاب يقراأه كان ك�صفًا 
جديدًا،...، واأده�صه اأن كل كتاب جديد يعيد اإليه 
وو�صوحًا...«.  �صفاء  اأكر  ال�صراكية  امقولت 
بف�صل  و�صوحًا  اأكر  ال�صراكية  امقولت  تعود 
والقراءة،  الكتب  على  تفي�س  متحّزبة،  اإمانية 
احقيقة  على  تقب�س  مانية  الإ القراءة  اأن  ذلك 
فراد  بالأ يقبل  ل  جماعي  �صوت  اإى  مطمئنة 
اجماعي  ا�صتبدال  ولعل  امفردة.  والقراءة 
احقيقة«،  كلية  »نظرية  ينتج  الذي  هو  بالفردي 
ي�صتحق  جماعيًا،  �صاأنًا  الكلّية  احقيقة  ويعّن 
من يخرج عليه لقب امرتد اأو »التحريفي«. تقول 
اموؤمنن  اأن  اأولهما  باأمرين:  اخال�صة  احقيقة 
من  جزء  خ�صومها  اأن  وثانيهما  منها،  جزء  بها 
الدولة  الباطل. يقراأ امنا�صل احقيقة ي كتاب 
م�شاهداتي  الباطل ي كتاب  والثورة، ومر على 
ي  العاملة،  الطبقة  تكون  امتحدة.  الوليات  ي 
بها  ومب�صرًا  احقة  للنظرية  ج�صيدًا  احالن، 

ومدافعًا عنها.
�صمانًا  ال�صراكية  طروحة  الأ تت�صمن 
النظرية،  علمّية  به  ت�صّرح  �صمانًا  مزدوجًا: 
معرفة  من  قولها  ا�صتخرجت  علمية  نظرية  اأو 
التي  اأهدافها،  عنه  تعلن  ثانيًا  و�صمانًا  التاريخ، 
ن�صانية من »ما قبل التاريخ« اإى التاريخ،  تنقل الإ
ال�صتغال  من  ن�صان  الإ حرير  اإى  متطلعة 
ذاته  على  �صيدًا  وتن�صيبه  والعماء،  وال�صطهاد 
ن�صان  الإ اإى  النتقال  هذا  يف�صي  والعام.... 
جوهره  وا�صتعاد  اغرابه  جاوز  الذي  ال�صامل، 
ن�صان الكلي الذي يجعل من العمل  امفقود، واإى الإ
لعبًا ومن اللعب عمًا، منتهيًا اإى عام غنائي ل 

تناق�س فيه.
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ديناميًا  جماليًا  جازًا  �شلطانة  تعّينت 
اأنا فردية، تختلط  زمنة، ملّبيًا رغبات  الأ يخرق 
نا اجماعية وتكتب روايتها. لن تكون الثورة،  بالأ
ت�صتعل  اأخرى،  »�صلطانة«  اإل  اجماعي،  بامعنى 
فق،  الأ ي  ماثلة  وتظل  وتبتعد  وتقرب  وتخبو 
من  الرغم  وعلى  كيد.  الأ و�صولها  انتظار  ي 
اأو  الظاهري بن »�صخ�س« حدد ال�صم،  الفرق 
�صماء، ونظرية ثورية ل تقبل بال�صخ�صنة، فاإن  الأ
الإمانية �صمان وجود العاقتن؛ فا جمال من 
من  ثورة  ول  اجمال،  بدمومة  يوؤمن  وعي  دون 
ي�صاأل  اأن  قبل  بالثورة،  يوؤمن  جماعي  وعي  دون 
طروحة ال�صراكية، بهذا  عن �صبلها. تتك�ّصف الأ
امعنى، مقولة جمالية رومان�صية، حتفي بال�صوت 
بقوة  وتقول  ام�صركة،  هداف  والأ اجماعي 
ن�صان اممتد ي  ن�صان امبدع وغنائية الإ امعرفة والإ
ن�صان. لذا  الطبيعة وجمالية الطبيعة اممتدة ي الإ
تتحول �صلطانة »�صلطانة« ول تغيب، ويبقى للكتب 
هناك،  الثورة  اأطياف  وتظل  الوا�صع،  ح�صورها 

ت�صاحب امثقفن اموؤمنن بام�صتقبل.
اأو  مثقف،  اإن�صان  كل  »اإن  �صليجل:  يقول 
اأما  رواية.  كيانه  اأعماق  ي  يحمل  نف�صه،  يثّقف 
يكتبها  اأن  اأو  ل،  اأم  عنها  التعبر  اإى  يتو�صل  اأن 
رواية  تتعّن  بال«.  ذي  باأمر  فلي�س  يكتبها،  ل  اأو 
امثقف الرومان�صي، مهما كان �صكلها، �صرة ذاتية 
اأنه  اأو م�صمرة، حتفل بوجوده وترهن  �صريحة 
لذا يتحدث »جري�س«  لعام موعود.  مركز جميل 
عن »�صلطانة« وهو يتحدث عن ذاته، ويرى ال�صارد 
ما يرى ويعّلم �صخ�صياته الروؤية والروؤيا، ويتاأمل 
اإنه  بام�صّرة.  وي�صعر  وخلوقاته  امبدع  اموؤلف 
مركز ذاته ومركز غره ومركز القرية التي كانت 

وامدينة الفا�صلة التي �صتكون. وال�صوؤال هو: اإن كان 
امخلوقات  �صاء من  ما  ين�صئ  الرومان�صي  امثقف 
اجميلة، ي رواية تلتب�س بال�صرة الذاتية، فكيف 
بالرومان�صية،  ام�صبعة  الثورة«،  »جماهر  تكتب 
روايتها اجماعية؟ يتوزع اجواب على اجاهن: 
يطاي غرام�صي عن »امثقف اجمعي«،  حدث الإ
اأن يكتب روايته، وحدث  الذي ي�صتطيع، نظريًا، 
بن  القائمة  امو�صوعية  ام�صافة  عن  امارك�صيون 
الكتابة  تدع  التي  اليدوي،  والعمل  الذهني  العمل 
الع�صلي.  جهدهم  مع  »العمال«  وترك  للمثقفن 
تنق�صها  ل  حام«،  الأ »وحدة  رغم  والنتيجة، 
الفا�صلة،  مدينته  امبدع  امثقف  يبني  امفارقة: 
يف�صر  موعودة.  مدينة  ينتظر  خارجه  ما  ويرك 
الفرق ام�صتمر بن الطرفن دمومة حلم امدينة 
الفا�صلة وتنّوع اأ�صكالها، منذ اأفاطون اإى يومنا 

.Gòg

3. ال�شلطة والكابو�س
عن  ال�صارد  يتحّدث  اخما�شن  رواية  ي 
ياأوي  الذي  وامكان  ن�صان  الإ يهاجم  الذي  الغبار، 
اإليه: »تيار الهواء امندفع من احارة جاءه مثقًا 
ّن اأ�صدقاءه هجروه ي �صاعة  بالغبار... كان ي�صعر باأ
وي�صريح.  اإليهم  ي�صكو  �صوف  الذين  هم  امحنة. 
موجود  ال�صالة،  �صقف  اإى  بيده  واأ�صار  فالغبار، 
الغبار  اخارج.  من  اأكر  وبكميات  اأي�صًا  هنا 
اأّنه م�صاب باح�صا�صية  يبدو  الغبار،  فقط، هذا 
ب�صيق  ي�صعر  يجعله  هذا،  اخما�صن  تراب  من 
حزين،  »ولكني  احنجرة...  وبالتهاب  التنّف�س 
يجعل  يقتلني،  يخنقني،  اخما�صيني  اجو  وهذا 
التنّف�س م�صتحيًا«. هذا اجو اخما�صيني القاتل 
يجعله ي�صتاق اإى البحر... يواجه ال�صارد الغبار 
البحر  بن  �صمنًا،  مقارنًا،  البحر  اإى  بال�صوق 
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اجو  ي  باأّن  م�صّرحًا  واحرّية،  القمع  والغبار، 
الطبيعة  واأعراف  ن�صان  الإ مع  ياأتلف  ل  عطبًا 
التعار�س  منطق  على  روايته  هل�صا  بنى  الطّيبة. 
باحب،  والكراهية  بال�صوي،  ام�صّوه  يواجه  الذي 
امجاز  يظهر  بال�صحيح.  امعطوب  ويعار�س 
الثقيل  الغبار  بن  امتوقع  غر  الربط  ي  وا�صحًا 
ّن اخما�صن،  �صدقاء وقت ال�صّدة«، لأ و»غياب الأ

ذى. بامعنى امجازي، فعل معاٍد حّمل بالأ
يقول ال�صارد ي مطلع الف�صل الرابع حدثًا 
ن هذا  عن امراأة حامة ياحقها الغبار: »يعّذبها الآ
الهواء امحّمل بالراب ودخان ال�صاحنات، ويوؤذي 
حلقها  ي  حريق  وطعم  �صداع  يرافقه  عينيها، 
فت�صبح  تهب،  �صفراء  والريح  القيء.  كبقايا 
امعنى  ين�صحب  ال�صاعة  هذه  ي  �صائهة.  الوجوه 
فيبدو  الوجه،  من  اللون  ين�صحب  كما  العام  من 
اإّنها الريح امر�س، التي  م�صحكًا...«)�س328(. 
ت�صّبب ال�صداع والقيء، وت�صحب اللون من الوجه. 
اأو  والريح امر�س هي اغتيال امعنى من الوجود، 
هي الوجود امري�س، الذي يجه�س معنى الوجود، 
ال�صفحة  ي  يتحّدث  لذا  يكون.  اأن  يجب  كما 
الثانية، وعلى غر توقع، عن: »عناق ج�صدين ي 
حلم جميل ي�صتمر طويًا بعد اليقظة...«. ي�صيء 
العناق اجميل، امتحقق خارج عام اليقظة، كاآبة 
الكابو�س الذي يجثم على عام اليقظة. وعلى هذا 
ن هذا الهواء امحّمل بالراب  فاإّن جملة »يعذبها الآ
ودخان ال�صاحنات، ويوؤذي عينيها...«، تعبر عن 

ات�صاع القمع الذي يجتاح الداخل واخارج معًا.
خال  من  القمع  عام  اإى  الروائي  يدخل 
الباهظة:  اإن�صانيته  ل  عن  يك�صفان  عن�صرين 
الثاي  والعن�صر  »الغبار«  جاز  ول  الأ العن�صر 
والنجاح  احب  مثل  العادية،  ن�صان  الإ رغبات 

اإيقاعي  ب�صكل  التداخل،  هذا  مّهد  والراحة. 
منه  ين�صحب  عام  ت�صوير  اإى  مت�صاعد، 
امعنى. ت�صوير مت�صاعد، ت�صر اإليه �صور قامة 
كعظام  مكتوم  �صراخ  لها  »خطوات  متقّطعة: 
امدينة،  على  تهبط  ام�صاء  اأول  غب�صة  تته�ّصم. 
كطيور �صوداء مرجفة. �صائر بري يتوقع انغرا�س 
خ�صن  �صوت  له  مت�صّول  كتفه...  ي  امطوى 

.(334 - 332¢U)»نابح
الروايات  من  اخما�شن  روايته  تكون  رما 
ن�صان  الإ قرار  اإى  نفذت  التي  القليلة  العربية 
قرار  اإى  ذاته،  الوقت  ي  تنفذ،  وهي  امذعور، 
الف�صاء ال�صلطوي امرعب. ي�صف الروائي اإن�صانًا 
ينتظر دوره ي »امراجعة« بال�صكل التاي: »كانت 
هرام  الأ بجريدة  وجهه  يخفي  الذي  الرجل  يدا 
ي�صر من وجهه ابتداء  ترتع�صان،...، كان اجانب الأ
من الفم حّتى طرف العن الي�صرى يرتع�س ب�صكل 
�صريعة،  ت�صري  �صغرة  موجات  كاأن  متوا�صل. 
متاحقة حت �صطح اجلد. وكان يلهث. يجتذب 
اأنفا�صه ب�صعوبة. اأخذ وجه الرجل يت�صّنج و�صفتاه 
تنفرجان عن اأ�صنانه التي اأخذت ت�صطك... بن 
حذائي الرجل الامعن جدًا وحتهما راأى بركة 

ماء �صغرة...«.
عجز  عن  امحكم،  نره  ي  هل�صا،  يك�صف 
ن�صاي ول تنفذ  اللغة، التي تلتقط �صطح العذاب الإ
اإعادة  على  بالعجز  ال�صعور  يحّر�صه  قراره.  اإى 
زمن  تو�صيع  بعن�صرين:  م�صتعينًا  ال�صورة  بناء 
اإى  متد  جذور  له  يح�صل  فما  امرئي،  العذاب 
بد: »على كر�صي قرب البوابة كان يجل�س خر  الأ
�صمن... بدا وهو م�صتغرق، �صاكن، كاأّنه يجل�س ي 
هذا امكان، ي �صوء القمر، منذ زمان طويل، من 
تو�صيع  وم�صاعفة   ،»(346 )�س  ال�صنن...  مئات 
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الزمان بتو�صيع امكان: »م يكن ذلك تعذيبًا، بل 
كان اأ�صبه بطق�س عتيق، بطق�س �صحرة، يجري ي 
بكاء  طابع  اكت�صبت  الولولت  وتلك  القمر،  �صوء 
كوي...«. ينجم عن تو�صيع اأبعاد ال�صورة تثبيتها 
وحويلها اإى �صورة وا�صعة تت�صم بالدمومة؛ ذلك 
اأّن الكون ي�صهد على »حدث هائل«، قوامه حويل 
ن�صان اإى »لفيفة ترق�س،  العاقل اإى جنون والإ
ترق�س بالفعل«. يختم ال�صارد قوله: »اإن كابو�س 

تلك اللحظة م يفارقه اأبدًا«.
بنى هل�صا خطابه على ثنائية ال�صوّي وال�صاذ، 
اماألوف  امتعارف  والّاعقاي،  العقاي 
ن�صاي.  الإ امعنى  اإلفة  يحّطم  الذي  والغريب 
»زغرودة«  امعّذب  ال�صراخ  الاماألوف  ي�صّر 
كله  والف�صاء  »رق�صًا«،  امعّذب  اج�صم  وتلّوي 
وواقع  ذى«،  بالأ »ينذر  ن�صان  لاإ معاديًا  وجودًا 
ل  العذاب«  »حظة  اأّن  يدرك  ال�صارد  اأّن  مر  الأ
امكان  بتو�صيع  فيقوم  يقول،  كما  عنها،  يعّر 
مامح  اأمام  �صديد،  بتف�صيل  ويتوقف،  والزمان 
ال�صحّية واجّاد، ويعمد اإى اإ�صاءات متاحقة، 
التعذيب«  »اأ�صكال  اأي  ال�صحري«  »الطق�س  ت�صبق 
ن�صاي  الإ والطموح  وامراأة  احب  فو�صف  وتتلوه. 
عناوين  وكذلك  ويعقبه،  العذاب«  »م�صهد  ي�صبق 
الطماأنينة:  غياب  عن  امعّرة  الروائية  الف�صول 
�صباك  مرثية،  القهر،  الغروب،  �صاعة  »احزن 
ل  »مدمن«  �صرة  اإى  و�صوًل  الرعب...«،  على 

اأخاق له.
الرائحة  تلك  ي  اإبراهيم  اه  �صنع  اأ�صار 
اإى غربة امتهم عن جمهور م�صتكن، ل يدري ما 
�صارة ذاتها قائًا:  يدور حوله. يعود هل�صا اإى الإ
»كنت اأرى كل �صيء ي�صيخ ويهرم وموت، والنا�س 
مامًا...«  طبيعي  ذلك  وكاأّن  ال�صارع  ي  ي�صرون 

الروايتن،  ي  طبيعيًا  يبدو  ما  اإّن   .(479¢U)
العراف  الطبيعي هو  ّن  لأ بامتياز،  غر طبيعي 

�صا�صية.  ن�صان الأ بحقوق الإ
حلم 4. انطفاء الأ

الروائيون  رواياته  اآخر  ي  الروائي  عاد 
اإى  منتقًا  ال�صائبة«،  »النظرية  اإى   (1989)
 ¿Éc .Égó©Hh 1967 قاهرة ما قبل حرب حزيران
الكتابة، يقرب من �صيخوخته  الروائي، ي زمن 
واأ�صبحت  زمن  منذ  اعتّل  قد  امارك�صي  واحلم 
اأكر  اما�صي  ّن  ولأ للتقوم.  قابلة  كلها  التجربة 
مع  احا�صر  الروائي  ترك  و�صوحًا،  زمنة  الأ
موت  حكاية  �صاردًا  اما�صي،  اإى  وعاد  تداعيه 
امارك�صي  زمن  ي  موقع  ل  عنه.  الإعان  تاأّجل 
بن  يجمع  لكتاب  ول  خ�صيبة  نثى  لأ امكتهل 
على  الرواية  نهاية  تنفتح  والنت�صار.  ال�صواب 
موت �صريح، بعيدًا عن زمن �شلطانة، الذي كّلما 

اعوّج اأ�صعفه جمال دائم اح�صور.
خر خطابًا اآيديولوجيًا  و�صع هل�صا ي عمله الأ
م�صرية«  �صيوعية  »نخبة  ماآل  ي�صرح  مبا�صرًا، 
تاألقت، زمنًا، و�صقطت �صريعًا ي موت بطيء. جاء 
اموت من �صلطة م�صتبدة، تواجه التنّوع ال�صيا�صي 
بال�صجون واجادين، ومن خطاب �صلطوي تلفيقي 
امثقفن«  »عوام  ومن  غره،  ويفعل  �صيئًا  يقول 
امرتبكة  وام�صاومة  والراءة  الطهر  حتمل  التي 
�صيوعين  بن  الروائي  قابل  الدنيوي.  واح�صبان 
امقاتلة  ن�صانية  الإ رادة  وبالإ فكار  الأ بقوة  يوؤمنون 
اجّادين،  وتكّرم  والكتب  فكار  الأ تدمي  و�صلطة 
معلنًا، ي النهاية، عن انت�صار ال�صجون ومكتبات 
�شلطانة,  ب�  الروائيون  رواية  ا�صتبدلت  الظام. 
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نثى ام�صبعة برموز اخ�صب والنبعاث، امراأة  الأ
م« امتواتر، ول يتبقى  ل هالة لها، يغيب ح�صور »الأ
ويحا�صره  �صريعًا  يلمع  وم�صي،  ح�صور  اإل  لها 
اأبي�س،  �صارمًا،  فجاأة،  م،  الأ وجه  »برز  الظام: 
موؤطرًا منديل و�صعر اأ�صودين. عيناها �صوداوان، 
وا�صعتان،... منذ زمن بعيد م يتذكرها، فما الذي 
دانة؟...«  والإ اللوم  اإليه  حمل  �صارمة،  بها  جاء 
م«، ي زمن م�صى، تف�صل  (U¢935). كانت »الأ
وكان  خر،  الأ وتهزم  والدن�س،  الطهر  بن 
رموز  من  رمزين  الطرفان  وكان  نقيًا،  »ال�صبي« 

مان2. الثورة والأ
ا�صتدعى »امفكر امهزوم« وجه اأمه م�صتجرًا 
بنظرية  يليق  ل  ماآل  على  مفقود، وحتجًا  بنقاء 
اأرادت توليد التاريخ من جديد. اأعلن غا�صبًا عن 
اإليها طويًا،  انتمى  رمزي عن حا�صنة  انف�صال 
�صاأل  يعود.  لن  غنائي  زمن  بعودة  رغبة  وعن 
احياة.  عنه  منعته  حًا  اموت  امغرب  امثقف 
امفككة«،  رواح  »الأ يتهم  خطابًا  ال�صارد  قدم 
و�صاغه باأدوات فنية جعل التفكك اأكر و�صوحًا. 
واعدة،  ثقافة  زمن  ي  الرومان�صي،  ال�صارد  كان 
مرتبطًا ب�صكل فني ع�صوي، يلتب�س ب�صارد عليم، 
ل ينف�صل عن �صخ�صياته ول تنف�صل �صخ�صياته 
عنه، وي�صو�صها مطمئنًا اإى اأفق مفتوح. فهو من 
الهائلة«  نا  و»الأ منه،  و�صخ�صياته  �صخ�صياته 

حت�صن الطرفن.
لهذا يغيب �صمر امتكلم ي الرواية ويهيمن 
ات�صال،  ول  يقن  ول  و�صوح  فا  الغائب،  �صمر 
من  وتنطق  خالقة«  »اأنا  تنطقه  موّحدًا،  كان  وما 
الوجوه  تخاف  ب�صرية،  �صظايا  اإى  خاله، حّول 
الرومان�صي  الوعي  زمن  انطوى  قنعة.  الأ وتلتم�س 
نرته  ي  الع�صوي،  الفني  ال�صكل  معه  وانطوى 

الغنائية، واأخذ مكانيهما �صكل فني قلق اأقرب اإى 
ول  النهار  نثار  اإى  يلتفت  ال�صحفي«،  »التقرير 
الذي  اجميل  الراحل  كاأّن  الوجوه.  مامح  يعباأ 
جعل  و�صهادة،  رواية  تقدم  الروائيون  ي  اأراد 
من ال�صكل الفني مرجعًا ل� »ام�صمون« وم�صاعفة 
حوارًا  بالتفكك،  يوحي  الذي  ال�صكل،  اأملى  له. 
مرهًا، يحيل على �صخ�صيات فارقت زمنًا حامًا 
كثيفًا ودخلت، واجفة مغلوبة، اإى زمن وجهه قناع 

وقناعه واهن ميل اإى ال�صقوط.
اأنتج هل�صا، امثقف القلق، �صكًا فنيًا خلخًا، 
يحيل على منا�صلن مغلوبن، اطماأنوا اإى »بع�س 
واطماأنوا،  �صيء،  اإى  يطمئنوا  م  اأو  احقائق«، 
ما  ابتاع  على  ال�صلطة  قدرة  اإى  احالن،  ي 
خارجها. فبعد خروج امثقفن من ال�صجن بدوا، 
م  جتمعهم،  عن  غرباء  الرواية،  تقول  كما 
ثنائية  لو كانت  اأحد، كما  يفتقدهم حن اعتقلوا 
القهر والإعام ال�صلطوية قادرة على اإلغاء عقود 
لغاء الذاتي  من الكفاح. اأف�صى جدل الهزمة والإ
به  تقتنع  ل  ما  تعرف  مفرغة،  �صخ�صيات  اإى 
وتنظر  عنه،  الت�صريح  ت�صتطيع  ل  ما  وتقتنع 
وهو  الروائي،  اكتفى  اآن.  ي  اجاه  من  اأكر  اإى 
بو�صف  التداعي،  يكت�صحها  �صخ�صيات  يعاين 
ال�صخ�صيات من خارجها، قامات واهنة امامح 
خارج  الغراب  و�صعها  ال�صجن  فرة  با�صتثناء 
و�صدتها  نظريتها،  خارج  الوهم  ودفعها  ذاتها 
واإذا كان  امفر�صة.  اإى خارج طبقتها  ام�صاومة 
فهو  �شلطانة،  زمن  ي  وهالة  �صلطة  »الكتاب«  ل� 
زمن  ي  له  ح�صور  فا  والثورة،  احلم  مرجع 

اخيبة غر امتوقعة.
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الثاثة،  الروائية  الف�صول  عناوين  اأعلنت 
متّوجة  بطولية  رحلة  عن  م�صتقيم،  ب�صكل 
الف�صل  عنوان  وهو  »ال�صجن«،  �صرد  باخ�صارة. 
اأّمي،  وجّاد  منا�صل  مثقف  بن  اللقاء  ول،  الأ
وهام اجميلة«، الذي ر�صد  واأعقبه ف�صل »عام الأ
وهام الذاتية، وتاه  ما ل يعطبه ال�صجن وتعطبه الأ
ف�صل »اجحيم«، الذي تاأمل هزمة تكاثرت اإى 
هزائم. اأف�صحت العناوين عن دللة موا�صيعها، 
واخت�صرت اأزمنة ال�صخ�صيات امختلفة اإى زمن 
خارجي عقيم، حيث الفرد يدور حول ذاته وي�صل 
اإى ل مكان، ويتبادل مع غره ق�صور الكام وين�صى 
ال�صجن  ي  ال�صخ�صية  كانت  اأن  فبعد  الكام؛ 
وا�صحة ال�صكل، حددة امامح واللغة، اأ�صبحت 
بعده �صدمية ال�صكل، فقرة الكام. ر�صد هل�صا، 
وجّلي  »احرية«  بن  العاقة  خادعة،  موهبة 
واندثار  الكبر  اخارجي  ال�صجن  وبن  امامح، 

الوجوه.
النظام  ي  ن�صان  الإ عطب  الروائي  ر�صم 
يبنيها  التي  العاطفية  الثنائيات  ب�صكلن:  القمعي 
حب  �صجن  لكل  اإذ  اجاد؛  ويهدمها  احب 
بيد  اإليه.  حّن  م�صجون  عا�صقة  ولكل  ينتظره، 
عن  الطبيعية  مور  الأ تزيح  ال�صجن  جربة  اأن 
من  اخروج  يكاثره  عطبًا،  فيها  تبذر  مواقعها، 
ال�صجن  كاأن  اأي�صًا.  منه  اخروج  وعدم  ال�صجن 
الجاه.  �صاردة  اأرواح  عن  ويفرج  القلب  يعطب 
فما كان قبل ال�صجن ل يعود كما كان بعده. وواقع 
�صتيناته،  من  يقرب  كان  الذي  هل�صا،  اأن  مر  الأ
الوجود  ماأ�صاة  ام�صرين  امثقفن  ماأ�صاة  قراأ ي 
ي ذاته، حيث احام يرى اإى »رابية« وينتهي اإى 
»زنزانة«. وّطد الروائي قوله ب� »تكرارية« ال�صورة، 

يام امتواترة اإى يوم وحيد فقر  التي تخت�صر الأ
تعدديتها  ي  احياة  اأزمنة  كانت  لو  كما  امعنى، 

�صقطت ي زمن �صلطوي، ي�صبقه ال�صجن ويتلوه.
ال�صرة  دائمًا،بن  فعل  كما  هل�صا،  مزج 
ي  عا�صه  ما  كتب  اجماعية.  وال�صرة  الذاتية 
زمن  ي  �صدمه  بالفجيعة  اإح�صا�صًا  وكتب  زمن، 
لحق. ا�صتعار من �شلطانة ثنائية الطهر والدن�س، 
واإذا  كبر.  عليهم ظلم  نزل  »عادلن«  بها  وتاأمل 
كان الطهر، ي زمن ال�صوت الرومان�صي، يلتب�س 
زمن  ي  الطاهر  فاإن  اح�صور،  وا�صعة  باأمومة 
اخيبة ينتهي اإى النتحار. اقرب الروائي، وهو 
الر�صيد:  القول  من  خرة،  الأ اأيامه  من  يقرب 
�صّد �صقوطًا«، موزعًا العلّو على  كر علوًا هم الأ »الأ
خاقي وال�صقوط على »بقايا امثقفن«.  امنا�صل الأ
م  برومان�صية  الل�صيق  بالفجيعة  اإح�صا�صه  ولعل 
من  امثقفة  ال�صخ�صية  تعرية  اإى  دفعه  تنطفئ، 
نقائها امفر�س؛  اإذ اأراد الرومان�صي امهزوم اأن 

يرجم »رفاقًا« هزموه حن خذلوا ق�صيتهم.
�صورته  عن  الرومان�صي،  امثقف  عن  دافع 
ال�صلب،  طريق  عن  اأوى  مرة  مرتن:  يجابية،  الإ
اإى  كتبه  مع  و�صار  الدن�س  عام  عن  رحل  حن 
يجاب، حن  خر، ومرة ثانية عن طريق الإ قره الأ
اآمنت به من دون  تتابع ما  ترك وراءه »منا�صلة« 
ا�صطراب. ماحظتان تثرهما رواية هل�صا ي هذا 
اإى  بق�صيتها  امتم�صكة  امنا�صلة  تنت�صب  امجال: 
القاع الجتماعي، جاءت من بيئة معدمة وتعلمت 
امخل�صن،  امثقفن  اأيدي  على  والكتابة  القراءة 
امحرفن  امثقفن  يرجم  الروائي  اأن  لو  كما 
مر  الأ اأّما  غرهما.  عن  ويعّف  القائدة  والنخبة 
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الذي  القدم،  يجابي«  الإ »البطل  فيم�س  الثاي، 
كان يقوده التاريخ امتخّيل اإى ن�صر منتظر، قبل 

حام اإى موت طوعي. اأن ي�صوقه انق�صاع الأ
ت�صاوؤمه  الطهراي، رمزيًا، عن  ال�صارد  عّر 
ال�صيوعيون  يعي�س  ل  طريقة:  من  باأكر  ال�صديد 
ول  العائلة  يعرفون  ل  كاأنهم  �صرية،  الأ العاقات 
يرغبون بتاأ�صي�صها، يرتبطون وينتظرون ويتطلعون 
الفراغ. وامعنى ملتب�س، يحيل ي  ويقب�صون على 
وجه  ويك�صف  وجودهم،  ه�صا�صة  اإى  منه  وجه 
اآخر عن قدر ماأ�صاوي. فعلى الذاهبن اإى امدينة 
الفا�صلة اأن يكتفوا باأطيافها. تغيب العائلة ويغيب 
معها، لزومًا، الن�صل، اأو ال�صتمرارية البيولوجية، 
اأجبت  التي  �صول«،  الأ »الفقرة  امراأة  با�صتثناء 
بنتًا. كاأن ال�صيوعين الذين يريدون اإجاب الثورة 
عن  منعهم  القامعة  ال�صلطة  اأن  اأو  ينجبون،  ل 
الإجاب وهي منع عنهم �صروط احياة العادية.
اأم  وان  الأ قبل  اأنف�صهم  ال�صيوعيون  هل هزم 
جواب  ل  وبعده؟  وان  الأ قبل  ال�صلطة  هزمتهم 
حزاب  اأن الأ كيد  اأن الأ يحمل برهانًا قاطعًا. بيد 
 ¢û«©j  çQGƒàŸG  OGóÑà°S’G  ¿CGh  á°SÉ«°ùdÉH  ¢û«©J
الروائيون على �صورة  بقتل ال�صيا�صة. مر رواية 
»اخطيب  اأربع:  مرات  ال�صلطوية«  »ال�صيا�صة 
ال�صراكي الر�صمي« الذي يدافع عن »ا�صراكية 
واخيانة،  الراأي  اختاف  بن  ت�صاوي  حقة« 
و»�صابط امخابرات ال�صعيدي« الذي يخفي جهله 
وطنية«،  »مدر�صة  اإى  التعذيب  ويحّول  م�صد�صه 
والرئي�س جمال عبد النا�صر، الذي ا�صرى بع�س 
بعد خروجهم  بحفنة من اجنيهات،  ال�صيوعين 
من ال�صجن ل قبله، و�صلطة ما بعد عبد النا�صر 
نظرية  اإى  ال�صعيدي«  »الفولكلور  حّولت  التي 
�صيا�صة  القهرية  ال�صلطة  تبني  وكما  ثقافية. 

ُتواجه  احقيقية،  ال�صيا�صة  اأ�صاء  فوق  �صكانية 
الثقافة  يدمر  �صلطوي،  ثقاي  بفولكلور  الثقافة 
امثقف  »امخر«  يحاور  ولهذا  معًا.  والفولكلور 

احزبي لي�صبح »خرًا« اآخر.
ثوري  مثقف  م�صار  ي  اماأ�صاة  وجوه  هي  ما 
هل�صا  عليها  مّر  كما  الوجوه  الطريق؟  خادعه 
تباعًا هي: ال�صجن، خيانة امنهج، فقدان العائلة، 
غياب ال�صتمرارية البيولوجية اأو احتمال غيابها، 
خر،  الأ الوجه  يحيل  الكتبي«.  الوعي  و»اإمانية 
كما نعلم، اإى بهجة امعرفة امنفتحة على الكون 
معرفة  اإى  حّولت  حّزبت  اإن  التي  والتاريخ، 
بالكون  كثرًا  حفل  ل  بنف�صها،  مكتفية  اإمانية 
والتاريخ. وب�صبب جمالية امعرفة، التي تبداأ بالكتب 
وتنتهي بها، تلوذ �صخ�صيات هل�صا بالكتب؛ فامراأة 
التي جاوزت جهلها حلم بتاأليف كتاب، وامثقف 
الطهراي يحاول اأن ينقذ نف�صه بالكتابة، والفتاة 
التائهة تقراأ �صيئًا ي علم اجمال. اإذا كان اإمان 
فما  الكتبي«،  وعيه  »اإمانية  من  املتزم  امثقف 
الطريق؟  منت�صف  ي  �صقط  اإذا  له  يتبقى  الذي 
قد يقع الوعي الواقعي على جواب ل مفاجاآت فيه؛ 
فالكتب وجه اأبدي من وجوه اخليقة على خاف 
الوعي اموغل ي رومان�صيته، الذي ينتحر، اأو يعود 

اإى و�صع ما قبل القراءة.
يحلم  تراجيديًا،  ثوريًا  موذجًا  هل�صا  اأنتج 
بن  يجمع  اأن  ويريد  العائلة،  ودفء  بالثورة 
حن  الب�صيطة.  احياة  ووقائع  النظرية  امفاهيم 
يقول:  ال�صيا�صة«  قبل  »ما  زمن  الطهراي  يتذكر 
ولكنها  امن�صية  فكرته  اإيهاب.  فكرة  هي  »هذه 
تزول  مكان  البيت:  عن  بعمق،  داخله  ي  تعي�س 
وجاع، ومنحك، ماذا؟ ماذا ت�صمي ذلك؟  فيه الأ
مهات  بالأ مكتظ  مكان  احماية.  منحك  اأجل. 
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العتمة...  ي  يرقن  مغويات،  غام�صات،  ون�صاء 
بيت ن�صف م�صت�صفى ون�صف قلعة«)�س906). 

الطفولة  اأطياف  دافئة  بلغة  امهزوم  ي�صوغ 
ام�صتقبل،  اجاه  فقد  اأن  بعد  من،  الآ والبيت 
خذل  اأن  بعد  احياة،  تفا�صيل  يرى  اأن  ويتمنى 
ن�صان  الإ يكت�صف  »عندما  الكتب:  وخذلته  الكتب 
اأن كل تفا�صيل احياة امجانية وامهملة قد حّولت 
التفا�صيل  ثروة حقيقية، عندما ت�صبح هذه  اإى 
 …ƒ£æj .(834اأجزاء ي كلية ذات معنى...« )�س
اكت�صاف  بهجة  تنطوي  كما  البيت،  اإى  احنن 
تفا�صيل احياة، على وجهن: وجه الهزمة ووجه 
ن�صاي الذي  اأ�صد ثقًا عنوانه ماأ�صاوية الوجود الإ
ل يرو�س اأبدًا؛ ذلك اأن للمثقف الرومان�صي موقعًا 

زمنة ما  زمنة، مثلما اأن ي جميع الأ ما ي جميع الأ
يغت�صب موقع امثقف ويطرده خارجًا.

�صخ�صية  روايته،  �صخو�س  بن  غالب،  اأدرج 
النتحار.  واآثر  الرواية  حلم  عن  تخّلى  روائي 
الروائية  للكتابة  موقع  ل  وا�صحة:  والدللة 
الروائي  للعمل  موقع  ل  اأو:  مقموع،  جتمع  ي 
ي�صو�صه �صوت وحيد  �صوات ي جتمع  الأ امتعدد 
كاتب  �صاءها  النهائية،  والنتيجة  ال�صيا�صة.  يلغي 
اأفق  ل  التالية:  هي  ي�صاأها،  م  اأو  الروائيون 
�صوات،   الأ متعدد  م�صروع  وهو  العادل،  للمجتمع 
ن هذا ام�صروع، رغم م�صتوياته امتنوعة، رواية  لأ
كرى. ولهذا دعا غالب روايته ب� الروائيون وجعل 

 uمن كل نا�صط روائيًا بالقوة

الهـــــــوامـــ�س

عمال الروائية الكاملة، امجلد الثاي، دار اأزمنة، عمان، 2003م. 1- غالب هل�صا: الأ
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هيثم احاج علي

يبتعد  حن  الوعي  إنه  ا ن�شانية،  الإ لل�شخ�شية  اأ�شا�شياً  مرتكزاً  بامكان  الوعي  ي�شكل 
اأحداث  فيها  تدور  التي  ماكن  بالأ ارتباطه  الزمان عب  من ج�شيد  التجريد مقرباً  عن 
مر الذي م التعبر عنه ي الدرا�شات اجغرافية  لها تاأثرها الوا�شح ي تكوينه. وهو الأ
�شياء، ي حاولة للتعبر  ب�شخ�شية امكان، ا�شتغلًل للمجاز اللغوي الذي يقوم بت�شخي�س الأ
ن�شانية، بل الزمانية كذلك، ي  بعاد اح�شارية والثقافية والإ عن قدرة امكان على اختزان الأ

داخله ما يجعل من كل مكان �شيئاً فريدا1ً.

باغة �مكان �ل�ردي
امكان وتوظيفه ي رواية اخما�شن
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بامكان  الوعي  هذا  عن  التعبر  جلى  وقد 
كلمة  اأن  نرى  ال�صرد، حن  ثم ي  ومن  اللغة،  ي 
الفعل  من  امكان  ا�صم  �صرفيًا  تعني  )مكان( 
حيث  والتخلق،  بالتكون  اموحي  )كان(  الازم 
بالذات  الوعي  الوعي بامكان جزءًا من  �صي�صبح 

وما يحيط بها.
ومن ناحية اأخرى، يعتر عديد من الدار�صن 
واأن  احديثة،  امدينة  نتاج  احديث  ال�صرد  اأن 
منه؛  فكاك  ل  اأمر  والرواية  امدينة  بن  اموازاة 
ي  وامدينة  الرواية  بن  العاقة  »غدت  فقد 
مهمة  اأ�صا�صية  مو�صوعة  الغربي  النقدي  الراث 
من امو�صوعات التي مكن انطاقًا منها وخالها 
الروائين  جارب  من  كبر  قطاع  على  التعرف 
الفني  التطور  معام  على  التعرف  عن  ف�صًا 

للرواية احديثة وامعا�صرة«2.
يتخذ امكان، اإذن، ي ال�صرد امعا�صر اأهمية 
�صا�صية التي  كرى من حيث هو اأحد العنا�صر الأ
بحيث  ف�صائه،  ت�صكيل  ي  ال�صرد  عليها  يعتمد 
»الزمن  اإن  اإذ  الزماي؛  للوعي  قرينًا  ي�صبح 
فرتبط  امكان  اأما  النف�صي،  دراك  بالإ يرتبط 
النف�صي  دراك  الإ ي�صقط  وقد  اح�صي،  دراك  بالإ
ينحو  �صقاط  الإ وهذا  امح�صو�صة«3،  �صياء  الأ على 
امكان  ت�صور  ي�صر  حن  ال�صردي  التعامل  اإى 
داخل ال�صرد مقرنًا بالروؤية التي يحاول ال�صارد 
التي جعل  الروؤية ذاتها  اأن يبثها ي ن�صه، وهي 
من  معاجته  تتم  عن�صرًا  امكاي  العن�صر  من 
خال ام�صتوى الب�صري والت�صكيلي لي�صهم ي بناء 
بال�صمات  التاعب  لل�صارد  ي�صوغ  ما  وهو  ن�صه، 
نحو  »ينجذب  الذي  فامكان  للمكان؛  امح�صو�صة 
اخيال ل مكن اأن يبقى مكانًا ل مباليًا ذا اأبعاد 

هند�صية وح�صب، فهو مكان قد عا�س فيه ب�صر، لي�س 
ب�صكل مو�صوعي فقط، بل بكل ما ي اخيال من 
العن�صر  هذا  مع  التعامل  ي�صوغ  ما  وهو  حيز«4، 
الباغية  �صحناتها  حمل  �صردية  تقنية  بو�صفه 
اخا�صة النابعة من انحرافها عن �صكل وجودها 
التقنية  هذه  عاقة  خال  من  خا�صة  الواقعي، 
مر الذي  خرى، وهو الأ بجوانب ال�صرد وتقنياته الأ

بداعية اخا�صة. منح امكان �صماته الإ
lll

اأحد  بو�صفه  هل�صا  غالب  اإى  النظر  مكن 
وائل  الأ العرب  امبدعن،  بل  الروائين،  اأولئك 
يتخذها  التي  همية  الأ اإى  جماليًا  انتبهوا  الذين 
دبي، وذلك  امكان داخل الوعي ثم داخل العمل الأ
من خال ترجمته امبكرة لكتاب جا�صتون با�صار 
جماليات امكان5، ثم ي كتابته النقدية عن امكان 
كتاب  ي  جمعها  التي  الرواية  ي  اجماي  واأثره 

امكان ي الرواية العربية6.

واإذا كان غالب هل�صا قد ميز بن ثاثة اأنواع 
فقد  ال�صردية،  امعاجة  حيث  من  ماكن  الأ من 

نواع اإى: ق�صم هذه الأ
حداث،  »امكان امجازي، وجده ي رواية الأ
دوره  يتجاوز  ول  لوقوعها  �صاحة  ح�س  وهو 
ال�صخ�صيات  تفاعل  عن  يعر  ول  التو�صيح، 
تعامل  عر  يتحدد  الذي  النوع  وهو  واحوادث«. 
ي�صبح  بحيث  التقليدي،  الق�س  ي  معه  الروائي 
والنوع  فيها.  له  اأثر  ول  حداث  لاأ خلفية  جرد 
الثاي هو »امكان الهند�صي، وت�صوره الرواية بدقة 
م�صافاته  فتعي�س  الب�صرية  اأبعاده  تنقل  حايدة 
وتنقل جزئياته من غر اأن تعي�س فيه«. وهو النوع 
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الذي يتواتر وجوده ي التعامل الواقعي مع ال�صرد، 
بكونه  الحتفاظ  مع  ال�صابق  للنوع  تنمية  وهو 
فهو  الثالث  النوع  اأما  للحوادث،  م�صرح  جرد 
»امكان بو�صفه جربة حمل معاناة ال�صخ�صيات 
امتلقي  خيال  وتثر  للمكان  وروؤيتها  واأفكارها 
في�صتح�صره بو�صفه مكانًا خا�صًا متميزًا«7، ومن 
خال هذا التق�صيم تت�صح روؤية غالب هل�صا مدى 
نواع، كما يت�صح ميله  فعالية كل واحد من هذه الأ
يعتره  الذي  الثالث  النوع  اإى  كروائي  اجماي 
يبدو ي  اإذ  الن�س؛  فعالية ي داخل  نواع  الأ اأكر 
ومثرًا  وروؤيتها،  بال�صخ�صية  ارتباطًا  اأكر  نظره 
اأدوات  من  ميزًا  �صد  الأ وهو  وخياله،  للمتلقي 

.ájÒÑ©àdG »FGhôdG

والناقد،  وامرجم  الروائي  هل�صا،  غالب  اإن 
التعامل  ذلك  امكان  مع  التعامل  اإى  اإذن  ميل 
ي  امكان  لي�صبح  الباغي،  اجماي  ال�صردي 
روايته عن�صرًا اأ�صًا فعاًل و»لي�س عن�صرًا زائدًا 
معاي  ويت�صمن  اأ�صكاًل  يتخذ  فهو  الرواية؛  ي 
هو  حيان  الأ بع�س  ي  يكون  قد  اإنه  بل  عديدة، 
 …òdG  ôe C’G  ƒgh كله«8,  العمل  وجود  من  الهدف 
لكتاب  تقدمه  ي  بنف�صه  هل�صا  غالب  يوؤكده 
احديث  �صلف  الذي  امكان،  جماليات  با�صار 
اإى  يفتقد  دبي حن  الأ »العمل  اأن  يقرر  اإذ  عنه، 
امكانية فهو يفقد خ�صو�صيته وبالتاي اأ�صالته«9, 
خال  من  هل�صا  غالب  جربة  ي  يت�صح  ما  وهو 
امكان  تركز على  التي  تلك  مثل  بع�صها،  عناوين 
ثلثة  رواية  مثل  �صا�صي،  الأ العن�صر  بو�صفه 
وجوه من بغداد. و�صوف حاول الدرا�صة من هذا 
امنطلق الوقوف على التعبر ال�صردي عن امكان 
لدى غالب هل�صا من خال الركيز على تقنيات 

امكان الروائي ي رواية اخما�شن.

تقنيات امكان الروائي ي اخما�شن

 ájGhôdG  (1975) اخما�شن   ájGhQ  ó©J
الثانية لغالب هل�صا بعد رواية ال�شحك (1971), 
جموعته  بعد  له  الثالث  بداعي  الإ الكتاب  وهي 

الق�ص�صية وديع والقدي�شة ميلدة (1969).
 kÉjƒb يبدو ح�صور امكان ي رواية اخما�شن
العمل،  روؤية  واإ�صباغ  ت�صكيل احدث  على م�صتوى 
تلك التي تنطلق من العنوان، فاخما�صن هي تلك 
الربيع  بدايات  ي  م�صر  على  تهب  التي  الرياح 
باأتربة  حملة  الكرى  ال�صحراء  من  قادمة 
فيبدو  ال�صم�س،  وتغّيب  تلون اجو  ورمال �صفراء 
تربة،  الأ هذه  ب�صبب  معتمًا  مغلقًا  امفتوح  امكان 
كما ي�صبح �صاغطًا وخانقًا كذلك، وهي ال�صفات 
التي تركز الرواية عليها وتدور حولها من خال 
ي  يعي�س  الذي  ردي  الأ ال�صحفي  غالب  �صرد 
وعاقاته  به  مر  التي  احوادث  عن  القاهرة 
بالقاهرة وب�صخ�صيات اأخرى10، متخذًا منطلقه 
منذ البداية حظة ا�صتثنائية �صاغطة مثل موؤثرًا 
مهمًا على نف�صية ال�صخ�صيات التي يحكي عنها، 
اإى  اأحيانًا  غالب  عند  ال�صاردة  نا  الأ تتحول  كما 
ما  هذا  وكل  الغائب،  ب�صمر  الرواية  �صورة 
ي�صوغ روؤية تفا�صيل امكان من خال عن فاح�صة 
له ووافدة عليه واإن ارتبطت به، كما يرر الركيز 
على عاقة هذه التفا�صيل بال�صخ�صيات ام�صغوطة 
هو  امقهورة  ال�صخ�صيات  �صرد  ليبدو  داخله،  ي 
�صا�س الذي ينبني عليه خطاب الرواية: »اأح�س  الأ
تلك  يراها م�صغوطة بفظاظة و�صط  بالقهر وهو 

ج�صاد ذات الرائحة النفاذة«11.  الأ
خا�صة  بعاقة  هكذا،  توحي،  البداية  اإن 
القهر  �صمات  ي�صفي  الذي  الروائي  امكان  مع 



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 332011

اإن  الرواية.  ي  ال�صخ�صيات  على  والختناق 
الفقرة  ي  توبي�س  الأ ازدحام  عن  الناج  ال�صغط 
على  ال�صارد،  �صوت  يرى  فيما  يقع،  م  ال�صابقة 
كليًا  عليها  وقع  بل  )ليلى(  ال�صخ�صية  ج�صد 
)يراها م�صغوطة(، وهو ما ينم عن روؤية وا�صحة 
»ليقت�صر  امكان  اأن  ذلك  واأثره؛  امكان  لت�صكيل 
اأبعادًا هند�صية وحجومًا، ولكنه ف�صًا  على كونه 
ُي�صتخرج  امجردة  العاقات  من  نظام  ذلك  عن 
ُي�صتمد من  �صياء امادية املمو�صة بقدر ما  من الأ
امجرد«12,  الذهني  اجهد  اأو  الذهني،  التجريد 
وهو ما مكنه من اأن يفتح الباب مناق�صة �صمات 
امكان الروائي وتقنيات التعبر عنه ي مثل هذه 

.ájGhôdG

امكان انعكا�س لل�شخ�شية وموؤثر فيها

ال�صخ�صية،  ببناء  هل�صا  غالب  رواية  تهتم 
بهذا  تخرج  لكي  ال�صردية  مكانات  الإ كل  وت�صتغل 
البناء مت�صقًا مع الروؤية ال�صردية التي تقوم عليها 
مر الذي يت�صح ي اخما�شن؛ اإذ  الرواية، وهو الأ
تبدو العاقة مع امكان اإحدى اأهم تقنيات ال�صرد 
لديه، وهي الطريقة التي يبدو امكان فيها »كما لو 
فكار وام�صاعر واحدو�س،  كان خزانًا حقيقيًا لاأ
يوؤثر  متبادلة  عاقة  وامكان  ن�صان  الإ بن  وتن�صاأ 
روؤية  اإى  خر«13، ما يحيل  الآ فيها كل طرف ي 
روؤية  من  تغر  ال�صردي  داء  لاأ ن�صبيًا  حديثة 
ترى  كانت  التي  تلك  ال�صرد،  التقليدية ي  امكان 
امكان جرد خلفية تتحرك اأمامه ال�صخ�صيات. 
ال�صارد  روؤية  �صا�س عن  الأ اإن امكان هنا يعر ي 
للكون وكيفية التعبر عن هذه الروؤية مع ا�صتغال 

دوات اجمالية فيها. اإحدى اأهم الأ
اأ�صلفنا،  يلتقط غالب هل�صا �صخ�صياته، كما 

ي حظات ا�صتثنائية من الن�صغاط والقهر حت 
وطاأة الغراب اأو قهر امجتمع اأو القهر ال�صيا�صي، 
لكنه ي اخما�شن يدعم ا�صتثنائية تلك اللحظات 
موؤثرًا  امكاي  جليها  يكون  ا�صتثنائية  بعا�صفة 
تربة  الأ اإ�صهام  طريق  عن  ال�صخ�صيات  تلك  ي 
امكان  بانغاق  ح�صا�س  الإ دعم  ي  اخما�صينية 
تتحول  اإذ  داخله؛  ي  ال�صخ�صية  وحب�س  امفتوح 
لون:  لها  لي�س  مباٍن  هياكل  جرد  اإى  القاهرة 
�صفحة  على  منعك�صًا  اجامعة،  كوبري  »على 
ال�صائرون  كان  والعتمة،  بالغبار  الكابية  ال�صماء 

اأ�صباحًا يحدد اأطرهم �صوء ام�صاء ال�صحيح«14.
قلب  ي  كذلك،  العا�صفة،  اأ�صهمت  لقد 
على  منعك�صًا  الكوبري  نرى  اإذ  ال�صورة؛  جوانب 
نظر  ي  ال�صائرون،  ويتحول  ال�صماء،  �صفحة 
مامح  لهم  لي�صت  اأ�صباح  جرد  اإى  ال�صارد، 
لتلك  انطاق  نقطة  بذلك  حققن  وا�صحة، 
الغراب  من  عنها  التعبر  يحاول  التي  احالة 
والرغبة ي الهرب، غر اأنه ي و�صط تلك العتمة 
يلمح ما يكّون ت�صكيًا ب�صريًا يراوح بن ال�صوء 
ي  اخافتة  �صواء  الأ ت�صهم  ناحية  فمن  والعتمة؛ 
�صباح ال�صائرة، ومن ناحية اأخرى  حديد اأطر لاأ
وا�صح  اأثر  ذا  ام�صهد  على  �صواء  الأ توزيع  يبدو 
نهاية  وي  م�صاءة  قليلة  »�صبابيك  الروؤية  ي 
الت�صطيب، ثم حديقة  الكوبري عمارة ي مرحلة 
كدغلن  تبدوان  ورمان،  الأ وحديقة  احيوانات 
اأ�صودين«15، وهنا نرى اأن الروؤية يتم تو�صيعها من 
كر قربًا  ماكن الأ �صخا�س امحيطن والأ جرد الأ
وي  ال�صارد،  بعن  امحيطة  جواء  الأ كل  لت�صمل 
�صورة تظهر ترابطًا ت�صكيليًا بن العنا�صر امكونة 
»امكان  اإى  ننظر  يجعلنا  اأن  مكن  ما  للمكان 
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ووجهات  والروؤيات  العاقات  من  �صبكة  بو�صفه 
الف�صاء  لت�صييد  بع�صها  مع  تت�صامن  التي  النظر 
التي  الدقة  بنف�س  يكون منظمًا  فامكان  الروائي، 
نظمت فيها العنا�صر«16. اإن ر�صم امكان على هذا 
النحو �صيبدو متممًا لعنوان الف�صل »عام الطرة 
مر�صحًا  لل�صارد  �صيبدو  امظلم  فامكان  والفزع«؛ 
ل�صناعة مفاجاآت �صيئة، ولذلك فهو يبداأ ي ر�صم 
خرى انطاقًا من  ال�صخ�صيات وجوانب امكان الأ

هذه الروؤية.
ال�صخ�صية  بن  امتبادلة  العاقة  اإن 
دواخل  عن  التعبر  ي  مهمًا  اأ�صا�صًا  تعد  وامكان 
ال�صخ�صيات، وهو ما اأكده اأي اأرنو حن قال: »اأنا 
امكان الذي اأوجد فيه«17؛ فعلى �صبيل امثال حدد 
النجاح  امقهورة،  ال�صينما  معهد  طالبة  ليلى، 
�صا�س؛ اإذ  الذي حلم به ي مظاهر مكانية ي الأ
فوتيات  للغاية،  �صخم  »فريجيدير  لديها:  اإنه 
عري�صة، اأ�صواء غر مبا�صرة، �صبابيك تطل على 
النيل«18، وهو هذا التحقق امكاي للنجاح امتخيل 
الذي �صوف يحيل اإى عك�صه الواقع عليها، حيث 
الذي  امكان  �صمات  مامًا  تنعك�س  اأن  مكان  بالإ
على  الواقعن  والف�صل  بالقهر  لتوحي  فيه  تعي�س 

ال�صخ�صية.
امكان  اإن  بل  القهر،  على  مر  الأ يقت�صر  ول 
يوؤدي، كذلك، دور مفجر الذكريات بالن�صبة اإى 
ال�صخ�صية حن تكون العاقة ذات تاريخ بالن�صبة 
ماكن التي عراها معًا م�صحونة  اإليها: »ما زالت الأ
الق�صر  النيل،  كوبري  امتقطعة:  ليلى  بتداعيات 
 ôe C’G  ƒgh اجامعة«19,  كوبري  اجديد،  العيني 
الذي توؤكده عاقة ال�صخ�صية بامكان، تلك التي 
داء اللغوي ي جملة �صغرة؛  تبدو على م�صتوى الأ

جرد �صوؤال تطرحه ليلى على غالب: »اأنا عايزة 
 hóÑj Éægh ,20»اأعزمك عالغدا... بتحب تاكل فن؟
مكان الطعام اأهم من الطعام ذاته بالن�صبة اإليها، 
وهو ما يطرح التاأكيد على اأهمية امكان بالن�صبة 
اإى ال�صخ�صيات، كما تبدو هذه العاقة امتبادلة 
ي  مهمة  لركيزة  مثلة  وال�صخ�صية  امكان  بن 
الرواية ما  ال�صردي واجماي ي  بناء اخطاب 
يجعل من تواترها على مدار الرواية اأمرًا مرتبطًا 
ماكن  بتعدد ال�صخ�صيات وتعدد اأماكنها، تلك الأ
اأماكن  اأو  مفتوحة  اأماكن  كونها  بن  تختلف  التي 

مغلقة.
الرواية  ي  امغلقة  ماكن  الأ اأهمية  لتقت�صر 
حاطة  بعاد مكن الإ على كونها م�صرحًا حدد الأ
هذه  اإن  بل  ب�صهولة،  فيه  تقع  التي  حداث  بالأ
حيان اماذ الذي تلجاأ  ماكن مثل ي بع�س الأ الأ
بو�صكو  هري  لقول  م�صداقًا  ال�صخ�صيات،  اإليه 
هل�صا  غالب  وترجمه  با�صار  عنه  نقله  الذي 
بعباراته اخا�صة حن قال: »كلما كان البيت قويًا 
مر الذي يتحقق  كانت العا�صفة متعة«21، وهو الأ
اإحدى  فيها  تراقب  التي  ام�صاهد  ي  بو�صوح 
خلف  من  اخما�صينية  العا�صفة  ال�صخ�صيات 
باأمان  ال�صخ�صية  معه  ت�صعر  متن  �صباك  زجاج 
امكان  من  مهمًا  انعكا�صًا  مثل  ما  الختباء22، 
على ال�صخ�صية، واإن كان ذلك امكان مثًا للنوع 

الهند�صي الذي اأ�صار اإليه غالب هل�صا.
توحد  عر  يتم  الرواية  ي  الداخل  ر�صد  اإن 
ال�صخ�صية معه ي مقابل اخارج، خا�صة حينما 
ي  ال�صخ�صية  لتبداأ  بيتًا،  هذا  الداخل  يكون 
جدلية  ي�صنع  ما  مكانها  على  �صفاتها  اإ�صقاط 
متد ظالها على الرواية، وبحيث »ي�صكل الداخل 
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حدة  اجدل  ولهذا  جدليًا،  انق�صامًا  واخارج 
 ƒgh �صيء«23,  كل  ح�صم  التي  والا  الَنعم  جدل 
ما مد اأثره على روؤية ال�صخ�صية لنف�صها، خا�صة 
حن تعرف اأن اج�صد ما هو اإل ق�صرة تواجه بها 
ق�صرة  باأّن ذلك اج�صد هو جرد  »ي�صعر  العام 
خارجية لروح متوقدة، لعنف له �صابة الفولذ، 
يح�س بج�صده خارجه، ومن خال هذا النف�صام 
وى مواجهة بوؤ�س  بينه وبن ج�صده تبداأ اخطوة الأ

العام الذي هجم عليه مباغتًا ل يرحم«24.
ي  امكان  عند  تتوقف  ل  الرواية  اأن  غر 
حدوده الداخلية، ليبدو التوحد بالعام �صائرًا ي 
ال�صخ�صية  بداخل  ما  يعك�س  اأحدهما  اجاهن؛ 
ب�صمات  يلقي  خر  والآ و�صماته،  امكان  اأبعاد  على 

امكان على هذه ال�صخ�صية.
ي  اخما�صن  فيه  توؤثر  الذي  الوقت  ففي 
اخما�صن  حالة  امتداد  حيث  من  ال�صخ�صية 
فاإن  اخانق،  ال�صلبي  واأثرها  الرواية  مدار  على 
هذا ال�صعور يظهر مرة اأخرى حن يدخل الراوي 
)غالب( اإى ام�صعد مع �صديقته حيث » يختنقان 
ي ذلك ال�صندوق احديدي، فعادت اإليه كوابي�س 
والراب،  والامبالة  وال�صمت  الفزع  النهار: 
خارجًا  يخطو  اأن  مجرد  به  مرب�صة  له  تراءت 

من ام�صعد، اأخذ ج�صده ير�صح بالعرق«25.
مكانًا  بو�صفه  للم�صعد  اخانق  التاأثر  اإن 
�صيقًا ل يتخذ جاًل لطرح تاأويات �صيكولوجية 
بقدر ما يعد امتدادًا لذلك ال�صعور الذي ي�صقطه 
امكان الروائي على ال�صخ�صيات، ما يدعم فكرة 

الن�صحاق التي تركز عليها الروؤية ال�صردية.
باأبعاده  امكان  هذا  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

عر  وذلك  موؤثرًا،  ظل  قد  الثابتة  الهند�صية 
انفعالت  �صقاط  لإ بعاد ذاتها  الأ التعامل مع هذه 
ال�صخ�صية عليها، بحيث »يبدو اأن اإجاز ال�صورة 
يت�صمن قرارات ي�صدرها العقل مع اأخذ متطلبات 
عام الروؤية ي العتبار«26، وهو ما يتم حقيقه 
ي رواية اخما�شن ي موا�صع عدة؛ فعلى �صبيل 
امثال يتم اإ�صقاط �صخ�صية ب�صيوي )�صاعي وكالة 
فيون( على جغرافيا امكان الذي  نباء مدمن الأ الأ
»حواري  كالتاي:  امكان  ر�صد  ليظهر  ي�صكنه، 
بولق اأبو العا متد طويلة دون نهاية مثل كوابي�س 
با�صتقامة  متد  رئي�صي  �صارع  فيون،  الأ مدمن 
وتدور،  وتلتف  ال�صيقة،  احواري  تتفرع  وعنه 
حتى لتفاجاأ باأنك دخلت اأحد البيوت بينما تظن 
نف�صك اأنك مازلت ي ال�صارع، ويدور ب�صيوي مع 
اأخرى  مرة  طريقه  ويكت�صف  ويتوه  احارات  تلك 
 OÉ©H C’  ó°UôdG  Gòg  ¿EG اأخرى«27.  مرة  يتوه  ثم 
امكان ل يغر فيها، لكنه ياحظ منها ما مكن اأن 
ينطبق على �صخ�صية ب�صيوي كما ر�صمها فيبدو 
ف�صاءات  ت�صبه  �صوارع  ي  يعي�س  فيون  الأ مدمن 
فاعي التي ل مكنك  عقله املتوية امتداخلة، كالأ
فك طا�صمها ب�صهولة، بحيث يوؤدي امكان، هكذا، 
باأو�صافه ر�صالة روائية مهمة، فنحن »ي الرواية 
وعنا�صر  اأجزاء  واإما  خا�صًا  ف�صاء  نواجه  ل 
التي  هي  فالروؤية  خا�صة،  بطريقة  اإليها  منظورًا 
التي  الذاتية  اأو  امو�صوعية  بامعرفة  �صتمدنا 
اأن هذه  حملها ال�صخ�صيات عن امكان«28، غر 
العاقة نف�صها هي التي يتم تطويرها ي الرواية 
اإى  بالن�صبة  تاأويلية  دللة  ذات  عاقة  لت�صبح 
تخلق  اأنها  وظائفها  اأهم  من  يكون  القارئ، حن 
»الف�صائية التي توؤثر على الفعل التاأويلي من حيث 
باإدماجه  مولدًا  مطابقًا  حقًا  يخلق  الن�س  اإن 
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 Ée ƒgh ,29»القارئ ي عاقة دينامية مع الن�س
اإى عام ي�صبه عامه، ل  القارئ  اإدخال  يتم عر 
تتغر فيه �صمات امكان اأو اأبعاده بل تتغر دللته 
يقوم  التي  الروؤية  تلك  ال�صمات مع  ح�صب تطابق 
القارئ نف�صه با�صتخراجها من الن�س، ما يجعل 
عاقته بامكان والن�س امعر عنه عاقة جدلية 

�صا�س. اإيجابية ي الأ
ي  ماحظته  مكن  الذي  ذاته  مر  الأ وهو 
الذي  امكان  مع  )غالب(  البطل  ال�صارد  عاقة 
العتيقة  اإى موا�صفاته  والذي يحن  مثل ما�صيه 
وهدوئه وانعزاليته رغم قربه من و�صط القاهرة، 
امليء  امكان  مقابل  ي  ي�صكّنه،  الاتي  والن�صاء 
بكلمة  عنه  عر  الذي  وال�صو�صاء  �صواء  بالأ
ي  امكانن  هذين  و�صعنا  اإذا  خا�صة  »عامه«، 
وزارة  فيه  تقع  الذي  ريحان  ال�صيخ  �صارع  مقابل 
الداخلية، والذي يورد عنه م�صهدًا داًل يبدو فيه 
والتحقيق،  الحتجاز  من  توًا  خرج  وقد  البطل 
ليظهر ال�صارع كظلمة مهولة جعله اأ�صبه بحديقة 
نه كان ي�صر »بجوار �صور  اأغلقت اأبوابها، وذلك لأ
اإح�صا�س  قب�صتها،  ي  مازال  باأنه  ي�صعر  الوزارة، 
ح�صا�س  الإ اإنه  هو«30،  كما  مازال  والقهر  الكاآبة 
الذي ي�صيطر على اأماكن اما�صي وعام احا�صر 
الذي  القهر  الناج عن  للخواء  انعكا�صًا  فيجعلها 
ن »اإ�صفاء �صفات مكانية على  ي�صعر به، وذلك لأ
فكار امجردة ي�صاعد ي ج�صيدها، وت�صتخدم  الأ
التعبرات امكانية بالتبادل مع امجرد ما يقربه 
فهام«31، ما يعود بنا مرة اأخرى اإى فكرة  اإى الأ
يتم  وهكذا  الن�س،  مع  يجابية  الإ القارئ  عاقة 
لت�صبح  امكان  على  ال�صخ�صية  م�صاعر  اإ�صقاط 
ال�صردية  الروؤية  عن  التعبر  من  اقرابًا  اأكر 

وخطابها.

بامكان  الروائية  ال�صخ�صية  عاقة  اإن 
اأو قل  اإذن، عاقة معقدة ي �صورة ما  الروائي، 
مراكبة وتبادلية ي �صورة ل مكن فك �صفراتها 
اأن  مكنها  وا�صحة  �صردية  روؤية  طريق  عن  اإل 
الروؤية  تلك  القارئ  لتمنح  كليهما  بن  ت�صفر 
يتم عن طريق  الت�صفر  اأن هذا  الوا�صحة، غر 
جموعة من التقنيات ال�صردية التي تربط امكان 

بعنا�صر ال�صرد امختلفة.
امكان وحركة الزمن ال�شردي 

اأهم  اأحد  وامكان  الزمان  ارتباط  يعد 
الن�صبية  اأحدثته  ما  احديث،  العلم  منجزات 
علم  »ا�صطدم  حن  ن�صاي  الإ الوعي  ي  اأثر  من 
عن  ن�صاأت  التي  ال�صعوبات  من  بعدد  الفيزياء 
هذه  حل  واأ�صفر  امطلقن  وامكان  الزمان  قبول 
ال�صعوبات بوا�صطة النظرية الن�صبية التي و�صعها 
التواأمن  العمودين  هذين  تدمر  عن  اآين�صتن 
للفيزياء الكا�صيكية«32، ومن هنا �صيبدو مفهوم 
مثًا  بالزمكانية،  ترجم  ما  اأو  الكرونوتوب، 
بو�صفه  امكان  مفهوم  تطوير  ي  مهمة  لنعطافة 
انتقل  الذي  مر  الأ وهو  للحركة،  احيوي  امجال 
بداعية ما مكننا من روؤية انعكا�صه  اإى الروؤى الإ
ي  الروائي  للمكان  هل�صا  غالب  معاجات  على 

روايته التي نحن ب�صددها.
باإمكانية  الرواية  ي  وامكان  الزمان  يرتبط 
حداث عر  تو�صيع جال احركة بالن�صبة اإى الأ
تركيب  تعيد  التي  تلك  امونتاج،  تقنية  ي�صمى  ما 
حداث، ل على ح�صب ترتيب حدوثها التاريخي،  الأ
روؤية  ح�صب  امكان  ي  توزيعها  لطرق  تبعًا  ولكن 
ب�صورة  يتحقق  الذي  مر  الأ وهو  وا�صحة،  فنية 

متكررة عر ن�س رواية اخما�شن.
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الرواية  ي  وامكان  الزمان  بن  الربط  يتم 
ي  ت�صهم  �صردية  تقنية  معاجات  طريق  عن 
 Flash الزمني  ال�صتباق  واأهمها  الروؤية،  تو�صيع 
ا�صتخدامها  يتواتر  التي  التقنية  forward، وهي 

خال  من  منها  مرة  عديدة؛  مرات  الرواية  ي 
من  ومرة  الراوي،  �صوت  مثل  الذي  غالب  وعي 
خال وعي ليلى، ويبدو رابط امكان بن الزمانن 
هم،  اللذين يحدث بينهما النتقال هو العن�صر الأ
ي  غالب  كان  عندما  يحدث  ول  الأ فال�صتباق 
حيث  العامة،  امباحث  مبنى  ي  التحقيق  انتظار 
يتبلور القهر ي �صوره الغفل النقية، وبعد و�صفه 
الدقيق مكان النتظار يفتح الباب لتوقع ما �صوف 
وبعده،  التحقيق  اأثناء  ي  بعد  فيما  له  يحدث 
اأماكن  ي  التالية  حداث  الأ على  ال�صرد  لينفتح 
حجز  يتم  مظلمة  بزنزانة  تبداأ  اأخرى  متعددة 
اأخرى حن  مر مرة  الراوي فيها33، ثم يتطور الأ
ي  ليبداأ  التحقيق،  ينتظرون  من  لي�صف  يعود 
القلعة  �صجن  زنازين  فيه  ي�صف  جديد  ا�صتباق 

حيث امعتقلون ال�صيا�صيون34.
الواقعي  الزمن  بن  تربط  التي  الروابط  اإن 
�صا�س  الأ ي  هي  الفقرات  هذه  ي  وال�صتباق 
والتعذيب  والتحقيق  ال�صجن  اإذ  مكانية؛  روابط 
منه  ينطلق  الذي  للمكان  �صا�صية  الأ ال�صمات  هي 
ماكن هنا اأماكن �صاغطة وقاهرة  التخيل. اإن الأ
ن يكون توقعها  بطبيعتها، تفتح الباب لل�صخ�صية لأ
يكن  »م  �صوءًا،  اأكر  هو  ما  ناحية  ميل  دائمًا 
ذلك تعذيبًا فيما بدا لغالب، بل كان اأ�صبه بطق�س 
عتيق، بطق�س �صحرة يجري ي �صوء القمر، وتلك 
الولولت اكت�صبت طابع بكاء كوي«35، اإنه الكابو�س 
الذي يبداأ ي تخيله منذ حظة دخوله اإى مبنى 

عامة  الرواية  مدار  على  �صتبقى  التي  الوزارة، 
للقهر  اأيقونة  بو�صفه  امكان  �صغط  على  مهمة 
ال�صبحية  والروؤية  الظلمة  �صفات  تدعمه  الذي 
مر  ح�صا�س بامراقبة الدائمة والت�صلط، وهو الأ والإ
التي  الرواية  اأماكن  الذي ين�صحب على كثر من 

مثل امباحث ذروتها.
عن  ا�صتكماله  يتم  الذي  نف�صه  مر  الأ وهو 
يقوم  حن   ،Flash back ال�صرجاع  طريق 
امحكوم  القاتل  حكاية  با�صرجاع  الراوي 
يكون  حتى  الفكرة  لتو�صيع  حاولة  ي  عدام،  بالإ
اخيال منطلقًا من امكان ومو�صعًا له عر اخيال 
ي الزمن، ولتبدو العاقة اجدلية بينهما متحولة 
اإى عاقة تكاملية ي ال�صرد؛ اإذ اإنها �صتوؤدي ي 
�صلي اإى تعميق ذلك  النهاية عند العودة للمكان الأ
ال�صخ�صية  داخل  ي  وجذيره  بالقهر  ح�صا�س  الإ
ن... ملوؤه بتوقع ال�صقوط  »هذه ام�صرة تتخلله الآ
امفاجئ«36، وهو ما يوؤكد الدور الذي يوؤديه امكان 

ي بناء ال�صخ�صية لدى غالب هل�صا.
امجال  التخيل من  يو�صع  اأخرى  وي منا�صبة 
ما  ا�صتباقاتها  ي  ليلى  تتخيل  حن  امكاي، 
يحدث  ولن  نظرها،  وجهة  من  يحدث،  �صوف 
مر  الأ الرواية،  داخل  الفعلي  ام�صتوى  على  اأبدًا 
الذي ينا�صب �صخ�صية ليلى التي تبني م�صتقبلها 
امواقف  من  نف�صها  وتنتزع  اليقظة،  اأحام  ي 
الروللي  »�صار  كذلك:  التخيل  خال  من  ال�صيئة 
تكون  اأو  موت  لو  ودت  ثقيل،  ركود  عليها  وهبط 
ال�صقة،  اآخر )انفتح باب  اأخرى ي مكان  اإن�صانة 
بالعنف  امغلف  الوجه  ذلك  يطل  كان  خلفه 
تلك  تبعد  اأن  جاهدة  حاولت  ب،  الأ وجه  امنذر، 
تعرف  كانت  الروللي  زحام  و�صط  ال�صورة(. 
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اإن القهر الواقعي  ماذا تريد: عتمة حجرتها«37، 
عاقة  لهما  ال�صابقة  الفقرة  ي  امتخيل  والقهر 
مر الذي  وثيقة بامكان: الروللي وال�صقة، وهو الأ
متمثًا  النهاية  ي  تريده  ما  حدد  ليلى  يجعل 
العزلة  بدللة  امظلمة(  )حجرتها  اآخر  مكان  ي 
امفقودة.  اخ�صو�صية  اإى  ام�صافة  الوا�صحة 
�صا�س،  الأ ي  ماكن  بالأ عاقة  له  ليلى  خيال  اإن 
ولذلك فاإنه ين�صئ م�صتقبله اخا�س الذي تتوقعه 
�صد  التح�صن  من  نوعًا  التوقع  هذا  ليبدو  هي، 
هجمات ام�صتقبل امجهول، غر اأنه على ام�صتوى 
التقني يتم تو�صيع دائرة امكان والتحرر من اأ�صره 
امادي عن طريق عمل الوعي ي الزمان ي اأكر 
بنائية  ركيزة  مثل  الذي  مر  الأ وهو  اجاه،  من 
من  مهمًا  جانبًا  مثل  كما  اخما�شن،  رواية  ي 
روؤيته اجمالية والت�صكيلية للمكان؛ تلك التي يبن 
ال�صارد: »هنا يتحطم  وعيه بها عن طريق تعليق 
حداث، حاول اأن تبداأ من  الت�صل�صل التاريخي لاأ
زاخرًا  منها  ينفلت  الت�صل�صل  ذلك  ولكن  جديد، 
كا�صرين  والتحطم  النفات  ليبدو  �صاخبًا«38، 
اخا�صة  للروؤية  ومقيمن  الواقعي  امكان  لنظام 
جديدة  وتراتبات  جديدة  »اأماط  اإنها  لليلى، 
ي  النظام  اختال  اإن  برج�صون:  يقول  للمكان، 

امكان لي�س اإل نظامًا غر متوقع«39.
على  مبكر  وقت  ي  اإذن  هل�صا  غالب  اعتمد 
على  العمل  ي  بنائية  ركيزة  بو�صفه  ال�صتباق 
حيًا  ومكانه،  زمانه  الروائي،  الف�صاء  تو�صيع 
بذلك تلك الركائز امعتمدة على مرجعيات واقعية 
اإى ركائز �صردية؛ اإذ اإن »املفوظ ال�صردي ي�صتمد 
ت�صمح  التي  امواقع  طبيعة  من  الفعلية  حققاته 
للقارئ باإقامة تقابل اأو تعالق حتملن بن العام 

لتوازي  بذلك  وتتو�صع  الواقعي،  والعام  اممكن 
الكلية  الدللة  َبْلورة  اإى  به  لتدفع  القارئ  ثقافة 
ا�صتغال  من  يجعل  الذي  مر  الأ وهو  للن�س«40، 
ا�صتخدامًا  ال�صورة  هذه  على  وامكان  الزمان 
ال�صردي،  للن�س  ي�صهم ي �صناعة باغة خا�صة 
خا�صة فيما يتعلق بامكان الذي ي�صبح ا�صتخدامه 
منطقة  يخلق  ما  ال�صورة  ت�صكيل  بفكرة  مقرنًا 
وال�صورة  الباغية  ال�صورة  بن  وا�صحة  تقاطع 
تعتمد  كلية  دللة  �صناعة  يخدم  وما  ال�صردية، 
على بنية ال�صخ�صية وانفعالتها ووعيها، وتهدف 
روؤية  ي  يتمثل  كلي  هدف  خدمة  اإى  النهاية  ي 

الدللة العامة للرواية.
امكان �شانع للحدث ال�شردي

عن�صرًا  ال�صرد  تاريخ  مدار  على  امكان  ظل 
العن�صر  ذلك  �صا�س  الأ ي  لكنه  مهمًا،  ت�صكيليًا 
فيه  تدور  الذي  العام  امناخ  و�صفه  يو�صح  الذي 
عن�صرًا  كونه  اإى  اأدى  الذي  مر  الأ حداث،  الأ
الذي  بالقدر  الن�س  �صناعة  ي  يتدخل  �صلبيًا، 
تكون فيه هذه اخلفية مهمة فقط وتبعًا للم�صاحة 

خرى. التي تركها العنا�صر ال�صردية الأ
اأن  كيف  ال�صابقة  ال�صفحات  ي  راأينا  وقد 
�صا�س على روؤية  ájGhQ اخما�شن قد انبنت ي الأ
مر الذي يجعلنا ننظر اإى  خا�صة للمكان، وهو الأ
طبيعة اللغة التي عر بها غالب هل�صا عن امكان 
حداث، فامكان  لي�صبح تبعًا لها اإيجابيًا وفاعًا لاأ
ي الن�س الروائي مكان متخيل وبناء لغوي »تقيمه 
وحاجته؛  التخييل  غرا�س  لأ ان�صياعًا  الكلمات 
�صاليب اللغوية  فامكان، اإذن، نتاج جموعة من الأ

امختلفة وامختلقة ي الن�س«41.
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اإى  هل�صا  غالب  لدى  امكاي  الو�صف  ينحو 
اأن ينظر اإى امكان بو�صفه فاعًا �صرديًا، ونظرة 
يف�صل  الذي  ام�صجر  »ال�صارع  مثل:  جملة  اإى 
يحر�صه  احيوان  حديقة  عن  ورمان  الأ حديقة 
جامعة  باب  اإى  كال�صهم  وينطلق  ختار  ن�صب 
القاهرة«42 تبن اأنه  يتم التعبر عن امكان بو�صفه 
واإذا  �صردي،  فاعل  عن  ومعرًا  بل  نحويًا  فاعًا 
كان تعبر مثل »ال�صارع يف�صل بن...« متواترًا ي 
ال�صتعمال العادي، واإذا كان الن�صب يقوم بدوره 
ي  كال�صهم،  ال�صارع  انطاق  فاإن  احرا�صة،  ي 
يجعل  تعبر  هو  ال�صديدة،  ا�صتقامته  على  دللة 
ال�صارع فاعًا لفعل حركي يبدو فيه هذا ال�صارع 
�صانعًا جزء من منظومة �صردية مرابطة، وهو 
التعبر الذي يتكرر مرة اأخرى بعد عدة �صفحات 
عن  قليًا  تختلف  ب�صورة  واإن  ذاته  بالتعبر 
�صابقتها: »وطلبت من ال�صارع الذي متد م�صتقيمًا 
كال�صهم ينفذ اإى ه�صبة امقطم... طلبت منهم 
جميعًا اأن يتوقفوا وينتظروا حتى ت�صتمتع مداعبة 

جرحها الغائر«43.
موقع  ي  البداية  ي  يقع  هنا  ال�صارع  اإن 
�صرديًا  فاعًا  يبقى  لكنه  النحوي،  به  امفعول 
لكنه  متد،  وهو  الطلب،  وتلقي  ال�صتماع  لفعل 
ماكن؛  لي�س ذلك المتداد ال�صاكن اماألوف ي الأ
فهو متحرك كال�صهم، مرة اأخرى، وهو ينفذ اإى 
اله�صبة لي�صنع حركته اموؤكدة مثيلتها ي اجملة 
بعن  ال�صارد  ياحظه  الذي  مر  الأ وهو  ال�صابقة، 
يجابي،  الرا�صد امكاي اموؤكد على فعل امكان الإ
نوا�صل  »نحن  به،  امفعول  موقع  ي  كان  لو  حتى 
ى بالغبار العا�صف،  ال�صر ي قلب حلة �صخمة ماأ
وكان الكوبري يهتز حت قدمينا كج�صد حي بفعل 

مرور ال�صيارات«44.

ماكن  اإن احركة واحياة اللتن تدبان ي الأ
هذه  من  هم  الأ الناج  هما  تتحرك  وجعانها 
الروؤية التي ل ترى ي امكان جرد بعد هند�صي 
عن  وا�صح  اإعان  لكنها  اخلفية،  بعمل  يقوم 
ما  ال�صرد  داخل  بعاد  الأ لهذه  الفاعل  الوجود 
ثر اجماي اأثرًا مت�صاعدًا على مدار  يجعل من الأ
على  ودعمه  ال�صغط  �صنع  ي  ي�صهم  ما  الن�س، 
ال�صخ�صيات التي ت�صعر بالقهر من كل العنا�صر 

التي حيط بها حتى امكان.
اأخرى، يقوم امكان بدور مهم ي  من ناحية 
ال�صخ�صيات،  بن  امختلفة  العاقات  اأنواع  �صنع 
وهو ما يظهر وا�صحًا ي معاجة امكان ي اجزء 
الرواية(  بعد  )ما  الرواية  من  خر  والأ الثالث 
القاهرة  خما�صن  من  غالب  فيها  يهرب  التي 
�صكندرية كماذ من �صغط امكان امختنق  اإى الإ
ختلفة  تبدو  العاقات  روؤية  اأن  غر  ال�صيق. 
وال�صاطئ  امغلقة  ماكن  الأ بن  وا�صح  ب�صكل 
لقهر  غالب  يتعر�س  امغلق  امكان  ففي  امفتوح؛ 
امطعم  نادل  يزعجه  عندما  ختلف  نوع  من 
هو  بات�صاعه  البحر  كاأن  البحر  اإى  وجهه  فيدير 
النادل  يريد هذا  القهر، وعندما  اماذ من هذا 
اأن يفر�س عليه طلبًا: »برة... م�س كده؟« يطلب 
غالب �صايًا على الرغم من اأنه كان ينوي اأن يطلب 
برة، لكن النادل اأبى اإل ا�صتكمال القهر: »ا�صرب 
يتجاور  الذي  مر  الأ وهو  اللن«45،  و�صيب  ال�صاي 
ي �صورة موحية مع ام�صهد ال�صابق الذي يرى فيه 
�صر جال�صة ي نف�س امكان امغلق  غالب اإحدى الأ
تتظاهر بال�صعادة، لكن فعل امكان امغلق يظهر ي 
م ل يفعان �صيئًا بالفعل �صوى اأنهما  ب والأ كون الأ

ينهران اأطفالهما با�صتمرار.
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ويظهر عمق هذا الت�صكيل عندما يخرج غالب 
اإى �صاطئ البحر ويجل�س ي مكانه الذي اعتاده، 
ام�صافات  اختال  خيال  اأعي�س  ذلك  »خال 
والروؤى، تلك التي تاأخذ طابعًا حادًا عند �صاكني 
حيث  امزدحمة«46،  وال�صوارع  ال�صيقة  ال�صقق 
يبدو التازم بن �صكل امكان وتركيب ال�صخ�صية 
عامًا  لر�صم  متد  مر  الأ اإن  بل  للعام،  وروؤيتها 
تلقي  التي  اخا�صة  �صماته  له  اخارج  ي  كامًا 
النا�س  ويرى  ماكن  الأ هذه  مرتاد  على  بظالها 
�صبه  ج�صاد  »الأ اإى  ينظر  فهو  منظورها؛  من 
العارية... تعطي دائمًا وهم اأنها مكنة بوفرة ل 
مثيل لها، ولكنها ي الوقت نف�صه بريئة، م�صفاة 
من اجن�س كاأنها اأج�صاد حارم«47، اإنها الروؤية 
امكان،  ي  تاحة  وبالإ بامكان  عاقة  لها  التي 
لكنها  فقط  اج�صد  على  لديه  لتقف  فالرغبة 
تتعلق، كذلك، بالت�صكيل الب�صري الذي توجد ي 
داخله؛ »فامراأة منهن ل ت�صبح مو�صوع رغبة اإل 
اإذا راأيتها تخرج من كابينتها وقد ارتدت ماب�صها 

واأخفت عريها«48. 
هكذا ي�صهم امكان ب�صورة وا�صحة ي ر�صم 
العاقات كما يراها غالب هل�صا، وهو ما ي�صوغه 
ي �صورة لغوية تهتم بهذا التداخل وتنتجه ن�صًا 
ي�صكل امكان وي�صكل من امكان �صخ�صياته و�صبكات 
عاقاتها، وهو ما يتكرر، واإن ب�صورة ختلفة، ي 
خرى التي تكون ي جموعها  عدد من امواقف الأ
خريطة للن�س مكنها اأن منحنا روؤيته ي و�صوح؛ 
التي عا�س فيها ب�صيوي �صاعي  ال�صوارع  فما بن 
�صلم  اأ�صفل  ال�صيقة  واحجرة  نباء،  الأ وكالة 
ب�صيوي  تبدو �صخ�صية  يعي�س فيها،  التي  الوكالة 
فيون الذي يتخلى عن اإطاره الذي يحيا  مدمن الأ

ي داخله عندما يحتك بحجرات امكاتب الوا�صعة 
دوار العليا، وير�صم لنا ال�صارد تلك  النظيفة ي الأ
�صور  جميع  من  الفكاك  حاول  التي  ال�صخ�صية 
ماكن واماب�س ويقوم بعمل  اأ�صرها، ليتحلل من الأ
عر�س �صربتيز اأمام ابنة امدير، لكن امكان يكون 
حا�صرًا بقوة ي اأثناء هذا الفعل كذلك، فهو يقف 
عند باب احجرة ويناديها، وعندما ل ترد يذهب 
اإى الداخل ويدير ظهره لل�صباك امفتوح ثم يبداأ 
يظهر  وال�صباك  الباب  بن  وما  عر�صه49،  ي 
ماكن  امجال وا�صعًا للحركة بالن�صبة اإى �صاكن الأ
�صديدة ال�صيق، كام�صرح الذي يتحرك عليه بطًا 
تلك  ي  متمثًا  جمهوره  يجعل  اأن  يحاول  لعر�س 
الفتاة التي اأ�صبحت بالن�صبة اإليه �صيدة ل يبتغي 
�صواها، لتكون نهايته الرجوع اإى اأماكنه ال�صيقة؛ 
اأنواع  من  نوع  ي  �صجن  زنزانة  اأو  القدم  منزله 

العقاب.
بت�صكيل  الرواية  ي  اإذن،  امكان،  قام  لقد 
جعل  التي  بال�صورة  ال�صخ�صيات  بن  العاقات 
فعله وا�صحًا ي ر�صم هذه العاقات، ومن ثم ي 
العاقات،  تلك  عليها  تقوم  التي  حداث  الأ تنمية 
راأى  التي  اخا�صة  الروؤية  يوؤكد  الذي  مر  الأ وهو 
الت�صكيلية  تطويره  واإمكانات  امكان  كاتبنا  بها 
يكاد  الذي  هم  الأ العن�صر  يجعله  ما  والتقنية 

يتخذ دور البطولة ي هذا الن�س.
خامة

بلغة امكان ي رواية اخما�شن

بها  عالج  التي  الطريقة  نرى  تقدم  فيما 
غالب هل�صا الت�صكيل امكاي ي رواية اخما�شن 
انطاقًا من روؤيته اخا�صة جماليات امكان كما 



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 412011

م  امكان  اأن  وكيف  با�صار،  كتاب  ي  ترجمها 
خلفية  مثل  ال�صرد  ي  عن�صر  جرد  لديه  يعد 
اأن  حيان  الأ بع�س  قارب ي  قد  اإنه  بل  حداث،  الأ
وام�صكلة  حداث  لاأ امحركة  البطولة  دور  يتخذ 

لل�صخ�صيات وانفعالتها.
ماكن ي الرواية قد تنوعت بن  واإذا كانت الأ
زقة؛  امكاتب وامنازل؛ بن اميادين وال�صوارع والأ
�صكندرية، فاإن هذه  بن ال�صجون ي القاهرة والإ
ماكن قد ظهرت ي النهاية ي �صورة مثل لوحة  الأ
كرى ي�صغط معظمها على ال�صخ�صيات ويخنقها 
اآثار  امتمثلة ي  امكانية  بالزمن وجلياته  متاأثرة 

اخما�صن على امكان.
ركز  قد  هل�صا  غالب  فاإّن  اأخرى،  ناحية  من 
ال�صيقة  الهند�صية  بعاد  الأ ذات  ماكن  الأ على 
على  والقهر  بالكاآبة  اإح�صا�س  من  ت�صفيه  ما 
انعدام  من  يجعل  الذي  مر  الأ وهو  ال�صخ�صيات، 

الروؤية �صمة تتكرر ي اأكر من م�صهد.
امكان  من  جعل  الذي  الب�صري  الر�صد  اإن 
الواقعي لدى غالب هل�صا مكانًا روائيًا فاعًا على 
الت�صكيلية  التقنية  هو  ليبدو  يجابي  الإ ام�صتوى 
اأزاحت روؤية امكان من جرد خلفية  التي  هم  الأ

م�صرح  جرد  بو�صفها  القارئ  يراها  حداث  لاأ
فّعال  عن�صر  اإى  حداث،  الأ خ�صبته  فوق  جري 
ال�صخ�صيات  عاقة  عن  للتعبر  الن�س  داخل 
خرى؛ فامكان  بالعام ال�صردي وبال�صخ�صيات الأ
هذه  عن  للتعبر  ت�صتعمل  لغوية  و�صيلة  »جرد 
بن  امكانية  العاقات  اأن  يرون  وهم  العاقات، 
قائم  اإى وجود �صيء ملمو�س  ج�صام ل حتاج  الأ
بذاته ا�صمه امكان اإل بقدر ما حتاج العاقة بن 
مواطني بلد ما �صيئًا ملمو�صًا ا�صمه امواطنة«50, 
وهو ما يحيل اإى التعامل الباغي مع امكان؛ فاإذا 
كانت الباغة تبغي ي اأحد اأهدافها ا�صتغال كل 
مكانات التعبرية امتاحة لتو�صيل دللة دقيقة  الإ
ي  امكان  فاإن  الت�صكيل،  على  ومعتمدة  وموحية 
هذه التجربة الروائية امتميزة م يكن جرد اأداة 
�صكال  الأ من  عددًا  كذلك،  اتخذ،  لكنه  فح�صب، 
ي  وباغية  مرنة  تقنية  جعلته  التي  والتحولت 
جازيًا  مكانًا  �صار  قد  اأنه  معنى  ذاته؛  الوقت 
�صلية، ليتم منحه حال وجوده  يتم جاوز دللته الأ
ي �صياق الن�س دللة اأخرى مغايرة، وجمالية ي 
الوقت ذاته، وهو ما امتازت به جربة غالب هل�صا 

uي اخما�شن
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جمال �شحّيد

مقولة  نبني  اأن  ن�شتطيع  الديكارتي،  الكوجيتو  غرار  على  موجود«.  اأنا  إذن  ا »اأتذّكر... 
ن الكائن الب�شري من دون ذاكرة وذكريات وتذكر  ن�شاي، لأ تربط بن التذكر والوجود الإ
وا�شتذكار ل مكنه اأن يحقق ذاتيته وجوهره. وُعنيت الدرا�شات احديثة، ي جالت الطّب 
دب، مو�شوع الذاكرة، وتطورت هذه الدرا�شات ي العقدين اما�شين بخا�شة،  والفكر والأ
القرن  الذاكرة قدمة جداً. ولكنها ي  بحاث عن  الأ باأن  الطّبي، علماً  ام�شمار  ل �شيما ي 
التا�شع ع�شر، ومع اكت�شاف الدكتور دي بروكا مواقع الِعّي )aphasie( والنطق ي تلفيف 
امّخ كف�شيف�شاء تتحكم كل قطعة فيها بوظائف  العلماء، و�شار  اأنظار  اأ�شبحت حّط  امخ، 

ح�شا�س والفعل والقول. دراك والإ الإ

طال �لذ�كرة ي رو�ية �لبكاء على �لأ
لغالب هل�سا
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ع�صر،  التا�صع  القرن  نهاية  منذ  فُر�صمت، 
الوظائف.  هذه  مواقع  فيها  تتحّدد  للمخ  خريطة 
اإى  امخ  تق�صيم  على  اإجماع  �صبه  هناك  و�صار 
اجبهوي  الَف�ّس  مواقع:  اأو  ف�صو�س  خم�صة 
وهو مركز احركات امت�صقة والتوافقية، والف�س 
ح�صا�س، والف�س القذاي  اجداري وهو مركز الإ
ال�صدغي  والف�س  والروؤية،  ب�صار  الإ مركز  وهو 
مركز  وهو  وامخيخ  والتكلم،  ال�صمع  مركز  وهو 
مرتبطة  والذاكرة  الع�صلي.  والتن�صيق  التوازن 
بجميع هذه امواقع، وخ�صو�صًا بتلفيف اح�صن 
ن  لأ ال�صم  هذا  عليه  واأطلق   .)hippocampe)

�صكله ي�صبه ذيل ح�صن البحر.
م  احديثة،  الطبية  بحاث  الأ من  وانطاقًا 
فمّيز  ختلفة.  بطرق  الب�صرية  الذواكر  ت�صنيف 
اأو  ال�صّيق  النطاق  ذات  الذاكرة  بن  الباحثون 
ماآلها  معلومة  تخّزن  التي  وهي  والعابرة،  نية  الآ
رقم  من  التنّقل  ي  )التاأكد  ال�صريع  الن�صيان 
قبل  هاتف  رقم  تذّكر  ولونها،  امنا�صبة  احافلة 
اأكر  امعلومة  هذه  تدوم  ل  وبعامة  تخزينه...(، 
النطاق  ذات  الذاكرة  وبن  دقيقة،  ن�صف  من 
والتجارب  اماحظة  على  تعتمد  التي  و�صع  الأ
خرة  الأ هذه  ي  ومّيزوا  وتخّزنها.  وامحاولت 
حداث  الأ تتذكر  )التي  احدثّية  الذاكرة  بن 
اإطارها الزماي وامكاي  ال�صخ�صية وت�صعها ي 
وتعيدها اإى تفا�صيل اما�صي( والذاكرة الدللية 
وُتعنى بالكلمات وامفاهيم وامعلومات التي تلّقاها 
ي  طالعها  اأو  واجامعات  امدار�س  ي  ن�صان  الإ
الكتب وامجات. وت�صاف اإليها الذاكرة ال�صعورية 
وال�صعيدة،  احزينة  النطباعات  ت�صّجل  التي 
بالذكريات  ترتبط  التي  العاطفية  والذاكرة 

العمر،  �صني  فعال عر  الأ ردود  وبتطّور  اخيالية 
والذاكرة اخيالية التي تبني الذكريات اموهومة 
الروح.  فلك  ي  العابرة  هواء  الأ �صتى  وت�صّجل 
وتوجد اأنواع اأخرى كثرة من الذواكر، لن اأتطّرق 
كتب  ي  ُتقراأ  اأن  ومكن  امداخلة  هذه  ي  لها 
ن�ّس  على  التطبيق  خال  من  و�صاأو�صح  كثرة1. 
رّكز  الذواكر  هذه  من  ذاكرة  اأّية  هل�صا،  غالب 

عليها الكاتب. 
lll

ومن بن الكّتاب الذين اأولوا الّذاكرة اهتمامًا 
لفتًا، ل بد من ذكر مار�صيل برو�صت. فالذاكرة 
البداية  نقطة  �صكلت  التي  الرئي�صية  »امقولة  هي 
�صفحة  اآلف  الثاثة  رحلة  تبداأ  لديه.  والنهاية 
ن ا�صتعادة  ي �صباعيته بكلمة زمن وتنتهي بها، لأ
الزمن ل تتّم اإل عر التذّكر، معنى اأن الذاكرة 
وبالزمن،  بالتاريخ  ُت�صعرنا  التي  الو�صيلة  هي 
وخ�صو�صًا بالنا�س الذين يعي�صونهما. فالذاكرة، 
التي  ال�صاد�صة  حا�صتنا  هي  بودلر،  يقول  كما 
رما تتحّكم بباقي احوا�س، وهي ح�صب برو�صت 
الكّتاب  بن  ومن  والتغير«2.  لللدمومة  طاقة 
خا�صًا،  اهتمامًا  الذاكرة  اأعاروا  الذين  العرب 
كتابه  ففي  جرا.  اإبراهيم  جرا  ذكر  من  بّد  ل 
قوة  هي  »الذاكرة  يقول :  والفعل  واحلم  الفن 
�صّيالة دينامية مرنة جدًا، تفعل ي نف�صك بحيث 
كلما وجدت نف�صك حت هيمنتها، وجدت نف�صك 
نك تكت�صف فيما تتذّكر اأ�صياء م تكت�صفها  ُمثارًا، لأ
بالذات فيما م�صى،  تذّكرَت هذا احدث  عندما 
وامهم  امحيي  النوع  هو  الذاكرة  من  النوع  هذا 
ن�صان من  الإ اأن موقف  ويرى  الروائي«3.  ي خلق 
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نتيجة  »اأنا  الذاكرة:  من  موقفه  يت�صل  الزمن 
فعل  ذاكرة  هي  الذاكرة  اأكانت  �صواء  اأتذكر،  ما 
اأم ذاكرة قراءات  اأ�صخا�س(،  اأحداث،  )اأعمال، 

ومطالعات واأفكار«4.
اجمعّية  �صيما  ول  بالذاكرة،  الهتمام  هذا 
التي  الراقية  ال�صعوب  منها، حر�صت عليه جميع 
اللغوي  تراثها  ف�صجلت  ذاكرتها  مطارح  ُعنيت 
والتاريخي،  ثاري  والآ والفني  دبي  والأ والفكري 
واأحاطت لغتها بعناية كبرة، فخدمتها علميًا ي 
وتعابرها  ومفرداتها  وتراكيبها  ونحوها  �صرفها 
اللغوي  تطورها  با�صتمرار  وتتابع  واأمثالها، 
لوائح  لها  وتقيم  اللغوية  ام�صتحدثات  فر�صد 
�صنوية ُتدرجها ي القوامي�س احديثة. ويوؤ�صفني 
اأن اأقول اإن ذاكرة اللغة عندنا نحن العرب ذاكرة 
األ�صنية  بحوث  اإى  يجب  كما  ت�صتند  ل  عاطفية 

علمية نا�صجة. 
على  البكاء  رواية  ي  الذاكرة  مدّونة   -1

طلل الأ
هذه  من  وى  الأ ال�صفحة  فتحت  اأن  منذ 
الرواية، فاجاأتني كلمة »ذكرى« التي كّررها الكاتب 
تنوء،  تتمطى،  الذكرى،  »ت�صحو  مرات:  اأربع 
وت�صتمله. ُتب، ُتب، تك َت تك. اإيقاع قدم مكتنف 
اأثواب  من  ينبعث  والبخور  وام�صك  العود  بعطر 
عندما  يقاع،  »ولاإ ال�صافية...«،  ال�صابغة  الن�صاء 
تتلب�صك الذكرى كاأنها  توغل ي الذكرى، عندما 
حالة اجذاب، مذاق الّن ونفحه القوي: انك�صف 
روائحها...«  فهّبت  الذكريات،  بئر  عن  الغطاء 
رجح الكاتب  (U¢8(. يتذّكر الراوي، وهو على الأ
وعندما  اخنجر،  ورق�صة  واآمنة  الن�صاَء  نف�صه، 

وطفلة،  واأّم  اأب  موؤلفة من  عائلة  على  �صيفًا  حّل 
الناعمتن  ال�صوداوين  الطفلة  عيني  يطالع  اأخذ 
وراأى ي بيا�صهما زرقة القي�صاي. وهنا »يتذّكر، 
ر�س وال�صماء جهمة اأنه كان يرى  والثلج يك�صو الأ
الثلج تخالطه زرقة معتمة« )�س9(... »واأ�صبحت 
البي�صاء  ر�س  الأ من  م�صاحات  جّرد  الذكرى 
ام�صم�صة« )�س9(. وعندما معن النظر ي ذلك 
ي  الّن  حبات  يهر�س  كان  الذي  البدوي  ب  الأ
واخ�صن،  والطويل  �صمر  الأ ب  الأ ذلك  امهبا�س، 
يتذّكر اأنبياء التوراة فيقول عنه: اإّنه »نبي عراي 
توّقع  خّيبوا  نهم  لأ �صاعق  بغ�صب  امارقن  يطالع 
وقع  على  كوثر  الطفلة  وترق�س  )�س10(.  يهوه« 
امهبا�س، وتغني »بّياع البيارق طّل«، فيتذّكر ثدي 
راح  وعندما  كتفه،  على  الذي �صغط  اللدن  اآمنة 
امائكة  »وجوه  تذّكر  كوثر،  الطفلة  وجه  يتمّلى 
ي لوحات رفائيل«، وتذّكر »وجه ام�صيح ي لوحة 
انغريد  »وجه  وتذّكر  ا�صمه«،  ن�صي  اإيطاي  ر�صام 
برجمان، مرتدية ثياب الراهبة، وهي تركع اأمام 
�صاحب  اإى  تت�صّرع  عينيها،  رافعة  ال�صليب، 
ي  امدقوقة  بام�صامر  م،  بالأ امتقّل�س  الوجه 
يديه وقدميه«)�س14(، وكانت مّثل دور العذراء 
ي  وهي  ترق�س،  الطفلة  كانت  وعندما  مرم. 
بنطال  م  الأ له  فاأح�صرت  عليه،  بالت  ح�صنه، 
بيجاما لتغ�صل بنطاله، وعندها »تذّكر فجاأة اأّمه 
معّرية  اأ�صفل،  اإى  البيجاما  بنطال  جذبت  التي 
اإياه اأمام جمع من الن�صاء... وقالت: انظرن، ها 

قد اأ�صبح رجًا« )�س16).
والافت ي الرواية هو اأن الذكرى غالبًا ما 
�صى: »كانت لوعة  م واللوعة والأ تكون م�صوبة بالأ
اأي�صًا  وغالبًا  )�س20(.  قلبه«  تع�صر  الذكرى 
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عائ�صة  ا�صتذكر  لقد  ا�صتذكار.  اإى  تتحّول  ما 
العظيم  الفنان  ذلك  »ج�ّصدها  التي  طلحة  بنت 
غاي]  الأ كتاب  �صاحب  �صفهاي،  [الأ  êôØdG  ƒHCG
وقّربها حتى كدت اأن اأراها... حاولُت اأن اأ�صتعيد 
اأرى  اجواري،  بن  اأجّول   .[...] ب�صغف  عامها 
مت�صاحية  ت�صحو  عندما  ال�صاخة  طلعتها 
من  هل�صا  غالب  وينتقل  )�س25(.  نومها«  من 
»خرجت  التي  جارته  ذكرى  معا�صرة:  ذكرى 
فتحة  من  حاجزها،  على  واتكاأت  البلكونة  اإى 
ومنبت  النقي  النحر  وعود:  اأطّلت  النوم  قمي�س 
الثدين« اإى عائ�صة بنت طلحة التي تذاكر رجال 
قري�س جمالها: فكانت »حطوطة امتنن، عظيمة 
و�صفحة  الثغر  نقية  الرائب،  متلئة  العجيزة، 
متلئة  الفخذين،  لّفاء  ال�صعر،  فرعاء  الوجه، 
�صخمة  عكن،  ذات  البطن،  خمي�صة  ال�صدر، 
اأعاها  بن  ما  يرّج  ال�صاقن،  م�صرولة  ال�صّرة، 

اإى قدميها« )�س27).
وهو  ردنية،  الأ قريته  ي  الدار  وي�صتذكر 
وجل�س  الدار،  اإليه  »تعود  يقول:  القاهرة،  ي 
�صعار  والأ واحّب  الفر�صان  )حكايات  الرجال 
وحن الربابة(، واأ�صوات الن�صاء ثرية منغومة... 
...« وي�صيف:  ام�صّورة«،  البيوت  القرية،  طرقات 
�صمراء  اإ�صاءة  و�صط  الذكرى  دهمته  فجاأة  ثم 
44(. ويتذّكر الفتاة البدوية، راعية  مبهرة«)�س 
يافعًا  فتى  كان  عندما  تقبيله  حاولت  التي  الغنم 
ثوبها  طرف  »م�صكة  وراءه  فعدت  منها،  فهرب 
بيدها، و�صاقاها عاريتان، و�صاحت به: توقف يا 
اأمزح  كنت  �صيئًا،  بك  اأفعل  لن  ن�صراي،  يا  ولد 
يقول:  مبا�صرة  وبعدها  )�س45(.  فقط...« 
طعمها  ففاجاأه  القهوة  كّباية  من  جرعة  »�صرب 

الغريب، ثم تذّكر اأّنه اأ�صاف �صراب الروم اإليها« 
.(46¢U)

�صدقاء  الأ بع�س  ياأتي  كان  عندما  و»يتذّكر 
[من امثّقفن]« اأنها كانت تعّد لهم الطعام والقهوة 

ثم تعتذر متذّرعة بالنوم. وبعد ان�صرافهم يفتح 
باب احجرة فراها تقراأ رواية بولي�صية، فيلومها 
»ل  ذوق  با  كّلهم  اإنهم  فتقول  ان�صحابها،  على 
ي�صغلهم �صيء �صوى الثقافة. تلفظ كلمة »الثقافة« 
بالثقافة  يتعّلق  �صيء  كل  اأ�صبح  با�صمئزاز... 
غ�صبها«  وجموح  ا�صمئزازها  يثر  وامثقفن 
التذّكر،  »يرهقه  الكاتب:  وي�صيف   .)61¢U)
العاقة...  تلك  اممتعة ي  اللحظات  فيبحث عن 
ثم ي�صيع كل �صيء ي فقدان للذاكرة يوّلد عذاب 
خر« )�س62).  �صمر يدّمر كل ما�صك وثقة بالآ
تن�صى  مرهفة  ذاكرة  عنها  يتكّلم  التي  والذاكرة 
اأّل يتذّكر...  ثم تتذّكر: »ي تلك الليلة... يحاول 
اإليه من خال حويل ما حدث ي  تت�صّلل  ولكّنها 
اما�صي اإى حلم مكنه اأن يعيد �صياغته ح�صبما 
)�س65).  فائق«  بو�صوح  يتذّكر  وفجاأة  ي�صاء. 
�صل عن عاقته  كاأن هذه الذاكرة �صورة طبق الأ
والرغبة  واملل،  بال�صجار  مليئة  عاقة  برحمة: 
اجنونية اأي�صًا، ما دفع الراوي اإى البحث »عن 
العاقة  هذه  وب�صبب  )�س65(.  �صريع«  ن�صيان 
ورقة  وحته  ال�صّقة  مفتاح  ذات  يجد  القلقة، 
وب�صبب  رحمة«،  »�صكرًا.  كلمتان:  عليها  ُكتبت 
بعد  حدث  ما  يتذّكر  اأن  يريد  »ل  رحمة،  �صياع 
بعد  حدث  ما  ثم   .)...( وكفى  موؤمًا  كان  ذلك. 
حوه  يجب  تذّكره،  يحب  ل  ل،  يرغب،  ل  ذلك 
من الذاكرة« )�س70(. واأ�صبحت رحمة »جّرد 

ذكرى... يجب اأن ين�صاها« )�س 72).



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 492011

ويتعّرف بعد ذلك على عّزة، ويتذّكر اجل�صة 
ي  الكنبة  طرف  على  »يتذّكرها  بيته:  ي  وى  الأ
يحوطها  الذي  ذاك  عنقها  يلم�س  يكاد  �صّقته. 
الهّزة  تذّكر  فّكر هكذا  كهربائي، عندما  كمجال 
اأم�صك  مّا  امك�صوف  الكهرباء  �صلك  اأحدثها  التي 
هذه  ن  ولأ بالنبذ«)�س75(.  ي�صعر  خطاأ،  به 
دائمًا ي �صعود وهبوط:  فاإنها  ماأزومة،  الذاكرة 
»�صار اإى باب العمارة، ن�صي، ثم تذّكر«)�س86), 
كنت  ماذا  عدم.  من  خلقًا  التذّكر  »ي�صبح 
اأقول؟«)�س86(. وجد غالب هل�صا اأحيانًا يقارن 
بن ذاكرة عّزة وذاكرة الراوي: »كيف يكون هذا 
الرجل حّيًا ي ذاكرته هو بينما هي، عّزةぃ ل تكاد 
اأن تنف�صت بعمق كاأنها  تذكره؟«)�س87(، »وبعد 
اإّنه  تذّكرته،  اإنها  قالت:  م�صجرًا  خاطرًا  تطرد 
»اإنه  فقال:  هو  اأما  احّتة«)�س87(.  من  رجل 
العنيف،  العاب�س،  ال�صخم،  الرجل  بذلك  يذّكره 
الذي كان يظهر ي اأفام �صاري �صابلن القدمة، 
هذا  ذكرى  ت�صحب  ثّم  )�س87(.  تذكره؟«  هل 
الرجل حتى تندثر كاأنها غيمة برزت ثم انق�صعت 
 …òdG  12 رقم  ويذّكره  جديد.  من  برزت  ثم 
ب� »عدد تاميذ ام�صيح،  يتلّفظ به بائع اجنري 
كني�صتي«  اأبني  ال�صخرة  هذه  وعلى  بطر�س  اأنت 

 .(144¢U)

ي  وقع  حدث  على  التذّكر  عملية  وتن�صّب 
بدايته  كانت  ام�صهد.  ذلك  »يتذّكر  اما�صي: 
برجل  اإذا  ام�صعد،  ينتظر  كان  بينما  كوميدية«؛ 
وتذّكر،  منه،  يخرج  عنيف،  قام،  ال�صعر،  كثيف 
ي  جروح  الرجل  اأن  ام�صعد،  ي  كان  بينما 
عّزة،  حبيبته  �صقة  اأمام  �صربه  وحاول  جبهته 
»حقق  يقول:  الغرامية  مغامراته  اإحدى  وي 

راأ�صه رعبًا  �صعر  ذلك بطريقة خا�صة جدًا يقف 
اآخر يقول:  كّلما تذّكرها« )�س134(. وي مكان 
و»انفتح  )�س146(،  الرعب«  الذكرى،  ه  »مت�صّ
ذكراه  كاأنها  وجميلة  موؤمة  كانت  الذكرى.  جرح 
على  تعي�س  جيفة  و»اأنت  )�س149(،  اخا�صة« 
اللحظات  تلك  زالت  و»ما  )�س171(،  الذكرى« 
تذّكرها«  كلما  كال�صكن  قلبه  اإى  تنفذ  النهائية 
ترين  الفائت  ال�صتاء  من  و»ذكرى   ،)187¢U)
الداخل«  اإى  فتنزلق  ينف�صها  برعبها؛  عليه 
دللت  فله  الرواية،  عنوان  اأما   .)122¢U)
ال�صعر  اإى  يرجعنا  اأنه  ذلك  لفتة،  تذكرية 
البدوية  باأجوائها  الطللية  والق�صيدة  اجاهلي 
الرواية  نهاية  وي  واحنن.  بال�صتذكار  امفعمة 
يقول: »حن اأتذّكر ف�صوف يندرج كل ما حدث ي 

�صياق العام ام�صجر« )�س211). 
واأحيانًا تكون الذكرى غائمة و�صبابية امعام: 
»تبّن له اأنه ل ي�صتطيع التذّكر بو�صوح وهو م�صي. 
عليه  ولكن  ال�صورة.  وتغيب  الكلمات  ي�صتح�صر 
اأن يتذّكر واأن يحّول الذكرى اإى حلم يقظة واإّل 
ُمًا«  مرهقًا،  ي�صبح  ال�صر  ي  ال�صتمرار  فاإن 
الذكرى  تكون  حيان  الأ اأغلب  وي   .)100¢U)
ة: »للذكريات اإيام امجهود الع�صلي  مّرة وم�صّ
اأو  )الراوي  �صاحبها  ن  لأ )�س110(،  ال�صاق« 
غالب هل�صا( اإن�صان نزق، حائر، ل يقّر له قرار، 
نه ينو�س كثرًا بن احلم والواقع »ويظّل م�صي  ولأ
يلّح  ال�صيء الذي  اأن يتذّكر ذلك  وم�صي، يحاول 
ي�صتطيع.  اإبطاء، فا  اأن يفعله دون  عليه، ويجب 
تذّكر  تاأخر  كلما  �صعور  يثقل عليه حتى الختناق 
�صعوبة  اأ�صّد  به  القيام  كان  كلما  ال�صيء،  ذلك 
وهو  تذّكر  امياه.  دورة  اإى  »ذهب   .»)182¢U)
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ذلك«  اإى  بحاجة  يعد  م  اأنه  اإليها  طريقه  ي 
.(186¢U)

امقارنة  اإى  هل�صا  غالب  يعود  ما  وكثرًا 
خر  والآ معي�س  واحد  ذكرين،  اأو  م�صهدين  بن 
الدين  جمال  عن  »البحث  ف�صل:  ي  ُمت�صّور. 
القرن  لر�صام هولندي من  لوحة  فغاي«، عند  الأ
مغتاظة  واأّم  ومتقّزز،  متجّهم  »اأب  ع�صر:  ال�صابع 
ُمْقٍع  تخلع ماب�س طفلتها التي بّللت ثيابها، كلب 
ينظر اإى الطفلة بحنان. وتذّكره هذه اللوحة ما 
الطفلة  بللته  عندما  الرواية  بداية  ي  له  ح�صل 
كوثر، بنت م�صيفه« )�س15(. وينتقل من ذكرى 
يطاي اإى »ذكرى قدمة«  الطفلة ولوحة الفنان الإ
الكهف...  ي  امتجردة  البدوية  »الفتاة  بطلتها 
الناعم،  امدّور  كتفها  ملم�س  م�صبلتان،  عيناها 
زلق ي يده. الرغبة جعل الذكرى واقعًا اأو تكاد. 
الروؤيا  ي  ا�صتغرق  ويلتحمان...  منها  يقرب 
القدمة، ا�صتملته فاأ�صبح ال�صارع ختلفًا«. وتكر 
بحيث  هل�صا  غالب  ن�س  الذكروية ي  التداعيات 
ف�صلن  ففي  الن�س.  مفاتيح  من  مفتاحًا  ت�صبح 
فغاي  مكّر�صن للبحث عن ال�صيخ جمال الدين الأ
وعن مقهى �صليمان الذي كان يجل�س فيه، يت�صّور 
الكاتُب ال�صيخ »جال�صًا خلف باب امقهى الزجاجي، 
وامعّممن.  امطرب�صن  من  مجموعة  حاطًا 
تلك  ماثيل،  كاأنهم  �صاكنون  �صامتون،  اجميع 
ويت�صور  )�س168(.  الزراعي«  امتحف  ي  التي 
اأبوي  اأو  الرواية،  بداية  ي  م�صيفيه  ّم  والأ ب  الأ
ي�صرح  اأن  يحاول  وهو  »يتعاونان،  كوثر  الطفلة 
ي  نف�صه  ويجد  البيجاما،  ي  وي�صعانه  لهما، 
مّرة  الاذعة  والقهوة  الليمون  وع�صر  ال�صرير، 
)�س175).  جديد«  من  يبداأ  �صيء  كل  اأخرى. 

الفيل�صوف  مقولة  اإى  يعود  هنا  بالكاتب  كاأي 
ل  يبقى؛  �صيء  ول  مّر،  �صيء  كّل  دموقريط : 
نف�صه  النهر  ماء  ي�صتحّم ي  اأن  ن�صان  الإ ي�صتطيع 
ول من »جملة اعرا�صية«  مّرتن. وي الف�صل الأ
)وي الرواية ثاثة ف�صول بهذا العنوان(، ي�صل 
ت�صكن  التي  البناية  اإى  ياأ�س  �صاعة  ي  »خالد« 
القدم  ال�صخم،  ب�»ام�صعد  واإذا  فيها،  »عّزة« 
الطراز، الذي ت�صتطيع اأن ترى َمن ي داخله من 
ولن  م�صت  باأيام  ذّكره  والهابطن،  ال�صاعدين 
م�صر  معروفة  وتقاليد  قواعد  له  بعام  تعود، 
من ق�ص�س يحيى حّقي وروايات جيب حفوظ 
واإح�صان عبد القدو�س التي قراأها قبل اأن يجيء 
الدرج  �صعوده  واأثناء  )�س179(.  م�صر«  اإى 
يلمح مقّر »دار الثقافة اجديدة« ل�صامة مو�صى 
)على ما اأعتقد( ويتخّيل ي الداخل �صكرترة قد 
»اعتقلت ب�صبب اّتهامها بال�صراك ي امظاهرات« 
ويتخّيل م�صتخدَمْن اآخرين اعتقا لل�صبب نف�صه 
(U¢179(. ويتذّكر وهو م�صي باكيًا حت امطر 
ندل�س: »ابك  قولة اأّم اأبي عبد اه، اآخر ملوك الأ
مثل  عليه  حافظ  م  م�صاعًا  ملكًا  الن�صاء  مثل 
الرجال«، ويهذي وينادي با�صمها: »اأجل يا ملكتي، 
يا ملكتي...« )وملكة الراوي هي طبعًا حبيبته 
عّزة( )�س188(. وي بحثه امهلو�س عن احبيبة 
يتذّكر »مثال املكة تي وهي جل�س بجوار زوجها، 
وقد مالت بردفيها نحوه ي اإغواء لعوب، مدّرب، 
اج�صد  هذا  اأن  وتعلم  ي�صر،  الأ جانبه  مام�صًة 
ال�صعب  ابنة  �صابة  يخفي  الفاجر،  ال�صامخ، 
خارق،  مجهود  القّمة  نحو  طريقها  �صّقت  التي 
لقنتها  التي  ن�صانية  الإ مبادىء  اأعظم  ويخفي 
لبنها اأخناتون، وبعد ذلك اأغوته وجعلته يتزوجها 

ويهجر نفرتيتي« )�س210). 
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2- حيثيات الذاكرة

ترتبط الذاكرة مكان وزمان معينن وبنمط 
وامكان  ب�صخو�صها.  خا�س  اليومية  احياة  من 
احدث  ارتباط  ي  حا�صمًا  دورًا  يلعبان  والزمان 
حداث( بالتاريخ. لذا حاول بع�س امنّظرين  )اأو الأ
الزمكانية  بينهما:  جمع  واحدة  كلمة  ا�صتحداث 
الرو�صي  الناقد  اأن  واأعتقد   .(chronotope)
ميخائيل باختن كان اأول من ا�صتعملها ي درا�صته 
ال�صعبي.  دب  الأ والكرنفال ي  رابليه  الرائعة عن 
الروائي  الن�س  ي�صتقيم  ل  قائًا:  اأجزم  واأكاد 
وكاهما  بزمان،  وارتبط  مكان  ت�صّبث  اإذا  اإل 

ًا اإن�صانيًا بامتياز. يجعانه ن�صّ
lll

التي  ال�صيا�صية  الظروف  اأن  امعروف  من 
اإى  مدينة  من  ينتقل  جعلته  هل�صا  غالب  بها  مّر 
اأخرى: من عّمان اإى بروت واإى بغداد ومن ثم 
اإى القاهرة، وحّطت به الرحال اأخرًا ي دم�صق 
حيث توي عام 1989، وي اليوم نف�صه الذي ولد 
ول / دي�صمر 1932(. وامكان  فيه )18 كانون الأ
طلل هو القاهرة  البكاء على الأ ول ي رواية  الأ
�صنة  وع�صرين  ثاثًا  هل�صا  غالب  فيها  اأقام  التي 
عهد  ي   1976 عام  منها  ُطرد  ولكّنه  متوا�صلة، 
بال�صيوعين  بط�س  الذي  ال�صادات  اأنور  الرئي�س 
كتب   1980 وعام  غالب.  ومنهم  والي�صارين، 
لتلك  ا�صتذكار  طلل، وهي  البكاء على الأ  ájGhQ
وما  القاهرة.  ي  عا�صها  التي  الطويلة  ال�صنوات 
اأن الن�ّس هو اأقرب اإى ال�صرة الذاتية، تبدو لنا 
القاهرة فيه مدينة م�صها الكاتب وح�ّص�صها وا�صتم 
روائحها وعرف خباياها واأ�صرارها. يقول: »يزهر 

ذكرى.  ويبعث  �صوقًا  يفّجر  يقظة،  حلم  قلبه  ي 
متج�صدًا  النتماء  اإى  وب�صوق  يقاع  بالإ متزج 
له  تبدو  القدمة.  القاهرة  ي  يذوب  اأن  حلم  ي 
وامقابر  وام�صربيات  ال�صّيقة  واحواري  اجوامع 
بحجراتها البي�صاء وحدائقها والن�صاء باأج�صادهن 
الباذخة وجْر�س اأ�صواتهن العنيف، اأكوام البخور 
واللبان الدكر، والعقود وام�صابح، و»�صوف بختك 
العريقة، و»حي، حي...  القدم  وروائح  بتعريفة«، 
مدد يا ح�صن، مدد«... تبدو له القاهرة القدمة 
تي«  الآ من  واخوف  الرعب،  من  يحميه  ك�صياج 
ال�صارع  الزحام.  ي  و»يوغل   .(136-135¢U)
اأج�صاد  روائح  حددة:  غر  ح�صية  رائحة  يبث 
اممر  ي  فاجر.  رغبة  بدعاء  مكتنزة  نا�صجة، 
اموؤدي اإى �صينما راديو يرى اماكينة التي ت�صنع 
ام�صاهد  وي�صتعر�س  )�س136).  الف�صار...« 
اأمام  تنتقل  انتباهه، كما  ا�صرعت  التي  ال�صعبية 
التوفيقية،  ميدان  واحواري:  ال�صوارع  عينيه 
زبكية،  ميدان التحرير، ام�صرح القومي، جنينة الأ
زهر،  وبرا، ق�صر النيل، �صارع الأ العتبة، ميدان الأ
القلعة... وي�صل اإى امقهى الذي كان يجل�س فيه 
فغاي وحوله حمد عبده و�صعد  »جمال الدين الأ
وازرا  وهيمنجوي  وعرابي  اإ�صحق  واأديب  زغلول 

باوند وجرترود �صتاين« )�س137).
اأكر امقاهي التي حّدد معام القاهرة  وما 
ذلك  ي  �صاأنه  طلل،  الأ على  البكاء  رواية  ي 
ري�س،  جروبي،  حفوظ:  جيب  �صاأن  رما 
اإك�صل�صيور...  �صي�صيل،  بار  زينة،  با�صا،  �صليمان 
ويراقب رّواد امقهى بنظرات ثاقبة: هناك امراأة 
القهوة.  ت�صرب  امجاورة  الطرابيزة  على  »جل�س 
نظرة جانبية اإى الي�صار فتلتقي عيونهما. ترتع�س 
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عيناها، ت�صرب ر�صفة من فنجان القهوة، ثم تعود 
خرون،  الآ يفعل  كما  يدعوها  ل  النظر.  تبادله 
اإذا  هذا  باأيديهم،  وي�صرون  بعيونهم  يغمزون 
�صوف  بل  بذاءة،  اأ�صّد  اأخرى  اأمورًا  يفعلوا  م 
قاعدة  ويقول:  راأ�صه  ويحني  الي�صرى  مّد ذراعه 

لوحدك ليه يا مدام؟« )�س139).
ي  ال�صائدة  اللهجة  هي  القاهرية  واللهجة 
حيان  الأ بع�س  ي  جد  ولكننا  الن�س،  حوارات 
ما  خويا،  يا  »ل  والف�صحى:  العامّية  بن  تقاطعًا 
ويليها:  البيت«)�س144(،  على  اتاأخر  اقدر�س 
»اأوّد اأن اأ�صاأل ح�صرتك عن الت�صريح الذي اأدليت 

به موؤخرًا، اإذا كنت تذكرين...«)�س145).
هل�صا  غالب  فاأعارها  ال�صعبية  العادات  اأما 
باب  يعر  الذي  اللن  بائع  خا�صًا:  اهتمامًا 
النائمات،  ن�صف  الن�صاء  منه  وت�صري  العمارة 
ي�صع  اميدان  ي  ن  الآ »يقف  الفول  قدرة  �صاحب 
زرق  الأ بالقي�صاي  امطلية  ال�صغرة  طباق  الأ
وملوؤها  عربته،  �صطح  على  متجاورة  بي�س  والأ
بالفول ال�صاخن وي�صيف اإليها الزيت احار وقليًا 
واجرجر  الطماطم  و�صلطة  وال�صطة  املح  من 
الذين  الورديات  عّمال  والب�صل«)�س156(، 
بجابيبهم  ال�صعايدة  زرقاء،  اأفرولت  يلب�صون 
مكان�صهم  النظافة  عّمال  البي�صاء،  وعمائمهم 
الطويلة وعرباتهم امربوطة اإى حمر، اأتوبي�صات 
اأمريكيًا  �صائحًا  يظنونه  الذين  النا�س  امدار�س، 
اللواتي  الن�صاء  ب�صرته،  بيا�س  ب�صبب  اإنكليزيًا  اأو 
يراقن ال�صارع من خلف ال�صي�س، األوان م�صابيح 
 ƒ©FÉH )�س160-159),  ال�صوقية  الكازينو 
ي  الوهاب  عبد  محمد  �صورة  الكتب،  ب�صطات 

�صادية  اأغنية  قلبي«،  ي  �صاكن  اللي  »يا  اأغنية 
اجزائرية  وردة  كر«،  الأ وطني  حبيبي  »وطني 
وعبد احليم حافظ وفايدة كامل.ويتوقف اأحيانًا 
عند م�صهد �صغر يتم ي ال�صارع: كالعراك الذي 

عاينه لطفلن: »عباراتهما مبتورة، ختنقة:
� »�صيب يا ابن الكلب«.

� »ودين النبي ل�صرب من دمك«.
جمع  ورقي  بكي�س  م�صك  منهما  كل  كان 
على  الكي�صن  و�صعا  ال�صجاير.  اأعقاب  فيه 
فيهرع  لهث«،  عراك  ي  والتحما  بعنف  ر�س  الأ
اإى تفريقهما عن بع�صهما: »عيب يا حمود! ده 

اإبراهيم زي اأخوك ال�صغر«)�س169).
اأقل و�صوحًا  اأما نقاط العام الزمنية، فهي 
امكان.  على  تدل  التي  اجغرافية  �صارات  الإ من 
اإى  ي�صر  زمني  تاريخ  اأي  الرواية  ي  جد  فا 
اأحيانًا  جد  حداث.  الأ فيها  تتّم  التي  ال�صنة 
�صارات اإى الزمن ال�صاعي: »ي ال�صابعة  بع�س الإ
اإح�صا�س  دهمه  النوم،  وهدة  ي  وهو  �صباحًا، 
م�ّس بالكارثة. ي مثل هذه ال�صاعة من كّل يوم 
العمل«)�س38).  اإى  ليذهب  مرهقًا  ي�صتيقظ 
»ي�صحو لثوان قليلة، فيقول لنف�صه، كيف ا�صتطاع 
اأنني ذاهب اإى �صارع فوؤاد  اأن يعلم  ذلك الرجل 
�صرير؟«)�س40).  ترب�س  هنالك  يكن  م  لو 
رغاي  ب�س  كتر،  كوي�س  قي�صر  كان  »فعًا، 
�صاي«  كباية  يعمل  عل�صان  �صاعة  ع�صرين  وبيقعد 
وينخلها  يتخلل عاقاتهما  املل  »اأخذ   .)52¢U)
نخًا. يكاد ي�صتطيع اأن يحدد تاريخًا لبداية ذلك. 
ا�صتهلكا عاقتهما ي فرة ق�صرة. ما بن  لقد 
الكازينوهات  ي  واجلو�س  امّت�صل،  احديث 
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من  ما  حظة  ي  للنوم.  كافيًا  وقتًا  يجد  يكن  م 
على  جال�صًا  فيها  يكون  النهار  اأو  الليل  اأوقات 
الكنبة، اأو متمددًا على ال�صرير، وهي ي احّمام، 
ولكن  اإغماء«)�س59(.  حالة  كاأنه  النوم  يغ�صاه 
�صارات الزمنية هو ا�صتعمال غالب  الافت ي الإ
منذ  يبداأ  الذي  ال�صردي  ام�صارع  �صيغة  هل�صا 
تنت�صر  الرغبة  »كاأن  الرواية:  وى من  الأ ال�صطور 
 Gògh .(216ي داخلي ي توق ل يرويه �صيء«)�س
ام�صارع هو ال�صيغة الفعلية الطاغية ي ت�صاعيف 
اما�صي  ينقل  اأن  اأراد  هل�صا  بغالب  كاأي  الن�س، 
–زمن ال�صرد الكا�صيكي– اإى زمن قريب جدًا 
مّنا، اإى زمن ما زال يعّج بحياة احا�صر. وهذا 
احديثة  وروبية  الأ الرواية  ي  واردًا  كان  اأ�صلوب 
وانتَقل اإى الرواية العربية اجديدة التي اأعقبت 
جملة  عن  يبحث  بكامله  والن�س   .1967 عام 
مفيدة معي�صة ي الزمن احا�صر: »اأحاول اأحيانًا 
التي �صوف  الكلمات  اأن  فيتبّن ي  �صيئًا  اأقول  اأن 
�صح لها معاٍن  اأو بالأ اأ�صتعملها خالية من امعنى، 
جملة  تكّون  اأن  ام�صتحيل  من  واأنه  حّددة،  غر 
تكون  كيف  مفيدة...  اأقول  اأن  كدت   – مفهومة 
اجملة مفيدة؟«)�س193(؛ ذلك اأن احياة جملة 
 Éªgh]  (189-178 h اعرا�صية )�س134-123 

ف�صان ي نهاية الرواية يحمان هذا العنوان].
ي  تدور  الذاكرة  معام  اأن  اأي�صًا  والافت 
الفكرية  ام�صاجات  فيها  تكر  ثقافية  اأجواء 
دبية والفنية وال�صينمائية، ويعود فيها �صخو�س  والأ
وروبي والعربي:  الرواية اإى بع�س اأعام الفكر الأ
»قال: ل تكروا احديث عن اأوروبا ول تعتروها 
مثاًل يجب اأن نحتذيه. الرواية مثًا، جرد مثال، 
الثالث.  العام  ي  وتنبعث  اأوروبا  ي  ماتت  قد 

�صول  ابدايك،  جون  خطبته:  ي  �صماء  الأ وتوالت 
وماذا  وامّيت،  العاري  )رواية  ميلر  نورمان  بيلو، 
جرييه  روب  واآلن  �صاروت،  ناتاي  ذلك؟(،  بعد 
)�صوف  غرا�س  جونر  تقاليع(،  جّرد  )تقاليع، 
ال�شفيح),  الطبلة  روايته  عن  لكم  اأحكي 
اأن  نحاول  ول  بجّدية،  فلنتحّدث  كرواك،  اأّما 
�صيئًا  قراأم  ب�صراحة،  هل،  اأنف�صنا،  نخدع 
ال�صينما  عن  كثر  حديث  ويرد  له؟«)�س124(. 
مريكية والفرن�صية، و�صينما العام الثالث، وعن  الأ
ي�صاأل  كمثال.  بي�صاروف  العامي  الت�صكيلي  الفن 
الذين  ام�صرين  الر�صامن  اإى  »انظر  اأحدهم: 
ذهابهم؟  من  ا�صتفادوا  هل  اأوروبا،  اإى  ذهبوا 
 ™bôØJh .(126هل ح�ّصن م�صتواهم الفّني؟«)�س
بيات ال�صعرية اجاهلية والعبا�صية، تبداأ  بع�س الأ
اأمرىء  معلقة  من  م�صتّلة  اأبيات  ب�صبعة  الرواية 

القي�س:

 »كاأي غداة البن يوم حملوا

 لدى �صمرات احّي ناقف حنظل«...

وي�صت�صهد اأحد رّواد امقهى الذي كان يجل�س 
بي ّمام يقول: فغاي ببيت لأ فيه جمال الدين الأ

 »ل ت�صقني ماء امام فاإنني

�صّب قد ا�صتعذبت ماء بكائي«)�س140).

 ويورد الكاتب عبارة م�صهورة جمال الدين 
اأيها  نيامًا  »اإى متى تظلون  فيها:  يقول  فغاي  الأ
الكئيب  الثقيل  �صباتكم  من  انه�صوا  ام�صريون؟ 
 Oƒ©jh القرون«)�س140).  ع�صرات  ا�صتمّر  الذي 
ويعّلق  �صفهاي  الأ الفرج  اأبي  العبقري  اإى  بنا 
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عائ�صة  جعلت  الفرج  اأبا  يا  مّرة  »كم  قائًا: 
وقع  وعندما  وتتعّرى؟  ثيابها  تخلع  طلحة  بنت 
كانت  ماذا  عاجيب.  بالأ جاءت  مر  الأ عليها 
اأبا الفرج؟ هل كانت رقابة على  يا  تفعل الرقابة 
وكانت  فقط؟«)�س138(.  الع�صكرية  ام�صائل 
�شاتري  الليدي  رواية  تقراأ  الرواية  ن�صاء  اإحدى 
ر  ح�صّ فكانت  عّزة،  اأّما  للوران�س)�س141(. 
اأن  ر�صالة ماج�صتر عن غراهام غرين، وحاول 
�صتاذ  تغو�س ي اأجواء غرين الدينية، علمًا باأن الأ
وامراجع  البحث  »بخطة  فقط  يهتّم  ام�صرف 
والبيبليوغرافيا«، وعّزة تريد اأن ت�صل اإى مفتاح 
اأدبه: بوؤ�س العام بل اإله(U¢197(. وغالبًا ما 
امثقفن  من  ي�صخر  الكاتب  باأن  القارىء  ي�صعر 

وثقافتهم عندما يعّلق قائًا: »ي النهاية هنالك 
بع�س الفوائد للثقافة«)�س127).

lll

من بن الكّتاب الذين رحلوا وم ينالوا حّقهم 
من الدرا�صة والتقدير، ل بّد من ذكر ا�صم غالب 
هل�صا. وبعد وفاته منذ اأكر من ع�صرين �صنة بداأ 
ردي  الأ القلم  ذلك  اأهمية  يعون  العرب  النّقاد 
ال�صتينيات  اإبان  العربي  امجتمع  �صّرح  الذي 
وال�صبعينيات من القرن الع�صرين وو�صف اأزماته 
بعن ثاقبة يقظة انطلقت من حليل ي�صاري عميق 
ومو�صوعي �صاقه بلغة متوثبة باحيوية والب�صاطة 
على  البكاء  ورواية  عمومًا،  رواياته  وي  اآن.  ي 
طلل خ�صو�صًا، برز مو�صوع الذاكرة اجمعية  الأ
uوالفردية كمفتاح رئي�س لفهم التاريخ والزمن
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وليد حمارنة

ل تتوقف اللغة عند غر القابل للقول، بل تتوقف عند ابتداء مادة القول. فمن ل ي�شل 
إّل اأنه  اإى مادة القول هذه، يبقى اأ�شراً للتمثيل، حتى واإن بقي �شامتاً. وغالب، اإن �شمت، ا
إذ كان يبحث عن مادة القول ي ذلك ال�شرخ بن  م ي�شمت اأبداً وم يكن اأ�شراً للتمثيل؛ ا

لغتن ي اللغة الواحدة.
يقاع على الفكرة،  إذا كان ال�شعر اإعلن انت�شار مو�شيقى اللغة على تركيبها اأو �شيطرة الإ وا
�شيطرة  رف�س  ومبالغة ي  بل  للركيب،  موؤيداً  بداعية مثل موقفاً  الإ كتابات غالب  فاإن 
اموروثة  التقليدية  اأدبيتها  على  اللغة  ليومية  انت�شاراً  يحقق  ما  ال�شتخدام  على  الوزن 

ام�شطنعة.

فكر �لرو�ية عند غالب هل�سا



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 562011

ُي�صّمى  وما  اموروثة  اللغة  اأدبية  ذكر  وعلى 
كذلك(،  )والنقدية  دبية  الأ اموؤ�ص�صة  باأعراف 
تتبادر اإى الذهن مقولة امنا�صبات التي در�صناها 
ول زال العديد من �صبابنا يعانون منها ي درا�صة 
منا�صبة،  اأدبية  ومقطوعة  ق�صيدة  فلكل  دب.  الأ
ومهمة الناقد اأو الدار�س هي ا�صتك�صاف وا�صتكناه 
مرتبطًا  الن�س  فهم  جعل  التي  امنا�صبة  هذه 
بها. وبذلك ت�صبح الن�صو�س هوام�س على �صرة 
الكاتب  �صرة  تكون  اأن  جدى  الأ بينما  الكاتب، 
الكثر  جد  ن�صو�صه.  هوام�س  نبتدعها  التي 
العديد من  كتابات  النقدية ي  امدر�صة  من هذه 
بالذكر  )واأخ�س  غالب  عن  كتبوا  الذين  النقاد 
اأ�صدقائي  اأو من عرفوه، وجّلهم  اأ�صدقائه  بع�س 

كذلك(.
ب�صرة  امرتبطة  التف�صر  ي  امدر�صة  وهذه 
الدرا�صات  ي  وجليل  مديد  تراث  لها  الكاتب 
وى  الأ للوهلة  يبعث  وما  وغربًا.  �صرقًا  دبية  الأ
على تقُبل هذا التف�صر وجود عنا�صر متعددة ي 
بداعية تبدو وكاأنها ُت�صِجُع  ن�صو�س غالب هل�صا الإ
العنا�صر  هذه  ومن  وتوؤيدها.  بل  كهذه  مقاربة 
ماكن التي جري فيها اأحداث الروايات والكثر  الأ

حداث التي يذكرها. من الأ
ل  الذي  القارئ  انتباه  ي�صتدعي  ما  ولكن 
ال�صخ�صية  ا�صم  اأن  الكاتب  يعرف تفا�صيل حياة 
وغالب  غالب.  هو  رواياته  كثر من  الرئي�صية ي 
كما  بال�صيا�صة  ومهتم  ومثقف  كاتب  الروايات  ي 
كان غالب هل�صا ي حياته. تبدو كل هذه العنا�صر 
ترير  وكاأنها  منها(  القليل  �صوى  اأذكر  م  )واأنا 
مكِونات  وكاأنها  بداعية  الإ عمال  الأ مقاربة  كامل 

مور كذلك، ما  �صر ذاتية للكاتب. ولو م تكن الأ
كانت اأعمال غالب مهمة كما اأرى.

قد تكون امخادعة اإحدى اأهم �صمات الن�س 
هو  امُخاِتل  اأو  امُخاِدُع  والن�س  امتمِيز.  بدي  الأ
ذلك الن�س الذي ما اإن يعتقد القارئ اأنه اكت�صف 
الن�س  ذلك  يفاجئه  حتى  رموزه،  وفك  معانيه 
معاٍن اأخرى، على القارئ اأن ي�صتكنهها... وهكذا 
دواليك. وامهم ي هذا اأن امعاي امكت�صفة ل ُيلغي 
بع�صها بع�صًا بل مكن اأن تتجاوز ما �صماه البع�س 
والن�س  امعنى،  م�صتويات  تعدد  اأو  امعاي  تعدد 
الذي  الطاغي  الواحد  بامعنى  يقبل  ل  امخادع 
ام�صتويات  تتعدد  اإذ  الن�صو�س؛  بع�س  ينتجه  قد 
امعنوية، اإّل اأنها تكون متعددة ي اأطر تراثية يكون 
على ناِظمًا وم�صتوعبًا للم�صتويات  فيها ام�صتوى الأ
»اأو  عمقًا  اأقل  ُتعتر  والتي  منه  دنى  الأ خرى  الأ
يقبل  ل  ُقلت  كما  امخادع  الن�س  منه.  جريدًا« 
لبع�صها  موازيًة  امختلفة  امعاي  ُيبقي  بل  بهذا، 
وان�صداداتها  تفاعلها  عر  تنتج  بحيث  البع�س 
معاٍن جديدة. اإّل اأن الن�س امخادع ب�صفته هذه ل 
يقبل ال�صتخا�س ال�صطحّي للمعنى، فهو اأ�صا�صًا 
اأدوات  ا�صتخدام  فعله عر  يفعل  اإنه  اأي  خادع؛ 
ومعاير واأو�صاف ولغة مليئة بامفارقات ام�صمرة 
اأو الوا�صحة. وعلى الرغم من اأن غالب كان ينتقد 
رواياتهم  �صخ�صيات  يركبون  الذين  اأولئك  دومًا 
لذلك  �صاأجاأ  اأنني  اإّل  تو�صيحية،  اأمثلة  وكاأنها 

لتو�صيح هذه النقطة.
وال�صرد  الرواية  نظريات  ي  امتعارف  من 
باأنواع  يكون  قد  اللغوي  ام�صتوى  على  ال�صرد  اأن 
ثاثة لكل منها مقوماته وخ�صائ�صه اللغوية التي 
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نتعَرُف اإليه عرها. هناك �صرد ي�صتخدم �صمر 
والثالث  الغائب  �صمر  ي�صتخدم  واآخر  امتكلم 
امتكلم  �صمر  ا�صُتخِدم  وقد  امخاطب.  �صمر 
�صيوع  قبل  وامذكرات  الذاتية  ال�صر  ي  اأ�صا�صًا 
عمال الق�ص�صية والروائية. اأما  ا�صتخدامه ي الأ
)ول  كان  فقد  الغائب  �صمر  با�صتخدام  ال�صرد 
الروائية  عمال  الأ من  الكثر  ي  طاغيًا  يزال( 
الثاثة  القرون  عر  تطور  وقد  والق�ص�صية. 
ب�صمر  وال�صرد  ختلفة.  باجاهات  اما�صية 
امتكلم ي�صمح للراوي بالدخول اإى اأعماق �صخ�صية 
خرين  واحدة، ولكنه يبقى حدودًا ي معرفته لاآ
متعينن  ومكان  بزمان  وجوده  وبحكم  جهة  من 
امتكلم  ب�صمر  ال�صرد  اإذن  اأخرى.  جهة  من 
يت�صم محدودية روؤية ومنظور الراوي ال�صخ�صية 
والذاتية، بينما يت�صم ال�صرد ب�صمر الغائب بكونه 
»مو�صوعية«  �صياء  الأ مقاربة  على  قدرًة  اأكر 
ن�صبية؛ اإذ هو خارج ذاتيات ال�صخ�صيات، ولذلك 
الغائب  ب�صمر  الراوي  النقاد  من  الكثر  �صّمى 
دبية  الأ امعاير  له  ت�صمح  اإذ  امعرفة؛  ُكِلي  باأنه 
وال�صردية باأن يوجد ي اأماكن ختلفة ي الزمان 
نف�صه. وت�صمح له كذلك بالولوج اإى عقل وتفكر 
ال�صخ�صيات امختلفة والَتَعُرف اإى ذاتياتها )كل 
مط  تطور  وقد  دبية(.  الأ امعاير  بح�صب  ذلك 
من ال�صرد ب�صمر الغائب )خا�صًة منذ الن�صف 
الثاي من القرن التا�صع ع�صر( ي�صمح بالنف�صال 
ما بن ال�صكل اللغوي لل�صرد وامنظور؛ اأي ي�صمح 
�صمر  ا�صتخدام  من  الرغم  على  هذا،  للراوي 
بل وحتى  ما،  �صخ�صيات  بالقراب من  الغائب، 
ال�صكل  فيكون  نظرها.  وجهة  من  �صياء  الأ و�صف 
تكون  والروؤية  امنظور  اأن  اإّل  خارجيًا،  مو�صوعيًا 

الكاتب  يقيم  اأن  معنى  بالذاتية؛  تكون  ما  اأ�صبه 
ف�صًا بن من يقول ومن يرى. وقد اأدخلت هذه 
اأماط  من  كثرة  تعقيدات  ال�صردية  الطرائق 
ك�صف  كلما  اإذ  فيها؛  للدخول  جال  ل  ال�صرد 
جديدة  ا�صتخدامات  عن  والدار�صون  النقاد 
وامبدعون  الكتاب  قام  ما،  �صرد  لنمط  وختلفة 
وهذا  ومتجددة،  جديدة  واأماط  اأ�صكال  بتطوير 
امتميز  الكاتب  بن  الدائم  امثمر  ال�صراع  هو 

والناقد احاذق.
ي�صتخدم غالب هل�صا ي رواياته النمطن من 
اإذ جد  ال�صرد ويخلط بينهما ي العمل الواحد؛ 
ف�صًا اأو جزءًا بنمط �صرد ما يليه جزء اأو ف�صل 
لهذين  غالب  ا�صتخدام  لكن  اآخر.  �صرٍد  بنمط 
رواية  تخدم  قد  كثرة  تعقيدات  فيه  النمطن 

اخما�شن مثاًل لتو�صيحها.

ولن من  ي�صتخدم غالب هل�صا ي الف�صلن الأ
اخما�صن مط ال�صرد ب�صمر الغائب ثم ينتقل 
امتكلم  ب�صمر  ال�صرد  لنمط  الثالث  الف�صل  ي 
ل�صمر  واخام�س  الرابع  الف�صلن  ي  ليعود 
والتفكر  بل  ال�صتغراب  على  يبعث  وما  الغائب. 
�صمر  ي�صتخدم  حيث  الثالث  الف�صل  اأن  امحلّي 
امعاير  مع  كبر  ب�صكل  ويتعار�س  يتنافى  امتكلم 

امعروفة لهذا النمط.
فهذا الف�صل حكاية عن قري ولي�س عن غالب 
ويت�صم  الرواية(،  الرئي�صية ي  ال�صخ�صية  )ا�صم 
بالكثر من امو�صوعية ول ينقل لنا �صيئًا مهمًا عن 
�صخ�صية غالب الراوي ي هذا الف�صل. بينما جد 
ي الف�صل الرابع امكتوب ب�صمر الغائب مدخًا 
نثى  اإى العام الداخلي لليلى )ا�صم ال�صخ�صية الأ
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الرئي�صية ي الرواية(، وكذلك ي الف�صل اخام�س 
امكتوب ب�صمر الغائب مدخًا اإى العام الداخل 
عراف  الأ بك�صر  اإذن  هل�صا  غالب  يقوم  لغالب. 
مر اجديد  امتعلقة باأماط ال�صرد، وهذا لي�س بالأ
اأو غر امعروف ي الكتابة الروائية. ولكن ما هو 
جدير بالهتمام اأن غالب هل�صا كثرًا ما يفعل ذلك 
ي الروايات التي اختار اأن يكون ا�صم �صخ�صيتها 
الرئي�صية غالب. وهنا يتبادر للذهن �صوؤال اأعتقد 
اأم هو جزء  اأنه مهم: هل هذا ح�س م�صادفة، 
من امخادعة التي يقوم بها الكاتب؟ األي�صت هذه 
اإ�صارة )بل اإ�صارة مهمة( اإى ما قد ي�صاعدنا ي 
ما  ا�صتنتاج مناق�س  اإى  والتو�صل  الن�س  تفكيك 
قد نت�صوره وبحق عن اأن ي الرواية �صرة ذاتية 
ي  القاهرة  ي  عمل  الذي  الكاتب  هل�صا  لغالب 
نباء  نباء ال�صينية وبعد ذلك ي وكالة الأ وكالة الأ
عراف  الأ قلب  ولكن  مرجمًا،  ال�صرقية  مانية  الأ
اأن  وبعناٍد  لنا  يقول  ال�صرد  ا�صتخدامات مط  ي 
�صارات؛ فالف�صول الذاتية  نرى امفارقة ي هذه الإ
امو�صوعية  والف�صول  »مو�صوعي«  بنمط  مكتوبة 
نتقبل  ل  اأن  يجب  لذلك  »ذاتي«،  بنمط  مكتوبة 
�صارات ونف�صرها تف�صرًا �صطحيًا بل اأن نقلبها  الإ
راأ�صًا على عقب كما يفعل غالب الروائي بالعرف 
ال�صردّي. ولكن اإن فعلنا هذا، األ نكون قد اأ�صبحنا 
�صحَية لتلك اخدعة ال�صردية التي يقوم بها غالب 
بيوغرافيًا؟  تاأويًا  الن�س  تاأويل  ل�صتبعاد  وذلك 
مكانيات لن تنتهي وهي بذلك ُتبقي  متابعة هذه الإ
وت�صبح  متناهية  ول  مفتوحة  التاأويل  اإمكانيات 
بذلك عمليات اإنتاج امعنى اأهّم من امعنى نف�صه 

الذي يبقى متاأرجحًا ي »احالن«.
وهناك جانب اآخر قد تفوق اأهميته ما ذكرناه 

واموثوقية  بام�صداقية  امتعلق  وهو  قليل  قبل 
الثنن(.  بن  التفريق  على  هنا  التاأكيد  )ويجب 
دبية ال�صردية التقليدية والواقعية  عراف الأ اإن الأ
تقول باأن م�صداقية ال�صرد ب�صمر الغائب اأعلى 
وكثرًا  امتكلم،  ب�صمر  ال�صرد  م�صداقية  من 
بذاتية  تتعلق  اإّل عندما  اموثوقية كذلك  تكون  ما 
ال�صارد؛ فعندها قد تكون موثوقية ال�صرد ب�صمر 
امتكلم اأعلى من موثوقية ال�صرد ب�صمر الغائب، 
فاإن ا�صتخدام الكاتب اأكر من مط �صردي ُينتُج 
تراتبًا داخليًا ي موثوقية ن�صه وم�صداقيته. وهذا 
الكاتب  فيه  ي�صتخدم  الذي  الن�س  ي  احال  هو 

�صمر الغائب.
واجماعي  الفردي  ب�صكليها  امعاناة  ت�صكل 
هل�صا،  غالب  روايات  كافة  ي  رئي�صيًا  مو�صوعًا 
واأهم مظاهر امعاناة عنده تتجلى ي »ثيمة« تطرق 
لها الكثرون؛ األ وهي اإ�صكالية التوا�صل ما فيها 
نلحظ )خا�صة ي  اأننا  اإّل  وال�صمت.  الاتوا�صل 
روايات غالب ام�صرية( اأن امعاناة هذه يجاورها 
بل ويتداخل معها دومًا نوع من الفرح، وكاأن ثقل 
ُمقِلٌق  امعاناة جبوٌل بخفة الوجود. وهذا الفرح 
اأحيان  ي  ال�صخ�صيات  تعانيها  التي  للتعا�صة 
امعاناة  كل  يتخلل  �صدم  الفرح  وكاأن  كثرة، 
اأو خارجية( وينفخ فيها  الب�صرية )داخلية كانت 
قابل  �صيء  اإى  العي�س  يحِول  الذي  النف�س  ذلك 
عند  امخادع  للن�س  اآخر  جانب  وهذا  للحياة. 
غالب هل�صا، وهو ن�س تتمازج فيه جدية امو�صوع 
وامو�صوع  اللغة  ي  خفة  مع  وتعقيدها  واللغة 
ُت�صائل  ذاته  الوقت  وي  امعاناة  الغمام عن  تزيل 
النف�س.  على  ثقلها  من  وتخّفف  اجدية  �صرامة 
امفهوم  ومواجهة  بامتعدد  الواحد  مواجهة  هي 
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بالتجربة. وامتعدد كما التجربة يتميزان بالراء 
بالاتكرار،  امرتبط  والفني  الانظام  النابع من 
للواحد  الدائمة  امواجهة  وهذه  التحدي  وهذا 
من  وتقربهما  �صرامتهما  من  تخفف  وللمفهوم 

الفي�س والفو�صى.
اإذن ي ن�صو�س خادعة كهذه، اأين ن�صتطيع 
اكت�صاف امفكر ي الروائي اأو ما اأ�صميه فكر الرواية 
عند غالب؟ وذلك عطفًا على ما قاله الفيل�صوف 
ماي ديلتاي Dilthey من اأن كل مفهوم �صعري  الأ
لذلك  اب�صتمولوجيا.  ي�صكل  حرم  اأدبي  اأو 
الفن  عن  غالب  به  و�صّرح  قاله  ما  هنا  اأتابع  لن 
غالب  كتابات  اأّن  على  اأ�صدد  بل  فقط،  الروائي 
الروائية َت�صي باأفكار حول مفهوم الرواية بع�صها 
القيام  لي�س  هنا  وهدي  �صريح.  خر  والآ ُم�صَمر 
اجمل  ا�صتخراج  ول  غالب  لن�صو�س  اأدبي  بنقٍد 
امتعلقة بالكتابة ب�صكل عام )مثال ذلك ا�صت�صهاد 
الروائي ال�صديق اإليا�س خوري ي اإحدى رواياته 
بقول لغالب:اأن تكتب هو اأن تكذب. وهذه امقولة 

بحاجة لدرا�صة خا�صة جالها لي�س هنا(.
وامفاهيم  امعاير  ا�صتك�صف  اأن  اأوًل  اأود 
امحورية ي مار�صة غالب هل�صا الروائية، وثانيًا 
الفكرية  باأ�صولها  امحورية  امفاهيم  هذه  ربط 
دبية اجمالية التي مكن اأن توفر  والفل�صفية والأ
لهذا  و�صاأ�صتخدم  كفكر.  عنها  للحديث  اأ�صا�صًا 
النقدية  ومقالته  الروائية  هل�صا  غالب  اأعمال 
ي  من�صورة  غر  مواد  اإى  �صافة  بالإ وال�صيا�صية 

حوارات مطولة معه.
ُيحيل  اإدري�س  يو�صف  عن  مقالته  اإحدى  ي 
غالب هل�صا اإى دو�صتويف�صكي قائًا: لهذا ال�صبب 

بينما  لها،  قيمة  ل  دو�صتويف�صكي  اأفكار  ت�صبح 
يكت�صب فنه ثراء متزايدًا »مع ا لزمن«. وقد يتبادر 
اإجلز  قاله  ما  تكرارًا  هذا  ي  اأن  وى  الأ للوهلة 
عن بلزاك وديكنز، ولكن تفح�س هذه الفقرة ي 
اإطار �صياقها يجعلنا نتو�صل اإى ا�صتنتاج ختلف 
قليًا؛ األ وهو اأن ي هذا تلخي�صًا ما �صّماه ومزت 
غلوطة  الأ  Wimsatt & Beardsley وبردزي 
اأن  معنى  )Intentional Fallacy)؛  الق�صدية 
اأهداف  مع  بال�صرورة  يتطابق  ل  دبي  الأ العمل 
تف�صرات  اأو  تاأويات  واأن  كتابته،  من  الكاتب 
ُتْعَتَر  اأن  يجوز  ل  الكاتب  يقدمها  التي  الن�س 
تف�صرات قاطعة للعمل الروائي. ولكن، هل يعني 
هذا اأن اآراء الكاتب غر مهمة اأو اأن فكر الكاتب 
فقط؟  ال�صخ�س  ي  بل  الن�س  ي  وجود  له  لي�س 
اإذ اإن غالب هل�صا ي العديد من  ل اأعتقد ذلك؛ 
ي  الكاتب  فكر  اأهمية  على  رّكز  النقدية  كتاباته 
الن�س. وفكر الكاتب لي�س الفكر امت�صِكل وامقولب 
ما  بقدر  عنها  يعلن  ونظريات  مفاهيم  �صيغة  ي 
�صكال امتعِينة جملة مفاهيم )قد  ي�صتمل على الأ
�ص�س  تكون مرابطة اأو غر مرابطة( لكنها مثل الأ
وامحاور للمار�صة الكتابية، ول يهمني هنا اإن كان 
غالب واعيًا وعيًا تامًا بهذه ام�صائل وامفاهيم، بل 
عاقاتها  وروؤية  ن�صو�صه  من  ا�صتنباطها  يهمني 

مع مفاهيم نظرية م�صمرة.
ما  »اإن  اآخر:  �صياق  ي  هل�صا  غالب  يقول 
الواقع  عن  يكتب  ديب  الأ اأن  بالتحديد  هو  اأعنيه 
من خال معطيات وتقاليد اأدبية تقف عائقًا بن 
وي  يعي�صها«.  التي  احياة  جارب  وبن  ديب  الأ
اإحدى مقاباته يقول: »اإّن الرواية �صياغة �صرّية 
احياة  »يعي�س  الروائي  واإّن  قائم«  لعام  حديًا 
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باأ�صلوب من يريد اأن يقب�س على كل �صيء ويعي�س 
له...  منِفرة  ذاتها  بحد  احياة  لكن  �صيء.  كل 
يريدها كما  ول  الرواية  يريد احياة كما هي ي 
الروائيون  عن  هنا  )احديث  الواقع«.  ي  هي 

وعن اإيهاب، لكن كذلك عن غالب هل�صا(.
اإن  نقدية:  بلغة  قوال  الأ هذه  �صياغة  لنعد 
اموؤ�ص�صة  العائق الرئي�صي بن الكاتب والواقع هو 
دبية باأعرافها ونظمها وتراثها. وهذه اموؤ�ص�صة  الأ
تعمل  معينة  واأماطًا  روؤى  الكاتب  على  تفر�س 
يعي  الكاتب  اأن  اإّل  والعام.  الكاتب  بن  كو�صيط 
عراف  ذلك، وي وعيه هذا يقوم بتمزيق هذه الأ
ماط وتك�صرها، فرى احياة منفرة  والروؤى والأ
دبي،  الأ الن�س  ي  لها  ت�صوراته  عن  وختلفة 
للعام  الكتابة عملية حٍد  لذلك ت�صبح مار�صة 
بن  للعاقة  الفهم  فهذا  وبالطبع،  ومفاهيمه. 
دبية  الأ واموؤ�ص�صة  الكاتب  وبن  والعام  الكاتب 
اأ�صا�صًا.  حداثي  موقف  هو  وتقاليدها  باأعرافها 
وحديده  اجانب  هذا  مناق�صة  لحقًا  و�صاأعود 

ب�صكل اأدق.
احديث  ت�صبق  التي  التالية  خطوتنا  اأما 
التذكر  فهي  رواياته،  ي  امحورية  امفاهيم  عن 
هل�صا  غالب  ا�صتخدمهم  الذين  والنقاد  دباء  بالأ
دب وعن مار�صته  كمرجعيات ي احديث عن الأ
وفوكو  وبلزاك  دو�صتويف�صكي  الرباعي  كان  له. 
وكافكا ي�صغل غالب هل�صا دومًا. اأما بع�س الكتاب 
ب�صكل  �صلبي  موقف  منهم  له  كان  من  والنقاد 
عام، فهم العديد من كتاب الواقعية ال�صراكية، 
مثلي  اأكر  اإى  �صافة  بالإ غوركي،  با�صتثناء 
وكذلك  الاتينية  اأمريكا  ي  ال�صحرية  الواقعية 

لوكا�س بن النقاد.

وى كتاب  ومن اماحظ اأن بن امجموعة الأ
بالن�صبة  احال  كذلك  وكتاب حداثيون.  واقعيون 
بالنقاط  هذا  ربط  و�صنحاول  الثانية.  للمجموعة 
اإى الروايات وحاولة  انتقلنا  اإذا  تاليًا.  خرى  الأ
تعيينها،  ي  كما  منها  امفاهيم  بع�س  ا�صتخراج 
نقدية  مقاربة  اإى  الدرا�صة  هذه  تتحول  ل  ولكي 
قلت  كما  له  )فهذا  هل�صا  غالب  اأعمال  من  ي  لأ
ل ي احديث والتو�صع  موقع اآخر(، فاإنني لن اأف�صّ
اأ�صاليب التحليل ام�صتخدمة للتو�صل اإى هذه  ي 
ي�صاح  امفاهيم، و�صاأكتفي بذكر اأهمها حاوًل الإ

قدر ام�صتطاع.
وامكان  للزمان  الكانتي  امفهوم  عك�س  على   .1
 (apriori) م�صبقن  معطين  اأو  حد�صن  ب�صفتهما 
فاإن  العام،  مع  نتوا�صل  اأن  دونهما  مكننا  ل 
يت�صكان  هل�صا  روايات غالب  وامكان ي  الزمان 
والذاتي.  امو�صوعي  بن  والتناُحر  التنافر  عر 
وال�صياق  بالتاريخ  تتحدد  مرجعية  لديه  فالزمن 
حداث مفهومها التاريخي اخارجي،  الزمني لاأ
حددة  و�صنن  اأحداث  اإى  حالة  الإ عر  وذلك 
نف�صه  الوقت  وي  الرواية.  خارج  التاريخ  من 
متعرج  منك�س  من�صطر  الروائي  الزمن  اأن  جد 
مفهومنا  بها  نربط  التي  بال�صتمرارية  يلتزم  ل 
الطبيعي للزمان. واأنا ل اأحدث هنا عن تقنيات 
زمنة  ال�صرد فح�صب، بل عن ت�صكيل غالب هل�صا لأ
لت�صبح  بينها  فيما  تتنافر  الن�س  داخل  متعددة 
للتواترات داخل احبكة  �صا�صية  الأ امكونات  اأحد 
بامفهوم  حبكة  عن  احديث  باإمكاننا  كان  )اإن 
جارب  ي  والت�صظي  وللت�صرذم  التقليدي( 
بينها،  التوا�صل  �صعوبة  �صكالية  ولإ ال�صخ�صيات 
كما ت�صكل اأ�صا�صًا لتلك العاقة ال�صعبة وامعقدة 
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بن الداخلي واخارجي، خا�صة لدى �صخ�صيات 
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2. يت�صكل مفهوم الواقع داخل العام امتخّيل 
حليل  لدى  ونلحظ  امعا�س.  الواقع  داخل  ولي�س 
روايات غالب هل�صا اأن ت�صُكل مفهوم الواقع داخل 
مفهومن  بن  بالن�صداد  يتميز  الروائي  الن�س 
ودون  حٍل  دون  ويتناف�صان  يت�صارعان  للواقع 
يتجاوران  اإنهما  اإذ  خر؛  الآ اأحدهما على  �صيطرة 
بالرغم من اختافهما. واأعتقد اأن هذا الن�صداد 
بن مفهومي الواقع يعطي روايات غالب هل�صا بعدًا 
اأحادية  من  رواياته  اإخراج  ي  وي�صاهم  متميزًا 
التف�صر الذي ميز به الكثر من النقد الروائي 

حِدد هذين امفهومن. لغالب هل�صا. ولأ
ن�صميه  اأن  مكن  للواقع  مفهومًا  اأوًل  جد 
اأن  يعني  وهذا  �صياقًا،  ب�صفته  الواقع  ت�صُكل 
ال�صخ�صية(  )اأو  ن�صان  الإ يت�صكل ي وعي  الواقع 
مع  حياته  �صياق  ي  التجارب  من  تراكمات  عر 
التي  �ص�س  والأ به.  امحيطة  البيئة  ومع  خرين  الآ
الواقع  اأن  هي  للواقع  الفهم  هذا  عليها  ينبني 
على  قادرة  الذات  اأن  اإّل  الذات،  خارج  موجود 
التمثيل، وي  الواقع وعلى فهمه عر  التعامل مع 
حالتنا هذه يكون التمثيل عر اللغة. وتكون اللغة 
اأداة �صّفافة ن�صتطيع بها مثيل هذا الواقع ب�صدق 
واأن  اللغة(  )اأي  قوانينها  نتيقن  اأن  ا�صتطعنا  اإن 
غرا�صنا. وكلما كان الواقع اأكر تعقيدًا  نطوعها لأ
الواقع  لهذا  التمثيل  لغة  جعل  اأن  علينا  توجب 

اأكر تعقيدًا.
ت�صميته  فيمكن  للواقع  الثاي  امفهوم  اأما 
وهذا  للمقاومة.  جربة  ب�صفته  الواقع  ت�صُكل 
قادرة  غر  الذات  اأن  اأ�صا�س  على  ينبني  امفهوم 

على تطويع الواقع وجعله مو�صوعًا للمعرفة ب�صكل 
كامل. وبذلك ل مكننا النظر اإى الواقع ب�صفته 
حد  مادة متوفرة قابلة للتطويع. وي هذا نق�ٌس لأ
العاقة  ي  ترى  التي  التقليدية  امعرفية  �ص�س  الأ
ومو�صوعها؛  عارفة  ذات  بن  عاقة  امعرفية 
بل  الذات  ُيْربُك  امفهوم  هذا  ح�صب  فالواقع 
ويطالبها اأن تخ�صع هي له. وبهذا تنعدم مركزية 
من  معقدة  لعملية  »اأداة«  اللغة  وت�صبح  التمثيل 
اأن  ت�صتطيع  ل  التي  الذات  بن  وال�صراع  احوار 
ل  التي  والتجربة  باللغة  �صوى  نف�صها  عن  تعر 
كان  فاإن  لغة.  اإى  كامل  ب�صكل  ترجمتها  مكن 
للرواية  يوّفر  �صياقًا  ب�صفته  للواقع  ّول  الأ امفهوم 
 ¿EÉa  ,(linear consistency(اخطّي الت�صاق 
وهذا  اخطية  هذه  يك�صر  للواقع  الثاي  امفهوم 
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العاقة  تلك  مظهر  اأ�صكال  اأهم  ومن 
الن�صدادية بن مفهومي الواقع هذا وجود روائي 
الرواية  مو�صوع  عن  رواية  يكتب  الرواية  داخل 
العديد  هناك  نعم،  منها.  جزء  هو  الذي  نف�صه 
كتابة  عن  كتب  من  والكّتاب  الروائين  من 
الرواية، اإّل اأن وجود الروائي وموقعه ي روايات 
يكتب  هنا  فالروائي  قليًا.  يختلف  هل�صا  غالب 
ذاته اأي يعيد �صياغة امادة الواقعية عر العك�س 
لوحات  ي  هي  كما  متناهية  ل  بطريقة  الذاتي 

.Escher ¿ÉæØdG

ت�صكيل  ي  النف�س  بعلم  العاقة  اإ�صكالية   .3
اأنني  هنا  الوا�صح  ومن  وفهمها،  ال�صخ�صيات 
اأختلف اإى حد كبر مع الكثر من النقاد الذين 
و�صخ�صياته  غالب  ن�صو�س  تف�صر  على  ركزوا 

.kÉjójhôa kGÒ°ùØJ



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 622011

�صحيح اأن غالب هل�صا ي�صتخدم م�صطلحات 
علم النف�س الفرويدي وكذلك بع�س ام�صطلحات 
 ,Erich Fromm ام�صتمدة من اأعمال اإريك فروم
ولي�س  للتو�صيف  امفاهيم  هذه  ي�صتخدم  ولكنه 
للتاأويل اأو الفهم. واأ�صدد على اأهمية التفريق بن 
دبية.  الأ الن�صو�س  مقاربة  عند  ام�صتوين  هذين 
وم�صطلحات  مفاهيم  الكاتب  ي�صتخدم  فقد 
ختلفة من مدار�س فكرية متعددة، اإّل اأنه يقوم 
يعطيها  روائي  ومعري  لغوي  ل�صياق  باإخ�صاعها 
و�صفية  مفاهيم  ذاك  اإذ  فت�صبح  ختلفة  اأبعادًا 
تفيد  حليلية  مفاهيم  ولي�صت  التوا�صل  تفيد 
التاأويل والتف�صر. ومن اجدير بالذكر اأن فرويد 
نف�صه حدث عن هذه العملية )وتبعه ي ذلك كل 
من لكان والتو�صر(، وكذلك حدث غالب هل�صا 
لكن  خ�صو�صياته.  لكل  كتاباته.  بع�س  ي  عنها 
العمل الروائي يحتاج اإى رابط اأو مرجع ن�صتطيع 
للعمل.  وفهمًا  تف�صرات  نعطي  اأن  كقّراء  عره 
هذا  اأن  الكبار  الروائين  من  العديد  لدى  وجد 
الزمانية  والن�صيابية  اللغة  مرجعية  هو  الرابط 
ديكنز  عند  مثًا  احال  هو  كما  امكان  وودودية 
وبلزاك وتول�صتوي. اإّل اأن بع�س الكّتاب رف�س هذا 
اجماّي  اأهمية  على  مركزًا  الرابط  من  النوع 
الذوات ي  ت�صكل  لعمليات  ب�صفته ذوقًا وحددًا 
هري  لذلك  النماذج  اأهم  ومن  الروائي.  العمل 
اأهمها  الكّتاب  من  اأخرى  جموعة  اأما  جيمز. 
جوي�س وبرو�صت وكافكا، فقد �صّددت على �صرورة 
تعدد الروابط وامرجعيات؛ اإذ ل مرجعية واحدة 
العدة  توفر  على  قادرة  ول حتى عدة مرجعيات 

الازمة لتاأويل العمل الروائي.
ما  دبي  الأ للعمل  والتاأويل  التف�صر  وعمليات 
هي اإّل حاولة لرد اخا�س اإى العام وامتعّن اإى 

امجّرد، وي عملية الرّد هذه يحّول الناقد الن�س 
تعقيدًا  اأقل  ن�س  اإى  ام�صتويات  وامتعدد  امنفتح 
ي حاولة لعر�س النواظم الرئي�صية التي تتحكم 

بالعمل.
لنحاول ربط هذه النقاط ب�صكل اآخر جريدًا. 
اأعمال  ي  مركزّي  مفهوم  التجربة  مفهوم  اإن 
وت�صكيلها  ال�صخ�صيات  تكوين  وي  هل�صا  غالب 
والتوا�صل بينها. والتجربة عند غالب هل�صا جمع 
ماي ديلتاي »التجربة  بن ما �صّماه الفيل�صوف الأ
التجارب  تلك  وى  الأ اإذ  امعا�صة«؛  والتجربة 
لتف�صر  اإخ�صاعها  علينا  يتوجب  التي  احياتية 
وتاأويل حّدد لكي تدخل ي اإطار وعينا وذاكرتنا. 
بينما التجربة امعا�صة هي تلك التجربة التي تت�صّلل 
وتف�صرات  دون عمليات عقلية  وعينا  وتتغلغل ي 
طبيعي  جزء  وكاأنها  تبدو  بل  وجهود،  وتاأويات 
من وعينا وفهمنا للعام. واإن كانت التجربة تلعب 
الواعية  الفردية  الذات  ت�صُكل  ي  مركزيًا  دورًا 
التجربة  فاإن  العام،  مع  وبتناق�صاتها  بوجودها 
الذات  ت�صّكل  ي  امركزي  الدور  تلعب  امعا�صة 
باأن عملية  واعيًا  هل�صا  كان غالب  لقد  اجمعية. 
نها  ال�صرد بحد ذاتها هي اإفقار للتجربة امعا�صة لأ
 hic والهنا  ن  الآ �صمي  وما  واخا�س  الذات  ت�صع 
et nunc ي اإطار ال�صردية. كذلك ل مكن و�صع 

من  �صبكة  اإطار  والهنا ي  ن  والآ واخا�س  الذات 
ن ي هذا اإفقارًا لها. كذلك نلحظ ي  امفاهيم لأ
الق�ص�صية تلك امحاولة  كل كتابات غالب هل�صا 
الدوؤوبة لتك�صر ال�صردية وت�صل�صلها وذلك كخندق 
واإى  مفاهيم  اإى  الّرد  مقاومة  للمقاومة؛  اأخر 

منطق ال�صرد.
واإن اأردنا و�صع غالب هل�صا ي اإطار جماي 
ويجاهد  يحاول  كان  اإّنه  القول  مكننا  تاريخّي، 
دومًا للحفاظ على جملة من امكت�صبات الروائية 
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للواقعية، لكنه كان دومًا يرى حدودية الواقعية، 
حِول  ل  نها  ولأ بالواقع،  تاأطرها  عر  وذلك 
اإّل اأن ح�ّس  الواقع اإى اإ�صكالية، وكذلك الكتابة. 
�صا�س حداثيًا  غالب هل�صا ووعيه كروائي كان بالأ
دبّي، وقد �صيطرت هذه الثنائية على  بامفهوم الأ
اأعماله الروائية وعلى مفهوم الرواية كما يتجلى 

عمال. ي تلك الأ
كانت  باحداثة  هل�صا  غالب  عاقة  اأن  اإّل 
بذلك  يتعلق  فيما  اإ�صكالية كذلك، خا�صة  عاقة 
دب  الأ ي  يرى  الذي  للحداثة  الفل�صفي  امفهوم 
ال�صكل  عام،  ب�صكل  اجمالية  وي  خا�س،  ب�صكل 

هم للفهم وامعرفة، واأهم ما تبناه من  رقى والأ الأ
عن  البحث  �صرورة  على  تركيزها  هو  احداثة 
�صروط اإمكانية و�صف ما م َيُعد واقعًا مو�صوعيًا 
راء  الآ �صبكة  اإى  رده  مكن  ل  وما  وخارجيًا، 

فكار وامعاير التي حددنا وميزنا كاأفراد. والأ
اآنفًا  امذكورة  النقاط  فهم  ن�صتطيع  هكذا 
وال�صوؤال  وكروائي.  كناقد  هل�صا  بغالب  وامتعلقة 
يقع  اأين  النهاية هو:  اأود طرحه ي  الذي  امفتوح 
العربية،  الرواية  موؤ�ص�صة  اإطار  ي  هل�صا  غالب 
اأو  تراثًا  ي�صِكل  اأن  هل�صا  غالب  لعمل  مكن  وهل 
uجيال التالية؟ موذجًا للكتابة الروائية ولاأ
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حمد �شاهن

»�لعام و�لن�ص و�لناقد«´
ي كتابات غالب هل�سا

مريكي موؤلفه الراحل توي  دب الأ اأ�شرار الأ إدوارد �شعيد مقدمة ق�شرة لكتاب  ا كتب 
وال�شداقة  اموؤلف  ن�شرته مطبعة جامعة كيمبدج )2000(، معباً عن كفاءة  والذي  تانر 
دب والنقد ركيزة ظلت  التي ن�شاأت بن ال�شديقن؛ تلك ال�شداقة التي اتخذت من ق�شايا الأ
عجاب بن الثنن. على كل حال، لي�س هذا مو�شوعنا، ما اأود اأن  داعمة لعلقة التقدير والإ
إدوارد �شعيد  إدوارد �شعيد التي ت�شيد باإجاز �شديقه والتي يعدها ا إليه هنا هو عبارة ا اأ�شر ا
إدوارد �شعيد اإن �شديقه كان  إبداع �شديقه ي ميدان الفن. يقول ا منطلقاً هاماً يقف وراء ا
متلك اإح�شا�شاً ميزاً باأخلقيات الفن )sense of morality( جعله يتحلى ب�شجاعة فائقة 

ي التعبر عما يحجم امبدعون عادة عن اجهر به!

´ يرجى األ يفهم من العنوان اأن النقا�س �صيدور حول كتاب اإدوارد �صعيد الذي يحمل العنوان نف�صه.
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اإى  �صارة  بالإ مقولته  �صعيد  اإدوارد  ويو�صح 
كتاب توي تانر النقدي الذي اختار فيه الك�صف 
الن�صاء  الروائية من  ال�صخ�صيات  اأخاقيات  عن 
اللواتي ميز �صلوكهن بالن�صقاق عن اماألوف ما 
بال�صذوذ  جتمعهن  قبل  من  و�صمهن  اإى  اأدى 

واعتبارهن خارجات عن اأعراف امجتمع.
رواية  ي  بوڤ�اري  مدام  ي  تانر  توي  يرى 
مدام بوڤـاري وه�صر ي رواية احرف القرمزي 
من  وغرهن  كارنينا  اأنا  رواية  ي  كارنينا  واأنا 
ال�صخ�صيات الروائية ح�صًا اأخاقيًا اأ�صيًا يتحدى 
اماألوف  مثل  الذي  امو�صوعي  اخارجي  الواقع 
هو  ما  نرى  ويجعلنا  امجتمع،  ي  اأ�صا�صية  كقيمة 
اأ�صمى بكثر ما اعتدنا اأن نراه ونر�صى به، بل 
�صعيد  اإدوارد  ي�صيد  باخت�صار،  اإليه.  ونطمئن 
ب�صجاعة �صديقه الذي يجعل ذاته النقدية تتعامل 

مع ذلك الوعي ال�صجاع لتلك ال�صخ�صيات.
عدت اإى قراءة غالب هل�صا فوجدت اأن تعليق 
اإدوارد �صعيد مكن اأن ي�صكل مدخًا لقراءة غالب 
اإنتاجه  ي  ال�صطور  بن  ما  قراءة  اإن  اإذ  هل�صا؛ 
وهو،  الفن،  اأخاقيات  ب�صدى  نح�س  جعلنا 
هذا  كان  واإن  الفن،  جماليات  التعبر،  جاز  اإن 
كما  بدون خاف،   الفني،  واجبه  يوؤدي  ال�صدى 
 Éeh ,تي�شر ال�شبولh نرى ي ق�صة الزير �شام
�صابههما، فاإنه ل يفعل التاأثر ذاته ي كتابته عن 
يجابي. دب ال�صهيوي. لنبداأ اأوًل بال�صدى الإ الأ

اأن  بداية  ونظن  �شام  الزير  ق�صة  نقراأ 
من  الفولكلورية  الق�صة  �صرد  علينا  يعيد  الراوي 
عن  �صلفًا  لدينا  اماألوفة  والتقاليد  الفكاهة  قبيل 
و�صط  ي  وام�صهورة  امعروفة  ال�صعبية  احكاية 

 ¿ÉYô°S الهرج وامرج ال�صعبين، لكن الزير �شام
ما يتحول على يد غالب هل�صا اإى �صرد فني يتفوق 
نقله  خال  من  نف�صها  ال�صعبية  احكاية  على 
جهولن  ومكان  زمن  من  �صام  الزير  �صخ�صية 
ي  تتج�صم  نراها  ويجعلنا  احا�صر  زمن  اإى 
اأ�صخا�س حقيقين ي ماعن، يعي�س معهم الراوي 

باألفة وحبة.
 »g �شام  الزير  حكاية  اأ�صبحت  وهكذا 
ذيولها،  هي  وها  اأعي�صه.  الذي  اليومي  احدث 
بف�صائحها  بيننا  تعي�س  اأعتقد،  كنت  كما  الغجر 
جعل  ال�صرة  كانت  معًا.  وام�صحكة  امدانة 
�صطورة واقعًا. منذ تلك  الواقع اأ�صطورة وجعل الأ
بن  اللب�س  ذلك  اأعي�س  واأنا  ن،  الآ وحتى  اللحظة 
الواقع واإمكاناته اخيالية. الواقع يخفي �صرًا على 
ن  الدوام، وهذا ما يجعله متاأهبًا ي كل حظة لأ

يك�صف عن عامه ال�صري الغرائبي)�س12).
الفانتازيا  حجب  الراوي  خيال  يخرق  كيف 
ويحولها اإى واقع ماألوف نعي�س معه ونراه ماثًا 
ي  جديد  من  تولد  احكاية  وكاأن  اأعيننا،  اأمام 
اأمثال  ال�صعراء  الراوي؟ وهذا ما فعله كبار  ذات 
ال�شيخ القدم عندما قّرب  اأن�صودة  كولردج ي 
له  نعرف  ل  الذي  القدم  ال�شيخ  �صورة  اإلينا 
اأنطوان  امرجم  فعل  وبامثل  زمانًا،  ول  مكانًا 
جالن عندما ترجم حكايات األف ليلة وليلة ي 
تت�صوق  �صهرزاد  وجعل  الثامن ع�صر  القرن  اأوائل 
بقبعتها ي �صوارع باري�س بهدف تطويع احكايات 
اإى واقع ماألوف مكن اأن يعي�صه القارئ الفرن�صي 
اآنذاك. وعندما نقل فتزجرالد رباعيات اخيام 
واأعطى  خياله  اأعمل   1859 عام  الإجليزية  اإى 
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ال�صعر  تقاليد  ا�صتخدام  ي  احرية  لنف�صه 
الفكتوري ليجعل الرجمة  الع�صر  الإجليزي ي 
القارئ  عند  كبر  حد  اإى  مقبولة  الإجليزية 
الرباعيات  فجاءت  الع�صر،  لذلك  امعا�صر 
�صاعر كا�صيكي  نظم  وكاأنها من  فعًا  امرجمة 
اأحمد رامي  تني�صون، وهذا ما فعله  ڤكتوري مثل 
وقبل  العربية.  اإى  الرباعيات  ترجم  عندما 
لهية  �صنوات ظهرت ترجمة جديدة للكوميديا الإ
اللندنية  التامز  ل�صحيفة  دبي  الأ املحق  وقدم 
»دانتي  للرجمة عنوانه )امجازي طبعًا(  عر�صًا 
جحت  الرجمة  اأن  معنى  اإجليزيًا«؛  اأ�صحى 
اأ�صًا  التي كتبت  الكوميديا  ي تقدم ن�صخة من 
ي�صعر  لتجعله  الإجليزي  القارئ  اإى  يطالية  بالإ

وكاأن دانتي كتبها بالإجليزية.
نظرية  توؤكد  كثر،  وغرها  مثلة،  الأ هذه 
ياكوب�صون واأمثاله من علماء اللغة، وهي اأن اللغة 
هي  بل   )object( مو�صوعي  لواقع  داًل  لي�صت 
ا�صتعمال ين�صاأ من انزياح مار�صه الفاعل على ما 
هو ماألوف ليخرج هذا اماألوف من حالة ال�صكون. 
والفاعل هنا هو ذات الفنان التي تناأى عن اللغة 
اماألوفة اإى ما هو اأبعد من جرد حاكاة الواقع 

كما هو اأو كما األفناه.
 ƒgh يقول لنا غالب هل�صا اإنه قراأ الزير �شام
جازة  ي التا�صعة اأو العا�صرة من عمره ي فرة الإ
يدري  ول  ماعن  ي  يق�صيها  كان  التي  ال�صيفية 
كيف قراأها. ولكنه ي�صتح�صر اأحداث الزير �شام 

وا�صتقباله لتفا�صيل احكاية فيما بعد.
ل  راجلن  بن  تتم  كانت  امعارك  اأن  ورغم 
فر�صان، وم ت�صتخدم فيها ال�صيوف، وم يقع فيها 

الب�صو�س.  حرب  �صورة  فيها  راأيت  لكنني  قتلى، 
امتحاربتن  القبيلتن  اإحدى  �صيخ  زوجة  كانت 
خرى. وهذه امراأة هي التي  تنتمي اإى القبيلة الأ
اأ�صقطت �صورتها على جليلة. كنت اأعرفها جيدًا 
نها كانت اأمي بالر�صاعة. وكما اأ�صقطت �صورتها  لأ
لبناء  ا�صتعرت �صخ�صيتها وماحها  على جليلة 

.(11¢U)صخ�صية اآمنة ي روايتي �شلطانة�
وي�صتطرد غالب هل�صا معلقًا اأن ما حدث بن 
اأهمية  ل  احتكاكات  من  اأكر  يكن  م  القبيلتن 
الب�صو�س  حرب  معطيات  لها  �صحنه  موؤكدًا  لها 
غالب  ين�صى  ول  اأ�صطورية.  اأبعادًا  عليها  م�صيفًا 
هل�صا اأبدًا دور �صاعر القبيلة التي تنتمي اإليها اأمه 
نزال(  )اأبو  ا�صمه  نحيًا  اأ�صود  كان  بالر�صاعة: 
وكّنا ن�صميه )الزقرت(. كان قادرًا على اأن يحيل 
حداث اإى ماحم اأ�صطورية )�س11).  اأب�صط الأ
وبعد اأن يعر�س لق�صيدة ال�صاعر امكتوبة بالعامية 
الق�صيدة:  هذه  ومعنى  قائًا:  معناها  ي�صرح 
�صحى اأم�س حدثت معركة غربي قرية )ماعن(. 
كقطيع  اجبل  من  هبطوا  خرى  الأ القبيلة  اأفراد 
فهزمهم  بطونهم،  ملء  همهم  اخنازير.  من 

رجال �صجعان )�س11). 
كما  خرى،  الأ القبيلة  �صاعرة  تقوم  وبامثل 

يخرنا غالب هل�صا، بالرد على ال�صاعر:
من  يكر  الذي  بالرجل  ال�صيخ  ت�صف  اإنها 
وامطبوخ  امجرو�س  القمح  وياأكل  يديه،  مداعبة 
باللن احام�س دون اأن ي�صيف اإليه ال�صمن، باأنه 
كاذب، يحّول الهزائم اإى انت�صارات ول يكف عن 

الفتخار بها )�س12).
وتكت�صب احكاية على يد غالب هل�صا اأبعادًا 
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�صطورة«، كما ي�صميها غالب هل�صا،  ج�صم قدرة »الأ
على اللتحام بالواقع، وبدون هذا اللتحام يبدو 
العام عند غالب هل�صا جرد تراكمات عر�صية 
من  يولد  الذي  الغرائبي  العام  �صر  تفقد  ورتيبة 
�صطورة احكائية؛  �صطورية اأو الأ رحم احكاية الأ
جديدًا  وعيًا  ال�صبي  عند  احكاية  اأ�صبحت  اإذ 

يتحدى واقع احياة اماألوف وامت�صم باملل.
پپ  ل�صخ�صية  م�صابهًا  موقفًا  هنا  ون�صتذكر 
اإذ  ديكنز؛  للروائي  العظام  مال  الآ ي   )P.p)
حمل  ي  ال�صتمرار  من  خياله  پپ،  اأي  ينقذه، 
الريف  حياة  على  عادة  ي�صيطر  الذي  ال�صجر 
الرتيبة. فاأ�صطورة الزير �صام توازي اأ�صطورة م�س 

هافي�صام التي ا�صتعل بها خيال پپ.
تناول  ي  فعاًل  دورًا  يلعب  اخيال  اأن  ورغم 
حكاية الزير �شام واإعادة تركيبها، اإل اأنه يتخذ 
م�صارًا ختلفًا عن م�صار اخيال ي رواية ديكنز. 
ففي الوقت الذي ينجو فيه پپ من ملل احياة ي 
الريف من خال حوله اإى حياة امدينة بكل ما 
فيها من بريق عر اأ�صطورة م�س هافي�صام ليكت�صف 
والتي  التي هجرها  الريف  اأن حياة  التجربة  بعد 
م يحتملها خياله هي احقيقة، واأن حياة امدينة 
اأن  اأنها ام�صتقر احقيقي الذي توهم  التي توهم 
خياله يت�صع له ما هي اإل �صراب زّينه له خياله اإى 
حن. يعود پپ اإى م�صقط راأ�صه بعد اأن تك�صفت 
والواقع.  �صطورة  الأ لبعدي  احقيقية  بعاد  الأ له 
الذي  الواقع  مع  پپ  بت�صالح  ديكنز  رواية  تنتهي 

خياله.  تبناها  التي  �صطورة  الأ ونبذ  يومًا  هجره 
اأما غالب هل�صا، فاإن خياله يتخذ م�صارًا مغايرًا؛ 
�صطورة  الأ به  ت�صتقبل  الذي  الروتن  ينبذ  اإنه  اإذ 
�صطورة  الأ يعطي  ما  القرية  تعي�صه  الذي  املل 
اللتحام  خال  من  الواقع،  تتحدى  فاعلة  قوة 
هل�صا،  غالب  ي�صر  كما  والواقع،  �صطورة  الأ بن 
�صطورة  الأ لت�صبح  احا�صر  مع  اما�صي  وتقاطع 

حا�صرة ي واقع معي�س.
حدث،  اأي  احدث،  مع  هل�صا  غالب  يتعامل 
عند  يتوقف  ل  اإنه  اإذ  ثاقبة؛  نقدية  بب�صرة 
و�صف احدث اأو ذكره ي �صياقه الزمني اما�صي 
اإى  يخ�صعه  اإنه  بل  �صطوري،  الأ اأو  التاريخي  اأو 
يوفره  ل  جديد  منظور  من  نراه  يجعلنا  تنا�س 
زمنه الذي حدث فيه اأ�صًا. وغالبًا يكون اأ�صلوب 
ثرة عند  داة الأ امفارقة ال�صاخرة´ (irony( الأ
احدث.  قراءة  ي  بها  ي�صتعن  التي  هل�صا  غالب 
عن  تك�صف  ال�صاخرة  امفارقة  اأن  فامعروف 
التباين بن ما يبدو ي الن�س ق�صدًا وما يوحيه 
يف�صح  ل  مبا�صر  وغر  بعيد  ق�صد  من  الن�س 
عنه الن�س. من هنا يبدو التباين اأو حتى التناق�س 
اأحيانًا بن ظاهر الن�س وباطنه، بن ما يقال وما 
عنه(،  بام�صكوت  اأحيانًا  نعّرفه  )والذي  يقال  ل 

بن الواقع واخيال.
امفارقة اأو امفارقة ال�صاخرة اإذن ا�صراتيجية 
باطن  اإى  خالها  من  هل�صا  غالب  ينفذ  نقدية 
احدث متجاوزًا ال�صياق الظري امعّن الذي جرى 

خر »�صخرية«، ويقرح في�صل دّراج ترجمة رما تكون  ´ ل توجد ترجمة تفي بالغر�س لكلمة irony. يرجمها البع�س »مفارقة« والبع�س الآ
اأوفى غر�صًا وهي »امفارقة ال�صاخرة«.



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 682011

ال�صراتيجية  هذه  معام  وتت�صح  احدث.  فيه 
اأكر من القراءة امكثفة التي يقدمها غالب هل�صا 

حياة تي�صر ال�صبول وفنه.
lll

ال�صبول  تي�صر  انتحار  هل�صا  غالب  يعلل 
ي  م�صرًا  كامو  عند  الوجودية  فكرة  خال  من 
روكانتان  واإى  الغريب  بطل  مر�صو  اإى  قراءته 
اأو  بطريقة  اقتفى  تي�صر  وكاأن  الغثيان،  بطل 
اإليه  انتهى  ما  اإى  مر  الأ وانتهى  اأثرهما  باأخرى 
حت تاأثر من ال�صورة التي ر�صمها لهما اموؤلف. 
ثقته  يفقد  عندما  الفرد  اأن  هل�صا  غالب  ياحظ 
مع  يح�صل  كما  فيه،  يعي�س  الذي  امجتمع  بقيم 
البطلن امذكورين، فاإنه يرى نف�صه اأمام خيارين 
باحثًا  نف�صه  اإى  يعود  اأن  ول:  الأ لهما؛  ثالث  ل 
اأن  بعد  جديد،  من  وجوده  حدد  بديلة  قيم  عن 
فقد ما كان يربطه بامجتمع وموؤ�ص�صاته من قيم 
هو  خر  الآ واخيار  وطقو�س.  وتقاليد  وعادات 
النتحار. ول�صوء احظ، يعلق غالب هل�صا، يختار 
قائًا  وي�صتطرد غالب هل�صا  البديل.  تي�صر هذا 
الجتماعي  الواقع  عن  يعر  اأن  حاول  تي�صر  اإن 
عليها  عّلق  بدماغوجية حزبية  القيم  من  امفرغ 
اآمنًا  �صت�صكل ماذًا  اأنها  توهم  اإذ  اآماًل عرا�صًا؛ 
الذي  ال�صتينيات(  )جيل  جيله  واأحام  حامه  لأ
على  يقوم  بديًا  وطنًا  حزبه  �صعارات  ي  راأى 
الدموقراطية واحرية والعدل وام�صاواة وما اإى 
كام  جرد  اأنها  لحقًا  تبَن  مفردات  من  ذلك 
اأجوف ل يغّر ي الواقع امعطوب �صيئًا. ومزيد من 
التو�صيح يقدم غالب هل�صا اأمثلة من رواية تي�صر 

ال�صبول امعروفة وهي: اأنت منذ اليوم.

يرى غالب هل�صا اأن تي�صر ال�صبول ي�صتخدم 
تقنية التداعيات اأو التداعي ي بناء روايته، وهي 
ي  الراوي  حال  بواقع  ال�صعور  عن  تعر  ق�صية 
ا�صتذكار  اإى  تدعو  عفوية  يوّلد  الذي  احا�صر 
وهي  الذاكرة،  جعبة  من  اما�صي  من  حوادث 
وخارجة  معن  زمني  �صياق  ي  تنتظم  ل  حوادث 
عن الت�صل�صل الزمني الذي نعي�صه فعًا ي حياتنا 

.á«eƒ«dG

الإجليزية  الرواية  ي  ازدهرت  تقنية  وهي 
يطلق  الع�صرين.  القرن  من  الثاي  العقد  ي 
عليها اأحيانًا تيار ال�صعور؛ اإذ تتداعى من خاله 
ترابط  دون  بالراوي  واخا�صة  العامة  الذكريات 
منطقي وهي وليدة الت�صور اجديد للزمن الذي 
كان برج�صون، الفيل�صوف الفرن�صي، اأحد اأركانه؛ 
اخارجي  الت�صل�صل  زمن  مفهوم  ا�صتبدل  اإنه  اإذ 
وحدات  حددة  زمنية  وحدات  من  يتكون  الذي 
غر مت�صاوية مفهوم وحدة الزمن ال�صعورية التي 
تلد من رحم ال�صعور ي منطقتي الوعي والاوعي 

ي الوعي بالزمن احا�صر.
قائًا: التقنية  هذه  على  هل�صا  غالب  ويعلق 

اإنها نتيجة طبيعية للقمع الذي يتعر�س له الراوي 
الفرد ي امجتمع العربي؛ اإذ اأ�صحى هذا الراوي 
م�صطرًا للبحث عن احرية داخل ذاته بعيدًا عن 
تقنية  اأن  وامعروف  الجتماعي.  الرقيب  هيمنة 
ال�صعور ن�صاأت ي الغرب كثورة مناه�صة للتقنيات 
وال�صخ�صية  والق�صة  احبكة  مثل  التقليدية 
ي  ال�صرد  عملية  ي  تتحكم  كانت  التي  النمطية 
الرواية التقليدية. وي جميع احالت، فاإن تعليق 
غالب هل�صا يدل على اهتمامه اجاد بالبحث عن 
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اللحمة بن واقع احياة وواقعية الفن اأو جمالياته 
ال�صكانية. غر اأن اهتمامه هذا ل يفي بامنظور  
التداعيات  تقنية  تظل  اإذ  به؛  م�صكونًا  كان  الذي 
غر كافية للتعامل بجدية مع امجتمع وموؤ�ص�صاته 
الواقع  تربط  التي  امعادلة  ي  طرفًا  لتكّون 
تقنية  جرد  فهي  الفنية؛  بالواقعية  الجتماعي 

�صكانية جديدة لها حدوديتها.
التداعيات  تقنية  ووليمز  لوكا�س  انتقد  وقد 
تقدر  ل  التي  ال�صكون  حالة  حول  تتمركز  نها  لأ
على الدينامية امطلوبة للتحرك نحو منظور اأبعد 
جوي�س  من  اأمثلة  وقّدما  التداعيات،  جرد  من 
الذي  اخلل  تو�صيح  اأجل  من  وولف،  وفرجينيا 
نها حاكي حالة �صعور فردية  يعري هذه التقنية لأ
داخلية �صاكنة؛ اإذ اإنها ل حاكي غر ذاتها مهما 
الذي  للواقع  تقدم  ول  امحاكاة،  �صوط  فيها  بلغ 
تخرج منه بعدًا اجتماعيًا مكن اأن يري احياة 
التي نعي�صها. فالتداعيات التي تنطلق من اللحظة 
واأمنيات  واآماًل  واأوهامًا  اأحامًا  تظل  الراهنة 
ح�صو�س  �صكل  على  تتحقق  اأن  دون  الهواء  ي 
بهذه  هل�صا  غالب  اإعجاب  يعود  ورما  وملمو�س، 
لنا  تك�صف  اأنها  اأي  ت�صخي�صية؛  اأنها  اإى  التقنية 
دون  ولكن  ت�صرجعه،  وهي  امردي  الواقع  عن 
اأن تكون لديها القدرة على خلق منظور مكن اأن 
الواقع. مع كل هذا يحاول غالب  يغر من تردي 
اأن يو�صع من منظور هذه التقنية واأبعادها  هل�صا 
اماألوفة ي الغرب برفع �صقف التداعيات من وعي 
وعيًا  يخلق  جمعي  وعي  اإى  ح�س  فردي  ذاتي 

جديدًا مربكًا.
عند  التداعي،  م�صتويات  بن  الرابط  اإن 

والتناق�س،  امفارقة،  عنا�صر  من  ينبثق  تي�صر، 
من  اأو  نقي�صه،  ي�صتدعي  فالعياي  والنفعال. 
اإح�صا�صًا ماثًا،  ي�صتثر  اأو  ي�صّكل مفارقة معه، 
ولكنه قدم. يعني هذا اأن الرواية تعتمد اللحظة 
تنفتح  تداعيات  عر  حا�صرًا،  امعي�صة  احية، 
على اأكر من م�صتوى. ول تقت�صر هذه الدينامية 
على  اأي�صًا  تقوم  بل  ام�صاهد،  بن  العاقة  على 
وعلينا  للم�صهد.  امكونة  العنا�صر  بن  العاقات 
اأن نتاأمل جيدًا هذه العاقات، التي �صوف ن�صميها 
نها اأهم ما قدم تي�صر ي تاريخ اإبداعه  تقنيات، لأ

اموجز والواعد)�س 207-206).
اأن  عن  غافًا  كان  هل�صا  غالب  اأن  اأعتقد  ل 
هذه التقنية اأو التقنيات تخرج جميعها من حالة 
تفن  مهما  نف�صها  احالة  ي  تدور  وتظل  �صكون 
ال�صاخرة  امفارقة  حالت  ا�صتخدام  ي  الراوي 

والتناق�س والنفعال.
يذكر  ال�صبول  تي�صر  �صياق حديثه عن  وي 
هل�صا،  غالب  رواية  روايته،  اأن  هل�صا  غالب 
اأنت  ي  التداعيات  تقنية  نف�س  تتبنى  ال�شحك 
�صور  ي  امجتمع  تتمثل  كلتاهما  اليوم:  منذ 
للمجتمع  الكلية  الت�صظي  مت�صظية تعك�س �صورة 
اأفراده  بن  توؤلف  قيم  بدون  يعي�س  الذي 
اأنه  هل�صا  غالب  على  ياحظ  وما  وموؤ�ص�صاته! 
اأو امفارقة ال�صاخرة  نظر اإى تقنية التداعيات 
ي  دب  الأ م�صوؤولية  حمل  على  قادرة  اأنها  على 
يعرف  ما  حظى  اأن  باإمكانها  واأن  امجتمع، 
 hCG  (Critical Realism) النقدية  بالواقعية 
بالك�صف عن  تكتفي  التي  ال�صايكولوجية  الواقعية 
اخارجي  للعام  كنقي�س  للفرد  الداخلي  العام 
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اهتمت  التي  التقليدية  الواقعية  مار�صته  الذي 
 ÉeCG  .(Mimetic Realism( اماألوف  محاكاة 
خر من الواقعية فهو ما يدعى بالواقعية  النوع الآ
 »gh  (Socialist Realism( ال�صراكية 
الواقع  ت�صخي�س  حدودها  تتعدى  التي  الواقعية 
من خال التداعيات اإى منظور يهدف اإى تغير 
الواقع، ب�صبب ما فيها من دينامية تتعدى �صكون 
على  تتفوق  فهي  الواقعية.  من  خرين  الآ النوعن 
حالة ال�صكون اخارجية للواقعية التقليدية وتتعدى 
اأي�صًا حالة ال�صكون ام�صابهة ي الواقعية النقدية. 
الواقعية  تقوم  اأن  ياأمل  هل�صا  غالب  كان  هل 
اأنها  مجرد  ال�صراكية  الواقعية  مهمة  النقدية 
اأن  يعتقد  كان  اأم  التقليدية؟  الواقعية  تخطت 
الواقعية النقدية مكن اأن تتطور من خال اللغة 
ا�صمه  يرد  )الذي  باختن  ديالوجية  طريقة  على 
اإى  النهاية  لت�صل ي  النقا�س(  �صياق  عر�صًا ي 
ما ت�صل اإليه الواقعية ال�صراكية ولكن بجمالية 
غالب  اعتقد  كما  ال�صراكية،  الواقعية  تفتقدها 

هل�صا؟
اإى  برمتها  الق�صية  هل�صا  غالب  يحيل 
القارئ كما يت�صح لنا من اجملة التي يختتم بها 

النقا�س:
وبكلمة اأخرى، فاإن جمالية هذه الرواية تكمن 
ل  ولكننا  نعي�صه،  لواقع  ك�صفها  ي  طزاجتها،  ي 
نعرفه. اإن هذه الطزاجة بالذات جعل من القارئ 

.(215 ¢U) kÉYóÑe

تو�صح لنا هذه اخامة اهتمام غالب هل�صا 
اأنها  اعتقد  ورما  جماليتها،  و  التلقي  بنظرية 
اأعاه  امذكورة  التق�صيمات  على  تقفز  اأن  مكن 

التي  ال�صراكية  الواقعية  وخ�صو�صًا  للواقعية 
قطبيها:  بتقاطع  التلقي  نظرية  جُبها  اأن  مكن 
دب  الأ ي  رئي�صيتن  كركيزتن  وامتلقي،  الن�س 

دب ي امجتمع(. وامجتمع )اأو الأ
lll

كان  اإذا  عما  نت�صاءل  جعلنا  اخامة  هذه 
قل  غالب هل�صا نف�صه هو القارئ امبدع اأو على الأ
القارئ الذي اتخذ من نف�صه مثًا على اممار�صة 
العملية لتو�صيح نظرية التلقي، فقدم م�صاهمات 
وى على قراءة نقدية حرة  عدة ترتكز بالدرجة الأ
الن�س  تركيب  اإعادة  يحاول  �صاحبها  وكاأن  تبدو 
القول  اماألوف من  ب�صلطة  التقيد  من جديد دون 
النقدي. اأبرز هذه ام�صاهمات تعليق غالب هل�صا 
لثاث  تلخي�صه  ي  نرى  كما  عوز  عامو�س  على 
احروب  وهي  الرابعة  الرواية  وترجمة  روايات 
ال�شليبية م�صحوبة بتعليقاته النقدية التي جاءت 
نت�صاءل:  اأن  لنا  ويحق  نقدية.  درا�صة  �صكل  على 
الن�صر  ح�صاب  من  ام�صاهمة  هذه  �صقطت  ماذا 
عمال غالب هل�صا فظلت  النا�صرين لأ عند جميع 
اموؤ�ص�صة  الكتّيب الذي ن�صرته  ح�صورة ي ذلك 
ال�صبب  يعود  رما  والن�صر؟  للدرا�صات  العربية 
اإى طبيعة امو�صوع اح�صا�س الذي م يبد غالب 
هو  عا�صها  قومية  لق�صية  تناوله  ي  حرجًا  هل�صا 
وكان  اأجلها،  ينا�صلون من  وامخل�صون من جيله 
من الطبيعي اأن يهتم غالب هل�صا كروائي بالرواية 
خر ويقدم القارئ العربي  التي يكتبها الطرف الآ
نتاج الذي م�س ق�صية العرب الكرى فقراأ  اإى الإ
روايات عامو�س جميعها كما يقول لنا وعلق عليها 

ي منا�صبات عدة.
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 ÜO C’G م�صاهمات غالب هل�صا ي كتاباته عن
بعد  اأي  ال�صبعينيات؛  اأواخر  ي  جاءت  العري 
اإى  وترجمتها  بالعرية  ظهورها  من  �صنوات 
العراق  اإذ كان غالب هل�صا يقيم ي  الإجليزية؛ 
العراقية هذه  قلم  الأ ن�صرت جلة  وقد  اآنذاك. 
ام�صاهمات، و قامت امجلة بتخ�صي�س عدد عن 
دب ال�صهيوي ت�صمن من بن ما ت�صمن كتابات  الأ
غالب هل�صا عن امو�صوع، ونال غالب هل�صا ن�صيبه 
من الهجوم من الكاتبة امعروفة بديعة اأمن، وقام 
غالب هل�صا بالرد عليها. ما اأود اأن اأقدمه هنا هو 
مناق�صة ما جاء ي كتاب غالب هل�صا من تلخي�س 
اعتمدت  الذي  ام�صدر  وهو  وتعليقات،  وترجمة 
وما  هل�صا،  غالب  على  هجومها  ي  الناقدة  عليه 
نقدمه هنا يهدف اإى تو�صيح ماب�صات امو�صوع 

وظروفه ب�صيء من التف�صيل.
امعطيات  يركز غالب هل�صا ي درا�صته على 
ال�صهيونية وهي العذاب ال�صهيوي ثم على يهود 
ال�صتات ثم على يوتوبيا العمل اليدوي ال�صهيوي 
الرئي�صي  امتطلب  هو  الذي  ام�صتوطنات  ي 
اإى  النهاية  للم�صتوطنن ال�صهاينة، ويخل�س ي 
يعالج  نه  لأ الروائي  فنه  ي  ناجح  روائي  عوز  اأن 
التي  ال�صهيونية  يديولوجيا  بالآ تتعلق  مو�صوعات 
يرى غالب هل�صا فيها اأن عوز ي�صخر من يعتقد 
�صاحة  زالت  ما  ال�صهيونية  اأن  ال�صهاينة  من 

لا�صتعمال.
يديولوجيا  الآ اإن  القائل  هل�صا  غالب  تعليق 
غر �صاحة للعمل الروائي اأمر ن�صبي؛ فكل رواية 
يديولوجيا حتى ما يناه�س  تقريبًا ل تخلو من الآ
على  اأ�صًا  تقوم  فالرواية  يديولوجيا.  الآ منها 
فكرة. امهم كيف يتبنى الروائي هذه الفكرة، كم 

ب�صبب  عذب  اأو  ا�صطهد  اأو  �صجن  الروائين  من 
يديولوجية ال�صلطة احاكمة ي  تناوله امخالف لآ
رو�صيا  �صوجت�صن من  الروائي  يطرد  اأم  وطنه! 
ب�صبب عمله الروائي امناه�س لل�صيوعية ي رو�صيا؟ 
جمالية  من  معقوًل  قدرًا  تت�صمن  التي  فالرواية 
الفجة؛  يديولوجية  لاآ تخ�صع  ل  الروائي  الفن 
لتعر�صها كما  اآيديولوجية حددة  تلتقط  ل  فهي 
هي �صائدة خارج الرواية بل لتتناولها من جوانب 
متعددة  اأوجه  لها  جديدة  فكرة  لت�صبح  ختلفة 
اأو  الناقد  اأو  القارئ  على  خافية  بداية  كانت 
خلق  هو  الروائي  وظائف  اأهم  من  اإن  ام�صتقِبل. 
اأبعاد جديدة ي واقع اأي اآيديولوجية، ولو م يكن 
اأو من حزب  منا  واحدًا  الروائي  لكان  ذلك  غر 
اأمر  وهذا  امهيمنة،  اأو  احاكمة  يديولوجيا  الآ
اأن غالب هل�صا كان  اأعتقد  بدهّي. مع كل هذا ل 
الذي  الناقد  الروائي  وهو  مر  الأ هذا  عن  غافًا 
يعرف اأ�صرار امهنة. لكن غالب هل�صا انطلق من 
تاريخ ال�صهيونية ومار�صتها الفعلية التي انتهت 
اإى احتال اأر�س الغر وهي بالن�صبة لغالب هل�صا 
بناء العروبة مار�صة ل تقبل امفاو�صة؛ اأي اأن  ولأ
ال�صهيونية  يديولوجية  الآ يعامل  م  هل�صا  غالب 
لعامو�س  بالن�صبة  لكنها  يديولوجيات،  الآ كباقي 
عام  ب�صكل  العربي  وغر  اليهودي  وللقارئ  عوز 
بداع  يديولوجيات تخ�صع للتحول ي الإ مثل بقية الآ
تتخذ  التي  الروايات  مئات  وهناك  الروائي، 
وتنتهي  لها  مو�صوعًا  ال�صهيونية  معطيات  من 
منظور قريب من منظور عامو�س عوز الروائي. 
اأن يتذكر  ي هذه احالة، ل بد لغالب هل�صا من 
اأن القارئ امبدع ام�صار اإليه ي اخامة امذكورة 
اأعاه هو غر القارئ العربي الذي اأ�صابه عذاب 

ال�صهيونية واكتوى بنار اآيديولوجيتها.
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لعدم  بالن�صبة  هل�صا  غالب  ت�صريح  اإن 
يديولوجية ال�صهيونية مادة للرواية،  �صاحية الآ
فعله عامو�س عوز ي رده  اأن هذا ما  اإى  م�صرًا 
النظرة  ي  امثالية  من  نوع  اأمن،  بديعة  على 
اإنه  اإذ  هل�صا؛  غالب  منها  ينطلق  التي  الفن  اإى 
فيه  ما  الفن  بن  الف�صل  من  بد  ل  اأنه  يعتقد 
امعتقد  اأو  ال�صيا�صي  اموقف  وبن  جماليات  من 
يديولوجي، ي حالة وجود فجوة بن احالتن.  الآ
ويحاول اإقناعنا باأن عددًا من عظماء الكتاب لهم 
مواقف �صيا�صية ل اأخاقية. ويدعونا غالب هل�صا 
اأن نف�صل بن اإجاز الكاتب  ي هذه احالة اإى 
الفني وبن �صلوكياته غر امقبولة اأخاقيًا لدينا. 
مر خافيًا، غر اأن غالب هل�صا  رما يكون هذا الأ
يرتكب مغالطة كبرة عندما يذكر ال�صاعر باوند 
وال�صيا�صة  الفن  بن  الف�صل  �صرورة  على  كمثل 
وينعت باوند باأو�صاف يبدو اأنه التقطهابكل اأ�صف 
مريكية وال�صهيونية التي قوبل بها  من الدعاية الأ
اإيطاليا عندما  اإلقاء القب�س عليه ي  باوند بعيد 
وانت�صر  اأوزارها  الثانية  العامية  احرب  و�صعت 
كان  اإذ  العظمى؛  باخيانة  واتهم  احلفاء  فيها 
باوند طيلة احرب يذيع اأحاديث من راديو روما 
اعترها  التي  اأمريكا  وب�صيا�صة  باحلفاء  تندد 
الاعب الرئي�س  ي احرب. وقبل احرب، حاول 
عن  ليثنيهم  اأمريكا  ي  بلده  زعماء  مع  الت�صال 
ام�صاركة ي احرب معتقدًا اأن على اأمريكا )كما 
ذكر ي مقالة له( اأن تكف عن لعب دور ال�صرطي 
وجهه  الذي  الو�صف  اإن  باخت�صار،  العام.  ي 
من  اأ�صًا  ا�صتمده  والذي  باوند  اإى  هل�صا  غالب 
بتقدير  حظى  ل  جموعة  تبنته  مغر�س  موقف 
يعد  م  الإعامي  حتى  اأو  الثقاي  الو�صط  ي 

حوال تظل  م�صموعًا ول حتى مقروءًا. ي جميع الأ
)�صاهمت  حدودة  �صهرته  روائي  بن  امقارنة 
جلة الكومنري امعروفة باآيديولوجيتها ي هذه 
ال�صمعة كثرًا( وبن �صاعر عظيم يعد رائد امدار�س 
عباءته  من  وخرج  الع�صرين  القرن  ي  دبية  الأ
تظل  اإليوت،  راأ�صهم  وعلى  احداثين،  م�صاهر 
هذه امقارنة غر متكافئة. فمنذ اأن األقي القب�س 
اإليزابيث ي  على باوند وو�صع ي م�صحة �صينت 
ذلك  بعد  حاكمته  وا�صتمرت  كاأ�صر  وا�صنطن 
زهاء ثاثة ع�صر عامًا وهو مو�صع اهتمام م�صاهر 
النقاد وامفكرين ي العام. من منا ل يذكر هيو 
مودي...  وديفد  ه�صي  واإيفا  بو�س  ودونالد  كر 
جهودهم  كر�صوا  الذين  ام�صاهر  وع�صرات 
من  ال�صبعينيات  منت�صف  ومنذ  باوند؟  لدرا�صة 
القرن اما�صي يعقد موؤمر عن باوند كل عامن ي 
الذي  اموؤمر  اآخرها  العام  عا�صمة من عوا�صم 
عقد ي جامعة لندن ي اأواخر �صهر موز اما�صي 
زالت  وما  العام،  النقاد ي  �صفوة  كعادته  و�صم 
الدرا�صات عن باوند ت�صدر من اأ�صهر دور الن�صر 
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ن يتعرف  ولو توفرت الفر�صة لغالب هل�صا لأ
قاله هو  ما  اأن  الفور  يقن على  لأ اأكر  باوند  على 
ي�صاوي  ل  ال�صهيونية  ي  هل�صا(  )غالب  نف�صه 
ر�صالة من  فهنالك  باوند.  قاله  �صيئًا مقارنة ما 
باوند ي مكتبة جامعة ييل تقول اإن العام �صيكون 
وحتفظ  وزبانيته،  روزفلت  بدون  حاًل  اأ�صلح 
مكتبة جامعة ييل مئات الر�صائل وامقالت التي 
لل�صهيونية.  لذع  نقد  من  فيها  ما  بعد  تن�صر  م 
اأ�صبغت  اأدبية  �صخ�صية  اأبرز  باوند  يعد  ولهذا 

عليها الدعاية ال�صهيونية �صفة الا�صامية.
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�صرح  1948م,  عام  اإ�صرائيل  قامت  وعندما 
ي  الثانية  الدولة  هي  اإ�صرائيل  باأن  علنًا  باوند 
العام بعد الفاتيكان التي تقوم على اأ�صا�س ديني، 
ن�صب، على حد قول باوند، اأن تقوم ي  وكان من الأ

روما ل ي فل�صطن!
اأقول: لو اطلع غالب هل�صا على ن�صاط باوند ي 
عقد الثاثينيات من القرن اما�صي وعلى ما قام 
درك  لأ وتاريخه  النقدي  للنظام  درا�صات  من  به 
اأن نقده لل�صهيونية م يكن على اأ�صا�س عرقي اأو 
وتاريخه  الربا  منظومة  كان جزءًا من  بل  ديني، 
عر الع�صور موؤكدًا العاقة احميمة بن النظام 
النقدي واأوجه احياة امختلفة. ول نن�َس اأن باوند 
قد �صاغ ق�صايا امال والربا �صعرًا بعد اأن در�صها 
باأكر  اهتمامه  على  �صاهدًا  زالت  ما  وهي  نرًا، 
فاإن  اعتقادي،  وي  الب�صرية.  تهم  التي  الق�صايا 
غالب هل�صا كان �صيحجم عن اأي مقارنة من �صاأنها 
قل قراأ  اأن تربط عامو�س عوز وباوند لو اأنه على الأ
وال�صهيونية  الفا�صية  تخ�س  التي  باوند  اأ�صعار 
دبية والنرية التي تتعر�س من قريب  ومقالته الأ
اأنه  لو  بوّدي  كان  وكم  ال�صيا�صة.  لق�صايا  بعيد  اأو 
قراأ تعليق باوند على روت�صايلد واأمثاله من الذين 
حكموا ي اقت�صاد العام، اأو قراأ ما كتبه باوند 
عن تاجر البندقية، م�صرحية �صك�صبر امعروفة 

يديولوجية امذكورة. معاجة الآ
lll

لو ح�صر غالب هل�صا تعليقاته ي اأمرين جاء 
على ذكرهما عر�صًا لنتهى اإى غر ما انتهى اإليه 
من قراءة لروايات عامو�س عوز. وهما اأن روايات 
على  الركيز  اإى  امطاف  نهاية  ي  تهدف  عوز 

معطيات  على  تقوم  ل  اإ�صرائيل  ي  علمانية  دولة 
مر الثاي فهو اأن عامو�س عوز  ال�صهيونية. اأما الأ
جاهل ي رواياته اأي وجود للعرب كاعب اأ�صا�صي 
مرين  ي امنطقة. ولو اأن غالب هل�صا اأوى هذين الأ
مر به اإى  ما يتطلبانه من عناية مف�صلة لنتهى الأ

تقدير مغاير لفن عامو�س عوز. وكيف ذلك؟
�صحيح اأن روايات عوز توهم باأنها تنحو نحو 
على  بامبو،  ميخائيل  يذكر  علمانية.  دولة  قيام 
ال�شتعمارية  إ�شرائيل  ا كتابه  ي  امثال،  �صبيل 
يقتب�صه  عوز  لعامو�س  تعليقًا   Imperial Israel

ام�صتوطنن  اأ�صد  اإى  الروائي  يوجهه  من حديث 
 (Gush Emunim( اإمونيم تطرفًا وهم جو�س 
منا�صبة عبثهم بحياة اأهل ال�صفة الغربية: »اإنهم 
للو�صول  الوراء  اإى  بالتاريخ  باليهودية  يدفعون 
امغلقة  والوح�صية  امتع�صبة  القبلية  تطرف  اإى 
عوز  بامبو  يقتب�س  اآخر  مو�صع  وي  نف�صها«،  على 
اأولئك ام�صتوطنن نتيجة احتالهم  وهو يخاطب 
»اإّن  قائًا:  الغربية  ال�صفة  ي  ال�صكان  اأرا�صي 
الغرب ل ي�صعه اإل اأن يت�صاءل: هل الهدف احقيقي 
ولئك ام�صتوطنن هو اإعادة بناء بع�س الفانتازيا  لأ

الدينية والقومية؟« )�س 216 - 217).
اأنه ظن  اإل  للموؤرخ،  نكنه  الذي  التقدير  ومع 
ا�صتفهام  على  يزيد  ل  الذي  عوز  بتعليق  خرًا 
يجب  ما  يقوم  التعليق  هذا  مثل  هل  ا�صتنكاري. 
يعلنون  متطرفن  م�صتوطنن  نحو  به  يقوم  اأن 
و�صيلة  باأي  العرب  مع  تفاو�س  ل  اأنه  نهار  ليل 
امرم  والق�صاء  تاأمرهم ماحقتهم  التوراة  ن  لأ
عليهم؟ رما يدعو عوز واأمثاله اإى دولة علمانية، 
ت�صّرها دينية �صهيونية  لكنها علمانية مزعومة، 
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كما يوؤكد الواقع امعي�س. هذه حقيقة يعرفها عوز 
ال�صراحة عن  الهروب من  لو حاول  وغره حتى 
اأن  اأن نتذكر  طريق ا�صتعمال مراوغ للغة. وعلينا 
قيام دولة علمانية وفق ا�صتنتاج غالب هل�صا من 
دولة  قيام  يق�صد  عوز  اأن  يعني  ل  عوز  روايات 
بل  ال�صهيونية،  امعطيات  اأنقا�س  على  علمانية 

اإنها دولة علمانية بروح �صهيونية جديدة.
عامو�س  اأن  يتذكر  اأن  هل�صا  غالب  فات  لقد 
لوعي  امتداد  هي  رواياته  فيها  ما  وكتاباته  عوز 
طرح  ب�صرورة  �صرائيلين  الإ الكتاب  عند  جديد 
ا�صراتيجية جديدة ل�صتمرار وجود ا�صرائيل ي 
اأباطيل معطيات  اأن تك�صفت  امنطقة، وذلك بعد 
�صرائيلين  لاإ بل  للعام،  فقط  لي�س  ال�صهيونية، 
اأنف�صهم. فهذه مثًا يوتوبيا ال�صهيونية التي نادت 
حلها  حلت  قد  ام�صتوطنات  ي  اليدوي  بالعمل 
ولكن  نف�صه،  هل�صا  غالب  ياحظ  )كما  امكننة 
خرى امق�صودة(، وها هو  بعاد الأ دون اأن يعي الأ
اأنه  ال�صهيونية  اعتقدت  الذي  الرو�صي  اخطر 
عوز  كان  )وقد  كان  خر  ي  اأ�صبح  دائم  خطر 
عندما  لحقًا  ات�صح  كما  له  منظوره  ي  حقًا 
يهود  ق�صة  وها هي  ال�صوفييتي(،  الحاد  تفكك 
هجرتهم  تعد  وم  اأهميتها  ي  تقل�صت  ال�صتات 
�صا�صي. اأما العرب  اإى اإ�صرائيل ذلك العن�صر الأ
اأ�صًا ي روايات عوز. لقد  فلم يكن لهم ح�صور 
فات غالب هل�صا اأن عوز ينطلق فعًا من احا�صر 
ولكن بوعي جديد ومتحول من اما�صي بطريقة اأو 
باحا�صر.  الوعي  مع  يتنا�صب  ومنظور  باأخرى 
قبل �صنوات كتب �صيجيف، اأحد اموؤرخن اجدد، 
الكتاب  واأحرز  القد�س،  ي  األـڤ�س   ¿Gƒæ©H  kÉHÉàc
رواجًا كبرًا. تقراأ عنوان الكتاب وتظن اأن األ�ڤ�س 

ا�صم  لكن  القد�س،  ي  غنائية  حفلة  اإحياء  ينوي 
امغني ل يرد ي اأي �صياق غر العنوان. يبقى على 
القارئ اأن يتخيل عودة مزامر داوود اإى القد�س 

ليحيي وجود دولة عرية م�صامة حتفي بالغناء.
اأن  الكتاب  من  ورفاقه  �صيجيف  يعتقد 
�صرائيل؛  لإ �صرورية  و�صيلة  تعد  م  ال�صهيونية 
بعد  ما  بزمن  يعرف  اأ�صبح  ما  هناك  اإن  اإذ 
ال�صهيونية )Post-Zionism( وقد جاء الكتاب 
ال�صهيونية  تاريخ  اأطروحة  على  مبا�صر  غر  ردًا 
وما يتعلق باإن�صاء وطن قومي لليهود ي فل�صطن، 
�صعيد  اإدوارد  يكون  اأن  مكان  امفارقة  من  واإنه 
هو الذي نحت كلمة ما بعد )-post( كما يت�صح 
 Post-( ال�صتعمار  بعد  ما  الرائدة  درا�صاته  ي 
�صيجيف  درا�صة  تكون  واأن   ،)Colonialism

اأطروحة  تقول  مبا�صر.  ب�صكل  عليه  ردًا  وغره 
كاآيديولوجية  ال�صهيونية  اإن  ومثياتها  �صيجيف 
اأدت دورها على خر ما يرام واإنها لي�صت باطلة 
كانت  اإنها  اإذ  جديد؛  اإى  بحاجة  هي  ما  بقدر 
�صرورة مرحلية تخطت ي الوقت احا�صر ذلك 
بحاجة  واأ�صبحت  اأجله،  من  ن�صاأت  الذي  الو�صع 
حيث  ام�صتقبلية،  التاأ�صي�س  بعد  ما  مرحلة  اإى 
عوز  ي�صخر  فعندما  من.  والأ وال�صام  ال�صتقرار 
تت�صرف  زالت  ما  التي  رواياته  �صخ�صيات  من 
التعبر  يعني  ل  فاإنه  ال�صهيونية  معطيات  �صمن 
ظن  كما  ال�صهيونية،  من  �صلبي  موقف  عن 
اأن يبن  غالب هل�صا بح�صن نية، واإما كان يريد 
تلك  اأن  اليهودي(  للقارئ  )وخ�صو�صًا  للعام 
واأن  الزمن  تعي�س خارج  كانت  ال�صخ�صيات رما 
عليها اأن تتنبه اإى اأن الرياح قد غّرت اجاهها، 
وعلى ال�صهيونية اأن ت�صتمر ولكن ي �صكل جديد، 



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 752011

مرحلة  ي  وم�صكورة  كامًا  واجبها  اأدت  اأن  بعد 
�صرائيلين  الإ اموؤرخن  قول  حد  على  �صابقة، 
يكفوا  اأن  واأمثاله  �صعيد  اإدوارد  واأن على  اجدد، 
ما  اإى  يلتفتوا  واأن  ال�صهيونية  عن هجوم على 

بعد ال�صهيونية.
ا�صت�صف  كما  ال�صهيونية،  اأن  والنتيجة 
ا�صراتيجيتها  اإى مار�صة  تعد بحاجة  عوز، م 
ماحظته،  هل�صا  غالب  فات  ما  هذا  التقليدية. 
فالرواية تتميز بامكر، والراوي اإن�صان ماكر. اأما 
غالب هل�صا فهو روائي خل�س للواقع مثل ما هو 
اأن يقع ي �صرك  خل�س للواقعية، ول غرابة ي 
�صل خل�س لواقع  نه ي الأ الفن الذي اأخل�س له لأ
ن�صاف لغالب  ي�صاح، بل والإ يوتوبي. ومزيد من الإ
ت�صع  اأن  اآمل  التي  التفا�صيل  بع�س  هذه  هل�صا، 

النقاط على احروف.
lll

دب ال�شهيوي:  يعد كتاب غالب هل�صا نقد الأ
الكاتب  عمال  لأ ونقدية  اآيديولوجية  درا�شة 
ال�شهيوي عامو�س عوز: مع الرجمة العربية 
 áªgÉ°ùe ال�شليبية  احروب  لرواية  الكاملة 
غالب  اأعمال  �صمن  تقييمها  يعاد  اأن  ت�صتحق 
امدة على هام�س  اأن ظلت طيلة هذه  بعد  هل�صا، 
كافية جعلها  بعناية  اإنها م حظ  اإذ  اإجازاته؛ 
تخرج من منطقة الظل وت�صعها ي دائرة ال�صوء 

مع بقية اإجازاته.
فاإن عمل غالب هل�صا  ن�صاف،  الإ قبيل  ومن 
امجال  لها  يت�صع  ل  مف�صلة  درا�صة  ي�صتحق  هذا 
هنا. لذلك فاإي �صاأكتفي بتقدم عر�س خت�صر، 
عّله يكون حافزًا للقيام بدرا�صة لحقة تفي بالغر�س 

مور ي ن�صابها. امن�صود وت�صع الأ

ي  فكرة  من  يدور  ما  هل�صا  غالب  يوجز  هكذا 
:RƒY äÉjGhQ

»... حمل هذه  ال�صهيونية  النظر  وجهة  1. من 
ر�س  الأ ليعمروا  اليهود جاءوا  اأن  الروايات فكرة 
عليهم  ارتد  الذي  بال�صيف  العرب  فقابلهم 
وجعلهم يعودون اإى الراب الذي جاءوا منه؛ اأي 
للتقدم  يخ�صع  اأن  عليه  كان  العربي  التخلف  اأن 
احتال  العربي  قاوم  واإذا  له.  وينحني  اليهودي 
منطق.  ودون  �صبب  دون  ذلك  يفعل  فهو  اأر�صه، 
وقد �صبق اأن اأوردنا الن�س من الرواية الذي يعر 
التي  الن�صو�س  اأوردنا  وكذلك  الفكرة.  هذه  عن 
ت�صر اإى اأن العرب �صوف يواجهون بال�صيف اإى 

اأن يكفوا« )�س53).
2. ثم يتابع غالب هل�صا احديث عن هذه الروايات 
ل  تناق�س  من  فيه  عوز  يقع  ما  امرة  هذه  ليبن 
النظر عن رف�صنا منطقه  ن�صتطيع جاوزه بغ�س 

على حد تعبر غالب هل�صا:
قط،  يوجد  م  الفل�صطيني  العربي  ال�صعب   -
ولكنه موجود وهو يعادي اليهود الطيبن دون 

�صبب اأو منطق!
بحد  اأر�صه  من  طرد  الفل�صطيني  ال�صعب    -
هذه  فوق  قط  يوجد  م  ولكنه  ال�صيف، 

ر�س! الأ
العربي  مع  يتعاي�س  اأن  يريد  اليهودي   -
خوة فرف�س  الفل�صطيني، ومد اليهودي يد الأ
الفل�صطيني... ولكن هذا الفل�صطيني ل وجود 
ر�س وعاد اإى الغبار  له. لقد مر عر هذه الأ

الذي جاء منه!
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من  العربي  منع  اليهودي  ي�صتعد  اأن  يجب   -
وم  اأر�صه  لي�صت  نها  لأ اأر�صه،  اإى  العودة 

يوجد عليها يومًا.
وا�صعًا  نقا�صًا  ثمة  اأن  ام�صاألة  ي  والغريب 
داخل الكيان ال�صهيوي حول: هل يوجد عرب ي 
فل�صطن  اأر�س  على  عرب  وجد  هل  اأو  فل�صطن، 
عربًا  هنالك  اإن  يقولون  الذين  ويعتر  ل؟  اأم 
للكيان،  ومعادين  متطرفن  اأنا�صًا  فل�صطينين 
بيغن  حكومة  اإن  بل  احمات.  �صدهم  وت�صن 
)خربة  بعنوان  تلفزيونية  م�صل�صلة  منعت  قد 
خزعة( عن ق�صة ليزهار تقول: اإن جي�س الدفاع 
القرى  اإحدى  عن  العرب  اأجلى  قد  �صرائيلي  الإ
اإى  يوؤدي  �صوف  اأن هذا  باعتبار  وذلك  العربية، 
فل�صطن«  ي  عرب  هنالك  كان  اإنه  القول 

.(54  - 53  ¢U)

كر اأهمية هو التناق�س  كر والأ 3. لكن التناق�س الأ
الذي يتجلى ي ترير غالب هل�صا لتناق�س عامو�س 

عوز؛ اإذ يقول:
اأن الفكر ال�صهيوي  اإى  »اإن هذا كله ي�صر 
ل ي�صتطيع اأن يكون اآيديولوجية تخلق فنًا حقيقيًا. 
ملك  اأنه  اإى  ت�صر  ربع  الأ )عوز(  روايات  ولكن 
امجردة. من  بامقولة  ي�صطدم  وفنه  فنان.  ح�س 
ي  نراه  الذي  �صلوب  بالأ الفكاهة  دور  ياأتي  هنا 
الفتعال  خفاء  لإ حاولة  اإنها  الروايات.  هذه 
تخدم  التي  ال�صخرية  خال  من  يديولوجي  الآ
ول اأنها ت�صفي طابعًا  غر�صن ي هذا امجال: الأ
غر  »اإنني  تقول:  اأنها  اأي  اموقف؛  على  حياديًا 
موؤمن بهذه امقولة. ولكنني اأعر�صها بحياد، وخر 
دليل على ذلك اأنني اأ�صخر منها«. والثاي ذو طابع 

ال�صخ�صيات  من  اإل  ي�صخر  ل  فالكاتب  بنائي. 
التي ينحاز اإليها، والتي يرى فيها كذلك ج�صيدًا 
امدانة  ال�صخ�صيات  اأما  ال�صهيونية.  للمقولت 
فا تكون مو�صعًا لل�صخرية. وهكذا يوجد الكاتب 
عر�صها  وبن  ال�صنتمنتالية  مقولته  بن  توازنًا 
ب�صكل واقعي وفني؛ اأي اأن ي�صخر من البطل اخر، 
كما يراه هو، ويعامل ال�صخ�صيات ال�صريرة بجدية 
مان الذين اأخذوا احاخام  واحرام. اإنه حتى الأ
و�صوهوه يبدون ي مظهر جاد اإذا قورنوا بال�صورة 

ام�صحكة التي يبدو فيها احاخام« )�س62).
فيه  يقع  الذي  التناق�س  لترير  حاولة  وي   .4
عامو�س عوز يقول غالب هل�صا اإن الراوي فقط هو 
اإن  اإذ  رواياته؛  ي  النظر  وجهة  ي  يتحكم  الذي 
ال�صخ�صيات تظل �صامتة، ويعني بذلك اأن الراوي 
التي  رواياته  �صخ�صيات  تقوله  ما  كل  من  ي�صخر 
نظر  ي  هذا  ويعني  ال�صهيونية،  معطيات  تتبنى 
اأن الراوي يقف على احياد وهو ي  غالب هل�صا 
هذه احالة اأ�صبه بامتفرج. ليت غالب هل�صا تذكر 
تثق  اأن  اإياك  وهو:  لوران�س  ه�.  د.  الروائي  قول 
ي الراوي الذي يحكي الرواية، عليك اأن تثق ي 
احكاية مجملها ورما يجدر اأن نوردها هنا كما 

�صلية: وردت ي لغتها الأ
.Trust the tale, not the teller 

ويعني لوران�س اأن وجهة النظر ي الرواية هي 
ح�صيلة ما يجيء على ل�صان الراوي وال�صخ�صيات 
التي  طراف  الأ من  طرف  ا�صتبعاد  دون  جميعها 

ت�صرك ي العملية الروائية كاملة.
5. ل يوجد ما يرر كل هذا التناق�س عند غالب 
�صبق  التي  التقنية  اأ�صر  يقع  اأنه  �صوى  هل�صا 
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ال�شبول  hتي�شر  �شام  الزير  ي  عنها  احديث 
وكاأن تقنية امفارقة ال�صاخرة اأو ما �صابهها حمي 
اموؤلف من النزلق اإى م�صار ال�صخ�صيات اأو حتى 
الرتباط بها بعد اأن يتم اإبداعها. اإن ال�صخ�صيات 
عند غالب هل�صا هي امتهمة بحمل عبء معطيات 
التي  التقنية  ب�صبب  بريء  وموؤلفها  ال�صهيونية، 

جعلها تقيه �صر وجهة النظر.
التي  البنيوية  ي  يفكر  هل�صا  غالب  كان  هل 
اللغة  على  وتركز  جانبًا  ومقا�صده  اموؤلف  تنحي 
اأم  نف�صه،  داخل  من  يعمل  حكم  كنظام  نف�صها 
كان واقعًا حت تاأثر رولن بارت واأطروحة موت 

اموؤلف؟
6. من الوا�صح اأن غالب هل�صا وقع ي �صرك تقنية 
لنا  يقول  ال�صرك  هذا  عن  ال�صاخرة،  امفارقة 
على  تعليقه  �صياق  ي  ترلنج  ليونل  الكبر  الناقد 

امفارقة ال�صاخرة ي روايات جن اأو�صن ما يلي:

امفارقة  مفهوم  ي  كثرًا  يبالغون  النا�س  معظم 
وهذا  وقعها.  من  كثرًا  ويخ�صون  بل  ال�صاخرة، 
ب�صط  يظهر وا�صحًا جليًا من ا�صتجابتهم بداية لأ
�صيئًا  نقول  الباغة  بدعة  معانيها عندما جعلنا 
من  اأكر  اأو  اأقل  امعنى  يكون  اإذ  معناه؛  مغايرًا 
ا�صتقاق  ي  النا�س  معظم  ينزلق  وبامثل،  القول. 
ت�صوغه  ال�صاخرة  للمفارقة  ف�صفا�س  معنى 
ال�صخ�صيات  من  �صخ�صية  تفكر  من  مط  على 
امعروفة كما هي احال عند مونتن، على �صبيل 
امثال«. ويتابع ترلنج تعليقه على امفارقة ال�صاخرة 
امفارقة  قيمة  ي  ال�صديدة  امبالغة  »اإن  قائًا: 
ال�صاخرة وخوفنا ال�صديد جدًا من �صطوتها توؤدي 
بنا اإى �صوء فهم للدور الذي ت�صتطيع اأن تلعبه ي 

خاقية... وعلينا اأن نتنبه اإى  احياة الفكرية والأ
اأن امفارقة ال�صاخرة ي اأو�صع ا�صتقاقاتها اللغوية 
 ôNÉ°ùdÉa  .(malice( اخبث  من  نوعًا  متلك 
يهدف اإى مار�صة �صلطته على التفكر اَحري 
ثقة  من  نوع  على  مطبوعًا  �صاحبه  يكون  الذي 
يقوم  كذلك  وزمانها.  مكانها  �صياق  عن  خارجة 
ال�صاخر ممار�صة ال�صلطة نف�صها على �صيء مريح 

نتوقعه، فيه خيبة اأمل.

ويذكرنا هذا التعليق بالن�صو�س التي ي�صت�صهد 
 kÉæ«Ñe اليوم  منذ  اأنت  رواية  من  هل�صا  غالب  بها 
امفارقة  اإبداع  على  الفنية  ال�صبول  تي�صر  قدرة 

ال�صاخرة وهي مار�س �صلطتها على امتلقي.
جن  عند  التقنية  خبث  اأن  ترلنج  وياحظ 
اأو�صن ل يكون موجهًا فقط نحو جموعة معينة 
من �صخ�صيات رواياتها امعروفة، بل اإى القارئ 
نف�صه. ويعني ترلنج هنا اأن القارئ لروايات جن 
اأو�صن يتحول عن معتقداته وعن اأخاقيات احياة 
ال�صاخرة  امفارقة  تاأثر  حت  وذلك  األفها  التي 
جعل  اإذ  �صخ�صياتها؛  الروائية  تودعها  التي 
ان�صجامه  عن  يخرج  رواياتها  قارئ  اأو�صن  جن 
مع اماألوف ي احياة اإثر تعرفه على �صخ�صيات 
يتعدى  منظورًا  م�صتهدفة  اماألوف،  بهذا  تع�صف 
ما ي�صدر عنها من قول وفعل، مكتفية ما تخلفه 
على  فنية  بعفوية  القارئ  اإى  ين�صاب  تاأثر  من 
نحٍو رما ل تخلو معه العملية برمتها من خداع. 
األي�س هذا ما ح�صل مع غالب هل�صا الذي انتهى 

مر اإى العراف بنجاح عامو�س فنيًا؟! به الأ
عامنا  ي  التدخل  هذا  اأن  ترلنج  ويوؤكد 
خاقي والفكري الذي ناأن�س اإليه ينتج عن مكر  الأ
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من جانب اموؤلف. فعندما ن�صتجيب م�صرورين اإى 
مر ب�صبب  جن اأو�صن فاإن هذا يكون ي غالب الأ
اعرافنا ما هو مواز ي عام اخرة اإى ظرف 
امفارقة ال�صاخرة الذي يك�صف لنا دائمًا اأكر ما 

نراهن عليه.
ويخل�س ترلنج اإى اأن ا�صتقبال القارئ للمفارقة 
ال�صاخرة ي روايات جن اأو�صن قد توزع بن من 
وقع حت �صحر امفارقة ال�صاخرة فاأبدى اإعجابه 
هذه  توظيف  ي  جاحها  ب�صبب  الروائية  بفن 
الفئة،  التقنية، ورما يكون غالب هل�صا من هذه 
فنية  خدعة  ال�صاخرة  امفارقة  ي  راأى  من  وبن 
جعلت فئة معينة من القراء تعر عن ا�صمئزازها. 
الذي  توين  مارك  خرة  الأ الفئة  هذه  بن  من 
حيواي  بتقزز  يوحي  اأو�صن  فن  اأن  ياحظ 
فقد  اإمر�صون  اأما   .)animal repugnance)
st-( عقيمة  باأنها  ي�صفها  للروائية  كرهه  ججعله 
امفارقة  فن  ب�صبب   )vulgar( وهمجية   )erile

ال�صاخرة.
ترلنج  يوردهما  النوع  هذا  من  تعليقان  هنالك 
على ل�صان الدكتور �صامان بخ�صو�س جن اأو�صن 
 political( ال�صيا�صي  التحيز  ول  الأ لها:  وكرهه 
impat-) áYô°ùàŸG á«dÉãŸG ôN B’Gh (prejudicee

.(ient idealism

�صحية  وقع  هل�صا  غالب  فاإن  اعتقادي،  ي 
�صوء تقدير للتحيز ال�صيا�صي الذي اتخذ عامو�س 
خفائه،  لإ ال�صاخرة مظلة  امفارقة  عوز من خبث 
ي�صمرها  كان  التي  امت�صرعة  مثاليته  هو  والثاي 
بخبث  مزدانة  وهي  الفنية  للتقنية  عام  ب�صكل 
ي  هل�صا  غالب  يقع  وهكذا  وال�صخرية.  ال�صاخر 

�صرك جماليات الفن اخبيثة.

هل�صا  غالب  يوليها  التي  الثقة  اأن  ويبدو 
منا�صبًا  تاأثرها  يرى  جعلته  ال�صاخرة  للمفارقة 
ي  تناولها  ومتباعدة  ختلفة  عوام  لقراءة 
كتاباته، وفات عليه ي الوقت ذاته اأن هذه التقنية 
ل مكن اأن تت�صع اأبعادها لق�صية كرى مثل ق�صية 
امواجهة مع اإ�صرائيل التي تختلف ي حجمها اإى 
خرى التي ولج اإليها مثل  حد كبر عن العوام الأ
عام حكاية الزير �شام h تي�شر ال�شبول وق�ص�س 
على  اخما�شن  تت�صمنها  كالتي  اأخرى  كثرة 
�صبيل امثال؛ اإذ جحت قراءته لها، ل ل�صبب اإل 
�صكالية ال�صيا�صية والجتماعية  ن تقاطعها مع الإ لأ
على  ي�صهل  ف�صفا�صًا  بل  وحادًا  مبا�صرًا  لي�س 
امفارقة ملمته وخلق منظور جديد له من عنا�صره 
التي  ال�صاخرة  امفارقة  جد  لهذا  اأ�صًا.  اله�صة 
ليحيد  ا�صتثمرها عوز  راأى فيها غالب هل�صا قوة 
بها عن امعطيات ال�صهيونية؛ قوة تختزل الق�صية 

برمتها.
رما يكون غالب هل�صا حقًا ي روؤيته لعام 
عوز الروائي الذي يتحقق فيه احياد بن الروائي 
و�صخ�صياته، لكن الت�صاوؤل الذي فات على غالب 
هل�صا التوقف عنده هو: اأي حياد هذا الذي يحققه 
الناقد  الروائي  يخرنا  الناقد؟  ويباركه  اموؤلف 
الروائي  اأن على  الق�شة  اأركان  فور�صر ي كتابه 
يعمل  واأل  �صخ�صياته  عن  نظره  وجهة  يخفي  اأن 
ويعني هذا  ال�صخ�صيات.  تلك  اإى  تو�صيلها  على 
اأن ي�صرح  الروائي يحتفظ بوجهة نظره دون  اأن 
حظى  اأخرى  اأو  �صخ�صية  يجعل  اأن  خ�صية  بها 
بامتياز ل حظى به بقية ال�صخ�صيات اأوًل وثانيًا 
امبا�صر  القول  اإى  الروائية  العملية  تنزلق  ل  كي 
فيفقد احدث ي الرواية قيمته الدرامية امطلوبة 
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تتحول  ل  كي  فعًا  النظر  وجهة  ج�صم  التي 
اأن  يبدو  �صانعها.  يد  ي  بوق  اإى  ال�صخ�صيات 
غالب هل�صا م يتنبه اأن امفارقة ال�صاخرة، مهما 
اأح�صن الظن بها وحاول تو�صيع حدودها، تتوقف 
�صارة اإى الفرق بن ما  ي وظيفتها عند جرد الإ
يقال دون �صريح  يقال وبن ما هو مق�صود ما 

العبارة.
لو تعامل غالب هل�صا مع روايات عوز �صمن 
امنهج التاريخي لتبن له اأن عوز ل مكن اأن يكون 
�صكال ما دام ينكر مامًا  حياديًا باأي �صكل من الأ
خر ي رواياته التي جري اأحداثها على  وجود الآ
هذا  لي�س  تاريخه.  �صياق  وي  خر  الآ ذلك  اأر�س 
طبعًا خافيًا على غالب هل�صا، لكنه ح�صر نف�صه ي 
جزئية تقنية ل تقدر على النفاذ اإى اأبعاد امو�صوع 
من قريب اأو بعيد. وما دام غالب هل�صا على وعي 
باأهمية »القارئ امبدع« فقد كان باإمكانه اأن يبن 
اأن عوز قد اأ�صقط من ح�صابه القارئ العربي مثل 
ما اأ�صقط الطرف العربي من رواياته اأ�صًا. مثل 
هذا الو�صع يلقي على عاتق غالب هل�صا م�صوؤولية 
ج�صيمة؛ اإذ اإنه يتناول و�صعًا �صاذًا يجعلنا نت�صاءل 
دب  عن نوعية القارئ الذي قّدم له غالب هل�صا الأ
هو  دوره  وعن  وتعليقًا،  وترجمة  تلخي�صًا  العري 
نف�صه ي هذا التقدم. رما �صعر غالب هل�صا من 
تقدم  اإى  دعاه  ما  مربك  اموقف  باأن  البداية 

اماحق التو�صيحية التي ل تقل اإرباكًا.
lll

على  اأقبل  هل�صا  غالب  اأن  ي  �صك  من  ما 
دب ال�صهيوي بنية ح�صنة، بل وب�صعور  م�صروع الأ
من  األي�س  نف�صه:  ي�صاأل  به  وكاأننا  �صادق،  قومي 

خر عن حياتنا  ال�صروري اأن نّطلع على ما يكتبه الآ
لنحدد موقفنا بدقة من امواجهة معه، واأن يتعدى 
اطاعنا امدونات التاريخية والإعامية التي جد 
خر، بطريقة اأ�صهل بكثر  �صبيلها اإلينا، ل�صبب اأو لآ
وكاأننا  اأوغر ذلك.  كان  اأدبًا  الفني،  بداع  الإ من 
بغالب هل�صا اأي�صًا يلقي على نف�صه كروائي عربي 

م�صوؤولية خا�صة ي هذا الجاه.
يجعلنا  جدًا  امتوا�صع  هل�صا  غالب  وم�صروع 
ن�صتذكر م�صروع اإدوارد �صعيد الكبر الذي اأحدث 
تغيرًا جوهريًا ي التعرف على �صورتنا ي ثقافة 
م�صروع  يتزامن  اأن  امفارقة  قبيل  ومن  الغرب. 
�صعيد؛ فقد ظهر  اإدوارد  غالب هل�صا مع م�صروع 
ول بعيد ظهور ال�شت�شراق، وبدايات. كيف لنا  الأ
اأن نف�صر غياب اإدوارد �صعيد من اأطروحة غالب 
هل�صا ي حن اأن عددًا من درا�صات اإدوارد �صعيد 
امجات  اأهم  ي  العربية  اإى  مرجمة  ظهرت 
اما�صي،  القرن  ال�صبعينيات من  العربية ي عقد 
بل وكان باإمكان غالب هل�صا اأن يّطلع عليها مكتوبة 

بالإجليزية التي يتقنها قراءة وكتابة؟!
ولو قدر لغالب هل�صا اأن يطلع على اأطروحات 
غرت  نعلم،  كما  التي،  الثقافية  �صعيد  اإدوارد 
ام�صهد الثقاي ي العام، لتغر توجهه ولطلع علينا 
الكرى  الثقافية  طروحة  الأ �صمن  تقع  باأطروحة 
اجماليات  حدود  الوا�صع  باأفقها  تتخطى  التي 
امتنوعة  امعرفة  خطاب  �صمن  وت�صعها  ال�صيقة 

ي العام الذي نعي�س فيه.
على  فات  رما  التي  �صعيد  اإدوارد  اأطروحة 
دب  غالب هل�صا الطاع عليها، تتلخ�س ي اأن الأ
الفن،  جماليات  زينته  مهما  بريئًا،  لي�س  الغربي 
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حتى لو كان منتجوه ل ي�صمرون ق�صدًا ا�صتعماريًا 
جمالياته  حدود  خارج  للقارئ  يقَدم  اأن  مكن 
هي  ما  لرواية  امن�صفة  القراءة  اأن  اأي  اأ�صًا؛ 
الثقافية  للمنظومة  ال�صمولية  القراءة  تلك  اإل 
بينت  وقد  الفنية.  اجماليات  حدود  تتعدى  التي 
عام  ي  اأ�شفار  �شعيد:  إدوارد  ا بعنوان  درا�صة  ي 
روايات  تناول  �صعيد  اإدوارد  اأن  كيف  الثقافة 
باأطروحة  مو�صوعها  يت�صل  عدة  فنية  واأعماًل 
 »àdG بارك  مان�شفيلد  الروايات  هذه  من  كتابه. 
اأعاه. ياحظ  ورد  كما  تقنيتها  ترلنج على  علق 
ثقافة  حول  تدور  الرواية  اأن  كيف  �صعيد  اإدوارد 
اأن �صخ�صية الرواية تتخذ من  ال�صتعمار، بدليل 
جارة ق�صب ال�صكر ي جواتيمال م�صدرًا لك�صب 
امال من اأجل انفاقه فيما بعد على ح�صن اأحوال 
احي امعي�صية ي مان�صفيلد بارك. وما يود اإدوارد 
�صعيد تو�صيحه هنا هو اأن جماليات الرواية يجب 

األ تن�صينا �صورة ثقافة ال�صتعمار فيها.
نفر�س  اأن  اإل  ي�صعنا  ل  ال�صياق،  هذا  وي 
امن�صب  ي  ب�صلفه  تاأثر  قد  �صعيد  اإدوارد  اأن 
كادمي ي جامعة كولومبيا، ترلنج، الذي يعد  الأ
ن�صانية.  من م�صاهر النقاد ي عام الدرا�صات الإ
باأخاقيات  تاأثره  نف�صه  �صعيد  اإدوارد  ُيخفي  ول 
الفن التي اأ�ص�س معامها ترلنج عر �صنوات طويلة 

ي اجامعة نف�صها.
هذه  اأطروحته  �صعيد  اإدوارد  و�صح  وقد 
الإجليزية  الروايات  من  كبر  بعدد  م�صت�صهدًا 
والفرن�صية وباأعمال فنية اأخرى مثل اأوبرا عايدة 
بل  غنائي  فني  عمل  جرد  لي�صت  اأنها  بّن  التي 

اأي�صًا عمل �صيا�صي ا�صتعماري.
ال�صهيوي  دب  الأ هل�صا  غالب  قدم  لو  ماذا 

�صمن العن�صر الثقاي واأخاقيات فنه ال�صمولية 
الفنية  اجماليات  عن�صر  اإى  النحياز  من  بدًل 
العاقة  ي  امكّون  ذلك  حديثًا  يعد  م  الذي 

ال�صائكة بن العام والن�س والناقد؟
lll

�صباب التي حملت غالب  وبعد، فمهما تكن الأ
خاقي  هل�صا على اللجوء اإى ف�صل مرتبك بن الأ
واجماي، فاإن اموؤكد، كما يقول عارفوه، اعتناقه 
با حفظ وب�صكل مت�صرع ما قاله فردريك اإجلز، 
ديب رجعيًا  الأ يكون  اأن  بلزاك: »مكن  يقراأ  وهو 
ي مواقفه ال�صيا�صية امبا�صرة، وتقدميًا ي القول 
ديب يقول  دبي الذي تاأتي به كتابته«؛ اأي اأن الأ الأ
دبي بقول اآخر منتهيًا اإى  �صيئًا وي�صّرح اإنتاجه الأ
ديب. ذلك  انزياح �صاءته الكتابة وم يهم�س به الأ
يديولوجيا  اأّن ما اأكده اإجلز ل يف�صل مامًا بن الآ
يديولوجيا  الآ و  ديب  الأ وعي  تخرق  التي  العامة 
عاقاتها،  �صياغة  الكتابة  تعيد  التي  اخا�صة 
وى« وتك�صف عن  خرة »تف�صح الأ كما لو كانت الأ

حقيقتها مهما كان الظاهر الذي تعلنه.
فهو  عوز؛  عامو�س  على  هذا  ينطبق  لن 
هو  ما  بقدر  وى  الأ اآيديولوجيته  ي  �صهيوي 
دبي. وهذا يعني اأن الراحل  �صهيوي ي اإنتاجه الأ
باحذر  اإجلز  ن�س  مع  يتعامل  م  هل�صا  غالب 
فرن�صيًا  بلزاك  كان  فقد  الازمن.  واحيطة 
يكتب عن امجتمع الفرن�صي على خاف عامو�س 
متنا�صيًا  ختلف،  جتمع  عن  يكتب  ال�ذي  عوز 
اقتحام  مع  تتفق  ل  التي  الكتابة  اأخاقيات  كليًا 

ال�صعوب وطردها وا�صتباحة اأر�صها.
لقد طبق غالب هل�صا، رما ع�صوائيًا، ما قال 
قوة  الكتابة  معطيًا  عوز،  عامو�س  على  اإجلز  به 
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خارقة، حرر الب�صر من اآيديولوجياتهم امختلفة 
عنوانه  ختلف  ف�صاء  ي  جميعًا  وتوحدهم 

بداع«. »الإ
خاقي اإن م يكن  اإن اجماي ل يعار�س الأ

تعبرًا عنه م�صتوى معّن. مكن القول ي النهاية: 
بداعية،  الإ ن�صو�صه  ي  »اجماي«  غالب  اأنتج 
واأخفق ي حديد اجماي حن اأراد اأن يكون ناقدًا 
u!اأدبيًا يرى ي اجمال عاقة مكتفية بذاتها
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مباطورية، وي�شتكمل اموؤّرخ العامي  ع�شر الثورة، وع�شر راأ�س امال، وع�شر الإ
م ي ع�شر التطُرفات عر�شه امو�شوعي لتاريخ العام امعا�شر.  باون ال�شهر اإريك هوبزن
وهو يرى اأن القرن الع�شرين »الوجيز«، بح�شب تعبره، بداأ باندلع احرب العامية 
ال�شوفييتي  وى )1914-1918( والثورة الرو�شية )1917( وانتهى بانهيار الحاد  الأ
العاميتان،  احربان  وتخّللته   ،1991 عام  الو�شطى  اأوروبا  ي  ال�شيوعية  نظمة  والأ
مباطوريات ال�شتعمارية القدمة، وحروب ال�شتقلل والتحرر الوطني،  وانهيار الإ
قليمية  الإ وال�شراعات  مريكية  الأ الهيمنة  مرحلة  اأعقبتها  التي  الباردة  احرب  ثم 

والثورة امعلوماتية.

م باون اإريك هوبزن
نقل وتقدم: فايز ال�شّياغ

عـ�ســـر �لتطرفات

مقدمة
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اإ�صدارها  �صبق  التي  الثاثة  »الع�صور«  مجلدات  ت�صديره  ي  هوبْزباْوم  فعل  ما  نحو  وعلى 
بالعربية، فقد خ�ّس هوبْزباْوم هذه الرجمة لكتاب ع�شر التطُرفات مقدمة تناول فيها تداعيات 
�صامي، ف�صًا عن مقابلة مطّولة اأُحقت بالن�س  القرن الع�صرين وتاأثراتها ي العامن العربي والإ
خر من القرن اما�صي والعقد  اأبرز التطّورات ي العقد الأ �صلي للكتاب، وحّلل فيها هوبْزباْوم  الأ

ول من القرن احاي.  الأ

ويعتر اإريك هوبْزباْوم )امولود عام 1917(من اأبرز اموؤرخن امعا�صرين، بل اإن اأغلب امراقبن 
حياء. وقد در�س وتوى التدري�س ي جامعات فيينا وبرلن وكامريدج. وهو  يعدونه »�صيخ اموؤرخن« الأ
مريكية للفنون والعلوم، والرئي�س احاي لكلية بركبيك  كادمية الأ كادمية الريطانية والأ ع�صو ي الأ
ي جامعة لندن، وله نحو ثاثن موؤلفًا مرجعيًا حول التاريخ احديث وامعا�صر. وقد عرف، وهو 
�صرائيلية.   اليهودي مولدًا وامارك�صي منهجًا، معاداته لل�صهيونية وال�صيا�صة التو�صعية ال�صتيطانية الإ
الدكتور  ن�صانية  الإ التنمية  ق�صايا  ي  والباحث  كادمي  الأ يختتم  التطُرفات  ع�شر  وب�صدور 
ال�صيا�صية  اجوانب  تغطي  التي  العامي  الريطاي  اموؤرخ  رباعية  ل�  ترجمته  ّياغ  ال�صُ فايز 
وال�صناعية  الفرن�صية  الثورتن  بن  اممتدة  الفرة  ي  امعا�صر  العام  ي  والثقافية  والقت�صادية 
والع�صرين.  احادي  القرن  من  ول  الأ العقد  نهاية  حتى  ع�صر  الثامن  القرن  من  خر  الأ الربع   ي 
اجامعة  ي  ال�صراتيجية  الدرا�صات  مركز  ي  زائر  وزميل  �صو�صيولوجي،  باحث  ّياغ  ال�صُ وفايز 
اأ�صتاذًا ي جامعة تورنتو الكندية، ون�صر بالعربية  م امتحدة الإمائي. عمل  ردنية وبرنامج الأ الأ
دولية  عربية  جوائز  نال  وقد  والثقافية.  والجتماعية  التنموية  الدرا�صات  من  عددًا  والإجليزية 
مرموقة مثل )جائزة زايد الدولية( و)جائزة خادم احرمن الدولية( على بع�س ترجماته ومنها: 

ريك هوبْزباْوم.  نتوي غدنز وع�شر راأ�س امال (2009( لإ علم الجتماع (2008( لأ

يقول هوبْزباْوم ي الت�صدير اخا�س الذي و�صعه للرجمة العربية ل� ع�شر التطرفات، وتن�صره 
اإل ب�صورة وجيزة وعابرة لتاريخ الدول  اإن التاريخ العام للعام ل يتطرق  امجلة الثقافية اليوم: 
العام  بقاع  بن  التفاعل  جوانب  على  حديدًا،  الركيز،  امفيد  من  يكون  وقد  امفردة،  وامناطق 
خرى من جهة ثانية، وعلى دورها ي التاريخ  الناطقة بالعربية والفار�صية من جهة، واأجزاء العام الأ
و�صع للقرن الع�صرين. وي�صيف اأن هذا الت�صدير يرمي اإى و�صع تاريخ القرن الع�صرين ي متناول  الأ
القراء ال�صباب، ومنهم الطاب، الذين م تام�س جربتهم وذكرياتهم تاريخ امراحل التي �صبقت 
�صامية التي تراوح فيها ن�صبة من هم  عام 1990. وي�صدق ذلك، ب�صورة خا�صة، على البلدان الإ

دون اخام�صة ع�صرة من العمر بن h 30 45 بامئة من ال�صكان. 

وي�صيف هوبْزباْوم: »اإن اإمريالية ما قبل عام 1914 وا�صلت ازدهارها حتى ما بعد احرب 
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وروبيتن الكبرتن، الريطانية، واإى حد اأقل، الفرن�صية،  مراطوريتن الأ العامية الثانية؛ بل اإن الإ
وى. فقد  كانتا ت�صيطران ي العام على م�صاحات اأو�صع ما كان عليه احال قبل احرب العامية الأ
مانية ال�صابقة، وكذلك التوابع ومناطق النفوذ العثمانية ي  اقت�صمتا، ي ما بينهما، ام�صتعمرات الأ
 QGó°UEÉH 1917 و�صط. واأدخل الريطانيون عن�صرًا اإ�صافيًا غر متوقع اإى امنطقة عام ال�صرق الأ
اأن  الهوية ي فل�صطن. ومع  »وطن قومي« غر حدد  ب�ِ  اليهود  الذي وعد  خرق  الأ بلفور«  »اإعان 
 ,1917 و�صط بينهما ي اتفاقية �صايك�س-بيكو عام  هاتن الدولتن اتفقتا على اقت�صام ال�صرق الأ
فا�صتوى الفرن�صيون على �صوريا ولبنان، والريطانيون على باد ما بن النهرين وفل�صطن وما كانوا 
و�صط العربي ظل حت الهيمنة  ياأملون ي ال�صيطرة عليه ي �صبه اجزيرة العربية، فاإن ال�صرق الأ
اأو  مبا�صرة  بن احربن،  ام�صلمون  وهكذا، خ�صع  الع�صرين.  القرن  الريطانية حتى خم�صينيات 
وى ي تاريخهم، حكام غر م�صلمن، ي م�صتعمرات ر�صمية،  على نحو غر مبا�صر، ورما للمرة الأ
و�صط  اأو حميات م�صتقلة ظاهريًا. ويخل�س هوبْزباْوم ي هذا الت�صدير اإى اأن منطقة ال�صرق الأ
اأكر  »تركتها  قد  الباردة  نهاية احرب  واأن  الجتماعية«،  الوجهة  من  و�صتظل، مزعزعة  »كانت، 
ونة.  و�صاع الراهنة ي هذه الآ قابلية لانفجار من اأي وقت م�صى«. وما زال ذلك ي�صدق على الأ
والواقع اأن التغر احقيقي الذي طراأ على الو�صع ي امنطقة واآثاره على التطورات الدولية، اإما 
اأغنى  ال�صيطرة عليها حتى من جانب  اأو  و�صط ل مكن حلها  ال�صرق الأ اأن م�صكات  يرهن على 
القوى الع�صكرية واأكرها �صطوة ي اأيامنا هذه. واإذا اأراد موؤرخو ام�صتقبل اأن يحددوا موؤ�صرًا على 
مريكية وحدها بالهيمنة على العام، فاإنهم، ول ريب،  بداية النهاية ل�صتئثار الوليات امتحدة الأ
مر ي حرب العراق. واإذا قدر م�صكات امنطقة اأن ُحل، فاإن ذلك لن يتم على  �صيفكرون اأول الأ

اأيدي قوى خارجية، بل عن طريق قوى داخلية ي امنطقة«. 

خر من ع�شر التطرفات الذي جاء ي نحو 1120 �صفحة، ما فيها  �صاي الأ وي الف�صل الإ
اإى  كعادته،  امرجم،  اأ�صافها  عام  والأ للم�صطلحات  امفهومية  التعريفات  مئة �صفحة من  نحو 
خرة منذ انهيار  اأبرز التطّورات العامية خال الع�صرين �صنة الأ �صلي، يحلل هوبْزباْوم  الن�س الأ
مريكية ي  الأ ال�صراتيجية  معر�س احديث عن  ويرى ي   ،2010 عام  ال�صيوعية حتى  امنظومة 
لي�صت م�صجعة  ام�صتقبل، ي تقديري،  »واآفاق  اأهدر فر�صته وبددها«.  خر »قد  اأن الأ اأوباما  عهد 
كثرًا«... »وعندما ننظر اإى اأكر م�صارح النزاع الدوي �صخونًة ي العام، فاإن حّل الدولتن، كما 
هو مت�صَور ي الزمن الراهن، ل يفتح اأفقًا م�صتقبليًا مكن الركون اإليه ي فل�صطن... واأ�صك ي 
مر واردًا ي اللحظة الراهنة. ومهما كان نوع احل، فاإن �صيئًا لن يح�صل ما م يقرر  اأن يكون الأ
مريكيون اأن يغروا راأيهم كليًا، ومار�صوا ال�صغط على اإ�صرائيل. ولي�س ثمة ما ي�صر اإى ح�صول  الأ

�صيء من هذا القبيل«. 
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وي لقاء خا�س مع امجلة الثقافية، يتحدث الدكتور فايز ال�صّياغ عن جهوده ي ميدان الرجمة. 
وهو يرى اأن جهوده اإما مثل اإ�صهامًا متوا�صعًا ي تعريف قادة الراأي والنخب الربوية وال�صيا�صية 
عر  العربي،  العام  خارج  وامهم  اجديد  الفكري  نتاج  بالإ عامة،  العرب  والقراء  والقت�صادية، 
جنبية اَمعلمية اجديدة اأو امتجددة  عمال واموؤلفات الأ مينة اموثوق بها، لاأ الرجمة الحرافية الأ
ن�صانية والجتماعية عامة، وي العلوم القت�صادية والجتماعية  القيمة، ي جالت الدرا�صات الإ
يرى  ما  على  للرجمة،  اآخر  بعد  وثمة  خا�صة.  ب�صورة  والفنية  والثقافية  وال�صيا�صية  دارية  والإ
ال�صياغ؛ فهي، من ناحية، ت�صع ي متناول الدار�صن والطلبة اجامعين العرب موؤلفات عدد من 
جانب، ومن منظورات �صيا�صية و�صو�صيولوجية وثقافية متكاملة. و من ناحية اأخرى، فاإن  امفكرين الأ
كادمين،  هذه الكتب امرجعية، وهنا مربط الفر�س، تطرح قدوًة ُحتذى اأمام جميع الباحثن والأ
بحاث  وبينهم »الباحثون!« العرب، عندما يكتبون »الدرا�صات« امقر�صنة ام�صبوهة، اأو يختارون الأ
حفظها  على  يرغمونهم،  بل  الطلبة،  ويطالبون  القا�صرة،  واموؤلفات  ام�صطحة  ال�صردية  الو�صفية 

بو�صفها �صدرة امنتهى ي العلم وامعرفة! 

�سامي  ع�ر �لتطرفات و�لعامان �لعربي و�لإ
اإريْك هوْبْزباْوْم´

كر خروجاً عن اماألوف ي تاريخ الب�شرية حتى  اإن القرن الذي يتناوله هذا الكتاب هو الع�شر الأ
ن. ويرمي هذا الت�شدير، الذي و�شعه اموؤلف خ�شي�شاً للطبعة العربية من تاريخ هذه الفرة اإى  الآ
الدول  لتاريخ  وعابرة  وجيزة  ب�شورة  اإل  يتطرق  ل  للعام  العام  التاريخ  ّن  لأ فنظراً  هدفن.  حقيق 
وامناطق امفردة، فقد يكون من امفيد الركيز، حديداً، على جوانب التفاعل بن بقاع العام الناطقة 
و�شع  خرى من جهة ثانية، وعلى دورها ي التاريخ الأ بالعربية والفار�شية من جهة، واأجزاء العام الأ
للقرن الع�شرين.1 ومن جهة ثانية، يرمي هذا الت�شدير اإى و�شع تاريخ القرن الع�شرين ي متناول 
�شبقت  التي  امراحل  تاريخ  وذكرياتهم  جربتهم  تلم�س  م  الذين  الطلب،  ومنهم  ال�شباب،  القراء 
�شلمية التي ترواح فيها ن�شبة من هم دون  عام 1990. وي�شدق ذلك، ب�شورة خا�شة، على البلدان الإ

اخام�شة ع�شرة من العمر بن 30 و45 بامئة من ال�شكان.
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منظومة  اأي  اأوروبا،  كانت   ،1914 عام  ي 
اأنظمة  تقريبًا  كلها  حكمها  وروبية،  الأ الدول 
ملكية. و كانت امناطق التي ا�صتوطنها ام�صتعمرون 
العام  على  الهيمنة  ذروة  و�صلت  قد  وروبيون  الأ
ي ذلك الع�صر. بيد اأن هذه الهيمنة، التي تعود 
جذورها اإى القرن ال�صاد�س ع�صر، كانت حديثة 
جل. وم  تاريخيًا، وكما ثبت بعد ذلك، ق�صرة الأ
اأو  فكري  اأو  عقلي  تفوق،  على  يدل  ما  فيها  يكن 
من  امتحدرين  والن�صاء  الرجال  لدى  ذلك،  غر 
اأوروبا  قارتي  من  امكونة  اجزيرة  �صبه  غربي 
مكنًا  يكن  فلم  ذلك،  من  الرغم  وعلى  واآ�صيا. 
العام  م�صار  غرت  التي  الهيمنة  تلك  اإنكار 
ع�صر.  التا�صع  القرن  ي  وبخا�صة  التاريخي، 
ما  �صكان  فاإن  الدمغرافية،  الوجهة  من  وحتى 
كان يعتر ي اما�صي منطقة هام�صية كانوا، عام 
م�صى  وقت  اأي  من  اأكر  ي�صكلون  وبعده،   1913

اأي ما يقارب  عظم من �صكان العام؛  اجانب الأ
الربع، هذا اإذا م ناأخذ بالعتبار الكتل ال�صكانية 
من  وروبين  الأ ام�صتوطنن  من  امتحدرة  الهائلة 

مريكتن واأوقيانو�صيا.2 الأ
اجانب  فاإن  مريكتن،  الأ نطاق  وخارج 
وحيطاتها،  ر�صية  الأ الكرة  �صطح  من  عظم  الأ
الكولونياي  ال�صتعمار  ت�صكيلها  اأعاد  التي 
وروبي، وكان اأكرها قد حرر اآنذاك، كان واقعًا  الأ
مراطورية  الإ للقوى  ال�صيا�صية  ال�صيطرة  حت 
وكان  باأمرها.  تاأمر  التي  تلك  اأو  ال�صيا�صية 
وهي  اآنئذ،  القائمة  مراطوريات  الإ اأن  وا�صحًا 
قد  العثمانية،  مراطورية  والإ واإيران،  ال�صن، 
بداأت تتهاوى وتعتمل فيها بوادر حركات نه�صوية 
امتحدة  الوليات  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  ثورية. 

البي�س  ام�صتوطنن  جتمع  وهي  مريكية،  الأ
الراأ�صماي، ام�صيطر على قارة اأمريكا ال�صمالية، 
قد  ع�صر  التا�صع  القرن  �صبعينيات  منذ  كانت 
ي  الرئي�صي  ال�صناعي  القت�صاد  مثل  اأ�صبحت 
وروبين.  العام، فتفوقت بذلك على مناف�صيها الأ
حوري  دور  امُعْوم  القت�صاد  لروز  كان  وفيما 
ي  ام�صيطر  القت�صاد  وهي  لريطانيا،  بالن�صبة 
القرن التا�صع ع�صر، فاإنه م يكن للوليات امتحدة 
ركزت  اإنها  اإذ  به؛  هام�صية  �صلة  غر  مريكية  الأ
على ا�صتثمار اأرا�صيها ال�صا�صعة. كما م تكن ذات 
وبعبارة  الاتينية،  اأمريكا  خارج  ملمو�س  ح�صور 

اأدق، خارج منطقة الكاريبي وامحيط الهادي.
اأ�صا�صًا ي  ن�صاأ  الذي  وروبي،  الأ امجتمع  هذا 
القرن التا�صع ع�صر، وهذا النظام العامي، اأ�صيبا 
العامية  احرب  ي  منه  ميوؤو�س  ُمطبق  بانهيار 
بن  اممتدة  الزمنية  الفرة  فُت  َو�صَ وقد  وى.  الأ
باأنها  الع�صرين  القرن  واأربعينيات   1914  »eÉY
ول من هذا  »ع�صر الكارثة«، وهي ت�صكل اجزء الأ
الع�صرين«.  القرن  »وجيز  اأ�صميته  الذي  التاريخ 
ال�صاملة  باحرب  ات�صمت  فرة  كانت  لقد 
الطاحنة التي انفلتت من عقالها، وتخللتها ب�صع 
وكانت  الع�صرينيات.  ي  النقطاع  من  �صنوات 
التي  نظمة  الدول والأ كذلك فرة �صهدت �صقوط 
هائلة  م�صادة  وثورات  اجتماعية  ثورات  اأحدثت 
الباردة  واحرب  الكارثة«  »ع�صر  على  �صيطرت 
و�صعت  كما  الثانية.  العامية  احرب  اأعقاب  ي 
نظام  مار�صها  التي  العامية  لل�صيطرة  نهاية 
بها، خال  وا�صُتبدل  مرياي،  الإ وروبي  الأ القوة 
�صيا�صي  نظام  الع�صرين،  القرن  من  تبقى  ما 
التوازن بن قوتن عاميتن هما  عامي يقوم على 
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مريكية، واحاد اجمهوريات  الوليات امتحدة الأ
ال�صوڤييتية ال�صراكية حتى انهياره عام 1991.

عظم على الإطاق،  كان ذلك نتيجة للثورة الأ
ي  القدم  النظام  انهيار  اأعقاب  ي  ولدت  التي 
 »gh  ,(1918-1914( وى  الأ العامية  احرب 
ام�صماة »ثورة اأكتوبر« ي رو�صيا. وا�صتهدفت تلك 
من  واقت�صاديًا،  اجتماعيًا  العام،  حويل  الثورة 
اقت�صاد راأ�صماي اإى جتمع ا�صراكي، وي �صياق 
عامي، ولكن بدءًا من الحاد ال�صوڤييتي اجديد 
مراطورية  لاإ التابعة  قاليم  الأ اأكر  ورث  الذي 
البلطيق،  بحر  بن  امرامية  القدمة  الرو�صية 
الثورة  اأن  بيد  الهادي.  وامحيط  �صود،  الأ والبحر 
خرى ي ال�صنوات  الرو�صية م تنت�صر ي البلدان الأ
اأنها  مع  وى،  الأ العامية  احرب  اأعقبت  التي 
كافة،  العام  اأرجاء  ي  الفور  على  اآثارها  تركت 
وكان  ال�صن.  ي  وحديدًا  اآ�صيا،  ي  وبخا�صة 
دراماتيكيًا  الثانية  العامية  بعد احرب  انت�صارها 
مثرًا. فبعد اأقل من ثاثة عقود من و�صول لينن 
)�صانت  القدمة  الثورية  پروغراد  مدينة  اإى 
بطر�صرغ(، كان نحو ثلث �صكان امعمورة يعي�صون 
النظام  اإن  بل  �صيوعية.  اأحزاب  حكمها  دول  ي 
ي  حتى  بدا،  اجديد  ال�صوڤييتي  القت�صادي 
الراأ�صمالية  لل�صوق  بديًا حقيقيًا  الغربي،  العام 
زمة القت�صادية الكرى  العامية لعدة عقود بعد الأ

.1933h 1929 بن عامي
الراأ�صمالية  داهم  الذي  الكوي  الزلزال  اإن 
العماق  مريكي  الأ القت�صاد  حتى  �صَل  قد 
ال�صوڤييتي، من خال  القت�صاد  اأن  وبدا  نف�صه. 
بامناعة  يتمتع  فيه،  اخم�صية  اخطة  برنامج 
القرن  ن�صف  وخال  العامية.  زمة  الأ هذه  �صد 

»التخطيط«  وم�صاعي  »اخطط«  تركت  الاحق، 
احكومات،  ختلف  على  اآثارها  القت�صادي 
ي  �صواء  يديولوجية،  الآ اجاهاتها  اختاف  على 
اأوقات احرب اأوال�صلم، وبخا�صة تلك احكومات 
تداعيات  التعاي من  اأولوياتها على  التي تركزت 
احروب، اأو احري�صة كل احر�س على التحديث 
عر الت�صنيع. وما و�صفه امراقبون الفرن�صيون ب�ِ 
الغربية  امجيدة« لاقت�صادات  الثاثن  »ال�صنن 
اإى  يرتكز  كان  اإما  الثانية  العامية  احرب  بعد 
والتخطيط  بل  العام،  القطاع  اإدارة  من  قدر 
لدى دعاة  وّلد �صدمًة  قد  كان  الذي  القت�صادي 
وتخلت   ،1914 عام  قبل  القت�صادية  الليرالية 
عنه احكومات النيوليرالية ي �صبعينيات القرن 
الع�صرين. وت�صكل فرة التغير والتاأزم تلك خامة 
لهذا الكتاب. وقد اأ�صابت مقتًا من القت�صادات 
التاريخي  التحول  بوادر  و�صهدت  ال�صراكية، 
مركز الثقل العامي من الدول الغربية باجاه اآ�صيا 
وانهيار  والع�صرين(،  احادي  القرن  مطلع  )ي 
انفات  على  القائم  الراأ�صماي  العام  اقت�صاد 

�صواق احرة.  الأ
اأُرجئ انهيار النظام القدم  ومع ذلك، فقد 
ي »ع�صر الكارثة«. وعلى الرغم من بروز حركات 
نطاق  ي  �صيما  ول  للكولونيالية،  مناه�صة  مهمة 
مراطورية الريطانية، فاإن اإمريالية ما قبل  الإ
عام 1914 وا�صلت ازدهارها حتى ما بعد احرب 
وروبيتن  مراطوريتن الأ العامية الثانية. بل اإن الإ
الفرن�صية،  اأقل،  حد  واإى  الريطانية،  كر،  الأ
اأو�صع  م�صاحات  على  العام  ي  ت�صيطران  كانتا 
وى.  ما كان عليه احال قبل احرب العامية الأ
مانية  فقد اقت�صمتا، ي ما بينهما، ام�صتعمرات الأ
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ال�صابقة، وكذلك التوابع ومناطق النفوذ العثمانية 
و�صط. واأدخل الريطانيون عن�صرًا  ي ال�صرق الأ
 1917 عام  امنطقة  اإى  متوقع  غر  اإ�صافيًا 
خرق الذي وعد اليهود  باإ�صدار »اإعان بلفور« الأ
فل�صطن.  ي  الهوية  حدد  غر  قومي«  »وطن  ب�ِ 
اقت�صام  على  اتفقتا  الدولتن  هاتن  اأن  ومع 
و�صط بينهما ي اتفاقية �صايك�س-بيكو  ال�صرق الأ
�صوريا  على  الفرن�صيون  فا�صتوى   ،1917 عام 
ولبنان، والريطانيون على باد ما بن النهرين، 
وفل�صطن، وما كانوا ياأملون ي ال�صيطرة عليه ي 
و�صط العربي  �صبه اجزيرة العربية، فاإن ال�صرق الأ
خم�صينيات  حتى  الريطانية  الهيمنة  حت  ظل 

القرن الع�صرين.3 
وهكذا، خ�صع ام�صلمون بن احربن، مبا�صرة 
وى ي  الأ للمرة  ورما  مبا�صر،  نحو غر  على  اأو 
م�صتعمرات  ي  م�صلمن،  غر  حكام  تاريخهم، 
حالة  وي  ا�صميًا،  م�صتقلة  حميات  اأو  ر�صمية، 
احا�صرة  من  اأجزاء  اجزائر(  )هي  واحدة 
امغرب  بلدان  وكانت  �صلية.  الأ ال�صتعمارية 
[Hô©dG«] ما فيها امغرب، منذ عام 1912، حت 
 [»Hô©dG] وام�صرق  اأ�صا�صًا،  الفرن�صية  ال�صيطرة 
�صوريا  با�صتثناء  الريطاي،  احكم  حت  كذلك 
خا�صعًا  باأكمله  اآ�صيا  جنوب  وغدا  ولبنان، 
مراطورية الريطانية، وجنوب �صرق  ل�صيطرة الإ
ب�صطت  بينما  الهولندين،  �صيطرة  حت  اآ�صيا 
القرن  من  واأجزاء  ليبيا  على  �صيطرتها  اإيطاليا 
اأن ن�صف  فريقي. ول ن�صتطيع ي هذا ال�صياق  الأ
حكام ال�صكان ام�صلمن ي تركيا [كمال اأتاتورك] 
الثورية وي جمهوريات الحاد ال�صوڤييتي باأنهم 
م�صلمون. بل اإن اجمهورية الركية األغت من�صب 

العثماي(  ال�صلطان  يتولها  كان  )التي  اخافة 
بن  حتى  اآثاره  له  كانت  قرار  وهو   ،1924 عام 
جماهر ام�صلمن ال�صّنة. وي الهند )التي كانت 
اآنذاك ت�صم الباك�صتان وبنغاد�س( اأدت ما ت�صمى 
على  بقاء  الإ اإى  الداعية  اخافية«  هاجة  »الإ
ال�صتقال  بروز حركة  �صهام ي  الإ اإى  اخافة 
و�صط والعام  الهندي. وباخت�صار، فاإن ال�صرق الأ
ل  جديد  تاريخي  و�صع  ي  اأ�صبحا  �صامي  الإ

�صابقة له.
عرفت  التي  امنطقة  فاإن  نف�صه،  الوقت  وي 
مراطورية  الإ �صقوط  بعد  الغربية  البلدان  ي 
ي  اكت�صبت  و�صط«4  الأ »ال�صرق  با�صم  العثمانية 
كانت  ما  بكثر  اأكر  اأهمية  الدولية  ال�صوؤون 
احتفظت  فقد  ع�صر؛  التا�صع  القرن  ي  عليه 
كانت  التي  وال�صراتيجية  التجارية  همية  بالأ
بالن�صبة  وبخا�صة  اكت�صبتها،  قد  البحرية  طرقها 
مراطورية الريطانية، بعد �صق قناة ال�صوي�س.  لاإ
العراق،  من  الهائلة  النفط  اإمدادات  اأن  غر 
و�صط  واإيران، واخليج العربي، منحت ال�صرق الأ
عندما  القرن  هذا  خال  وحا�صمًا  جديدًا  دورًا 
الفحم  عن  ال�صناعية  القت�صادات  ا�صتعا�صت 
بالنفط والغاز بو�صفهما ام�صدر الرئي�صي للطاقة 
واموا�صات.  النقل  وعمليات  لل�صناعة  الازمة 
اأوروبا  ي  والناقات  ال�صيارات  عدد  ارتفع  فقد 
مريكية ما يقارب 700 األف  والوليات امتحدة الأ
عام 1910 اإى نحو 38 مليونًا مع بداية احرب 
اخام  النفط  ا�صتهاك  اأن  غر  الثانية.  العامية 
ت�صاعف  وحدها  مريكية  الأ امتحدة  الوليات  ي 
خم�س مرات بن عامي 1975h 1940. وي ذلك 
الوقت، كانت ثاثة اأرباع اأرباح احتياطات الطاقة 
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مريكية تعتمد على البرول  ي الوليات امتحدة الأ
 ¿Éch .´́ (258-  256  :ƒà°ShQ) »©«Ñ£dG RÉ¨dGh
وبخا�صة  وروبية،  الأ لاقت�صادات  امت�صارع  النمو 
امقام  ي  يرتكز،  والنقل،  اموا�صات  قطاع  ي 
وقد  البرول.  من  ام�صتمدة  الطاقة  اإى  ول،  الأ
منذئٍذ،  ن�صبيًا،  النفط،  دور  اأهمية  ت�صاءلت 
ت�صاعف  مع  التزايد  ي  ا�صتمر  اإنتاجه  اأن  غر 
واأوائل   1970 عام  بن  للطاقة  العام  ا�صتخدام 
القرن احادي والع�صرين )2004(. وغدا النفط 
هو منبع الروات الهائلة التي مكنت بقاعًا كانت، 
امملكة  مثل  هام�صية،  مكانة  حتل  تاريخيًا، 
جنب  من  اخليج،  واإمارات  ال�صعودية  العربية 
الفورات ال�صيا�صية التي حدثت ي باقي امنطقة، 
واكت�صاب القوة والنفوذ امتزايدين، مع امحافظة 

على اأ�صكال احكم التقليدية فيها.
ال�صرق  نفط  باأهمية  قرار  الإ م  قد  وكان 
جانب  من  وى  الأ العامية  احرب  قبل  و�صط  الأ
وروبية  الأ احكومات  جانب  ومن  ال�صناعة، 
الريطانية  احكومة  وبخا�صة  وى،  الأ بالدرجة 
اأ�صطولها  لت�صغيل  البرول  اإى  احتاجت  التي 
الذي  ول  الأ ام�صدر  هي  اإيران  وكانت  البحري. 
النفط  اتفاقية  ال�صاه  ع  وّقّ اإذ  ا�صتغاله؛  جرى 
)الذي  العراق  دور  اأن  غر   ،1901 عام  وى  الأ
العثمانية(  مراطورية  الإ ظل  حت  اآنذاك  كان 
�صركة  اإن�صاء  مع   1912 عام  ذلك  بعد  جاء 
بريطانية  تركية  �صركة  )وهي  الركية  البرول 
اأمانية( التي �صرعان ما اأ�صبحت حت ال�صيطرة 
الريطانية التامة. غر اأن الثورة الرو�صية اأوقفت 
وروبية الرئي�صية، ما زاد من  م�صادر النفط الأ
ي  ال�صركات  تكن  وم  و�صط.  الأ ال�صرق  اأهمية 

موارد  تتمتع  التي  مريكية،  الأ امتحدة  الوليات 
بامنطقة  خا�صًا  اهتمامًا  تبدي  �صخمة،  وطنية 
اإل ي الفرة اممتدة بن احربن العاميتن، غر 
�صا�صي من نفط العربية  اأنها غدت هي امنتفع الأ
وى  اإنتاجه جاريًا للمرة الأ ال�صعودية، الذي بداأ 

عام 1938.
lll

�صيا�صيًا  امجزاأة  امنطقة  هذه  اأ�صبحت 
با�صتثناء  ال�صغرة،  ال�صكانية  حجام  الأ وذات 
م�صر واإيران، ي بوؤرة ال�صيا�صات الدولية، بفعل 
على  البرولية  وثروتها  ال�صراتيجي  موقعها 
احربن،  بن  ما  فرة  ي  كانت  وقد  �صواء.  حد 
على  تعي�س  الفعلية،  الريطانية  الهيمنة  وي ظل 
م�صكاتها  من�صغلة  الدولية،  ال�صوؤون  هام�س 
همية ال�صراتيجية امحورية  قليمية. بيد اأن الأ الإ
العامية  احرب  خال  ات�صحت  امنطقة  لهذه 
على  مانية  الأ اجحافل  اأو�صكت  عندما  الثانية، 
احتال م�صر، وعقد روزفلت، و�صتالن، وون�صتون 
ول ي طهران عام 1934.  ت�صرت�صل، موؤمرهم الأ
اأهمية  تعاظمت  الثانية،  العامية  احرب  وبعد 
امنطقة وازدادت تفجرًا اأكر من اأي وقت م�صى 
مراطورية  الإ على  العثمانين  انت�صار  منذ 

.á«£fõ«ÑdG

ويعود ذلك اإى ت�صافر اأربعة تطورات رئي�صية 
متزامنة. فقد اأف�صت احرب اإى قيام نظام عامي 
مريكية  الأ امتحدة  الوليات  عليه  ت�صيطر  جديد 
واحاد اجمهوريات ال�صراكية ال�صوڤييتية، ما 
متعاظم  �صيا�صي  نفوذ  ذات  دول  قيام  اإى  اأدى 
ال�صيوعية.  حزاب  الأ حكمها   ،)1950-1944)
اأوروبية  بلدانًا  العظميان«  »الدولتان  وواجهت 
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مار�صة  معه  ت�صتطيع  و�صع  ي  تعد  م  �صعيفة 
تعد  وم  اإمراطورياتها.  على  امادية  ال�صيطرة 
التقدم  وجه  الوقوف ي  قادرة على  البلدان  تلك 
امناه�صة  الجتماعي  التحرر  حركات  امثر 
اآ�صيا و�صمال اأفريقيا.  مريالية ي اأجزاء من  لاإ
واأدرك الريطانيون ذلك قبل غرهم من القوى 
عام  اآ�صيا  جنوب  من  فان�صحبوا  مراطورية،  الإ
وباك�صتان  الهند  دولتي  خلفهم  )وتركوا   1947

و�صط،  الأ ال�صرق  ي  اأنهم،  مع  ام�صتقلتن(، 
ا�صتعادة  ي  ذريعًا،  ف�صًا  وف�صلوا  حاولوا، 
ام�صلحة  بالقوة  ال�صوي�س  قناة  على  �صيطرتهم 
 .1956 عام  واإ�صرائيل  فرن�صا  من  م�صاعدة 
وتخلت فرن�صا عن �صيطرتها امبا�صرة على تون�س 
وامغرب، وخ�صرتها ي اجزائر بعد حرب طاحنة 
مريرة )1954-1961(. وقامت بريطانيا والقوة 
مريكية،  الأ امتحدة  الوليات  اجديدة،  العظمى 
ُم�صَدق  بحكومة  اأطاحت  خلفية  التفاف  بحركة 
مكانها  واأعادت   ،)1951)  á«dÉjÈe EÓd  ájOÉ©ŸG
حكم ال�صاه امواي للغرب. ومع اأن هذه الرتيبات 
ظلت فعالة لنحو ثاثة عقود، فاإنها اأ�صفرت اآخر 
كر راديكالية ي ال�صرق  مر عن وقوع التغر الأ الأ
يرانية عام 1979. وما  و�صط، وهو الثورة الإ الأ
مريالية  زاد كذلك ي ا�صتمرار امواقف امعادية لاإ
 ádhóc ,1948 وتعاظمها قيام دولة اإ�صرائيل عام
وروبين  الأ ام�صتوطنن  من  الت�صليح  جيدة  واثقة 
ي فل�صطن، بطرد ال�صكان العرب، جماعيًا، من 
امناطق  �صكان  على  القمع  ومار�صة  اأر�صهم، 
التي احتلتها ي حروبها الاحقة. و�صتظل ق�صية 
اأكر  بعد،  التي م حل  والفل�صطينين،  فل�صطن 
من اأي اأمر اآخر، هي التي تعر�س الطريق اموؤدي 

للحياة ي مرحلة ما  قابل  اأو�صط  �صرق  اإى خلق 
مريالية. بعد احكم العثماي وال�صيطرة الإ

اإذن،  وروبية،  مراطوريات الأ بعد اندحار الإ
عدم  منطقة  و�صيظل،  و�صط،  الأ ال�صرق  اأ�صبح 
ا�صتقرار على ال�صعيد العامي، ل مكن ال�صيطرة 
عليه من جانب اأي من القوى امحلية اأو اخارجية. 
مريكية للعراق  وحتى قبل غزو الوليات امتحدة الأ
حروب،  عدة  عانت  امنطقة  فاإن   ،2003 عام 
 1967h  1956 عوام  الأ ي  اإ�صرائيل،  حدود  على 
 ,(1988-1980( واإيران  العراق  وبن   ،1973h
ذلك  اإى  ي�صاف   .1990 عام  الكويت  وحول 
قيام اإ�صرائيل بغزو لبنان اأكر من مرة، واندلع 
فيها  هلية ما  الأ وال�صراعات واحروب  الثورات 
اليمن  ي  النظامية(  )غر  الع�صكرية  العمليات 

وجنوب �صرق اجزيرة العربية.
lll

و�صاع ي كل من  اأدى ذلك كله اإى حول الأ
فقبل  �صامي؛  الإ العام  وبقية  وام�صرق،  امغرب، 
عام 1914، وبا�صتثناء م�صر )وكذلك، ي �صياق 
ختلف، اإندوني�صيا(، م تكن للحركات امناه�صة 
ال�صا�صعة.  امنطقة  تلك  ي  اأهمية  اأية  وروبا  لأ
من  كر  الأ اجانب  اأن  اإى  ذلك  بع�س  ويعود 
و�صط  الأ ال�صرق  مريالية ي  لاإ امعادية  امقاومة 
اأن  العثمانية، كما  مراطورية  اإى الإ كان موجهًا 
امتعلمة  الفئات  التي �صملت  امُ�صَي�صة،  اجماعات 
للتحديث  امتحم�صن  ت�صم  كذلك  كانت  اأ�صا�صًا، 
الذي كان يعني الغربنة اآنذاك. وقد زودهم ذلك 
دوات الازمة للتحرر ال�صيا�صي، مثل مفاهيم  بالأ
والد�صاتر،  ال�صيا�صية،  والرامج  حزاب،  الأ
يديولوجيات، ومنها القومية ام�صرية والقومية  والآ
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العربية. وقد ت�صدر ام�صيحيون اللبنانيون التيار 
وكانت  العثماي.  للحكم  معادية  كحركة  خر  الأ
 ,1940 عام  وحتى  الدين.  عن  م�صتقلة  القومية 
الوطني  اموؤمر  كانت منظمة ماثلة، هي حزب 
والهندو�س  ام�صلمن  مثيل  تولت  قد  الهندي، 
ظل  ي  وبخا�صة  �صواء،  حد  على  وا�صتقطابهم 
قاليم التي  زعيمها الكبر عبد الغفار خان ي الأ
احدودي  قليم  الإ ي  ح�صريًا،  الب�صتون،  ت�صم 
)الذي اأ�صبح جزءًا من الباك�صتان اليوم( امحاذي 
كانت  »حما�س«،  حركة  قيام  وحتى  فغان�صتان.  لأ
الفئات  و�صتى  ام�صلمن  توحد  التي  هي  القومية 
ام�صيحية، بل غر اموؤمنن كذلك، داخل احركة 
وال�صيوعية  ال�صراكية  نفوذ  اإن  بل  الفل�صطينية. 

كان اأكر عْلمانيًة.
�صامية، اإذن، دورًا ذا  يديولوجية الإ م تلعب الآ
ن�صطة ال�صيا�صية التحررية، اإل ي بلدان  بال ي الأ
عليها  تدفق  التي  الوحيدة  امنطقة  وهي  امغرب، 
ظل  ي  وجزئيًا  اجماعي،  وروبي  الأ ال�صتيطان 
وروبي امبا�صر )ي اجزائر(. وي هذه  احكم الأ
�صامي ام�صري،  الناحية، كان للتيار التحديثي الإ
الذي حفزه حمد عبده )1849-1905(، نفوذ 
نه وازن الكفة مع اممار�صات ال�صائدة ي  موؤثر، لأ
كانوا  الذين  ولياء  والأ ال�صوفين  لدى  رياف  الأ
وي  جانب.  الأ لقبول احكام  ال�صتعداد  اأم  على 
والنا�صطن  امفكرين  اأكر  كان  خر،  الآ اجانب 
عقبة  التقليدي  �صام  الإ يعترون  ال�صيا�صين 
اإى  الداعية  ال�صيا�صية  اأن احركات  كاأداء. غر 
ال�صكان  جماهر  جتذب  م  والَعْلمنة  التحديث 
ال�صتثنائية  احالت  ي  اإل  التقليدين  ام�صلمن 
النتهاكات  على  ال�صخط  عن  فيها  عرت  التي 

م  احربن،  بن  اممتدة  الفرة  وي  جنبية.  الأ
تركيا،  اإل ي  قوتها  تكت�صب هذه احركات كامل 
نتيجة للحرب والثورة،5 ما حول تركيا امهزومة 
�صنوات  ب�صع  خال  وى  الأ العامية  احرب  ي 
اإى دولة علمانية حديثية مت�صددة ي ظل كمال 
القومي  الوفد  حزب  تكفل  م�صر،  وي  اأتاتورك. 
الجاه بتاأمن د�صتور م�صر ومكانة �صبه م�صتقلة 
مراطورية الريطانية عام 1922، غر اأن  عن الإ

نفوذه ظل حدودًا.
بعد  وروبية  الأ للقوة  الفعلي  الن�صحاب  اإن 
حول  اإى  اأدى  الذي  هو  الثانية  العامية  احرب 
ا�صتقال  لتحقيق  الفر�صة  اأتاح  فقد  و�صاع.  الأ
التي  امنطقة  لبلدان  حقيقي  وع�صكري  �صيا�صي 
من  الدعم  اإى  تتطلع  اأن  ن  الآ بو�صعها  اأ�صبح 
»احرب  رحى  كانت  التي  العظمى  الدول  اإحدى 

الباردة« تدور بينها.
وي الوقت نف�صه، كما راأينا، فاإن النمو امده�س 
ي اقت�صاد العام ال�صناعي خال ال�صنن اخم�س 
الثانية،  العامية  احرب  اأعقبت  التي  والع�صرين 
للراأ�صمالية  الذهبية«  »ال�صنن  ب�ِ  يعرف  ما  وهي 
التي اأعيد ت�صكيلها جددًا، قد منح البلدان الغنية 
بالنفط ي امنطقة ثروة ونفوذًا �صيا�صيًا ل �صابق 
نحو مثر، وجوه  اأنه عّمق كذلك، على  مع  لهما، 
جهة،  من  امنطقة  �صعوب  حال  بن  الختاف 
اأخرى.  جهة  من  الغنية  الغربية  البلدان  و�صعوب 
تتحكم  اأن  امنطقة  حكومات  و�صع  ي  اأ�صبح  لقد 
التي  النفط  �صركات  طريق  عن  �صواء  نتاج،  بالإ
 ¿GôjEGh  ,1945 عام  بعد  )العراق  التاأميم  طالها 
عام 1951(، اأو باإبرام اتفاقيات اأكر فائدة مع 
�صركات النفط العامية )امملكة العربية ال�صعودية 
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النفط  اأ�صعار  بزمام  واأم�صكت   .)1950 عام 
العامية من خال منظمة البلدان امنتجة للبرول 
مبادرة   ،1961 عام  اأن�صئت  التي  )اأوپك(، 
العربية  وامملكة  والكويت،  واإيران،  العراق،  من 
كانت  التي  الدول  وهي  وڤنزويا،  ال�صعودية 
كر من اإنتاج البرول  اآنذاك تتحكم باجانب الأ
القوة اجماعية اجديدة  العام. وغدت هذه  ي 
�صرائيلية  الإ العربية  احرب  ي  �صيا�صيًا  �صاحًا 
وبك  عام 1973، عندما فر�صت منظمة ماثلة لأ
للبرول  امنتجة  العربية  قطار  الأ منظمة  هي 
)اأواِبك(، حظرًا على ت�صدير النفط اإى الوليات 
امنظمة  اأوروبا)وكانت  وغرب  مريكية  الأ امتحدة 
عام  �صرائيلية  الإ العربية  بعد احرب  اأن�صئت  قد 
اأخرى  �صيا�صية  نفطية  �صدمة  وجاءت   .)1967

يرانية عام 1979. وتزامنت  ي اأعقاب الثورة الإ
ال�صنن  نهاية  مع   1973 عام  النفطية  زمة  الأ
احرب،  بعد  الغربي  القت�صادي  للنمو  الذهبية 
على  منا�صبًا  موؤ�صرًا  التاريخ  هذا  كان  َثَم  ومن 
نهاية ع�صر جديد ي تاريخ القرن الع�صرين الذي 
اأخّط  الذي  الوقت  ي  نهايته،  على  �صارف  رما 
و�صاط  فيه هذه ال�صطور، ببدايات اَجَي�صان ي الأ

امالية العامية عام 2008.
م يكن مفاجئًا اأن مثل مرحلة ما بعد احرب 
اإى  ال�صاعية  العْلمانية  للحركات  الذهبي  العهد 
الغربية  امناطق  ي  والجتماعي  الوطني  التحرر 
فيها  الزعامة  تولت  التي  �صامي،  الإ العام  من 
ن جماعات من ال�صباط التقدمين ي القوات  الآ
امراحل  احركات  هذه  وتزعمت  ام�صلحة. 
�صا�صية الباقية من الن�صال ام�صلح �صد القوى  الأ
اجزائرية  احرب  ي  جّلى  كما  مريالية،  الإ

جديدة  حكم  اأنظمة  واأوجدت   ،)1961-1954)
�صبه  فيها  امنطقة، ما  ال�صلطة ي  ت�صلمت زمام 
احكام  عليها  ي�صيطر  التي  العربية  اجزيرة 
الريطانية  لل�صلطة  خامة  فو�صعت  التقليديون، 
يديولوجية  الآ ووجدت  واليمن اجنوبي.  ي عدن 
القومية العربية العلمانية ذروة جلياتها ي م�صر 
اأن توى »ال�صباط  اأيام جمال عبد النا�صر، بعد 
الن�صخة  وكانت   .1952 عام  ال�صلطة  حرار«  الأ
كر تعبرًا عن ماحها هي حزب البعث الذي  الأ
اأ�ص�صه اثنان من امدّر�صن ال�صورين ي اأربعينيات 
معونة  احكم،  على  وا�صتوى  الع�صرين،  القرن 
اأوائل  ي  العراق  وي  �صوريا  ي  ام�صلحة،  القوات 
ال�صتينيات. وم ت�صتمر التطلعات القومية العربية 
بن  جل  الأ الق�صر  الحاد  من  اأبعد  هو  ما  اإى 
امتحدة«  العربية  »اجمهورية  ي  و�صوريا  م�صر 
(1958-1961(، غر اأن اأنظمة احكم العلمانية 
القومية ما زالت ي �صّدة احكم ي كلتا الدولتن، 
مريكي عام  وكانت كذلك ي العراق حتى الغزو الأ

.2003

هي  مبا�صرة  احرب  بعد  ما  عقود  كانت 
الفرة التي حققت فيها رو�صيا ال�صوڤييتية الن�صر 
احركات  اأهمية  فيها  وتعاظمت  الفا�صية،  على 
ال�صيوعية ونفوذها ال�صيا�صي، ول �صيما ي العراق، 
واإيران، وال�صودان. وعلى الرغم من اأهمية الدور 
حزاب ال�صيوعية اأحيانًا، فاإنها م  الذي قامت به الأ
تكن - اإل ي حالت نادرة - هي الزعامة امقبولة 
ال�صرق  ي  لا�صتعمار  امعادية  التحرر  حركة 
وڤيتنام،  ال�صن  ي  حدث  ما  خافًا  و�صط،  الأ
الوطني  الكفاح  مثلي  اأبرز  ت�صم  كانت  حيث 
يت�صلم  فلم  ال�صواء.  على  الجتماعي  والحتجاج 
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على  احكم  مقاليد  امنطقة  هذه  ي  ال�صيوعيون 
وقمعهم من جانب  تهمي�صهم  بل جرى  الإطاق، 

مراطورية. احكومات ي مرحلة ما بعد الإ
lll

العامية  احرب  اأعقبت  التي  امرحلة  ي 
وى، م تكن ثمة قوة اأكر راديكالية من تركيا  الأ
الهجوم  ي  ال�صوڤييتي  والحاد  اأتاتورك  كمال 
غلبية ي امنطقة، مع  �صام، وهو دين الأ على الإ
غلبية ال�صاحقة من �صكانها  اأن تركيا التي تدين الأ
اأبدت احرامها لقوة ام�صاعر الدينية  �صام،  بالإ
الدولة  �صيطرة  اأحكمت  ولكنها  مواطنيها،  لدى 
اأخرى،  جهة  ومن  الدينية.  موؤ�ص�صاتهم  على 
ال�صيا�صي  اخمول  على  امنطقة  حكام  اعتمد 
حيث  م�صر  ي  اإل  ام�صلمة،  اجماهر  لدى 
البّنا  ح�صن  بزعامة  ام�صلمون«  خوان  »الإ اأ�صبح 
ثاثينيات  ي  اح�صاب  لها  يح�صب  �صيا�صية  قوة 
مريالية الغربية، اأخذت  القرن6. ومنذ انتهاء الإ
حدة العداء بالتزايد بن اأنظمة احكم اجديدة 
واحركات العلمانية من جهة، وعمليات التجيي�س 
ال�صيا�صي امتعاظمة للجماهر ام�صلمة ي بادها 
�صامية  الإ التيارات  و�صاندت  اأخرى.  جهة  من 
اأ�صول  اإى  بالعودة  تطالب  �صتى،  دينية  حركاٌت 
القرن، عادت  �صبعينيات  ومنذ  ال�صحيح.  الدين 
�صولية ال�صغرة، التي تّدعي  بع�س اجماعات الأ
»اجهاد«  تبني  اإى  احق،  �صاَم  الإ لنف�صها 
امتحدة  الوليات  �صد  ام�صلح  العمل  طريق  عن 
عن  ذلك  واأ�صفر  ام�صلمن.  خرين  والآ مريكية  الأ

ثر. تداعيات دولية مثرة وبعيدة الأ
ال�صيا�صية  للحركات  م�صهود  تقدم  ثمة  كان 
الباك�صتان،  ام�صلمة غربي  البلدان  �صامية ي  الإ

 »gh  ,1979 عام  يرانية  الإ الثورة  بعد  وبخا�صة 
وى التي و�صلت فيها حركة من هذا النوع اإى  الأ
مثل  �صامية  الإ حزاب  الأ وغدت  احكم.  �صدة 
القوة ال�صيا�صية الرئي�صية ي اأكرية دول امنطقة 
فيها حتى  نيابية، ما  انتخابات  فيها  التي جرت 
وال�صيعي  ال�صّني  بتياريه  �صام،  الإ اأن  بيد  تركيا. 
منظوره،  ي  عامي  �صموي  ديٌن  �صواء،  حد  على 
الرابطة  لتوفر  ومن ثم، فهو ل يكفي بحد ذاته 
التي ت�صد اأركان دولة عامية من النوع الذي �صاع 
م  ي القرن اما�صي، واأ�صبح ي�صار اإليه با�صم »الأ
امتحدة«. فقد غدت جميع بلدان العام تقريبًا ي 
را�صي  م ذات الأ يام ي عداد الدول/ الأ هذه الأ
الذي  الريادي  للنموذج  وفقًا  امحددة،  واحدود 
طرحته الثورة الفرن�صية، وحتى اإيران ي امرحلة 
من  واحدًا  الدين  يكون  وقد  الثورية.  بعد  ما 
وت�صتد  بينها،  ما  ي  الوطني  الت�صامن  عنا�صر 
البلدان  هذه  تقف  عندما  خا�صة  ب�صورة  �صوكته 
غر  اأخرى،  ديانة  من  معادية  بلدان  مواجهة  ي 
�صام م  اأنه لي�س العن�صر الوحيد. وهكذا، فاإن الإ
اإيجاد هوية م�صركة وفعالة لباك�صتان،  ينجح ي 
ن�صاأت )عام  التي  الوحيدة  الدولة اجديدة  وهي 
1947( بو�صفها، حديدًا، دولة اأقامها ام�صلمون 

للم�صلمن. 
�صام  لاإ ال�صعبي  اح�صد  ت�صاعد  كان 
ال�صيا�صي ذاك يعك�س، ي اأكر من ناحية، التغرات 
الجتماعية البارزة ي العام منذ احرب العامية 
الثانية، وبخا�صة ما ت�صافر فيه النمو الدمغراي 
امت�صارع مع الزحف اح�صري امكثف. ورما كان 
حجم ال�صكان ي امنطقة قد ا�صتقر ي حدود 30 
مليون ن�صمة بن عامي 1800h 1000 خال فرة 
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بحيث  بالنمو  اأخذ  اأنه  غر  الغربية.  ال�صيطرة 
 òæeh .1913h 1875 جاوز 45 مليونًا بن عامي
عام 1950، ت�صارع موه وارتفع من 79 مليونًا اإى 

ما يقرب من 375 مليون ن�صمة´´´.
)انظر  الكتاب  هذا  ن�صو�س  تبن  وكما 
اجزء الثاي من الف�صل العا�صر(، فاإن م�صادر 
الرزق لدى �صكان امنطقة، وهي الزراعة والروة 
احيوانية، قد انكم�صت على نحو حاد منذ اأوا�صط 
حياة  تقل�س  ذلك  و�صاحب  الع�صرين.  القرن 
البداوة الرعوية واأماط العي�س ال�صائدة لدى البدو 
خرى التي تعتمد على تربية  الرحل وامجتمعات الأ
دور حوري ي  واأولئك  لهوؤلء  كان  وقد  اما�صية. 
تاريخ القارة اليورا�صيوية وي �صمال اأفريقيا. بل 
اإن هذه اجماعات اأدت دورًا �صيا�صيًا بارزًا حتى 
امهمة  ام�صادر  من  بو�صفها  الع�صرين  القرن  ي 
لجتذاب امجندين اإى اخدمة الع�صكرية. وكانت 
على  اإل  تقديرها  مكن  ل  )التي  هوؤلء  اأعداد 
التجمعات  اأعداد  اأقل دائمًا من  التخمن(  �صبيل 
ي  كانت  اأنها  غر  ام�صتقرة،  امتوّطنة  ال�صكانية 
قطاعًا  مثل  وام�صرق  امغرب  ي  اجافة  البلدان 
الع�صرين:  القرن  مطلع  ي  حتى  له  يوؤبه  �صكانيًا 
امملكة  ي  بامئة  و40  العراق،  ي  بامئة   40-30

25h ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG بامئة ي وقت متاأخر عام 
ال�صكانية  التجمعات  ي  حتى  بامئة   10h  ,1960

التا�صع  القرن  )ت�صعينيات  م�صر  ي  ام�صتقرة 
ع�صر(. وبحلول �صبعينيات القرن الع�صرين، كانت 
ردن،  هذه الن�صبة قد انخف�صت اإى 3 بامئة ي الأ
واأقل من 3 بامئة ي العراق، وبحلول الت�صعينيات، 

اإى 3.5 بامئة فقط حتى ي ليبيا. 
متوا�صعًا  قدرًا  �صهدت  امنطقة  ن  لأ ونظرًا 

يقرب  ما  فاإن  النفط،  قطاع  الت�صنيع خارج  من 
و�صط  الأ ال�صرق  ي  ال�صكان  عدد  ن�صف  من 
العمل  منظمة  ح�صابات  )وفقًا  اأفريقيا  و�صمال 
الدولية( يك�صبون الرزق ي ما ي�صمى القطاعات 
تلك  ي  النظامية  غر  »ال�صوداء«  اأو  »الرمادية«، 
مخرجات  امتاحة  العمالة  اأن  كما  القت�صادات. 
التعليم العاي، التي ارتفعت ن�صبها اإى م�صتويات 
اما�صي،  القرن  �صتينيات  منذ  العام  ي  عالية 
ومن  امنطقة.  ي  الطلب  م�صتوى  دون  زالت  ما 
و�صاع اإى تعزيز التيارات  امتوقع اأن توؤدي هذه الأ
القت�صادية والجتماعية والثقافية ال�صاخطة، ي 
منطقة تزعزع فيها ال�صتقرار جراء ت�صافر عملية 
والتناف�س  ام�صَوهة،  ولكن  امت�صارعة،  التحديث 
قليمية على  وال�صراعات بن القوى اخارجية والإ

حد �صواء.
lll

و�صط، منذ احرب العامية  ما زال ال�صرق الأ
ال�صيا�صية  الهتمامات  بوؤرة  ي  يتمركز  الثانية، 
العامية. وقد دفعته اإى قلب ال�صراعات العامية، 
خرة من القرن  ثاثة تطورات حدثت ي العقود الأ
الع�صرين. وكان اأولها انهيار الحاد ال�صوڤييتي، 
ال�صيوعي  النظام  �صقوط  عند  متوقعًا  كان  الذي 
ي اأفغان�صتان. وكان الحاد ال�صوڤييتي قد حاول 
الع�صكرية،  بالو�صائل  النظام  هذا  على  بقاء  الإ
ولكنه باء بالف�صل، �صاأنه ي ذلك �صاأن جميع من 
وفيما  الباد.  تلك  غزو  ولحقًا،  �صابقًا  حاولوا، 
ظل حكام بلدان امنطقة على حالهم دون تغير، 
ال�صيوعية  ال�صيطرة  رفع  قد  احدث  هذا  فاإن 
فيها  يقيم  التي  ال�صوڤييتية  اجمهوريات  عن 
ام�صلمون )اأذربيجان، قازاخ�صتان، تركمان�صتان، 
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وقرغيز�صتان(،  طاجيك�صتان،  اأوزبك�صتان، 
مريكية،  الأ الدولية  ال�صيا�صة  حور  ي  واأدخلها 
�صولية واجهادية البالغة  �صامية الأ واحركات الإ
اأمريكي  بدعم  حظيت  قد  كانت  التي  الن�صاط، 

�صعودي �صد ال�صوڤييت ي اأفغان�صتان.
الثورة  وهو  الثاي،  التطور  نتائج  اأن  بيد 
اأبلغ  يقا�س،  ل  ما  كانت،   ،1979 عام  يرانية  الإ
اأثرًا واأعمق وقعًا. فمنذ [اإعان ا�صتقال الوليات 
مريكية] عام 1776، كانت هذه الثورة  امتحدة الأ
التي  الكرى،  الثورات  �صل�صلة  ي  خرة  الأ هي 
مثل منعطفات حا�صمة ي تاريخ العام، والثورة 
يديولوجيات  الآ زعماوؤها  ي�صتلهم  م  التي  وى  الأ
التنوير  ع�صر  من  ام�صتمدة  التقدمية  العلمانية 
ي القرن الثامن ع�صر. كما اأكد حدوثها اله�صا�صة 
نظمة املكية غر ام�صت�صلحة ي  التي تت�صم بها الأ
مراطور  امنطقة. فهي، بعبارة اأدق، م ُتِطْح بالإ
مريكية  فح�صب، بل َحَدْت قوة الوليات امتحدة الأ
التي كانت قد اأعادته اإى �صدة احكم وقدمت له 
اإيران،  و�صعت  كما   .1953 عام  منذ  ام�صاندة 
ن�صمة، ي  70 مليون  يبلغ عدد �صكانها نحو  التي 
امرتبة نف�صها التي حتلها تركيا وم�صر، اإ�صافة 
اإى اأنها تغطي م�صاحة اأعر�س بكثر من اأية دولة 
كما  الغرب من مر خير.  اإى  اأخرى  اإ�صامية 
برزت اإيران بعد تلك الثورة كفاعل م�صتقل وهائل 

ي لعبة القوى ي امنطقة.
امنظمات  وحول  يرانية،  الإ الثورة  اإن 
اجهادية الكفاحية �صد اأمريكا، وانتعا�س احركة 
 1987 عامي  بن  »النتفا�صة«  بفعل  الفل�صطينية 
1993h، ت�صكل مجموعها امهاد للتطور اخطر 

الثالث. ويتمثل ذلك ي ا�صتئناف التدخل ام�صلح 
وى منذ عام 1956، من جانب  امبا�صر، للمرة الأ
الوليات  احال،  هذه  ي  وهي،  جنبية،  الأ الدول 
مريكية ت�صاندها بريطانيا العظمى، ي  امتحدة الأ
ذلك  ُجل  جرى  وقد  للمنطقة.  الداخلية  ال�صوؤون 

بعد التاريخ الذي ينتهي اإليه هذا الكتاب.
عندما و�صعُت هذا الكتاب، خُل�صت ي حليل 
التاريخ والعام الثالث )ي الف�صل الثاي ع�صر( 
و�صتظل،  »كانت،  و�صط  الأ ال�صرق  اأن منطقة  اإى 
نهاية  واأن  الجتماعية«،  الوجهة  من  مزعزعة 
احرب الباردة قد »تركتها اأكر قابلية لانفجار 
على  ي�صدق  ذلك  زال  وما  م�صى«.  وقت  اأي  من 
ونة. والواقع اأن التغر  و�صاع الراهنة ي هذه الآ الأ
احقيقي الذي طراأ على الو�صع ي امنطقة واآثاره 
ي التطورات الدولية منذ و�صع هذا الكتاب قبل 
خم�س ع�صرة �صنة، اإما يرهن على اأن م�صكات 
و�صط ل مكن حلها اأو ال�صيطرة عليها  ال�صرق الأ
واأكرها  الع�صكرية  القوى  اأغنى  جانب  من  حتى 

�صطوة ي اأيامنا هذه.
يحددوا  اأن  ام�صتقبل  موؤرخو  اأراد  واإذا 
الوليات  ل�صتئثار  النهاية  بداية  على  موؤ�صرًا 
العام،  على  بالهيمنة  وحدها  مريكية  امتحدةالأ
حرب  ي  مر  الأ اأول  �صيفكرون  ريب،  ول  فاإنهم، 
العراق. واإذا قدر م�صكات امنطقة اأن ُحل، فاإن 
عن  بل  خارجية،  قوى  اأيدي  على  يتم  لن  ذلك 

طريق قوى داخلية ي امنطقة.
اأما احتمالت هذا احل، وكيفية حدوثه، فاإن 
عن  جابة  الإ �صيتوى  والع�صرين  احادي  القرن 

uمثل هذه الت�صاوؤلت
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كاورو ياماموتو´

دب �لعربي �معا�ر ي �ليابان ترجمة �لأ
مامح عامة وجربة �سخ�سية

ترجع معرفة اليابانين بالعام العربي اإى القرن الثامن اميلدي، وذلك من خلل 
م�شادر �شينية، ومنذ القرن الثامن ع�شر بداأ بع�س امثقفن اليابانين الكتابة عن العام 

العربي معتمدين ب�شكل اأ�شا�شي على معلومات من الغرب.
نهج  على  ت�صر  احديثة  اليابان  وظلت 
حتى  والتطوير  التحديث  اإى  طريقها  ي  الغرب 
نحو  نظرتها  وتاأثرت  اآ�صيا،  لبلدان ي  ال�صتعمار 
من  الغرب  ي  منت�صرًا  كان  ما  العربي  العام 

اأفكار عن هذا العام العربي، الذي كان ول يزال 
عند كثر من اليابانين عامًا بعيدًا وغريبًا ي�صعب 
فهُمه. وجدير بالذكر اأن حكايات األف ليلة وليلة 
اللغة  من   1875 عام  ي  مرة  اأول  ُترجمت  التي 

جنبية. ´باحثة م�صاركة ي جامعة طوكيو للدرا�صات الأ
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عدة  ُترجمت  ثم  اليابانية  اللغة  اإى  الإجليزية 
تاأثر  لها  كان  والفرن�صية  الإجليزية  من  مرات 
العام  عن  اليابانين  خيات  ت�صكيل  ي  بالغ 
مايجيما  �صينجي  اأن  اأي�صًا  هنا  وُيذكر  العربي. 
�صامي ي  الإ التاريخ  درا�صة  ُرّواد  من  يعد  الذي 
من  وليلة  ليلة  لف  لأ ترجمة  اإ�صدار  بداأ  اليابان 
وفاة  وبعد   ،1966 �صنة  ي  العربية  الن�صو�س 
�صينجي مايجيما ي �صنة 1983 تابع عمله اأو�صامو 
دب العربي الذي  اأيكيدا الباحث امتخ�ص�س ي الأ

اأكمل ترجمتها ي �صنة 1993.
ي  امعا�صر  العربي  دب  بالأ الهتمام  اأما 
اليابان، فكانت له خلفية ختلفة مامًا؛ اإذ يعود اإى 
�صيوين ي نيودلهي  ول للكتاب الآ انعقاد اموؤمر الأ
للكتاب  ول  الأ اموؤمر  ثم   ،1956 عام  بالهند 
باأوزبك�صتان  ط�صقند  ي  �صيوين  والآ فريقين  الإ
عام 1958 عقب موؤمر باندونغ باإندوني�صيا الذي 
فريقية.  �صيوية والإ دعا اإى الت�صامن بن الدول الآ
واأ�ص�س الكتاب اليابانيون الذين �صاركوا ي هذين 
اموؤمرين جنة لات�صالت من اأجل عقد اجتماع 
�صيوين ي طوكيو ي  فريقين والآ موؤمر الكتاب الإ
عام 1961. و�صهدت ال�صتينيات انق�صامات حادة 
�صيوين  فريقين والآ بن �صفوف حركة الكتاب الإ
ال�صن  بن  �صراٍع  ب�صبب  العامي  ام�صتوى  على 
اأن  اإل  الوقت،  ذلك  ي  وقع  ال�صوفييتي  والحاد 
الت�صالت بن امكتب الدائم ي القاهرة واللجنة 

اليابانية ظلت م�صتمرة دون انقطاع.
اليابانية  اجمعية  تاأ�ص�صت   1974 عام  وي 
�صيوين، وذلك بناًء  فريقين والآ موؤمر الكتاب الإ
على دعوة من نخبة كتاب يابانين، منهم كنزابورو 
فيما  دب  لاأ نوبل  جائزة  على  ح�صل  الذي  اأوي 

بعد، وهرو�صي نوما الذي توى رئا�صة اجمعية. 
والتعاون  راء  الآ تبادل  اجمعية  تلك  وا�صتهدفت 
دباء على ام�صتوى الفردي بعيدًا عن الدولة.  بن الأ
اموؤمر  اجمعية  هذه  عقدت  ذاتها،  ال�صنة  وي 
مدن  عدة  ي  الثقاي  للت�صامن  الياباي-العربي 
منهم  عرب،  و�صعراء  كتاب  فيه  �صارك  يابانية، 
ي  و�صدر  ال�صباعي،  ويو�صف  دروي�س  حمود 
العربي  دب  الأ ختارات من  كتاب  امنا�صبة  تلك 
ال�صهر واحا�صل  اإ�صراف الكاتب  امعا�شر حت 
على جائزة لوت�س هرو�صي نوما. ويت�صمن الكتاب 
وام�صرحية  وال�صعر  الق�صة  من  اأدبيًا  عمًا   23

والن�صو�س النقدية ترجمت من العربية على اأيدي 
و�صعراء  كتاب  مع  بالتعاون  يابانين  م�صتعربن 
اأول حاولة جدية  معروفن، ويعتر هذا الكتاب 
ووا�صعة النطاق ي اإطار اجهود امبذولة من اأجل 
دبية  دب العربي امعا�صر اإى ال�صاحة الأ تقدم الأ

.á«fÉHÉ«dG

ع�صرة  اأي�صًا  �صدرت  ال�صياق،  هذا  وي 
الروايات  من  ختارات  �صل�صلة  من  جلدات 
دبية  الأ الن�صر  دور  اأكر  من  احديثة  العربية 
خال  نوما  هرو�صي  اإ�صراف  حت  اليابان  ي 
الفرة من �صنة 1978 اإى 1980. واأظن اأن هذا 
ي�صمل  اإذ  العامي؛  ام�صتوى  على  جدًا  قّيم  العمل 
احديثة  العربية  الروايات  من  رائعة  جموعة 
ر�س  منها ع�شفور من ال�شرق لتوفيق احكيم والأ
لعبد الرحمن ال�صرقاوي وبن الق�شرين لنجيب 
للطيب  ال�شمال  اإى  الهجرة  ومو�شم  حفوظ 
 ¿É°ù¨d عائد اإى حيفاh صالح ورجال ي ال�شم�س�

كنفاي.
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العربي  دب  بالأ الهتمام  يقت�صر  م  وهكذا 
اأي�صًا  امتّد  بل  ام�صتعربن،  اأو�صاط  امعا�صر على 
دباء والقراء اليابانين خال ال�صبعينيات  اإى الأ
 ¿Éc  »àdG لوت�س  جلة  عن  اأما  والثمانينيات. 
فريقين  ُي�صدرها امكتب الدائم منظمة الكتاب الإ
الإجليزية  باللغات  القاهرة  ي  �صيوين  والآ
والفرن�صية والعربية اعتبارًا من 1968، فقد ظلت 
دب العربي امعا�صر.  مثابة باب اأ�صا�صي معرفة الأ
العربية  دبية  الأ عمال  الأ من  الكثر  ُترجم  قد  و 
التي ُن�صرت ي جلة لوت�س اإى اليابانية واحتلت 
وعلى  دبية  الأ امجات  �صفحات  منتظم  ب�صكل 
كانت  التي  بونغاكو  نيهون  �شن  جلة  راأ�صها 
دب الياباي اجديد التي لها  ت�صدرها جمعية الأ
الكتاب  موؤمر  اليابانية  باجمعية  وثيقة  عاقة 
من  كثر  اأي�صًا  واأ�صهم  �صيوين.  الآ و  فريقين  الإ
حلياتهم  بكتابة  امعروفن  اليابانين  دباء  الأ
�صملتها  التي  العربية  الروايات  على  وتعليقاتهم 
احديثة.  العربية  الروايات  من  ختارة  �صل�صلة 
مقدمة  اأوي  كنزابورو  كتب  امثال،  �صبيل  وعلى 

امجلد اخا�س باأعمال غ�صان كنفاي.
وثمة عوامل اجتماعية و�صيا�صية واقت�صادية 
دب  بالأ الهتمام  هذا  وراء  تكمن  كانت  عديدة 
مع  الت�صامن  فكرة  مثًا  منها  امعا�صر،  العربي 
النفط،  اأزمة  وتداعيات  الثالث،  العام  �صعوب 

وت�صاعد الوعي بخطورة الق�صية الفل�صطينية.
 hCG)  1967 حزيران  حرب  اأعقاب  ي  بداأ 
الت�صامن  اإى  تهدف  حركات  ظهور  النك�صة(، 
مع حركة التحرير الفل�صطينية بن اأو�صاط طلبة 
اأن�صطة  ومثل  اليابانين،  وامواطنن  اجامعات 
كر  الأ ال�صورة  الياباي  حمر  الأ اجي�س  حركة 

ول  الأ ت�صرين   6 وي  احركات.  هذه  بن  تطرفًا 
و�صط،  الأ ال�صرق  ي  احرب  اندلعت   1973 عام 
عن  للنفط  امنتجة  العربية  الدول  وامتنعت 
 áeó°U] مان�صميه  وقوع  ت�صبب ي  ت�صديره، ما 
النفط] التي �صاهمت ب�صكل كبر ي جذب انتباه 
القائمن على ال�صيا�صة والقت�صاد ي اليابان اإى 
مكتب  اأمن  قام  اإذ  الفل�صطينية؛  الق�صية  اأهمية 
باإ�صدار  الوقت »نيكايدو«  الوزراء ي ذلك  رئي�س 
اإ�صرائيل  فيه  يطالب  الذي  نيكايدو  ت�صريح 
را�صي التي احتلتها ي  بالن�صحاب الكامل من الأ
عام 1967. كما قامت احكومة اليابانية باإر�صال 
و�صط لتو�صيح اموقف الياباي  وفد اإى ال�صرق الأ
افتتاح  م   1977 عام  وي  العربية.  للدول  اموؤيد 
طوكيو،  ي  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مكتب 
للمنظمة ي  اأول مثل  وعّن فتحي عبد احميد 
كبار  احميد  عبد  فتحي  على  وتوافد  اليابان. 
ال�صيا�صين والقت�صادين ي اليابان بغية التعرف 
عام  وي  والعربية،  الفل�صطينية  و�صاع  الأ على 
اأن�صاأ جموعة من نواب الرمان الياباي   1979

ن�صاط  له  كان  الذي  فل�صطن  اأ�صدقاء  احاد 
يراأ�صه  اأن  على  العادة  جرت  اأن  لدرجة  متميز 

وزراء اخارجية امتعاقبون.
ولعب  اأديبًا،  نف�صه  وكان فتحي عبد احميد 
عامة  العربي  دب  الأ تقدم  اإطار  ي  كبرًا  دورًا 
مكتب  واأ�صدر  لليابانين.  خا�صة  والفل�صطيني 
فل�شطن  جلة  الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
وكانت   ،1983 عام  اإى   1980 عام  من  بلدي 
جلة فل�شطن بلدي حتوي على اأعمال �صعرية 
وق�ص�صية محمود دروي�س و�صميح القا�صم وتوفيق 
اللغة  اإى  مرجمة  وكلها  كنفاي،  وغ�صان  زياد 

.á«fÉHÉ«dG
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اهتمامه  يفقد  بداأ  الياباي  امجتمع  ولكن 
بالعام العربي منذ منت�صف الثمانينيات، ويقول 
ي ذلك يوزو اإيتاغاكي، وهو باحث كبر ي �صوؤون 
و�صط  الأ بال�صرق  الهتمام  اإن  و�صط،  الأ ال�صرق 
و�صاط ال�صيا�صية  اأخذ يتا�صى ب�صكل �صريع ي الأ
�صوق  اأو�صاع  تغر  بعد  اليابانية  والقت�صادية 
يرانية.  النفط العامية ب�صبب احرب العراقية الإ
وم تعد هناك حاجة ما�صة لتوجيه عناية خا�صة 
اندلع  ومع  للنفط.  امنتجة  العربية  الدول  اإى 
وى، ثم انطاق م�صرة ال�صام  حرب اخليج الأ
و�صط، اأخذت اليابان ي الراجع عن  ي ال�صرق الأ
اأيدت  طاما  التي  ام�صتقلة  اخارجية  �صيا�صاتها 
تخلي  العربية. وجلى  الدول  مواقف  من خالها 
العربية،  للدول  اموؤيدة  �صيا�صاتها  عن  اليابان 
بعد  رهاب  الإ على  مريكية  الأ للحرب  تاأييدها  ي 
اإى  يابانية  واإر�صالها قوات  11 �صبتمر،   çOGƒM

را�صي العراقية. الأ
ال�صاحة  على  بظالها  حداث  الأ هذه  واألقت 
اأي�صًا؛ اإذ تفككت امنظمة العامية للكتاب  دبية  الأ
الحاد  انهيار  اإثر  ي  �صيوين  والآ فريقين  الإ
الكتاب  موؤمر  اليابانية  اأما اجمعية  ال�صوفييتي. 
مزاولة  ي  ا�صتمرت  فقد  �صيوين  الآ فريقين  الإ
ن�صاطاتها ل�صنوات اأخرى، ولكنها هي اأي�صًا حلت 
اإ�صدار  توقف  ذلك  وتبع   ،1997 عام  ي  نف�صها 
 Griot كما توقف اإ�صدار جلة .AALA جلتها
الت�صامن  بهدف   1991 عام  اإ�صدارها  بداأ  التي 
ذكره  ما  مواجهة  ي  الثالث  العام  مع  الثقاي 
العامي  النظام  ب عن  الأ مريكي بو�س  الأ الرئي�س 
العربية  دبية  الأ عمال  الأ فقدت  وهكذا  اجديد. 
اإى  للو�صول  و�صائل  عدة  اليابانية  اإى  امرجمة 

القارئ الياباي.

قلة  اأزمة  ا�صتمرار  مع  �صوءًا  مر  الأ وازداد 
دب  قبال على �صراء الكتب ب�صكل عام وكتب الأ الإ
امرجم بالتحديد. وعلى �صبيل امثال ل اح�صر، 
ول ي  واجه نوبواأكي نوتاهارا، �صاحب الف�صل الأ
الروايات  من  كبر  عدد  وتقدم  وحليل  ترجمة 
والثمانينيات،  ال�صبعينيات  فرة  ي  العربية 
�صعوبات جمة ي فرة الت�صعينيات ي �صعيه من 
اأجل العثور على دار ن�صر ي�صدر من خالها ترجمة 
وكذلك  �صكري.  الكوي وحمد  اإبراهيم  عمال  لأ
اأجل  تاكانو الذي بذل جهودًا كبرة من  اأكيهرو 
للقارئ  ام�صرية  الروايات  من  جموعة  تقدم 
ويحيى  م�صتجاب،  حمد  اأعمال  مثل  الياباي، 
طاهر عبد اه، وقد توي تاكانو تاركًا وراءه عددًا 
كبرًا من الرجمات التي م تعرف طريقها اإى 
هارو  اأي�صًا،  البارزة  مثلة  الأ ومن  القراء.  اأيدي 
اخارجية،  وزارة  ي  �صفرًا  عمل  الذي  اأوهاناوا 
اأعمال جيب  تقاعده لرجمة  بعد  وكر�س حياته 
حفوظ. ولكن رغم ما يتمتع به جيب حفوظ 
من �صهرة ي اليابان، م يتمكن اأوهاناوا من ن�صر 
كل ترجماته، وخ�صو�صًا الن�صو�س الطويلة منها، 

مثل ال�شكرية.
ومن احالت ال�صتثنائية ُن�صرت نحو ع�صرة 
اللغة  من  مرجمة  ال�صعداوي  نوال  للكاتبة  كتب 
الإجليزية، وذلك نتيجة لاهتمام البارز ي فرة 
الن�صائيات ي  النا�صطات  الت�صعينيات من جانب 
امفارقات  ومن  العربية.  امراأة  بق�صايا  اليابان 
بن  طاهر  اأعمال  به  حظيت  الذي  الرواج  اأي�صًا 
خرة اأعمال يا�صمينة خ�صرة  ونة الأ جلون، وي الآ
امرجمة من اللغة الفرن�صية. اأما عن ترجمة كنوز 
دبية العربية من اللغة العربية مبا�صرة  عمال الأ الأ
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اإى اللغة اليابانية فهذا اأمر اآخر كما ذكرت من 
قبل.

وي ظل تلك الظروف، اأت�صور اأن توفيقي ي 
ن�صر ترجمتي لرواية الوقائع الغريبة ي اختفاء 
الفل�صطيني  ديب  لاأ امت�شائل  النح�س  اأبي  �شعيد 
ن�صر  دار  خال  من   2006 عام  حبيبي  اإميل 
دبية وحظى ب�صمعة  متخ�ص�صة ي ن�صر الكتب الأ
اليابانين  القراء  عامة  تقبل  جانب  اإى  جيدة، 
اجرائد  من  كبر  تقدير  من  ناله  وما  للكتاب 
بكل  معجزة  ُيعد  امتخ�ص�صة،  دبية  الأ وامجات 

امقايي�س.
فاإن جاح جربة ترجمة هذا  وي تقديري، 
اأحدهما  اأمرين؛  اإى  فيه  الف�صل  يرجع  الكتاب 
امتزايد  الهتمام  فقدان  الرغم من  اأنه على  هو 
احتفظ  الهتمام  من  ثابت  قدر  هناك  بالعرب، 
به اليابانيون جاه الق�صية الفل�صطينية، وظهرت 
الهتمام  ُتبدي  اليابانين  من  جديدة  فئات 
النتفا�صة  اندلع  منذ  الفل�صطينية  بالق�صية 
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وعلى �صبيل امثال، فاإن �صل�صلة ختارات من 
الروايات العربية احديثة التي تطرقت اإليها منذ 
قليل؛ هذه ال�صل�صلة توقف طبعها منذ زمن بعيد، 
با�صتثناء جلد واحد هو اجزء اخا�س باأعمال 
بعد  ثانية  مرة  طبعه  اأعيد  الذي  كنفاي،  غ�صان 
ال�صابقة  الطبعة  نفاد  على  اأعوام  ع�صرة  مرور 
نظرًا لجتذابه ام�صتمر لقراء جدد. ومن اجدير 
بالذكر اأن اأعمال غ�صان كنفاي امرجمة، ول�صيما 
عائد اإى حيفا، من اأكر الروايات العربية رواجًا 
اإى  �صبيًا  وكانت  بل  اليابانين،  القراء  بن 
تعرف عدد من القراء اإى الق�صية الفل�صطينية، 

الذين  الكورين  اأحفاد  بن  من  دباء  الأ وبخا�صة 
اأدى ال�صتعمار الياباي ي �صبه اجزيرة الكورية 
ت�صوير  اإذ وجدوا ي  اليابان؛  يعي�صوا ي  اأن  اإى 
كاجئ)  امرء  (حياة  مثل  م�صائل  كنفاي  غ�صان 
ما  م�صركة  لق�صايا  ت�صويرًا  الوطن)  h(ماهية 
جاه  التعاطف  م�صاعر  يثر  ما  منه،  يعانون 
هذه الرجمات. ومن هوؤلء »�صوكيون�صيكو« الذي 
كتب نقدًا رائعًا عن رواية عائد اإى حيفا، وقدم 
غ�صان كنفاي اإى اأنا�س م تكن لديهم قبل ذلك 

اهتمامات بالق�صية الفل�صطينية.
الكتاب  هذا  جاح  ي  كر  الأ الف�صل  ولكن 
حد  ي  امت�شائل  رواية  روعة  اإى  بالتاأكيد  يرجع 
قراءته  ت�صهل  ما  لي�صت  الرواية  فهذه  ذاتها. 
حتى على القارئ العربي؛ اإذ ت�صور لنا، وباأ�صلوب 
متميز وحّنك، ق�صة حياة فل�صطيني يعي�س داخل 
بالتناق�صات  مليئة  حياة  وهي  العرية،  الدولة 
اأكر  بالتاأكيد  يجعلها  ما  الذات،  مع  وال�صراع 

�صعوبة على القارئ الياباي.
على  الكثرون  اأثنى  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
هذه الرواية واعتروها من الروايات ذات ام�صتوى 
اأو الطابع العامي، وتقّبلوها على اأ�صا�س اأنها تطرح 
وانتمائها  كونيتها  اأو  بعاميتها  تتميز  ق�صايا  عدة 

لع�صرنا احا�صر.
الرواية  لهذه  ترجمتي  خال  حر�صت  وقد 
اإى اللغة اليابانية على العناية باأمرين؛ اأحدهما 
الن�س  واإيقاعات  امحنك  �صلوب  الأ على  احفاظ 
مكان. ومن ثم ا�صتخدمت اأ�صلوبًا  �صلي بقدر الإ الأ
ي�صبه اأ�صلوب تلك الق�ص�س الكا�صيكية الطريفة 

ي اليابان.
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هو  خا�صة  عناية  اأوليته  الذي  الثاي  مر  والأ
النقل بقدر ام�صتطاع ما حتويه هذه الرواية من 
اإى  معلومات ثقافية وتاريخية واجتماعية وفرة 
القارئ الياباي. وحقيقًا لذلك، اأ�صفت ما ي�صل 
اإى مئتن وخم�س و�صتن ملحوظة هام�صية، وهو 
هذه  و�صعت  بل  الروايات.  ي  وجوده  يندر  اأمر 
�صفحة  كل  ي  امرجم  الن�س  اأ�صفل  الهوام�س 
من  عائقًا  مثل  ل  وحتى  امنال  �صهلة  تكون  حتى 
يريد ال�صتمتاع بق�صة الرواية. كما حر�صت على 
اأن تكون الهوام�س ي حد ذاتها مادة غنية للقراءة 
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دب  و�صراحة، كنت اأخ�صى رد فعل حبي الأ
ي اليابان جاه هذه الهوام�س، ولكن ما حدث كان 
كبرًا  ا�صتح�صانًا  لقت  فقد  مامًا؛  العك�س  على 
وهو ما برهن ي على ن�صوج القارئ الياباي. وي 
ترجمة  عن  النطباعات  حول  امقابات  اإحدى 
الكبر  الباحث  اإيتاغاكي  يوزو  الرواية، دعا  هذه 
م�صاركة  �صرورة  اإى  و�صط  الأ ال�صرق  �صوؤون  ي 
ام�صتهلك  بدور  اكتفائه  وعدم  يجابية  الإ القارئ 
ي�صّجل  اأن  القارئ  على  اأن  »اأظن  قائًا  للرواية، 
اإ�صافاته اإى هوام�س الكتاب حتى بعد النتهاء من 
قراءة الرواية«. ومن امقولت التي لن اأن�صاها ما 
قاله الكاتب يوجرو �صاتو ي تعليقه على ترجمة 
الرواية  لهذه  قراءته  بداية  عند  اأنه  من  الرواية 
»واجهتني �صعوبات دفعتني اإى مراجعة الهوام�س 

خر ب�صبب اختاف الثقافة والبيئة،  الواحد تلو الآ
من  ال�صعوبات هي جزء  باأن هذه  اأ�صعر  ولكنني 
تلك ال�صعوبات التي يعي�صها الفل�صطينيون، وكلما 
اأ�صلوب الن�س  قطعت �صوطًا ي قراءتي احتواي 

ال�صاخر امتميز«.
دبية التي ترك ب�صماتها على  عمال الأ اإن الأ
دب العامي لي�صت بال�صرورة مادة �صهلة  تاريخ الأ
ال�صتهاك، بل من الوارد اأن تكون �صعبة. وطبعًا 
الذي  امرجم  دب  الأ مع  �صعوبة  مر  الأ يزداد 
ينتمي اإى ثقافة وبيئة ختلفتن كما ذكر �صاتو. 
دب امرجم وتعقب الهوام�س الواحد  اإن قراءة الأ
وجود  اأن  غر  بالتاأكيد،  �صعب  اأمر  خر  الآ تلو 
حد  ي  احياة  ل�صعوبة  امتفهم  النا�صج  القارئ 
دب  الأ قراءة  �صعوبة  من  ي�صكو  ل  والذي  ذاتها، 
باأن  جدير  اأمٌر  ال�صعبة،  احياة  هذه  عن  امعِر 

ي�صّجع امرجم على بذل حاولت دائبة.
وي نهاية حديثي عن امو�صوع اأود اأن اأطرح 

�صئلة التالية: الأ
دبية العربية التي مكن  عمال الأ ما نوعية الأ  ü

للقارئ الياباي اأن يتقبلها؟
اأجيال  تاأهيل  اأجل  من  اإليه  نحتاج  الذي  ما   ü

دب العربي؟ من مرجمي الأ
دبية  الأ عمال  الأ لن�صر  فر�صًا  نوفر  كيف   ü

uالعربية امرجمة؟
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�شمر قطامي

غالب هل�سا
�سورة �لفنان ي ذ�ته �ل�سخ�سية

روايات،  قّدم من  العربية ما  الثقافة  هل�شا مكانة مرموقة ي حركة  غالب  حظي 
وما ترجم من كتب، وما كتب من مقالت نقدية وفكرية و�شيا�شية، وما �شارك به ي ندوات 
وحوارات... وقد عّده كثر من النقاد واحداً من الرموز الثقافية امهمة ي العام العربي، 
وال�شورين  ام�شرين  النقاد  باهتمام  حظي  وقد  العربية،  الرواية  اأعلم  من  فارقاً  وعلماً 
ردنين... وكتبت عنه درا�شات عديدة ي ال�شحف وامجلت، واأقيمت حوله  والعراقين والأ
اأعماله، وحللت رواياته باأكر من منهج واأ�شلوب ومدر�شة. فهل قّدم  ندوات عدة، ودر�شت 
غالب هل�شا، باأعماله الروائية، رواية جديدة، باأ�شلوب ختلف، وطرق حديثة؟ وهل مكن 
الرواية  م�شرة  ي  وا�شحة  ب�شمة  ترك  وهل  احديثة؟  الرواية  اإطار  ي  رواياته  ت�شنيف 

العربية ؟
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اأح�ص�صت  هل�صا،  غالب  لروايات  قراءتي  بعد 
اأن الرجل يكتب الرواية باأ�صلوب اأقرب اإى رواية 
امليئة  الرواية  اأي  اأوروبا؛  التا�صع ع�صر ي  القرن 
بقوة،  الكاتب  فيها  يح�صر  والتي  بالتف�صيات، 
يذكري  ما  �صا�صي،  الأ حورها  هو  ويكون 
اإ�صداره  اإثر  ي  �صئل  عندما  حفوظ  بنجيب 
ماذا  الع�صرين:  القرن  خم�صينيات  ي  ثاثيته 
اأي  ع�صر؛  التا�صع  القرن  باأ�صلوب  الرواية  تكتب 
الكثرة،  التفا�صيل  ذات  الف�صفا�صة  الرواية 
والتي تكون �صخ�صية الكاتب حا�صرة فيها ب�صكل 
كر قبوًل  �صلوب هو الأ �صارخ؟ فكان رّده اأن هذا الأ
لدى القارىء ام�صري. وعندما كتب روايته الل�س 
ن  الآ اأنا  ها  قال:  اخم�صينيات  اأواخر  والكلب 
اأكتب باأ�صلوب القرن الع�صرين، وكان يعني بذلك 
يحاء،  �صارة والإ الرواية امكثفة التي تعتمد على الإ
عن  وت�صتغني  وال�صتبطان،  ال�صرجاع  واأ�صلوب 
�صخ�صية  فيها  ح�صر  ول  الكثرة،  التف�صيات 
الكاتب ب�صكل �صارخ. وقد وا�صل جيب حفوظ 
فكتب  التحديثية،  الروائية  م�صرته  ذلك  بعد 
ال�شّمان واخريف, hالطريق, hال�شحاذ, hثرثرة 
الروايات  من  وغرها  hمرامار...  النيل  فوق 
جّددًا  يكون  اأن  منها  كل  ي  يحاول  كان  التي 
رواية  حدود  بلغ  اأن  اإى  دوات،  والأ الو�صائل  ي 
حام،  والأ زمنة،  والأ حداث  الأ وتداخل  التداعي، 
واخياي  التاريخي  باموروث  الواقع  ومزج 
العائ�س ي احقيقة,  وال�صعبي، ي روايات مثل: 
وليلة  ليلة  األف  hلياي  فطومة,  ابن  hرحلة 

hاحرافي�س وغرها.

فهل نظلم غالب هل�صا اإذا قلنا اإنه م ي�صتطع 
جاوز حدود الرواية الكا�صيكية، كما وعاها وتاأثر 

بها عند دو�صتويف�صكي وتول�صتوي وجيب حفوظ 
وى ؟ وهل نظلمه اإذا قلنا اإنه كان  ي مرحلته الأ
وبا  مبا�صر،  ب�صكل  ذاته،  حول  الرواية  يدير 
حداث ب�صمر  الأ برواية  اأو مويه، وذلك  مواربة 
الرواية،  لبطل  غالب  ا�صم  ا�صتخدام  اأو  امتكلم، 
ودرا�صته  ماعن،  قريته  اإى  امبا�صرة  �صارة  الإ اأو 
الثانوية ي عمان، واجامعية ي القاهرة ؟ وهل 
نغاي اإذا قلنا اإن الرواية عند غالب هل�صا تطغى 
الرواية  خيوط  على  الذاتية  ال�صرة  خيوط  فيها 
الفنية، فنغدو اأمام اأعمال روائية ت�صجيلية ي كثر 
ّمت  حقيقية  حوارات  فيها  نقراأ  �صفحاتها،  من 
ال�صيا�صة  حول  و�صديقاته،  واأ�صدقائه  غالب  بن 
واحزب ال�صيوعي وال�صلطة واجن�س والعمل...؟ 
كثر من هذه احوارات ل يت�صل ببنية الرواية، اأو 
يغنيها فنيًا، ول يجد له القارىء �صرورة اأو داعيًا، 
وهذا دفع باأحد النقاد اإى التجروؤ على القول اإننا 
غالب،  اأعمال  اآخر  الروائيون،  رواية  اإى  ندخل 
من بوابة يعرفها القارىء �صابقًا لغالب هل�صا؛ اأي 
اأعمال  باأ�صمائهم ي  اأو  بهم  التقينا  اأبطال  بوابة 
وم�صطفى  ال�شوؤال،  بطلة  كتفيدة  له،  �صابقة 
البطل  تخيات  ي  ام�صتعارة  وكناديا  زوجها، 
ي  ن�صتكمل  بحيث  ال�شحك،  وى  الأ روايته  من 
الروائيون اأجواء للكاتب طالعناها �صابقًا؛ اأجواء 
حياته ي م�صر التي راأيناها ي اأعماله ال�شحك 
hال�شوؤال.  طلل  الأ على  hالبكاء  hاخما�شن 
غالب  اأعمال  كل  اماحظ ي  الرابط  ولعّل هذا 
هل�صا هو الذي يحول دون احديث عن الروائيون 
بطال اأنف�صهم، والذهنية  كعمل م�صتقّل؛ فهناك الأ

نف�صها، وغالب نف�صه1.
النقا�صات  ا�صتح�صار  اإن  الناقد  ويقول ذلك 
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لي�س غريبًا على  الرواية  اإى �صفحات  ال�صيا�صية 
غالب هل�صا، بل هي حالة متكررة ي كل ما كتب، 
اأو بتعبر اآخر، حالته هو امنقولة اإى الرواية، اأو 
دبي لتدخل �صمن  بداع الأ هي تخرج من مفهوم الإ
يرهن  ح�صبما  للفكرة  التو�صيحي  البيان  اإطار 
اإى  اأعماله،  جمل  ي  امتكررة  احالة  هذه  عن 
خرى: اإن غالب اموجود فيها  جانب التكرارات الأ
ذلك  وي�صيف  الذاتية.  ال�صرة  هل�صا  غالب  هو 
الناقد: اإن غالب هل�صا م يكتب، ي اعتقاد الناقد، 
من خال رواياته ال�صبع، اإل رواية واحدة،  كانت 

العناوين امختلفة لها تنويعات ي ف�صولها2.
 ÉgôNBGh كتب غالب �صبع روايات اأولها ال�شحك
الروائيون، وكان ي ذلك كاأنه يتمثل قول الروائي 
الفرن�صي بلزاك: »اأ�صتطيع العراف على األ�صنة 
العراف  على  جروؤ  لأ كنت  ما  باأ�صياء  اأبطاي 
�صفحة  رواياته  كانت  اإذ  روائيًا«؛  اأكن  م  لو  بها 
وعاقاته  حياته  �صرة  من  م�صذبة  غر  مفتوحة 
واأحامه وهواج�صه و�صراعاته واآماله... باح فيها 
عما ي نف�صه، مطلقًا العنان لذاكرته لت�صتعيد ما 
وال�صيا�صة  اجن�س  لتابوهات  اعتبار  دون  به،  مّر 
والدين ال�صاغطة ي امجتمع العربي، اأو كما يقول 
»اإبداع غالب هل�صا يكاد يكون  النقاد:  اأحد  عنها 
ي معظمه و�صفًا م�صتفي�صًا لهذه الرحلة الطويلة 
ام�صنية بن واقع الغراب بامعنى الفل�صفي، وبن 
حاولت النتماء ام�صتحيل«3، بل اإنه نقد جربته 
احزبية نقدًا حادًا ل يقوى عليه اإل من اأوتي فكرًا 
حرًا ل مكن اأن تقولبه النظريات اجامدة. وقد 
جاءت رواياته تعبرًا عن تكوينه النف�صي واأزمته 
غر  امن�صود  وامثال  ال�صيء،  الواقع  بن  الذاتية 
ي  ومعاناة  عذاب  من  له  تعّر�س  وما  امتحقق، 
ي  حادًا  �صرخًا  عنده  اأوجد  وامناي،  ال�صجون 

نف�صيته، بقوله ملمحًا ما كان يحدث ي ال�صجون 
التي اعتقل فيها: »كامغناطي�س اجتذبه  ام�صرية 
وجه ال�صبي، حاول اأن يقاومه فلم ي�صتطع. كانت 
انحناءة  ي  ما  �صيء  الوجه،  تتلب�س  غريبة  فتنة 
احركة  تلك   ... ثم  ام�صبلتن،  والعينن  الراأ�س، 
ال�صريعة براأ�صه اإى الوراء، يرّد خ�صلة من �صعره 
الك�صتنائي... ال�صبي يفوح جن�صًا وعنفًا، عندما 
ا�صتيقظ على حركة كان اأحد النيام يئن، ثم راآه 
ينه�س، ي�صر متعرًا ي م�صيته، ويغادر احجرة 
الي�صار. نظر غالب ي �صاعته، كانت  اإى  متجهًا 
ي�صف  اآخر  موقف  وي  دقائق«.   وب�صع  الثانية 
امدير  العبارات:  بهذه  الفاحن  اأحد  اغت�صاب 
الذي  ام�صاجن  باأحد  م�صكان  ال�صرطة  واأمن 

م�صك بب�صاعته. يخرجون هكذا من الغرفة.
قال اأحمد: اأخذوه للزنزانة.

دللة  غالب  يدرك  وم  فاجعًا،  �صوته  كان 
العبارة اإل ي ما بعد. الزنازين الداخلية يحتلها 

العريقون ي عام اجرمة.4
الكاتب نف�صه  الرواية يقول  يقول غالب: »ي 
اأ�صا�صًا«، وهذا ما نراه وا�صحًا ي كل رواياته، بل 
اإن غالبًا ي�صّرح وي�صر ويوحي، بل يوؤّكد ي بع�س 
تارة  نف�صه،  غالب  هو  الرواية  بطل  اأن  حيان،  الأ
من  يذكره  ما  واأخرى  نف�صه،  ال�صم  با�صتخدام 
�صفات ومعلومات ووقائع قد حدثت معه؛ فجري�س 
ماعن،  مثل  جنوبية  قرية  من  �شلطانة  رواية  ي 
ويدخل  عمان،  ي  امطران  مدر�صة  اإى  ينتقل 
بروت  اإى  وينتقل  لل�صيوعين،  ال�صري  العام 
رواية  وبطل  مريكية.  الأ اجامعة  ي  للدرا�صة 
القرية  يعي�س ي  الذي كان  اخما�شن هو غالب 
مانية ال�صرقية  نباء الأ ردنية، ويعمل ي وكالة الأ الأ
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ي م�صر، ويت�صل بال�صيوعين ام�صرين، وين�صغل 
بالعاقات الن�صائية ام�صرية امتعددة. والبطل ي 
ثلثة وجوه لبغداد هو غالب امرّحل من القاهرة 
ويقف  الر�صيد  �صارع  ي  ي�صر  الذي  بغداد،  اإى 
اأمام مكتبة يقراأ عناوين الكتب ليجد اأحدها له، 
ƒgh زنوج وبدو وفلحون، واأنه مطبوع ي بغداد 
من قبل وزارة الثقافة والإعام العراقية دون اأن 
ياأخذوا موافقته. وعندما يذهب اإى وزارة الثقافة 
يعرفونه،  الذين  وال�صعراء  دباء  الأ بع�س  يجد 
في�صاألونه عن �صبب اإخراجه من م�صر، فيخرهم 
اأقيمت ي القاهرة عن امخطط  عن الندوة التي 
مريكي ي امنطقة العربية، وكان م�صاركًا فيها،  الأ
بغداد5.  اإى  ويرّحل  الندوة  بعد  عليه  ليقب�س 
وهو اإيهاب بطل الروائيون الذي تخّرج من كلية 
مريكية، وعمل ي وكالة  ال�صحافة ي اجامعة الأ
اأنباء اأجنبية، وهو منخرط بال�صيوعين ام�صرين، 
عديدة،  ن�صائية  عاقات  ويقيم  متزّوج،  وغر 
بل  القارىء،  يوهم  ل  فغالب  لل�صجن.  ويتعّر�س 
يقّدم جربة حياتية غنية، ل تخلو من الت�صجيلية 
باأ�صلوب  واجن�صية،  الن�صائية  عاقاته  وو�صف 
بامتخيل،  الواقع  فيه  مزج  �صائق  حواري  روائي 
وامح�صو�س بامجرد، واحقيقي باحلم، والواقعي 
العبارة:  بهذه  النقاد  اأحد  و�صفه  وقد  باخياي. 
بده�صة  تتفتحان  عينان  رواياته  ي  هل�صا  »غالب 
وعدواي  مراهق  معابث  طفل  عينا  الكون.  على 
الدنيا فيخو�س فيها،  اأي�صًا... تده�صه  وم�صاك�س 
تية،  يقبل عليها بنهم الذاهب منها ي اللحظة الآ
ويريد لهذه الدنيا اأن ت�صر اأكر اإدها�صًا وحرية 
وكماًل، واأقّل قمعًا وكبتًا وتقريعًا للذات، فر�صد 
الب�صر،  وت�صرفات  وال�صراعات  العاقات 

اإن�صاي  وغر  �صر�س،  هو  ما  ويك�صف  يكت�صف 
اأي�صًا  فيها، وغر عادل، فيكتب وي توقه ويقينه 
اأنه يعيد فعًا ت�صكيل العام... يندفع ي انتقاد ما 
هو قائم، يكت�صف ويك�صف اختال ختلف البنى 

والعاقات«6.
احياة  بن  رواياته  ي  غالب  ربط  لقد 
ما  على  حيان  الأ من  كثر  ي  معتمدًا  والن�س، 
ومفارقات،  ومواقف  �صور  من  الذاكرة  اختزنته 
م�صتمدًا من جربة احياة لغته الروائية البعيدة 
عن اللغة امعجمية، واحوار الواقعي القائم على 
ردنية، ما  اللهجة العامية ام�صرية والعراقية والأ
ي�صبغ على رواياته نكهة �صعبية خا�صة، والقارىء 
ل يحتاج اإى جهد كبر كي يكت�صف اأن ذات غالب 
فيه  يبدو  اإى حد  الروائية  اأعماله  طاغية ي كل 
وهكذا  حوله.  تدور  �صخا�س  والأ حداث  الأ كل  اأن 
ب�صوت  الراوي  ب�صوت  اموؤلف  �صوت  يتماهى 
ي  م�صيطر  واحد  �صوت  كاأنها  لت�صبح  البطل، 
اأخذ  قد  غالبًا  اأن  من  الرغم  على  الروايات،  كل 
اإطار نقده لروايته  اإبراهيم جرا، ي  على جرا 
رواياته،  �صخ�صيات  على  �صيطرته  ال�شفينة، 
حداث  ل الأ واتهمه باأنه ي�صع الفكرة اأوًل ثم يف�صّ
وال�صخ�صيات  حداث  الأ اإن  يقول  اإذ  وال�صخو�س؛ 
 áÑcôe  ô°UÉæY ال�شفينة  ي  والبنيان  والعاقات 
م�صبقة،  ومواقف  اأفكار  اأو  فكرة  على  للرهنة 
حداث  وامخطط الفكري ام�صبق هو الذي يحّرك الأ
عام،  ب�صكل  م�صارها  ويتحكم  وال�صخ�صيات، 
ال�صخ�صية  داخل  ان�صجام  وجود  عدم  ويك�صف 
مع  يتناق�س  ال�صخ�صية  ف�صلوك  الواحدة... 
بها  يزّودها  التي  والجتماعية  النف�صية  امعطيات 
اموؤلف؛ معنى اأن هذه ال�صخ�صيات ل تت�صّرف، 
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وتناق�صاتها  وتفكر، ح�صب منطقها هي  تتكلم  اأو 
ك�صخ�صية حّية ملك خ�صو�صيتها وم�صرها، بل 
اموؤلف،  وتقول كامها ح�صب منطق  تتحرك  هي 
اأو ح�صب منطق الفكرة ام�صبقة التي يريد اموؤلف 
اإي�صالها عرها... يل�صق فكرته هو بها، فتغادر 
وفرادتها،  واإن�صانيتها  ا�صتقاليتها  ال�صخ�صية 
عن  الرواية  وتنزاح  للموؤلف،  �صوتًا  لت�صر 
�صا�س  روائيتها فت�صر حوارية ولي�صت روائية، الأ
فيها هو ال�صدام بن اأفكار جّردة7. واأقول: على 
اأخذ على جرا تف�صيله  اأن غالبًا قد  الرغم من 
فاإنه  بل�صانها،  والنطق  وال�صخ�صيات،  حداث  الأ
م�صيطرًا  نراه  اإذ  رواياته؛  ي  ذلك  من  ينج  م 
حداث وال�صخ�صيات، ونراه  �صيطرة تامة على الأ
ل وي�صّور ويف�ّصر  حا�صرًا ومهيمنًا، ي�صف ويف�صّ
ويوّجه ويعلل ويحلل8، وهذا هو التباين بن �صوت 
القول  مكننا  ذلك  ومع  الناقد.  و�صوت  الروائي 
اإن روايات غالب هل�صا ل تنجو من �صيطرة الذات 
روايات  ي  غالب  ح�صورها  انتقد  التي  ال�صاردة 

جرا اإبراهيم جرا. 
وعا�س  ال�صعوري،  عامه  ي  غالب  ا�صتغرق 
وا�صتبطن  والجتماعية،  الذاتية  �صراعاته  ي 
العام  ك�صف  من  اأكر  ال�صخ�صيات  وذوات  ذاته 
من  �صكل  اإى  عنده  الرواية  لتتحّول  اخارجي، 
اأ�صكال الرواية النف�صية ال�صتبطانية، على الرغم 
ي  غرو  ول  الواقع،  ي�صّور  اإنه  عنه  يقال  اأنه  من 
النف�س،  علم  ي  بقراءاته  متاأّثر  فغالب  ذلك، 
ومدار�س التحليل النف�صي، ونظريات فرويد، فا 

نعجب اإذا راأينا انعكا�س ذلك ي رواياته.
اأعمال  بع�س  ي�صّنف  من  هناك  كان  واإذا 
ترّكز  نها  لأ احديثة،  بالرواية  الروائية  غالب  
بت�صوير  وتهتّم  الداخلي،  ال�صعوري  العام  على 

اخارجية  والعاقات  جواء  والأ �صياء  الأ انعكا�س 
ي  غالبًا  اأن  اأرى  فاأنا  النف�صية9،  اللوحة  على 
الت�صجيلية  حدود  جاوز  ي�صتطع  م  رواياته  جّل 
التداعي  اأ�صلوب  اإدخال  حاول  واإْن  الكا�صيكية، 
حداث،  زمان والأ ماكن والأ ي اأعماله، وتداخل الأ
وامزج بن الواقعي اأو احقيقي، وامتخّيل، اأو بن 
�صطوري ي بع�س  اليقظة واحلم، اأو اإ�صاعة اجو الأ
عمال، وهذا يعود اإى �صعة قراءة غالب ي عام  الأ
الرواية وق�صايا النقد، ولذلك جد اأنف�صنا اأمام 
»غالبن«: غالب الروائي الذي م ي�صتطع اأن يغادر 
وغالب  قليًا،  اإل  والت�صجيلية  الكا�صيكية  حدود 
احديثة،  النقدية  النظريات  على  امطلع  الناقد 
بع�س  عمال  لأ النقدية  معاجاته  ي  بها  امتاأثر 
الروائين العرب، العاجز عن ترجمتها ي اأعماله 
حاولت  من  الرغم  على  بداعية،  الإ الروائية 
بع�س النقاد قراءة اأعمال غالب الروائية قراءات 
ل  رما  بهم  خا�س  نحو  على  وتف�صرها  خا�صة، 

يتفق مع ال�صياق.

وبعد، فاإذا كان هناك من يرى اأن الرواية ل 
تنف�صل كثرًا عن ال�صرة الذاتية، واأن كل رواية 
ال�صرة  على  باآخر،  اأو  ب�صكل  تنطوي،  اأن  لبد 
اأن  اأرى  فاأنا  اأو على �صيء منها،  للكاتب،  الذاتية 
ل  التي  هي  تخييلي،  فن  وهي  اجيدة،  الرواية 
تبدو فيها ال�صرة الذاتية ب�صكل �صارخ ومبا�صر، 
يحاءات،  يهام والإ بل تغلف بغاف من الرموز والإ
كي ل ت�صبح �صرة مبا�صرة اأقرب اإى التقريرية.

ومع اإعجابي بقدرة غالب هل�صا على ا�صتبطان 
العوام  اإى  والغو�س  احوار،  واإدارة  الذات، 
الداخلية لل�صخو�س، وعلى دقة الو�صف وجماله، 
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وحّدة ت�صوير العاقات اجن�صية، وواقعية احوار 
وب�صاطته... اأقول مع اإعجابي بكل ذلك، فاإن هذا 
ل منعني من القول اإن روايات غالب هل�صا م تخل 
والتقريرية  كامبا�صرة  �صعف  ومواطن  هنات  من 
والت�صجيلية والتف�صيل الوا�صع واحوارية  وح�صور 
من  ول  الأ الهدف  وكاأن  الكاتب...  �صخ�صية 
الكتابة الروائية هي تلك اجوانب، ل اإبداع عمل 
فني �صردي جماي �صاحر، عميق ي بنيته وقدرته 

�صرة، �صكًا ومو�صوعًا. بداعية الآ الإ

وما يثر ده�صتي هو اعتقادي اأن غالب هل�صا 
ذلك  من  روايته  لتحرير  الفنية  القدرة  متلك 
رما  الذي  ال�صخ�صي  الذاتي  ال�صرد  من  النوع 
تتمثلها  التي  ال�صورة  فنية  ح�صاب  على  يكون 
ومثلها ال�صخ�صية الروائية من خال امو�صوعية 
احيادية امعهودة ي الفن الروائي. ورما يدفعنا 
ح�صور  مررات  من  امزيد  عن  البحث  اإى  هذا 

uال�صارد الروائي ي اأعماله الروائية
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حو�ر�ت
غالب هل�سا ي وجوهه �لفكرية

هذه ختارات من حوارات متعددة، اأجريت مع غالب هل�شا، تناولت رواياته 
ثقافته  عن  وك�شفت  الروائيون،  بـ  وانتهاءاً  ال�شحك  من  بدءاً  امتلحقة، 

دب والعام. الوا�شعة، ومنظوره اإى الواقع والأ
تعطى  ل  التي  حقيقته،  فاإن  امغرب«،  »الروائي  به  قال  ما  يكن  مهما 
وي  الطبقات،  امتعددة  مار�شاته  ي  ماثلة  واحدة،  مرة  جميعاً  كاحقائق 
داخل  واقعياً  يكون  الكتابة ل  خارج  واقعياً  يكون  الذهبي: من ل  القول  ذلك 

الكتابة.
وجود  ل  اأنه  برهنت  التي  طريقته،  على  واقعياً  وكان  واقعياً،  غالب  كان 
للواقعية ب�شيغة امفرد. وهذا ما يعلن عنه هذا احوار، الذي قام به حاورون، 

من بلدان عربية ختلفة.
من هوؤلء امحاورين: يو�شف �شمرة، ب�شام حّجار، حنان ال�شريف.

وال�شكر لدار اأزمنة للطباعة والن�شر ي عمان التي ن�شرت عن غالب هل�شا 
ديب والقا�س وام�شرف  إليا�س فركوح، الأ وحواراته اأكر من كتاب. وال�شكر اإى ا
هذا  ي  مادتها  إدراج  وا الكتب،  هذه  اإى  بالرجوع  �شمح  الذي  اأزمنة،  دار  على 

العدد.
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حو�ر حول �أعمال �سبقت
رو�ية �سلطانة
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إّن قراءة اأعمالك الروائية، التي بداأت مع  v ا
رواية ال�شحك ثم اخما�شن وال�شوؤال تفر�س 
النظر اإى امرحلة التاريخية التي ترافقها؛ اأي 
اأّن هناك حاولة لدفع »الرواية التاريخية« اإى 
)العربي(.  الجتماعي  الواقع  مع  يرافق  اأفق 
فهل تعتقد اأن العمل الروائي حكوم بال�شرورة 
لكت�شاب  �شعيه  معر�س  ي  هذه  الواقع  بحركة 

قيمة تاريخية وفنّية؟

حكومًا  لي�س  الروائي  العمل  احقيقة،  ي   
ّن كل اإن�صان يعي�س خارج اإطار نف�صه،  بال�صرورة؛ لأ
ل ي�صتطيع اإل اأن يدخل �صمن احركة الجتماعية 
اموجودة واأن يعي�س ي كنفها. حتى ي الروايات 
التاريخية التي تتحدث عن التاريخ ال�صابق، هناك 
حلق  م�صرحية  ففي  اموجود.  للواقع  اإ�صقاطات 
العبا�صي،  الع�صر  ي  للواقع  تناوٌل  مثًا  بغداد 
وهي، ي الوقت نف�صه، تتحدث عن اإن�صان معا�صر 
اأن  حاولنا  فقد  نحن  اأّما  جتمعه.  هموم  يحمل 
ونطالب  النا�صر  عبد  اأيام  احرّية  طريق  نختار 
ن�صاطه  يق�صر  ول  امجتمع  يفيد  باأن  ن�صان  الإ
ن�صان  على اأن يقول راأيه. وهذا يعني اأن يعطى الإ
منديل اأمان واأن يرفع عنه �صيف ال�صلطة. اأعتقد 
اأّن الواقع هو نوع من ردود فعل لواقع يفر�س نف�صه 
الواقع  �صكال. وحتى الن�صحاب من  الأ ب�صكل من 

نف�صه نوع من التفاعل معه.
بهذا  تاريخية  تكون  الرواية  اأن  اأعتقد  واأنا 
اأم  لواقع معن  نقًا  اأكانت  �صواء  بالذات،  امعنى 
اأن ل  اإذن  الواقع. فبال�صرورة  روؤية متميزة لهذا 

طار. اأحد يكتب خارج هذا الإ
اأما بالن�صبة للروايات الثاث، م يكن هناك 

د لكتابة الواقع التاريخي. اأذكر اأن  طبعًا اأي تق�صّ
ثم  ق�صرة،  كق�صة  البداية  ي  كتبت  ال�شحك 
فعًا.  موجودة  بحادثة  تبداأ  اخما�شن  طالت. 
فتاة راأيتها وخطر ي اأن اأكتب �صيئًا عنها. وكنت 
اأطرح على نف�صي ي ذلك الوقت م�صاألة تكنيكية 
ي  الختيار  م�صاألة  هناك  اأّن  يعني  وهذا  بحتة. 
ن�صان فنًا  العمل الفني: هل من اممكن اأن يكتب الإ
و�صاع التاريخية ي م�صر دون  ي�صّجل فيه وقائع الأ
روائي؟  بناء  اختيار فني وعملية  بعملية  يقوم  اأن 
الغالبة،  هي  الرواية  فكرة  كانت  اخما�شن  ي 
م�صر،  ي  واقعية  حقبة  تروي  فهي  ال�شوؤال   ÉeCG
واأ�صغل   ،1961 �صنة  ال�صفاح  �ُصّمي  من  برز  يوم 
ا�صتعدت  اأعرف ي احقيقة كيف  به. ول  النا�س 
هذه امرحلة وكتبت عنها. وهذا يعني اأي م اأكن 
عن  اأتكّلم  اأن  الثاث  رواياتي  من  اأي  ي  اأق�صد 
مراحل تاريخية معّينة، ولكن عملية الكتابة كانت 

تعي�س هذه امراحل ب�صكل اأو باآخر.

ي  البارز  امعطى  هو  يكون  يكاد  الواقع   v
مثًل،  ال�شحك  رواية  ففي  الروائية.  اأعمالك 
وال�شغل  الروائي  البناء  اإى  اإ�شافة  هناك، 
ن�شان  عليه، وهذه امتابعة الدقيقة لهواج�س الإ
النهيار  من  حالة  ي  ال�شغر  البورجوازي 
تاريخية  مرحلة  متابعة  الداخلين،  والتفّكك 
تت�شم ب�شعود وبانتكا�شات احركة ال�شيوعية ي 
هذه  اأي�شاً  هناك  اخما�شن  رواية  وي  م�شر. 
كتابة  ا�شتحالة  عب  العربي  للواقع  امرافقة 
ي  تبدو  والتي  »غالب«،  يريدها  التي  الرواية 
فهناك  ال�شوؤال  ي  اأما  للكتمال.  قابلة  اختام 
بداية  ي  حدثت  حقيقية  واقعة  اإى  إ�شارة  ا
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العمل  يتناولها  التي  امرحلة  ال�شتينيات. وهذه 
واجتماعية  �شيا�شية  قوى  اإى  ت�شر  الروائي 
موجودة على اأر�س الواقع. وياأتي التعبر عنها 
ي بناء فني »م�شغول« ويبدو هذا البناء الروائي 
يبدو  حيث  ال�شوؤال  رواية  ي  التما�شك  ال�شديد 
»ام�شهد« ي ذروة ما�شكه الهند�شي. فهل مكن 
دفع هذا »الركيب الروائي« بحيث يرافق مع 
اأم يتحّول  تكّلمت عنه،  الذي  التاريخي  احدث 

اإى هاج�س فني ح�س؟

رواية  �صيئًا حول  اأ�صيف  اأن  البداية  اأريد ي 
كبرة  ب�صرعة  الرواية  هذه  كتبت  لقد  ال�شوؤال. 
جدًا لدرجة اأنها كتبت واأعيدت كتابتها ي ظرف 
ي  مكتوبة  كانت  كاأنها  اأ�صهر.  خم�صة  اأو  اأربعة 
داخلي ثم كتبت ب�صرعة رهيبة وبدون اأية حاولة 
للتزويق اأو الهند�صة. هذه الرواية حتى ي قراءتها، 
�صهلة كاأنها حكاية. والذي يزيد من �صهولتها هو 
ولي�س  عليه.  تقوم  الذي  الواقعي  احدثي  البناء 
كل  مامًا.  مبتكرة  �صخ�صية  اأية  �صخ�صياتها  ي 
�صخ�صية لها اأ�صولها الواقعية وكل حدث له اأ�صوله 
الواقعية. واأعتقد اأنها غر م�صغولة. فاأنا اأرى مثًا 
بذلت  وقد  hال�شحك  اخما�شن  ا�صتغلت  اأي 
جهودًا كبرًا ي كل من هاتن الروايتن. اأما ي 
واأنا  يوميًا.  �صفحة  ع�صرين  اأكتب  فكنت  ال�شوؤال 
�صياء التي تطرح نف�صها هي الوقائع،  اأعتقد اأن الأ
التاريخي  طار  الإ اأما  حاديث.  الأ حا�صي�س،  الأ
د. اأي  ن�صان، وهو غر متق�صّ فيكمن ي لوعي الإ
التاريخي وح�صره يكون ح�س  طار  د ي الإ تق�صّ
افتعال. م يكن ي ذهني اأبدًا اأن اأعّر عن مرحلة 
تاريخية ي ال�شحك واإما عّرت عن عاقة رجل 
بامراأة داخل احركة ال�صيوعية ي م�صر يعانيان 

من ام�صكلة نف�صها. ال�شوؤال كانت م�صاألة غريبة، 
وكنت اأكتب اأ�صياء واقعية ثم اأقراأها للذين كتبت 
عنهم وهم كانوا ي�صاهمون ي ت�صحيح وقائعها. 
كر منها قبل اأن اأ�صاأل  وكنت قد كتبت الق�صم الأ
يام  نف�صي فجاأة: ماذا اأفعل؟ فقد كنت اأكتب ي الأ
وى دون اأن اأعرف حقيقة ما اأفعله. ثم توقفت  الأ
�صكندرية فوجدت  عن الكتابة لغاية ذهابي اإى الإ
اأّن  ي  يبدو  لذلك  وت�صتمر.  تت�صل  الرواية  اأّن 
د هو  د اأبدًا وامتق�صّ طار التاريخي غر متق�صّ الإ

كتابة الرواية نف�صها وال�صتمرار بها.
إذن هناك هاج�س فني يحكم الكتابة الروائية  v  ا
ي جربة غالب هل�شا. ول مكن عزل هذا الهاج�س 
الفني عن امعاناة اليومية. وباإمكاننا اأن نقول اإن 
ن تكون جربة جديدة؛  رواية ال�شوؤال تطمح لأ
معنى اأنها حاول اأن تعمل على �شبط ال�شياق 
هل  ولكن،  الفني.  الهاج�س  ب�شرورات  الروائي 
الروائية  الكتابة  اإى  اأي جديد  ال�شوؤال  ت�شيف 
التاريخية التي و�شلت اإى ذروة تعبرها الفني 
ي  ال�شوؤال  حاول  فهل  حفوظ؟  جيب  مع 
�شلوبي اأن حمل اأي اإ�شافة لل�شكل  طموحها الأ

الروائي التقليدي؟

الطموح.  هذا  مّثل  ال�شوؤال  اأّن  اأعتقد  ل 
اإنها رواية ب�صيطة وكتبت ب�صكل عادي جدًا. فا 
ام�صتوى. هذا  على هذا  اأنها مّثل جديدًا  اأعتقد 
اأّن جيب حفوظ م  اأعتقد  اأنني  اإى  �صافة  بالإ
يكتب، بعد الثلثية طبعًا، اإّل القليل. فهل يعني 
اأنني متحّيز؟ هناك كتابة للتجربة، وجيب  هذا 
با�صتثناء  رما  الثلثية  بعد  ابتداأ  حفوظ 
ال�شّمان واخريف ي�صوغ مقولت عقلية ويرّكبها 
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عن  يكتب  كان  الثلثية  ولغاية  اأحداث.  على 
جارب عاي�صها فعًا. بعد ذلك بداأ ي�صنع نظامًا 
ذهنيًا حّددًا واأفكارًا حّددة ثم يعمد اإى تركيب 
 hCG 5 ال�صياق عليها. ي رواية مرامار مثًا، هناك
6 �صخ�صيات، وكل �صخ�صية مّثل طبقة اأو اجاهًا 
داخل م�صر، وكل �صخ�صية هي الطبقة، وم�صارها 
هو م�صار الطبقة نف�صها، وراأيك ي ال�صخ�صية هو 
القارئ بن  راأيك ي الطبقة وما مثلها، فيحتار 
وبن  اجتماعيًا  بحثًا  اأو  رواية  يقراأه  ما  يكون  اأن 
لطبقات  ذهني  تف�صر  وبن  حقيقية  �صخ�صيات 
امجتمع. اأما ثرثرة فوق النيل فاأنا م اأجد اأنها 
اأولد حارتنا تروي التاريخ بطريقة  رواية جّيدة. 
ي  اإ�صافة  ثّمة  كان  فاإذا  اإبلي�س.  هو  اإبلي�س  اأن 
عاي�صتها  خا�صة  جربة  اإ�صافة  فهي  ال�شوؤال، 
وحاولت اأن اأعّر عنها. بامنا�صبة، اأذكر اأّن جيب 
حفوظ كتب عن التجربة  نف�صها ي روايته الل�س 
والكلب، لكّنه ب�صبب اندفاعه ي احياة العامة، 
الفا�صلة  اموم�س  هما  غريبن  موذجن  خلق 
وهذا  الرواية(.  )بطل  ال�صريف  والل�س  )نور( 
يعني اأّن جيب حفوظ تاأّثر بالراأي ال�صائع حول 
كانت  كما  الرواية  ي  عنه  حّدث  وقد  ال�صفاح، 
اإ�صاعات النا�س تنقل �صورته. كاأنه �صدق ال�صفاح 
اخائنة  زوجته  عن  ال�صحف(  )ي  تكّلم  عندما 
ي�صاأل جيب حفوظ  الذين خدعوه. م  والنا�س 
ماذا �صنع الراأي العام من ال�صّفاح بطًا؛ اأي اأّنه 
�صارك ي العملية. اأنا ي احقيقة لحظت اأّن النا�س 
»ال�صكل  وحتى  ال�صلطة.  �صنو  ال�صّفاح  من  جعلوا 
»ال�صخرية«  من  نوع  هو  كتبته  الذي  البولي�صي« 
هو  ال�صّفاح  البولي�صي.  دب  الأ على   )parodie)
نه  لأ البولي�س  عر  يكون  ل  عليه  والرد  ال�صلطة 

�صابط  فهو  نف�صه،  البولي�س  جهاز  �صمن  موجود 
الواحات(.  )معتقل  امعتقات  ي  التعذيب 
ّن  لأ نف�صه،  ال�صعب  بحث  عر  يتم  عنه  والبحث 
اأن  ي�صتطيع  ل  وهو  مفتوحة  ال�صعبية  حياء  الأ
عزلة  مثل  معينة  اأحياء  ي  اإّل  بجرائمه  يقوم 
اإى حّد  الجتماعي  الواقع  امثقفن( عن  )عزلة 
جرمًا  تفر�س  ل  البولي�صية  الركيبة  فهذه  ما؛ 
لواقع  البطل  روؤية  اإل عر  يتم  خفيًا واكت�صافه ل 
النا�س. وعندما طرح عليه )البطل( ال�صوؤال: »ما 
جابة.  الإ نف�صه عاجزًا عن  ال�صيوعية؟« وجد  هي 
واأّنه  يام  الأ اأّنه م يكن �صيوعيًا ي يوم من  وعلم 
ّن فتاة �صعبية عادية طرحت  بداأ ي�صبح �صيوعيًا لأ
اإنها تريد بطولة غر  عليه ال�صوؤال ولها مطلبها. 

بطولة ال�صّفاح وال�صلطة.
ال�شوؤال  روايتي  بن  امقارنة  هذه  اأّن  اأعتقد 
ّن  لأ ما،  حد  اإى  �صحيحة  والكلب  hالل�س 
نف�صها  احركة  عن  يعّر  فيهما  الروائي  ال�صياق 
م�صر  ي  خرناها  التي  نف�صها  التجربة  وعن 
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v حول العلقة بال�شلطة، تطرح رواية ال�شوؤال 
بتفيدة  م�شطفى  علقة  عب  العلقة  هذه 
اأّن ال�شوؤال  خرين. فهل يعني هذا  وعلقته بالآ
اليوم، حول  الدائر  ال�شجال  اأن تخو�س  حاول 
علقة امثقف العربي بال�شلطة وعلقة امثقف 

ك�شلطة بال�شعب؟

امثقف كلمة وا�صعة جدًا، لذلك اأح�صر كامي 
ي و�صع الكاتب العربي. والكاتب العربي موظف 
ذاعة،  الإ ال�صحافية،  )اموؤ�ص�صات  ال�صلطة  ي 
التلفزيون، ال�صينما...اإلخ(؛ فهو م�صتوعب داخل 
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جهزة ال�صناعية اإذا جاز التعبر. والكتابة  هذه الأ
عمل ثانوي بالن�صبة له. حتى اإن كاتبًا كبرًا مثل 

جيب حفوظ، فهو يعتمد اأ�صا�صًا على وظيفته.

لقد اأ�صبح الكاتب موظفًا لدرجة اأنه عندما 
الوظيفة  رتابة  على  للخروج  الفر�صة  له  تتاح 
اأمينًا لها. والكاتب العربي ميل  اأن يبقى  يحاول 
دعم  فهو  خر  الآ اختياره  اأما  الختيار.  هذا  نحو 
كثرًا  اأّن  اأعتقد  اأنا  عمل.  رب  بو�صفها  ال�صلطة 
فعلي  بخوف  ال�صلطة  اإى  جاءوا  احّكام  من 
من  القراب  فكرة  ولكن  وامثقفن،  الكّتاب  من 
ال�صلطة وك�صبها )عند امثقفن( جعلت من بع�س 

هوؤلء احّكام ديكتاتورين فعلين.

اإن هذه العاقة بن امثقف وال�صلطة، خا�صة 
ي  وحيد  عمل  رب  اإى  خرة  الأ هذه  حّول  بعد 
جهاز  جّرد  امثقف  من  جعلت  العربي،  العام 
ال�صلطة. وحتى ي حالت مّرده فهو  اأجهزة  من 
اإّل  ياأتي  ل  واحل  اجهاز.  هذا  داخل  م�صتوعب 
يرف�س  اأن  الكاتب  ي�صتطيع  كيف  حا�صم:  بعمل 
»وظيفته« لدى ال�صلطة وين�صرف للكتابة؟ هناك 
حول  وهي  الق�صية،  بهذه  ترتبط  اأخرى  ظاهرة 
روتن.  جّرد  اإى  ربعن(  الأ �صن  )بعد  الكتابة 
ي  �صلطة  اأّية  اأن  ذلك  ي  ال�صبب  يكون  ورما 
اأجهزتها.  ي  امثقف  ت�صتوعب  اأن  حاول  العام 
دب والفن موتان ي  اأّن الأ فمن اماحظ، مثًا، 
مثًا  الت�صكيلي  الفنان  الراأ�صمالية.  امجتمعات 
تعد  كليات وم  يعّر عن  يعد  اأ�صبح موظفًا، وم 
جّرد  اأ�صبحت  بل  للعام،  روؤية  نتيجة  اللوحة 
»ديكور«. هناك موا�صفات باتت تفر�س عليه من 

الفنان  اأ�صبح  الثياب،  �صنع  فنون  حتى  اخارج. 
فيها خا�صعًا لرواج ما يبدعه ي مو�صم واحد ثم 
ن�صان الذي كان ي�صنع كل  ن الإ ينتهي بعد ذلك، لأ
�صياء كان ي�صنعها بكليته ولي�س مهارته.  هذه الأ
ومقتل الفنان العربي هو ي انتقاله من فنان اإى 

�صاحب مهارة.
اأعمالك  ي  النهايات  يطبع  ما،  اأمل  هناك   v
اماأ�شاوي  الواقع  من  الرغم  فعلى  الروائية. 
اأو  ال�شحك  رواية  عنه  تعب  الذي  )النهيار( 
اخما�شن، وعلى الرغم من ال�شلطة امنت�شرة 
»البطل  ي  مل  الأ يبقى  ال�شوؤال،  رواية  ي 
حركة  ا�شت�شراف  على  يقوم  الذي  يجابي«  الإ
لهذه  يجابي  الإ الوعي  مع  تلوؤمها  ي  التاريخ 
فكرة  اأّن  يبدو  ل  قيمتها.  وانك�شاف  احركة 
ال�شبعينيات  يجابي« تزدهر ي كتابة  »البطل الإ
)�شبعينيات القرن اما�شي ي م�شر( ول يبدو اأّن 

حظة النهيار تنتهي فيها.

على  يغلب  نظر«  »ق�صر  هناك  اأّن  اأعتقد 
�صيئًا  تنتج  م  الكتابة  هذه  ال�صبعينيات.  كتابة 
نها قطعت عن الروؤية التاريخية للواقع.  متميزًا لأ
»امونولوجات  طريقة  على  يطرح  الت�صاوؤم  حتى 

اخطابية الزاخرة بالغنائية ال�صاذجة«.
ما  البع�س  تاأّثر  �صببه  الداء  هذا  اأن  اأعتقد 
دب  ياأتينا من اأوروبا دون اأن يقراأوه ب�صكل جيد. الأ
ل تول�صتوي على حداثة روب  لي�س »مو�صة«. اأنا اأف�صّ
من  الع�صرات  على  جوي�س  ل  واأف�صّ مثًا.  غرييه 
اأن�صاف الكّتاب. واأنا اأعتقد اأن ت�صاوؤم ال�صبعينيات 
اأقرب  هو ت�صاوؤم امهارة. وامهارة تر�صم حدًا هو 
الفن  »امو�صة«، وهي جزء من عملية تدمر  اإى 
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الدائرة ي اأوروبا ومن التعامل بامهارة مع الفن، 
فريقي »ببيار كاردان«  وال�صتعا�صة عن القناع الإ
مثًا. اإنها نوع من ال�صقوط الفني. الفن يتخّطى 
كل هذا، حتى بالرجوع اإى الوراء اأحيانًا. ونحن 
ام�صتقبل.  اأفق  ال�صحيق هو  اما�صي  اأن حلم  نعلم 
يغال ي الغراب  واخ�صوع لهذه »امو�صة« هو الإ

ال�صائد ي اأوروبا اليوم.
ن�صان  الإ ت�صييء  عن  غرييه  روب  اآلن  فكرة 

ن�صان  الإ كان  فاإذا  نف�صه.  ن�صان  الإ موت  تفر�س 
هذه  �صّيد  فهو  �صياء  الأ من  �صيء  هو  هند�صيًا 
الفن  عن  بعيدة  الروؤية  وهذه  كلها.  �صياء  الأ
م�صروعه  هو  مثًا  »غرييه«  يقّدمه  ما  ذروة  ن  لأ
الكمال  اإى  ذلك  ي  تو�صل  ما  واإذا  الهند�صي، 
على  ف�صوف يكون مهند�صًا رائعًا، ويكون مثاله الأ
علم الهند�صة اأو علم الفلك، ولكن لي�س الفن باأي 

uحال
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غالب هل�سا يلقي �أ�سو�ء
على رو�ية �سلطانة
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فيها  راأى  مرة  اآخر  على  م�شى  قد  كان   v
ي  يجل�س  وكان  عاماً،  ع�شر  �شبعة  �شلطانة، 
امظاهرة  امظاهرة.  يراقب  إيزائيفت�س  ا مقهى 
وى، وعزة  الأ التي تعرف فيها على عزة للمرة 
الرواية  اإى حد بعيد، هل بداأت  ت�شبه �شلطانة 
وجوه  من  وجه  هي  عزة  وهل  هنا؟  من  فعلياً 

�شلطانة؟
طلل,  الأ على  البكاء  رواية  بطلة  هي  عزة 
ل�صلطانة  نفيًا  ي�صكل  وى  الأ الرواية  ي  ووجودها 
اإى  تنتمي  عزة  ن  لأ يديولوجي،  الآ ام�صتوى  على 
ال�صادات،  حكومة  امعار�س  ال�صاب  الي�صار  فكر 
الكمرادورية  امفاهيم  �صلطانة مثل  اأن  ي حن 
�شلطانة كانت عزة  راأ�صي. وي رواية  ي م�صقط 
هي الو�صيلة التي ا�صتطاع بها جري�س اأن يتخل�س 
من الرباط الدموي مع �صلطانة. هذا على ام�صتوى 
اأو  ال�صخ�صي  ام�صتوى  على  اأما  يديولوجي،  الآ
العاطفي، فلقد كانت �صلطانة مثل بالن�صبة جري�س 
جتمع  ي  نوثة  لاأ وامغوي  العنيف  النبثاق  هذا 
يقمع امراأة حيث ا�صتطاعت اأن حقق ذاتها عر 
حريتها. من هنا التحمت �صلطانة برغبات جري�س 
م، ي حن اأن  احادة بامراأة، وبامثال البدئي لاأ
عزة كانت مثل امحاولة لمتاك العام من خال 

احب. اأما بالن�صبة لل�صق الثاي من ال�صوؤال:
اللحظة  تلك  منذ  الرواية  ابتداأت  فبالفعل، 
اللحظة  هذه  امظاهرة،  ي  عزة  فيها  راأى  التي 
طلل. لقد ا�صتعاد  التي اأ�صفها ي البكاء على الأ
انهارت  �صلطانة  ولكن  عزة،  خال  من  �صلطانة 
ي داخله مجرد انك�صاف البعد الجتماعي لها، 
ب�صلطانة  امتعلقة  فالرواية  �صا�س  الأ هذا  وعلى 
منذ البداية هي نوع من التذكر الذي اتخذ �صكًا 

�صرديًا بدًل من التداعي.

v لكن جري�س ظل حافظاً على اموقف امثاي 
من �شلطانة ي الرواية، رغم اأنه يدرك حقيقتها 

كعميلة للحتلل.

ولهذه  انقطع،  ب�صلطانة  الرباط  اأن  الواقع 
احلم  ي  ذلك  ج�صد  وقد  جتمعة،  �صباب  الأ
هنالك  واأن  با�صًا،  يركب  اأنه  حلم  اإذ  راآه؛  الذي 
البا�س،  يقاف  لإ اجر�س  يدق  �صخيفًا  �صخ�صًا 
تعجب  �صلطانة  ولكن  منه،  يتذمر  واجميع 
ع�صرنا(.  جر�س  )يدق  اإنه  وتقول  ال�صاب  بهذا 
يرى  جعله  قد  اجملة  هذه  و�صخف  افتعال  اإن 
اأكذوبتها، واإذا كنت تذكر الرواية جيدًا، فقد كان 
هذا احلم موازيًا لذلك احديث ال�صحفي الذي 
اأجرته معها اإحدى �صحف امقاومة الفل�صطينية، 
تك�صف  هنا  والكذب.  بالفتعال  مليئًا  كان  والذي 
العربي  القبيح ل�صلطانة، وجه الكمرادور  الوجه 
الذي يود اأن يحتوي ي داخله امجتمع كله ابتداء 
ي�صار  حتى  اإ�صرائيل  مع  امتعاون  اجناح  من 
ن�صاأته  الكمرادور ي  الفل�صطينية. هذا  امقاومة 
قد كّد�س اأمواله من ثاثة م�صادر. ّجار احبوب 
وجار  ما�س،  الأ وّجار  اإ�صرائيل،  مع  واموا�صي 
اح�صي�س مع اإ�صرائيل اأي�صًا. فاإ�صرائيل هي التي 
هذه  وت�صمية  احياة.  بن�صغ  الطبقة  هذه  اأمدت 
الطبقة بالطبقة الرجوازية الوطنية، على اعتبار 
اإى ال�صذاجة  اأقرب  اأن لها دورًا ثوريًا، هو �صيء 

.á«°SÉ«°ùdG

�شباب كانت تراودك فكرة اأن تكون  v هل لهذه الأ
الرواية عن اأمرة ولي�شت عن �شلطانة؟

وى للرواية عن اأمرة فقط،  كانت الكتابة الأ
وم يكن هناك ذكر ل�صلطانة اأو اآمنة اأو عزة، وي 
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اأكر من ق�صة حياة  الرواية  �صكلها هذا م تكن 
وقد  موم�س،  اإى  حولت  امدينة  ي  قروية  فتاة 
ا�صتفاد اأهلها من عاقاتها مع زبائنها ثم قتلوها 
انبثقت  الثانية  الكتابة  وي  العر�س.  عن  دفاعًا 
كر من الرواية.  �صلطانة واآمنة لتحتا اجزء الأ
عاطفيًا  احتجاجًا  كانت  ول  الأ �صكلها  ي  الرواية 
والتقاليد  �صري  الأ التكافل  عاقات  حول  على 
الزراعية القبلية اإى عاقات جارية، اأما الكتابة 
ن�صوء  در�س  حاولة  اإى  حولت  فقد  الثانية 
�صرية،  الأ العاقات  وانحال  العربي  الكمرادور 
ال�صورة  على  امخطوطتن  ي  حافظت  ولكنني 
عن  يبحثون  الذين  ال�صبان  لهوؤلء  ر�صمتها  التي 
معنى للحياة وعن اخروج من تفاهة و�صيق امدن 

ال�صغرة.

جري�س  بالن�شبة  تعني  �شلطانة  كانت  هل   v
احبيبة اأم خ�شو�شية الرتباط بامكان؟

ن للرواية كمتاأمل فيها،  بالطبع اإنني اأعود الآ
عندما  ق�صديًا  كان  �صاأقوله  ما  اأن  اأدعي  ول 
م  الأ �صورة  اأعتقد،  كما  �صلطانة،  مثل  كتبتها. 
متعددة؛  ووظائف  التي جمع خ�صائ�س  البدئية 
وهي  الكفوؤ،  الفعل  وهي  اموم�س  وهي  م  الأ فهي 
اإلينا  انحدرت  التي  م  الأ �صورة  اإى  تنت�صب  بهذا 
م هي ام�صيطرة  مومة حيث كانت الأ من مرحلة الأ

�صا�صي ي القت�صاد وي احياة، ي  ولها الدور الأ
حن كان للرجل دور ثانوي.

v اإذن ماذا كانت مثل اآمنة؟

منة هي مثل مطًا اآخر من اأماط  بالن�صبة لآ
م البدئية التي ج�صد اجمال. الأ

الرواية  هذه  ي  الن�صاء  اأن  هنا  واألحظ 
اأماط  من  مطًا  مثل  منهن  واحدة  كل  اأمهات. 

.áeƒe C’G

اأذكر اأي األقيت حا�صرة ي ندوة اأقيمت ي 
فا�س بامغرب، وكان مو�صوعها »امكان ي الرواية 
هو  الذي  ليف  الأ امكان  عن  وحدثت  العربية«، 
دبي  بيت الطفولة. واأذكر اأنني قلت اإن الراث الأ
العربي يحمل ملمحًا هامًا؛ اإذ كلما ا�صتعاد مكانه 
ذكرتني  مهات.  الأ جتمع  اأي�صًا  ا�صتعاد  ليف  الأ
بذلك ق�صائد لمرئ القي�س وغره من ال�صعراء 
طال  الأ على  يبكون  عندما  الذين  اجاهلين 
يبدو  البدئية.  م  الأ مامح  لهن  ن�صاء  يتذكرون 
 ób  ,1979 عام  األقيتها  التي  امحا�صرة  هذه  اأن 
كتبت  رواية  ي  فكارها  لأ عمليًا  ج�صيدًا  وجدت 
عام 1984 دون اأن يكون هذا الربط بن ام�صاألتن 
ل  عن  تعبرًا  امحا�صرة  كانت  فهل  مق�صودًا. 
ليف  الأ امكان  ا�صتعادة  اإن  القول  مكن  اأم  وعي، 

uمهات؟ ت�صتدعي ا�صتعادة جتمع الأ
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خر عن �حديث �لأ
خرة �لرو�ية �لأ
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v لنبداأ من عملك الروائيون.

اجزء  اأنها  على  توؤخذ  اأن  مكن  الروائيون 
م�صتقلة؛  تقراأ  اأن  ومكن  ال�شوؤال،  لرواية  الثاي 
معنى اأنه لي�س من ال�صروري من يقراأها اأن يكون 

ájGhQ CGôb ób ال�شوؤال.

�صنة  قبل  ما  م�صر  حول  احقيقة  ي  هي 
1967 وما بعدها. بعد اأن انتهيت منها اكت�صفت 

اأّن هناك ت�صابهًا بينها وبن رواية ال�شحك، من 
دفن،  الذي  اجميل  العام  ذلك  وهام،  الأ ناحية 

مل. ثم خيبة الأ

كبر،  حلم  هناك  كان   ،1967 عام  فقبل 
احريات  اأّن  �صي�صحي،  ال�صعب  اأّن  جدًا؛  كبر 
م�صر،  ي  كثرة  اإ�صكالت  هناك  اأّن  مقموعة، 
من  �صرّية،  قوي  جي�س  يبنى  ذلك  مقابل  ولكن 
ت�صريحات م�صوؤولن باأننا ملك اأقوى قوة �صاربة 
تقارير  على  اعتمادًا  وذلك  و�صط،  الأ ال�صرق  ي 
ذلك  وعلى  الريطاي.  ال�صراتيجي  امعهد 
اأّنه ي فرة معّينة، ي حظة  ن�صان حلمًا  الإ بنى 
معّينة، �صوف نحّرر فل�صطن، واعتقدوا اأّنه �صيء 
ال�صعب  فئات  هذه  ت�صحياتهم  ت�صمل  اأن  منطقي 
اإلخ، من اأجل  كافة: مثقفن، عماًل، وفاحن... 

.ôjôëàdG

ول  الأ اليومن  ففي  1967؛  عام  جاء  ثم 
كان  فما  حّدة،  تزداد  وهام  الأ ابتداأت  والثاي 
ي�صاغ  كان  نباء،  الأ وكالت  اأو  الراديو  من  ي�صمع 
واأّن  اأبيب،  تل  و�صل  ام�صري  اجي�س  اأّن  على 
خرى التقت معه عن طريقها  اجيو�س العربية الأ

لتحرير فل�صطن.

انهيار  وح�صل  كاملة  احقيقة  اكت�صفت  ثم 
الفئة  بن  خ�صو�صًا  له،  مثيل  ل  وروحي  نف�صاي 
كوننا  بالغن  ح�صا�س  الإ من  نوع  اإنه  امثقفة. 

�صحينا كل هذه الت�صحية من دون مقابل.
v هل حتوي الرواية على �شيء توثيقي؟

ي احقيقة لي�س بال�صبط، ولكن هناك وقائع 
احرب.  خر  �صمعت  كيف  مثًا  اأذكر  توثيقية. 
�صرة،  الأ برنامج  تذيع  �صادق«  »�صامية  كانت 
تطبخ  وكيف  البامية  �صنع  طريقة  تقدم  وكانت 
واأعلن  الرنامج،  انقطع  امهرو�صة(...  )البامية 
اأّن اإ�صرائيل قامت بهجوم جوي؛ واأ�صقط لها 40 
ثم فجاأة  الرنامج،  وا�صتمر  اأذيع اخر  طائرة. 
تغّرت الرامج اإى مار�صات ع�صكرية. احكايات 
كانت  وما  والنقا�صات،  وقتها،  تدور  كانت  التي 
العام  طار  الإ �صمن  ذلك  كل  ال�صحف...  تكتبه 

للرواية.
طار اخا�س؟ v والإ

با�صتمرار.  الروائي  م�صكلة  اخا�س  طار  الإ
كيف  الر�صامن  عن  با�صتمرار  يتكّلمون  فالنا�س 
يعي�صون حياة متوترة، لكن اأحدًا م يلم�س ماأ�صاة 
العام  اأن م�صك  الروائي، هذا الرجل الذي يود 
ّن الرواية �صيء كلي ويفلت منه با�صتمرار.  كله، لأ
من  الرواية  تاأتي  غريبة،  بعملية  مرتبطًا  وكونه 
هذا  على  التطّور  ينتظر  اأن  وعليه  الاوعي، 
احياة  يعي�س  اأن  نف�صه  الوقت  وي  �صا�س،  الأ
باأ�صلوب من يريد اأن يكر على كل �صيء، ويلم�س 
حد  ي  احياة  ولكن  �صيء،  كل  يعي�س  �صيء.  كل 
ذاتها منفرة له، يريد احياة كما هي ي الرواية 

ول يريدها كما هي ي الواقع.
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غالب  اأعتقد، من جربة  ما  على  اإنه جزء،   v
هل�شا اخا�شة اأي�شاً.

جزء  اإنها  اخا�صة،  جربتي  وي  الرواية  ي 
اأن  متاأخرًا  اكت�صفت  اإذ  الروائية؛  جربتي  من 
امنطلقات التي ابتداأت اأكتب منها، و�صواًء اأكانت 
اأم  ال�صهرة  الرغبة ي  اأم  العام  تغير  منطلقات 
الرغبة ي الفلو�س اأم ي الراء؛ كلها انتهت، م يعد 
ي اأي رغبة من هذه الرغبات. الرغبة الوحيدة اأن 
اأكتب. من اأكتب وماذا اأكتب؟ ل اأعرف! وي الوقت 
�صرة،  الأ األيف، عام  لعام  نف�صه، عندي احنن 
�صدقاء، وما يعلم الروائي  طفال، عام الأ عام الأ
اأنه حروم منه. لكن الرواية �صياغة �صرّية �صد 

الواقع اأو حد لعام قائم.

إنه واقع اأو حياة »غالب هل�شا«. v ا

وبالن�صبة لبطل الرواية »اإيهاب« اأي�صًا.

كل  م�شكلة  لي�س  ذلك  اأّن  هو  قوله  اأود  ما   v
خا�شة...  جربة  إنها  ا معظمهم.  اأو  الروائين 

حياتك. كيف بداأ ذلك التاأزم، ما هي جذوره؟

هي طفولتي التي كانت اأ�صا�س ام�صكلة، بنيت 
ال�صري  التحدي، والتحدي  اأ�صا�س  كل عامي على 
من  ول�صبب  العائلة،  اأفراد  اأ�صغر  كنت  للعام. 
�صنتن  قبل  البتدائية  درا�صتي  اأنهيت  �صباب  الأ
اأ�صغر  كنت  فقد  الثانوية؛  وكذلك  موعدها.  من 

طالب ي ال�صف. فاإح�صا�صي اأّن الطلبة كلهم كبار 
بالن�صبة ي وكوي م�صاويًا لهم كانت م�صكلة اأي�صًا. 
جتمعنا  بنية  ي  واحتقاره  ال�صغر  فا�صطهاد 
ال�صغر  اأبقى  عملت  ومهما  له،  عاج  ل  �صيء 
امحتَقر، دفعني ذلك كي اأبني ي داخلي عامًا من 
يقول  ل  عامًا  الكبار...  هوؤلء  به  اأواجه  التحدي 
ن م�صاٍو لكم، ولكن ي ام�صتقبل �صوف  لهم اإي الآ
يزل  وم  �صخ�صيتي.  تكّونت  بهذا  تكت�صفونني. 
ذلك بالن�صبة ي م�صروعًا قيد التنفيذ، م�صروعًا 
لي�س فيه �صيء كامل متكامل. هذا اأي�صًا ما جعل 

عندي الرواية عمًا �صريًا، فيه حد للعام.
v كيف ج�ّشد ذلك ي الرواية؟

مع  عاقة  يقيم  اأن  البطل  رغبة  ي  ج�ّصد 
حدودًا  ذلك  يتعّدى  اأن  دون  من  يقابلها،  امراأة 
اأّن هذا الروائي يبحث عن  الوا�صح  معّينة. فمن 
تتعّدى  األ  يجب  ما،  امراأة  ي  وجدها  فاإذا  اأمه، 
العاقة جدار التحرم، واأّل تكون اأكر من �صداقة 

عميقة...
v هذا موجود ي معظم اأعمالك الروائية.

اأ�صتطيع  ل  الذي  �صا�صي  الأ التكوين  اإنه 
اأي  مع  التحرم  جدار  خرق  فلحظة  به.  التحّكم 
متلب�س.  امرء  باأّن  بالقذارة،  ال�صعور  يكون  امراأة 
زمة اإى حدود الذهاب اإى  و�صلت عندي هذه الأ

uع�صاب واأطباء نف�صانين اأطباء الأ



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 1252011

غالب هل�سا
وعـالـمــه �لثـقافــي
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v لي�س من ال�شهل الدخول اإى عامك الثقاي، 
نبداأ:  فكيف  البداية،  ي  تتمّثل  ام�شكلة  ولعّل 

الرواية، النقد الروائي، الفكر...؟

اأنني  وهي  ب�صيطة،  معلومة  اأبداأ  اأن  اأحب 
�صباح  كل  كنت  العا�صرة.  �صن  ي  الكتابة  بداأت 
احلم.  جربة  عندي  اأ�صبحت  اأحامي.  اأكتب 
لتجربتي،  �صا�صية  الأ امكّونات  اأحد  اأ�صبحت هذه 
ومن النادر اأن اأكتب ق�صة اأو رواية ل تدخل فيها 
تقنية احلم اأو ح�صور احلم نف�صه، ولهذه ام�صاألة 

كما اأعتقد اأبعاد تت�صل مفهوم الكتابة عندي.

ن تكونا مدخلن  v هناك عبارتان ت�شلحان لأ
وا�شعن للحوار: تقنية احلم، ومفهوم الكتابة.

لكل جتمع بنية داخلية ي الغالب ل يدركها 
من يعي�س �صمنها.

ن�صميه  اأن  مكن  ما  خال  من  ترى  البنية 
هو:  للروائي  بالن�صبة  وال�صوؤال  الزائف.  الوعي 
البنية؟ هنالك عّدة خاطر.  يكت�صف هذه  كيف 
اأن ترى هذه البنية من خال جموعة من  اأوًل، 
اأنواع  اأرداأ  وهذا  الجتماعية،  وال�صفات  القيم 
دب، وجده ي ام�صل�صات التلفزيونية؛ اإذ يعّر  الأ
البنية  ي  التقليدي  خاق  الأ مفهوم  عن  دب  الأ
الوعي  اأي�صًا،  يتج�ّصد  والروحية.  الجتماعية 
منظومة  اإى  الواقع  اإحالة  خال  من  الزائف، 
دب �صديد النت�صار  فكار، وهذا نوع من الأ من الأ
ّنه يعيد للقارئ اإنتاج اأفكاره اخا�صة  وال�صعبية لأ
عن الواقع، فيجد القارئ جموعة اأفكاره ي هذا 

النوع، ولكن ل يجد معرفة حقيقية.

بامعرفة  معني  غر  هنا  القارئ  لكن   v
احقيقية.

تاأكيد  عن  يبحث  الذي  النوع  من  قارئ  هو 
على  رئي�س  ب�صكل  هذا  وينطبق  اخا�صة،  معارفه 
وهذا  �صيا�صية.  معطيات  من  ينطلق  الذي  دب  الأ
والوعي  الجتماعية  البنية  اإى  للعودة  يدفعني 

الزائف.

ففيه  لاوعيه؛  ي�صغي  اأن  الروائي  على  اإن 
تكمن البنية الجتماعية، وكل كاتب جاد تتقّم�صه 
زائف.  بوعي  اإلغاءها  حاول  لو  حتى  البنية  هذه 
مثالنا على ذلك دو�صتويف�صكي. كان ماأزق الكتابة 
تتعّلق  رواياته  ي  اأفكارًا  يطرح  اأن  يريد  اأّنه  عنده 
نفي  اأي  ر�س؛  الأ على  العدالة  قيام  با�صتحالة 
هذه  قيام  اإمكانية  يرى  الذي  ال�صراكي  امفهوم 

ر�س. العدالة على الأ

v لكن دو�شتويف�شكي اأكر من ا�شتخدام تقنية 

إّن كثراً من علماء النف�س  احلم واللوعي، حتى ا
يعودون اإى اأعماله كـ - موديل- ي�شلح للدرا�شة.

الدوام  على  ي�صارع  كان  لكّنه  �صحيح،  هذا 
تفر�س  التي  الرو�صي  للمجتمع  الداخلية  البنية 
م  والعقاب  اجرمة  ففي  اأدبه.  على  نف�صها 
ر�س، بل على  يرهن على ا�صتحالة العدالة على الأ
اأي  القي�صرية؛  رو�صيا  العدالة حت ظل  ا�صتحالة 
عك�س الفكرة التي كانت ي ذهنه، هذا ي�صر اإى 
اأّن بنية امجتمع الرو�صي الداخلية كانت اأقوى من 
بهذا  �صخمة  نبوءة  اأعماله  اإّن  بل  الزائف،  وعيه 
وباحدث  الرو�صي  امجتمع  يتخلل  الذي  التمزق 

ال�صخم امقبل.
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ما اأردت اأن اأقوله هو اأن الوعي الزائف مثبط، 
ولكي يتم جاوزه فاإّن ذلك يحتاج اإى روائي بحجم 
اأعظم روائيي التاريخ  دو�صتويف�صكي، وهو واحد من 

اإن م يكن اأعظمهم.

ي  اأثراً  يرك  اأم  الزائف؟  وعيه  عن  وماذا   v

اأعماله الروائية؟

جاوزه ب�صدقه وحد�صه الفني.

البنية الاواعية فر�صت نف�صها عليه؛ ففي داخل 
التمّزق  هذا  جد  اأعماله  ي  رو�صية  �صخ�صية  كل 
الرهيب وال�صراع بن ال�صيطان واماك، مثًا، وهو 
بهذا يعك�س التمّزق الجتماعي اموجود ي رو�صيا ي 

ذلك الوقت.

ل  الجتماعية  البنية  اإن  هل�شا  غالب  يقول   v

الروائي  على  واإن  �شمنها،  يعي�س  من  يدركها 
نف�شها  البنية  على  اأو  البنية،  هذه  يكت�شف  اأن 
اأت�شاءل:  لكني  العاري،  اح�شور  هذا  تفر�س  اأن 
البنية  هذه  �شمن  يعي�س  دو�شتويف�شكي  يكن  اأم 

الجتماعية؟

ول: عبقريته  لكن هناك �صرطن حققا فيه. الأ
الروائية، والثاي: اأن ظروف حياته قد اأتاحت له اأن 
ق�صى  فلقد  اإليها.  يعود  ثم  البنية  هذه  عن  ينف�صل 
�صرط  فاإن  لذا  وال�صجون،  امهاجر  ي  طويًا  وقتًا 
اجتماعية  بنية  معاي�صة  هو  البنية  هذه  عن  التعبر 

اأخرى ختلفة.

اأن  القّراء  يعرف  كيف  دو�شتويف�شكي.  لندع   v
اأم  النظرية  �شروطك  ت�شتوي  الروائية  اأعمالك 
فكار  الأ اإن  ليقول  ما  �شخ�س  يخرج  ل  وكيف  ل، 
هي التي اأقامت بناءك الروائي؟... اأم يكتب بع�س 

على  اعتماداً  رواياتك  تبني  اأنك  معناه  ما  النقاد 
�شكل هند�شي م�شّمم؟

فكرة  من  اأنطلق  ل  اأكتب  عندما  ي  بالن�صبة 
اأعرف ماذا  اأو ت�صميم جاهز لرواية، بل ل  م�صبقة 
اأن  ذهني  وي  ال�شحك  كتبت  اأنني  اأذكر  �صاأكتب، 
اأ�صبحت  حتى  امتدت  لكنها  ق�صرة،  ق�صة  اأكتب 

بهذا احجم.

ال�صور  تتواى  ثم  نف�صها  تكتب  فالرواية 
ي  �صيغت  كاأنها  اأنا  تفاجئني  درجة  اإى  وام�صاهد 

مكان ل اأعرفه وت�صّكلت على هذا النحو.

v يت�شل هذا ما قلته عن تقنية احلم.

يعّر  عندما  الاوعي  لغة  خا�صة؛  لغة  احلم 
بالن�صبة  الروائية  والكتابة  ورموز،  ب�صور  نف�صه  عن 
من  الورق.  على  والرموز  ال�صور  هذه  تدّفق  هي  ي 
هنا ت�صتطيع هذه البنية الداخلية اأن تعّر عن نف�صها 
بعيدًا عن الوعي الزائف الذي �صرحناه، وبعيدًا عن 
الوعي  مفارقات  فمن  �صياء.  لاأ ال�صطحية  الروؤية 
ن�صاي اأّن اجانب الثاقب والعميق كامن ي داخله،  الإ
ولكن �صروط الواقع العملية ت�صلله با�صتمرار، واحلم 
من  حالة  خلق  يقابلها  الاواعية  البنية  لهذه  �صورة 
والرموز  ال�صور  فيها  ت�صتطيع  الداخلية  احرّية 

امكبوتة ي الاوعي اأن تتجّلى وتتج�ّصد.

امعرفة  على  باحتوائها  ملزمة  الرواية  لكن   v
فكار  احقيقية، وهذه امعرفة ل توجد ي رواية الأ
نابعة  امعرفة احقيقية  اأن  اأ�شرت، وهذا يعني  كما 
وتغرف  احلم  تقنية  ت�شتخدم  التي  عمال  الأ من 
امعرفة  تتجّلى  كيف  هو:  وال�شوؤال  اللوعي.  من 

احقيقية دون م�شاهمة من الوعي؟
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طبيعة  هي  ما  يطرح:  اأن  يجب  الذي  ال�صوؤال 
والفن  خا�س  ب�صكل  الرواية  تقّدمه  الذي  الوعي 

ب�صكل عام؟

ن�صان اإى جموعة من  الوعي الزائف يحيل الإ
احقيقي  الفن  اأما  خاقية.  والأ الذهنية  امقولت 
اخا�صة.  جربته  اإى  ذاته؛  اإى  ن�صان  الإ فيحيل 
فو�صع التجربة امعا�صة �صمن �صكل فني ل مكن اأن 

يكون اإّل اإعادة بناء لتجربة القارئ.

v اأي قارئ؟

اأي قارئ.

دب  v لكن هذا يعني اأن القارئ الذي يجد ي الأ

غر  احقيقة،  امعرفة  يجد  ول  اخا�شة  اأفكاره 
م�شوؤول عن تلك النزعة التي تتحكم فيه كلما قراأ 
اميم،  بفتح  م�شتعَمر،  اأنه  يعني  هذا  جديداً،  �شيئاً 
تلقيه  ي  يتحّكم  الذي  الزائف  الوعي  قبل  من 

دب. للأ

اأ�صكاًل  اأوجدت  قد  اجمالية  وبناه  الوعي  هذا 
ثابتة لروؤية القارئ. مثًا، ام�صاهد ال�صينمائية تقولب 
ذهنه على م�صارات معّينة ي احدث الدرامي، كلقاء 
اخيانة  مفهوم  بالزواج.  ينتهي  الذي  العا�صقن 
خاقية. مفهوم امراأة كوظيفة للرجل.  وعقوبتها الأ
نعيد  اأن  القوالب؛  هذه  من  القارئ  نحّرر  اأن  علينا 
بكثر  واأغنى  اأو�صع  هي  التي  اخا�صة  جربته  اإليه 
م�صام  نفتح  اأن  علينا  اجاهزة.  القوالب  هذه  من 
عامه الداخلي حتى يعيد بناء نف�صه وجربته �صمن 
�صروط احرّية الداخلية ولي�س �صمن القوالب التي 
ذكرت. يحدث هذا عندما يجعل الروائي �صخ�صّياته 
تتخذ م�صارها الذي ل حّدده فكرة م�صبقة؛ فمفهوم 

والروؤية  خاقي  الأ امفهوم  من  بكثر  اأو�صع  احياة 
الذهنية للحياة.

الروائي؟  العمل  ي  عندي  الوعي  يجيء  كيف 
الرموز وال�صور وي�صبح هذا  اأخلق عامًا من  عندما 
نحو  فاإنني على  الورق،  م�صجًا على  العمل خارجيًا 
اأرى  اأن  اأ�صتطيع  حاكمته.  على  قدرة  اأكت�صب  ما 
البنية التي ي داخل هذا العمل. لذلك ت�صبح الكتابة 

احقيقية عندي هي اإعادة كتابة الرواية.

اأكت�صف  مني.  اإرادة  دون  نف�صها  تعطي  الرواية 
اأنني بنيت منطقًا داخليًا لهذه الرواية دون اأن اأعيه 
عند الكتابة؛ فالكتابة الثانية هي نوع من النتقال من 

مرحلة البوح اإى مرحلة ال�صكل الفني.

فوق  تقفز  لديك،  كبى  اأهمية  لل�شكل  هل   v
خرى؟ العنا�شر الفنية الأ

باأن  اأ�صعر  اأكتب  ال�صكل ما يهمني. عندما  لي�س 
الكتابة  ي  داخليًا.  وترًا  تلم�س  اأن  جملة  كل  على 
قّدمت جموعة  اإذ  الفراغات؛  اأماأ  اأن  علّي  الثانية 
من ال�صور والتجارب التي يجب اأن تت�صكل. كثرون 
بناء  هناك  اأّن  اعتقدوا  رواياتي  عن  كتبوا  من 
لي�صت  ام�صاألة  اأن  واحقيقة  ببنائه.  قمت  هند�صيًا 
ومنطقها  مامًا  تلقائية  عندي  الرواية  بنية  كذلك. 

هو منطق احياة الداخلية.

فاإّن  الروائي،  ال�شكل  مفهوم  حديد  اأردنا  إذا  ا  v
فاأنا  ولذا  ال�شكل،  �شياغة مفهوم  منا  ي�شتلزم  هذا 
ال�شكلي،  التنظيم  عمليات  مع  التعامل  ل  اأف�شّ
التي هي اأقرب اإى التما�شك، والو�شوح، وقد عدد 
اأربع عمليات  اأو  اأكر من ثلث  �شتولنيتز  جروم 
تنظيم �شكلي، وهذا يعني اأن هناك �شابطاً يتحّكم 
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ي ال�شكل، وهذا ال�شابط ينفي عامل التلقائية ي 
بنية الرواية.

هذا ال�صابط اأي�صًا تلقائي.

v ل اأدري كيف مكن لل�شور والرموز التي 
إذا كان ذلك  تتجّلى على الورق اأن تنتظم تلقائياً. وا
مّرتن؟  الرواية  هل�شا  غالب  يكتب  فلماذا  كذلك، 

ِمَ ل يركها تذهب للنا�س دون مراجعة؟

اأعطيك مثاًل من ال�شحك. كانت  هناك موازاة 
الوثائق  من  وجموعة  رومان�صية  حب  ق�صة  بن 
ن  النرية وال�صحفية. تلقائيًا كنت اأعي�س الرف�س لأ
�صا�صي  ا�صت�صلم للموجة الرومان�صية؛ اإذ اإّن تكويننا الأ
هذه  على  العرا�س  هو  اخم�صينيات  ي  م�صر  ي 
فجاءت  العاطفية،  والرثرة  دب  الأ ي  الرومان�صية 
وهذه  الرواية.  ي  الرومان�صية  تيار  لتوقف  الوثائق 

جربة ت�صتحق الت�صجيل.

اإزاء  بالزيف  ن�صعر  كنا  اخم�صينيات  م�صر  ي 
دبية  الأ ماط  والأ اجمالية  امفاهيم  من  جموعة 
ال�صائدة، مثل فكرة اموم�س الفا�صلة. الل�س ال�صريف. 
باأنه  اإذ �صعرنا  الرومان�صي...  الع�صق  امطلق.  البطل 
الذي  وروبي  الأ دب  الأ من  اإن�صانية  ماط  لأ ا�صتراد 
كان �صائدًا ي القرن التا�صع ع�صر، وكان قدوتنا هو 
بتفا�صيل  امليئة  اجافة  اللغة  تلك  )هيمنجواي(. 
لنفعال  جاًل  ترك  ل  و�صعية  وبلغة  حّدد،  عام 

فائ�س اأو لرثرة عاطفية.

حاولنا اأن نقلب مفهوم الرومان�صية على راأ�صه. 
ق�صة  ن�صرتها  التي  الق�ص�س  اأوائل  من  اأّن  اأذكر 
اأن  ويعزم  حبوبته  من  بالتقّزز  البطل  فيها  ي�صعر 
قّمة  العربية  الرومان�صية  جعلته  جو  ي  عنها  يتخّلى 

ماء  بركة  فيها  حديقة  فامكان  حبيبن.  بن  اللقاء 
�صجار،  الأ بن  ينت�صرون  والع�ّصاق  البط،  عليها  يعوم 
منا�صبة  بالذات  اللحظة  البطل جعل من هذه  ولكن 

ن يتخّلى عن حبه. لأ

إّن ق�شة وديع والقدي�شة ميلدة من الق�ش�س  v ا
وفيها  م�شر.  خم�شينيات  جربة  قبل  كتبتها  التي 
تظهر ملمح التخلي عن، اأو معاداة، الرومان�شية، 
وهذا يدل على اأّن لديك ال�شتعداد الروحي لقبول 

تلك اموؤثرات.

نعم، احقيقة اأن ام�صاألة تت�صل بتكويني النف�صي؛ 
الرثرة  اأو  العواطف  عن  التعبر  اأ�صت�صيغ  ل  فاأنا 
تلميذًا  كنت  اإنني  القول  اأ�صتطيع  وبهذا  العاطفية. 
لهيمنجواي قبل قراءته. اإنني اأخجل من التعبر عن 
اأنني  ال�صبب ي  اأن هذا هو  غلب  نف�صي بو�صوح، والأ
بفرة طويلة جدًا.  كتابتها  بعد  اإّل  اأعماي  اأن�صر  م 
كان اكت�صاف الذات بالن�صبة ي نوعًا من الف�صيحة، 
لذلك م اأن�صر وديع والقدي�شة ميلدة اإّل بعد اثني 
اإّل  وفلحون  وبدو  زنوج  اأن�صر  م  كما  عامًا،  ع�صر 
بعد  اإّل  ال�شحك  اأن�صر  وم  عامًا،  ع�صر  ت�صعة  بعد 
يخجلني  كان  للماألوف  جاوز  هناك  �صنوات.  ع�صر 
جاءت  اأن  اإى  اأكتب،  ما  واأخفي  اأكتب  الدوام،  على 

عمال. ظروف جعلتني اأن�صر هذه الأ

اأي  بدو�شتويف�شكي؛  يذكري  الو�شع  هذا   v
من  امو�شوعي  خروجك  وقبل  الطفولة  منذ  اأنك 
الن�شلخ  من  نوعاً  تعي�س  كنت  امجتمع،  القرية، 

والنفي الداخلي.

كتاباتي،  على  الوحدة  تطغى  لذلك  نعم. 
تعاد  �صيولة،  با�صتمرار ي حالة  العام ي  ويبدو 

�صياغته ي كل مرة.
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اأعتقد اأنني ي عامي الروائي اأ�صّور ماأزقًا اأعي�صه 
امجتمعات  بنى  ي  الندماج  ا�صتحالة  الدوام.  على 
التي ع�صتها وا�صتحالة النف�صال، ويجد هذا تعبرًا 
فمن  بامراأة.  الرئي�صية  ال�صخ�صية  عاقة  ي  عنه 
ام�صتحيل ال�صتغناء عنها، ومن ام�صتحيل معاي�صتها.

v تبدو امراأة ي اأعمالك معادًل مو�شوعياً للبنية 
الجتماعية، اأو رما تكون هي البنية نف�شها.

هو  منها  وموقفي  البنية،  هذه  من  جزء  هي 
الثنتان  الجتماعية.  البنية  من  نف�صه  موقفي 
تراوغانني وتوهمانني باندماج كامل. عن�صر الك�صف 

هو ا�صتحالة هذا الندماج والعودة اإى الوحدة.

ن، م اأ�صتطع اأن اأتخّلى  واحقيقة اأنني، لغاية الآ
عن هذا اموقف املتب�س وعن هذا التناق�س الوجودي 
وي  اأكتب.  ما  اإّل  اليقن  افتقدت  لقد  حياتي.  ي 
ال�شوؤال,  من  الثاي  اجزء  وهي  خرة،  الأ الرواية 
لت اإى �صرورة انتحار البطل، ول اأدري هل هذا  تو�صّ
مقّدمة  اأم  اأعي�صها  التي  التناق�س  حالة  على  حكم 
لتجاوز حالة النف�صال. كل ما اأعلمه اأنني قبل انتحار 
البطل ب�صطور قليلة توقفت عن الكتابة، وم�صى اأكر 
ينتحر،  اأجعله  اأن  فيها  اأ�صتطع  م  �صهور  خم�صة  من 
ورافقت هذا حالة من القلق والكتئاب ل اأعرف كيف 
الطريق.  مفرق  على  اأقف  ن  الآ اإنني  منها.  اأخرج 
�صيء ما ينبئني اأّن هذه بداية جديدة مرحلة جديدة 
باأّن هذه  اآخر  اإح�صا�س  دب. وهنالك  والأ من احياة 
هي النهاية، فاأنا معّلق بن اموت والولدة اجديدة. 

هذا هو م�صدر قلقي.

بداأت  الذي  »الوحدة«  مفهوم  عن  احديث  ي   v
علقة  ي  ج�شده  مدى  ما  الروائية،  جربتك  به 
البطل الرئي�شي بامراأة قبل اأن ننتقل اإى العنا�شر 

خرى ي عامك الروائي؟ اإن علقة البطل بامراأة  الأ
تلفت النتباه ي رواياتك اإى بع�س الت�شابهات التي 

نقع عليها ي جمل رواياتك.

اأعتقد اأن كل روائي له حور رئي�صي يدور حوله، 
عمال  الأ بع�س  ي  هذا  عن  حدثت  اأن  �صبق  وقد 
النقدية. هناك نقطة مركزية تكرر نفه�صا ي اأعمال 
الكاتب، وهناك دللة اأكر عمقًا تعيد اإنتاج نف�صها. 
اإ�صافة  كقارئ،  اأعماي  اأتاأمل  عندما  ي،  بالن�صبة 
اإى معرفتي بدقائقي النف�صية، اأ�صتطيع اأن اأقول اإن 
له.  احياتي  اماأزق  اإنتاج  تعيد  بامراأة  البطل  عاقة 
خال  من  انتماءه  يعيد  اأن  يريد  الذي  الغريب  فهو 
امراأة، لذلك حمل هذه امراأة خ�صائ�س مط بدئي، 
اأو امراأة كلية. اإن هناك مطًا ن�صائيًا متلك عنا�صر 
اأقدم الع�صور، يحمل مامح  اإلينا منذ  ثبات تت�صلل 
النمط  بهذا  يلتقي  البطل  واموم�س.  واحبيبة  م  الأ
ليعر من خاله هذه الفجوة القائمة بينه وبن البنية 
الجتماعية. اإّن هذا الطموح اموؤم لاندماج تقابله 
على الدوام عنا�صر توؤكد النف�صال، فتبدو امراأة ي 
عامي حقيقًا حلم غر قادر على ال�صتمرار. هذا هو 
اخا�س ي هذه ام�صاألة، اأما العام فهو ماأزق الوجود 
البدائي  امجتمع  البطل من  به  الذي خرج  ن�صاي  الإ
لي�صبح فردًا دون حقيق ال�صروط امو�صوعية لنموه 
اإى  الظهر  اإدارة  من  نوعًا  فرديته  فت�صبح  كفرد. 
قدم  بعام  دومًا  تذكره  التي  الجتماعية  اموؤ�ص�صة 

خرج منه وم يعد اإليه.

يكمل هذه الروؤية للمكان اأي األحظ اأن امكان ي 
رواياتي مغلق وجتزاأ من العام كاأنه عودة اإى رحم 
فيه  ن�صان  الإ اندماج  كان  طفولة  تاريخ  اإى  اأو  م،  الأ
اإطارًا هند�صيًا  لي�س  امكان هنا  اإن  بامكان متحققًا. 
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ولكنه مكان األفة. ويعي�س فيه البطل حظات الندماج 
البنى الجتماعية. لذلك فهو  امراأة وبالتاي مع  مع 
ي  اأنطولوجيًا  اموجود  الطفولة  بيت  مامح  يحمل 
م�صيدة  اخارجي  العام  ويبدو  اإن�صان.  كل  ذاكرة 
بن  النف�صال  بذلك  الدوام  على  يذكر  نه  لأ للبوؤ�س 

البطل وبنية امجتمع الذي نعي�س فيه.

v يبدو اأن مفهوم امراأة الكلّية ي اإجابتك ال�شابقة 

لته درا�شتك النقدية »امراأة ي عام  ختلف عّما ف�شّ
حنا مينة الروائي«. هل هذا �شحيح؟

اإنتاج  اإعادة  هي  هنا  عنها  اأحّدث  التي  امراأة 
تاريخ  ي  مومة  الأ مرحلة  منذ  يبداأ  بدئي  لنمط 
�صا�صي  الأ العن�صر  هي  امراأة  كانت  حن  ن�صانية،  الإ
النموذج  اجتماعيًا. هذا  ام�صيطرة  نتاج، وهي  الإ ي 
بوي للمراأة،  يعيد اإنتاج نف�صه رغم تهمي�س امجتمع الأ
دبية ي كل  وقد رافق اإنتاجه الفني جميع القفزات الأ
العام مادة وحركة  الع�صور. اأذكر كمثال ي كتاب 
ي  النمط  هذا  اأنتج  وكيف  نوا�س  اأبي  عن  حّدثت 
ومن  كاملة  حرية  من  مزيجًا  امراأة  فجعل  �صعره، 
عادية  غر  وقدرة  اأي�صًا،  كاملة  اجتماعية  خرة 
على ال�صتقال. ناحظ وجود هذا النمط اأي�صًا ي 
اأعمال جوته، وعند دو�صتويف�صكي ب�صكل خا�س. اأما 
حنا  عن  حديثي  ي  اإليها  اأ�صرت  التي  الكلية  امراأة 
ت�صويره  اإنه ي  قلت  لقد  اأخرى.  م�صاألة  فهي  مينة، 
جتمع  مفهوم  اإنتاج  يعيد  ن�صانية  الإ لل�صخ�صيات 
بطريركي متخّلف يرى ي امراأة جّرد وظيفة للرجل، 
وظيفة واحدة ل اأكر. لهذا خلت رواياته من الن�صاء 
اللواتي يتجاوزن وظيفتهن للرجل، اأو امراأة الواقعية 
التي جمع العديد من الوظائف. فت�صابه ام�صطلحن 

ي�صّبب هذا اللب�س.

v كيف يوّظف احلم نف�شه ي اأعمالك الروائية؟ 

همية الفنية وراء هذا التوظيف؟ وما هي الأ

ن�صان،  الإ ي  جّذرًا  العنا�صر  اأكر  هو  احلم 
اأن يكذب ي دللته  واأكرها �صدقًا. ل مكن حلم 
على �صخ�س حام. كما يحمل بطبيعته تقنيات العمل 
دللت  حمل  والرموز  ال�صور  من  جموعة  الفني؛ 
اجتماعية ونف�صية على �صخ�صية احام كما تت�صل، 
لل�صور  التلقائي  النبثاق  بهذا  احلم،  عملية  اأعني 
والرموز ي العمل الفني. ومن خال احلم ن�صتفيد 
جربة اأ�صيلة، كتجربة عام الطفل الذي يقيم اأبنية 
ذات خيال متوّهج دائمًا. ل اأعرف فّنًا عظيمًا افتقد 
عيني  خال  فمن  الطفل.  نف�س  ك�صف  على  القدرة 
الطفل نرى العام طازجًا ومت�صّكًا ي بنى فريدة. اإّن 
هنالك اأعماًل ت�صكيلية تتعّلم من الطفل كيف تر�صم، 
للت�صكيل؛  القدم  امفهوم  جاوزت  هذا  خال  ومن 
الداخل،  عن  التعبر  اإى  الواقع،  حاكاة  به  اأعني 
وروبي؛ فاإن  فريقي لاأ وهذا اأي�صًا ما اأ�صافه الفن الإ
فريقية وبن  قنعة الإ حطيم الت�صابه بن التماثيل والأ
الواقع الذي ت�صّوره قد منحها طاقة تعبرية هائلة. 
التي اأجبت مدار�س الفن اجديد  هذه الطاقة هي 
ابتداًء من بيكا�صو، واإّل ما انتقلنا اإى مو�صوع اآخر. 
الفرق  اأكر من عّر عنه هيجل ومارك�س، وهو  كان 
كمجموعة  الواقع  نقراأ  فحن  وامظهر.  الواقع  بن 
ن الواقع العميق  من الظواهر فاإننا ل بد اأن نخطئ لأ
ح هذا ب�صورة مده�صة كتاب  يختلف عن ذلك، ويو�صّ

با�صار تكوين العقل العلمي حن قال:

وى للواقع دائمًا خاطئة. اإذًا فاحلم  النظرة الأ
امعاي  من  معنى  والواقعية  ال�صدق  �صديد  عن�صر 

فادة منه ي كل عمل فني. ويجب الإ
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احلم  على  والركيز  الطفولة  على  الركيز   v

بالتاأكيد من م�شاألة الندماج والنف�شال،  بعيدان 
فقد اأ�شرت اإى اأن عدم القدرة على الندماج يتمثل 

ي النكو�س اإى الطفولة واحلم.

اأحدث  هنا.  اآخر  مو�صوع  عن  اأحدث  اأنا 
فاغرب  اجتماعيًا  تكييفه  م  الذي  ن�صان  الإ عن 
اإنتاج  يعيد  واأ�صبح  امبدعة،  قواه  وعن  ذاته  عن 
الفن  يقّدمه  ما  اإّن  ال�صائدة.  الجتماعية  امفاهيم 
اإى جربته  ن�صان  الإ اإعادة  ب�صكل خا�س هو  دب  والأ
احقيقية وك�صف الوعي الزائف الذي يحدثه التغير 
للمعرفة،  �صا�صية  الأ الفن  و�صيلة  هي  الجتماعي. 
�صا�صية  الأ الو�صيلة  هو  الفن  اأن  ندرك  اأن  وعلينا 
ن�صانية. وحن نعيد من خال هذه العملية  للمعرفة الإ
�صيل،  الأ وعيه  اإى  ال�صادقة،  جربته  اإى  ن�صان  الإ
نلغي وعيه الزائف. هنا اأي�صًا معيار التفريق بن الفن 
الرديء  الفن  والفن احقيقي.  الرديء  ال�صتهاكي 
واموا�صعات مو�صع  الجتماعية  امفاهيم  اإنتاج  يعيد 
الندماج  عملية  فيبطل  اجّيد  الفن  اأما  الت�صاوؤل. 
نف�صه،  عن  ويغرب  نف�صه  ن�صان  الإ فيها  يفقد  التي 
ومثال ذلك معيارا النجاح الجتماعي والراء، وهما 
خاقية امكّر�صة. الفن يناق�صهما من  من امعاير الأ
ن�صان، وقد يك�صف عن فقدان  اأثرهما على الإ خال 
ن�صانيته وروحه خال الندماج ي العملية  ن�صان لإ الإ

وروؤية  احلم  اأما  بالنجاح.  امت�صلة  الجتماعية 
ن�صان لذاته؛ يعيدان له تلقائية  الطفل فهما يعيدان الإ
اإليه وعيًا ي  وي�صيفان  التكّيف الجتماعي،  حّطمها 

العمق.

v هذا يعيدنا اإى العام الروائي، اأو معنى اآخر: 

�شا�شية  الأ )و�شيلته  بفنه  الروائي  هذا  ي�شل  كيف 
بقد�شية  ام�شكون  العربي  العقل  اإى  للمعرفة( 

اما�شي، وكيف مكن اأن يكون موؤثراً فيه؟

الروائي يطرح من هذه ام�صكلة جانبها ام�صخ�س؛ 
الجتماعية  اموا�صعات  مواجهة  ي  الفرد  ن�صوء 
خاقية التي هي تعبر عن جتمع ن�صفه اإقطاعي  والأ
عن  ليعّر  ام�صاألة  هذه  يطرح  اإنه  جاري.  ون�صفه 
اإنتاج  يريد  جتمع  ماأزق  جاوز  اإى  ن�صان  الإ طموح 
راأيي  ي  الجتماعي  اماأزق  اخا�صة.  وحريته  نف�صه 
ن�صان العربي؛  هو جذر ماأزق الوجود الذي يعي�صه الإ
ما  نحو  على  يعني  الجتماعية  البنية  ي  فالندماج 
منها  كفرد،  ن�صان  الإ حققها  مكا�صب  عن  التخلي 
ن�صان  عماق الإ ال�صمر وال�صدق. واإ�صاءة الرواية لأ
واموا�صعات  امفاهيم  هذه  ي  اخلل  بك�صف  العربي 

ول. هي امو�صوع الروائي الأ

اإننا ل نعي�س ماأزقًا ميتافيزيقيًا، بل اجتماعيًا. 
ومن واجب الروائي اأن يك�صف هذا اماأزق ي اممار�صة 

uá«eƒ«dG
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هل�سا
لب 

ه غا
كتب

ص ما 
بع�

ي�شتدعي النظر اإى اأعمال غالب هل�شا الروائية تعبراً حّدداً: الروائي امثقف. فعلى 
خلق  روائياً،  غالب،  اأعاد  ت�شتغرقه،  حكاية  حول  يدور  الذي  ال�شغر«  »الروائي  خلف 
ما يرجم معنى  الب�شيطة  اأن ي احكاية  فنية، مدركاً  ثقافية وحوامل  احكاية، مواد 
دراك، الذي يخب عن وظيفة الفن، من ثقافة وا�شعة، حّول  الواقع والوجود. جاء هذا الإ
تي ي جال احا�شر  احكايات اإى ف�شاء روائي خ�شيب، وت�شتولد منه ب�شرة ترى الآ

امبا�شر.

الفكري  العام  على  �شهادة  ال�شبول  وتي�شر  �شام  الزير  عن:  غالب  درا�شتا  ُتقّدم 
والوجداي لهذا »الروائي امغرب«، الذي لزمه طيلة حياته ف�شول معري ل يكف عن 
التجّدد، حّول ما قراأ اإى جال للحوار وام�شاءلة. ولعل هذه القراءة الناقدة، التي ت�شل 
بن امرئي وامحتجب، هي التي اأذابت �شرة الزير �شام، وما ي�شبهها من ن�شو�س تراثية، 
إذ القائم وامن�شرم يحتملن ت�شكيلت  ي عام غالب الروائي؛ اإذ ما م�شى ي�شاكل القائم، وا

روائية متعددة.

م يكن اإدراج ما م�شى ي امعا�س امبا�شر، كما يقول غالب ي درا�شته عن الزير �شام اإل 
تعبراً عن فكر حر، مزج بن اأمكنة ختلفة واأزمنة ل �شبيل اإى التقائها. برهن الروائي، 
الذي ق�شى طفولته ي »ماعن« عن معنى الفن، روائياً، حيث الفن مواجهة لعام يومي 
كثر القيود، وحيث ي الفن حرية ملّونة ل ت�شمح بها احياة اليومية. جاءت وظيفة الفن 
�شياء اإى �شوؤال ثقاي،  �شياء، ويحّول واقع الأ من وعي مرّكب، ي�شتدل بالثقاي على دللة الأ
�شياء على منظور �شيا�شي، هو �شمة كل فنان حديث. ل غرابة ي  ويعطف الثقافة وعام الأ
اأن يعي�س غالب هل�شا حداثته الفكرية، متنقًل من مكان عربي اإى اآخر، واأن يرى هوام�س 

مة« امبعرة، واأن يحلم م�شتقبل يعيد اإى امبعر وحدته ال�شوّية. »الأ

إذا كانت درا�شته عن الزير �شام �شهادة على فكر اعتنق احرية، فقد كان ي درا�شته  وا

التحــــــــريــر
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العربي  دب  الأ فيها  متزج  ام�شتويات،  متعددة  ثقافة  على  مايّدلل  ال�شبول  تي�شر  عن 
وروبي، وما يقيم �شلة بن رواية الغريب واأفكار الفيل�شوف غا�شتون با�شلر  واليوناي والأ
اجمالية. جعلت هذه الثقافة، التي اأقامت بن الثقافة وال�شيا�شة تلزماً اأقرب اإى تلزم 
يربط  �شيا�شياً  ومفكراً  امنظور،  رهيف  اأدبياً  ناقداً  هل�شا  غالب  من  �شنان،  والأ ال�شفتن 
»امتعلم  وذاك  احديث،  امثقف  بن  يف�شل  مّاحاً  ومنّظراً  امو�شوعية،  باأ�شبابه  التداعي 

الريفي«، الذي يعتقد اأن معرفة »النحو العربي« جعله مثقفاً.
التي  والعنا�شر  الروائي  امتخيل  الروائية ما ي�شيء معنى  ي مار�شات غالب هل�شا 
�شطوري  ت�شّكله. ففي هذا امتخّيل ل وجود للواقع ب�شيغة امفرد ول وجود معنى اأخر؛ فللأ
حلم اأقوالها، وللتجربة اليومية ما تف�شح عنه، والكل م�شكون بالتداعي  ما يقوله، وللأ
زمنة، كتوليد اأكر من واقع من الواقع امعي�س، هو  والفراغ. ولعل حذف ام�شافة بن الأ
الذي جعل من الزير �شام وحكايات األف ليلة وليلة و»جلء« اجاحظ عن�شراً م�شتقراً 
ي كتابة هل�شا. اأّما التداعي والنق�شام والت�شظي، فهذا كله هو وراء احتفائه برواية تي�شر 
ال�شبول، ذلك »امغرب اجوهري« الذي اأعطاه »امغرب امتجدد«، غالب هل�شا، قراءة نّرة، 

بلغة راحل اآخر هو: �شعد اه ونو�س.
الحتفاء بعام »اجزئيات ال�شغرة امقاومة« التي ل تنت�شر ول تهزم، هو متكاأ هل�شا 
إبراهيم اأ�شلن، وهو امتكاأ الذي دعاه، مبكراً، اإى  إدوار اخراط وا إدري�س وا ي قراءة يو�شف ا
يجابي«، اأكان ذلك عند حنا مينة اإن وجد، اأو ب�شكل مقلوب، عند الراحل  رف�س »البطل الإ

إبراهيم جبا. الكبر جبا ا
ي هذين الن�شن: الزير �شام وتي�شر ال�شبول، ما ي�شيء، ولو جزئياً، منظور غالب 
حلم امتحجبة  اإى العام، حيث احياة اليومية رخوة ومليئة بالفراغ، وحيث للأ هل�شا 
به  يليق  ل  الذي  الن�س  وذلك  وال�شحك،  �شلطانة،  مثل:  الكبرة،  الن�شو�س  تخلق  قوة 

الن�شيان؛ اأي اخما�شن.
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�لزير �سام
كنت  العا�صرة.  يكون  قد  بالتحديد،  ال�صن  اأذكر  ل  جدًا.  �صغر  واأنا  الكتابة  مار�صة  بداأت 
كتب اأحامي. كانت  ا�صتيقظ مبكرًا جدًا، قبل ا�صتيقاظ التاميذ ي امدر�صة الداخلية، واأجل�س لأ
اأحامًا جميلة، ولكنني، واأنا ي داخلها، كنت اأعرف اأنني اأحلم. كنت اإذا راأيت فتاة جميلة ي احلم 

اأ�صرع واأعانقها، قائًا لنف�صي: »ماذا اأتردد؟ اإنه جرد حلم«.

عندما اأكتب ما حدث ي احلم اأ�صيف اإى ما حدث رغباتي اخا�صة التي م تتحقق ي احلم. 
»ما امانع؟ اإن اأحدًا لن يقراأ ما كتبت«. كانت الكتابة عاري ال�صري واخا�س، وو�صيلتي للخروج من 
الرتابة واملل. وحن قراأت )كافكا(، فيما بعد، انفجرت عوام احلم ي داخلي، ولهذا كنت اأفهم 

جيدًا عبارة األبر كامو: »كافكا دائمًا باإزائي«.

كّون اأفكارًا خاطئة  م يعلمني اأحد الكتابة، وم ي�صجعني اأحد على ام�صي فيها. وكنت اأقراأ لأ
�صاركه ي مغامراته.  م يعن اأحد بت�صحيحها. كنت قد اأعددت نف�صي للبحث عن )اأر�صن لوبن( لأ
اأنه �صخ�صية  اإل فيما بعد  اأنه ينتظر قدومي. م اأعرف  اأت�صور  كان �صديقًا، على نحو ما. وكنت 
اإ�صكاي  خيالية واأن )موري�س لبان( قد خلق هذه ال�صخ�صية قبل ولدتي ب�صبعن عامًا. �صاألني 
القرية، الذي كان يعري روايات )اأر�صن لوبن(، اإن كان )اأر�صن لوبن( �صخ�صية حقيقية. نرة 
كر، الذي يعرف  ال�صك ي �صوته جعلتني اأفقد اأع�صابي، فاأق�صمت له على اأنه حقيقي، واأن اأخي الأ
اللغتن الإجليزية والفرن�صية هو الذي قال ي ذلك. م يقل ي ذلك بالطبع، ولكنني كنت م�صتعدًا 

كاذيب حتى ليتحطم م�صروع حياتي؛ اأي الن�صمام اإى )اأر�صن لوبن(. لرواية كل الأ

ا�س ام�صري حمد حافظ رجب، رحمه اه. لقد  »نحن جيل با اأ�صاتذة«: هذا ما قاله الق�صّ
وى، كنت ي الثانية ع�صرة، �صعرت  عّلمنا اأنف�صنا باأنف�صنا. عندما قراأت األف ليلة وليلة للمرة الأ
بغ�صب حقيقي لهذا التع�صب الذي متلئ به �صد ام�صيحين. ف�صحذت قلمي وكتبت ر�صالة عتاب، 
ق�صرة ولكنها بليغة، اإى البابي احلبي، نا�صر الكتاب الذي كنت اأعتقد اأنه موؤلفه، قلت فيها: اإنه 
مة العربية ال�صتعمار وال�صهيونية يجب على الكاتب اأن ي�صعى  ي هذه امرحلة التي تواجه فيها الأ
مة، ام�صلمن وام�صيحين، ل اأن يفرقهما. ت�صاءلت: من ام�صتفيد من هذا  اإى توحيد عن�صري الأ

التفريق؟ واأجبت: اإنه ال�صتعمار وال�صهيونية.
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البابي  ن�صر  دار  �صاهدت  القاهرة،  ي  الطويلة  اإقامتي  بداأت  وقد  عديدة،  ب�صنن  ذلك  بعد 
احلبي ومكتبته. من اخارج كانت تبدو دكانًا �صغرًا معتمًا، تقع على بعد اأمتار قليلة من الباب 
زهر. ي عمق الدكان راأيت رجًا عجوزًا يجل�س، �صاعتها وددت لو كنت حا�صرًا  الرئي�صي للجامع الأ

وال�صيد البابي ي�صتلم ر�صالتي فاأرى ردود فعله.

زمنة  ولكن األي�صت لذلك ميزة ما؟ اأعني غياب ال�صياق التاريخي لل�صخو�س والوقائع وخلط الأ
الزير  حكاية  قراأت  عندما  ي  حدث  ما  ذلك  حولنا.  يدور  يوميًا  واقعًا  التاريخ  واعتبار  مكنة  والأ

�شام.

قراأتها واأنا ي التا�صعة اأو العا�صرة من عمري. قراأتها ي القرية ول اأدري كيف؛ اإذ امفرو�س 
جازة ال�صيفية. بدت ي  غلب اأنني قراأتها ي فرة الإ اأن اأكون ي عمان، ي امدر�صة الداخلية. الأ
اأحداث ال�صرة قريبة من الزمان وامكان. فعندما قال ي من كنت اأثق براأيهم اإن ج�صا�س، قاتل 
كر للغجر انتقمت مقتل كليب بطريقتي اخا�صة. فكلما جاء الغجر اإى بيتنا  كليب، هو اجد الأ
اأهم�س ب�صوت خافت، حتى  اأو يعر�صون رق�صاتهم، كنت  يت�صّولون  حاملن طبولهم وزمامرهم، 
اأو  ن ذلك م يكن يثر غ�صبهم،  اأنده�س لأ باأقذع ال�صتائم �صد ج�صا�س.  وكنت  اأمي،  ل ت�صمعني 
حتى انتباههم. امهم اأن ماأ�صاة مقتل كليب كانت تعي�س ي داخلي كحدث يتطلب النتقام؛ فاجرح 
ما زال طريًا. رما كانت تلك ميزة فقدان ال�صياق التاريخي؛ اإذ ينطلق اخيال دون حدود، ونعي�س 

ن وهنا«. التاريخ بكل حّيزاته وماآ�صيه كاأنه حقق »الآ

اأكر ما اجتذبني ي ال�صرة، جليلة، زوجة كليب واأخت ج�صا�س، وبالتحديد ذلك الولء امنق�صم 
ذابلن،  القامة، �صامتة، بجفنن  ت�صورتها مديدة  القاتل.  اأخيها  وقبيلة  القتيل  زوجها  قبيلة  بن 
ملتهبن قليًا، وعينن �صوداوين، براقتن ووا�صعتن، وتقاطيع رقيقة حتى ال�صفافية، وذلك ال�صمت 

احزين الوقور، وتلك ال�صيطرة امحكمة على حركات اج�صد، وال�صوت الهادئ.

حداث  الأ ت�صوير  ي  الواقعية  امامح  تفتقد  كانت  اإذ  ال�صرة؛  من  ال�صورة  هذه  تت�صكل  م 
وال�صخ�صيات، بل من الواقع ذاته. كان �صكان قريتنا ينق�صمون اإى قبيلتن كبرتن: قبيلة اإ�صامية 
�صامية كانت تنق�صم اإى قبائل اأ�صغر حجمًا. وي الفرة التي  واأخرى م�صيحية. قبيلة العوازم الإ
كنت اأقراأ فيها �صرة الزير �صام كان هنالك خاف ومعارك حدودة، باحجارة والع�صي، بن 

قبيلتن من قبائل العوازم.

ورغم اأن امعارك كانت تتم بن راجلن ل فر�صان، وم ت�صتخدم فيها ال�صيوف، وم يقع فيها 
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امتحاربتن  القبيلتن  اإحدى  �صيخ  زوجة  كانت  الب�صو�س.  حرب  �صورة  فيها  راأيت  ولكنني  قتلى، 
خرى. وهذه امراأة هي التي اأ�صقطت �صورتها على جليلة. كنت اأعرفها جيدًا  تنتمي اإى القبيلة الأ
نها كانت اأمي بالر�صاعة. وكما اأ�صقطت �صورتها على جليلة ا�صتعرت �صخ�صيتها وماحها لبناء  لأ

�صخ�صية اآمنة ي روايتي �شلطانة.

غلب اأن ما حدث بن القبيلتن كان جرد احتكاكات ل اأهمية لها. ولكنني �صحنتها معطيات  الأ
حرب الب�صو�س، ما اأ�صفى عليها اأبعادًا اأ�صطورية. وم تكن ال�صرة وحدها هي ام�صوؤولة عن ذلك، 
بل كان كذلك �صاعر القبيلة التي تنتمي اإليها اأمي بالر�صاعة. كان اأ�صود نحيًا، ا�صمه )اأبو نّزال( 
حداث اإى ماحم اأ�صطورية. ها هو ي�صف  وكنا ن�صميه )الزفت(، كان قادرًا على اأن يحيل اأب�صط الأ

اإحدى تلك امعارك، فيقول:

اَرت الهّية حى �صَ اأم�ِس ال�صّ

»ب�صهيلة« غرب ماعن

والِزِم كَتت مع الَتْلَعْة

وتقول َعانْة َخَنازير

واقع يا َدْب�ِصة يا بو الِرْغَفان

ْرِب عياٍل َم�َصاِطر ِمن �صَ

خرى  ومعنى هذه الق�صيدة: �صحى اأم�س حدثت معركة غربي قرية )ماعن(. اأفراد القبيلة الأ
هبطوا من اجبل كقطيع من اخنازير. همهم ملء بطونهم، فهزمهم رجال �صجعان.

خرى: ردت عليه �صاعرة من القبيلة الأ
�صد الُذْرَعان يا عّمي يا ِمْ

يّلي مِن الَكَفن َما ِليَها
َيا ِحيفي َعِليُكم ل َيا ال�ّصْيَخان

وْعُلومكُم الُيوْم َكّذاَبة
يوم تكّتون مَع الَتْلَعْة
ولوي�س الِعز والَبابه!
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اإنها ت�صف ال�صيخ؛ ذلك الرجل الذي يكر من مداعبة يديه، وياأكل القمح امجرو�س وامطبوخ 
باللن احام�س دون اأن ي�صيف اإليه ال�صمن، باأنه كاذب، يحول الهزائم اإى انت�صارات ول يكف 

عن الفتخار بها.

وهكذا اأ�صبحت حكاية الزير �صام هي احدث اليومي الذي اأعي�صه. وها هي ذيولها –الغجر 
كما كنت اأعتقد- تعي�س بيننا بف�صائحها امدانة وام�صحكة معًا. كانت ال�صرة جعل الواقع اأ�صطورة 
ن واأنا اأعي�س ذلك اللب�س بن الواقع واإمكاناته  �صطورة واقعًا. منذ تلك اللحظة وحتى الآ وجعل الأ
ن يك�صف عن عامه  اخيالية. الواقع يخفي �صرًا على الدوام، وهذا ما يجعله متاأهبًا ي كل حظة لأ
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�صطورة قدرتها  ن اأخ�صى اأن اأعيد قراءة حكاية الزير �صام. اأخاف اأن تفقد الأ ما زلت حتى الآ
على اللتحام بالواقع فاأفقد حظة البداية، في�صبح العام جرد تراكمات عر�صية ورتيبة، تفتقد 

ال�صر، وتفتقد العام الغرائبي الذي يختبئ خلفه.

ثر الوحيد حكاية الزير �صام. عندما انحلت تلك ال�صرة ي واقعي فاإنها  م يكن ذلك هو الأ
�صحنت من حوي من النا�س مامح بطولية. تواي الت�صكل ي داخلي، ول تتوقف عن الت�صكل. قبل 
ي. اأما بعد ذلك فاأ�صبحت  اأن اأقراأ احكاية كنت اأ�صدر حكمي على النا�س من خال ح�صورهم الآ
اأراهم عر تاريخهم. م يكن ذلك التاريخ موؤكدًا حتى بالن�صبة ي. كان جرد معلومات، قد اأكون 
اأو قد تكون كاذبة، اأو رما ف�ّصرتها تف�صرًا خاطئًا، اأعيد بناءها واأ�صنع لها �صياقًا.  فهمتها خطاأ 
�صاطر القدمة. واإذا افتقد  ينتج عن ذلك اأن النا�س –بالن�صبة ي- دجوا ي تاريخ القرية وي الأ
�صطورة والواقع فلن ي�صتطيع فهمهم مجرد روؤيتهم من اخارج، ولن  ام�صاهد اللقاء ال�صعيد بن الأ

ي�صتطيع اأن يحبهم، كما اأحبهم اأنا.

به.  اأحد يكرث  يعد  ال�صعر، وم  ك�صد  اأن  بعد  نّزال(  )اأبي  التي طراأت على  التحولت  اأذكر 
رجال  ولكن  كابهم.  وعيون  الرعيان  عيون  تغفل  عندما  واجديان  اخراف  ي�صرق  ل�صًا  اأ�صبح 
به ي  ويدورون  راأ�صه  واأمعاءه على  اأحيانًا وهو متلب�س، في�صعون جلد اجدي  به  الدرك م�صكون 

�صوارع القرية، فت�صر القرية وراءه �صاحكة مت�صفية.

راأيته عندما اأ�صبحت الل�صو�صية حرفته. اأ�صبح نحيًا، رثًا. انطفاأ الريق ي عينيه ال�صفراوين، 
واأ�صبح �صعره جرد كلي�صيهات، يلقيه لارتزاق. ورغم ذلك ظل، بالن�صبة ي، مندجًا باأ�صطورته 
التي �صكلتها حكاية الزير �صام والواقع. اأذكر اأنه زاري مرة، وقد بدا ي اأق�صى درجات تعا�صته. 

�صمت طويًا، ثم قال:
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يا َغاِلْب َيا مْفر�س الّديَواْن

ودَلِل كيف ِمَباهر

والّلي مْثَلك خّر ِيْطُروُنه
َلْن جوه ربعًا ِم�َصاير

ثم توقف. م تعد القافية ت�صعفه. توترت اأ�صابعه واأخذ يفرك يديه، ثم قال:
يك طاب ِباْلَكَرْم ِمْتَن�صّ

ِوّدي َب�س �َصْعِفيه

ت كي�صًا �صغرًا من الدقيق، واأ�صفت  م يكن ذلك �صعرًا، بل جرد نداء ا�صتغاثة بائ�س. ماأ
اإياها. كان ذلك ي ال�صباح.  اإى ذلك بع�س ال�صكر وال�صاي وجزءًا من قرو�صي القليلة واأعطيته 
وجاءي ع�صرًا يخفي �صيئًا حت عباءته، تبن ي بعد قليل اأنه فخذ خروف. قال ي: يا ابن اأخي. 

عزمك عليه فجئت لك بهذا. لي�س عندي بيت يليق بك لأ

ورغم علمي باأن اللحم م�صروق، فقد تاأثرت كثرًا لهديته واأخذتها منه �صاكرًا.

≠≠≠

دبية ومفتاحًا  الأ ال�صخ�صيات  التقاط مجموعة من  بوؤرة  اأ�صبحت، عندي،  الزير �صام  �صرة 
دب اليوناي. اإن تلك الرغبة ي النتقام التي تعي�س مع ال�صاب،  لفهمها. كما كانت دليًا ي ي الأ
مقتل  ي  راأيتها  كليب،  بيه  لأ وينتقم  �صاعده،  ويقوى  يكر  الطفل  ومع  موته،  حتى  �صام،  الزير 
ن�صاأت ي ظرف  اليونانية  �صاطر  الأ اأن هذه  غلب  الأ وانتقام )اأور�صت( و)ميديا(.  )اأغامنون( 

اجتماعي �صبيه بالظرف الذي دارت فيه حرب الب�صو�س.

تلك  عام  اأعي�س  اأيام  ثاثة  )يوربيدي�س( ظللت  ل�  ميديا  م�صرحية  قراأت  عندما  اأنني  اأذكر 
ام�صرحية وقد انف�صلت مامًا عن الواقع. حدث ي ذلك مرة اأخرى عندما قراأت روايتي جيب 

حفوظ خان اخليلي hال�شراب.

ن اإن كانت جليلة قد طوت قلبها على تلك الرغبة الهائلة بالنتقام لزوجها، وهل  ل اأدري الآ
�صرت حتى كر ابنها، وقد اأخذت تغذيه بتلك الرغبة، اأم كانت تعي�س ذلك النق�صام بن ولءين. 
جابة، ولكنني اأ�صقطت هو�صي بالنتقام مقتل كليب عليها؛ ذلك الهو�س الذي جعلني  ل اأ�صتطيع الإ
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اأطارد من كنت اأعتقد اأنهم اأحفاد ج�صا�س بال�صتائم اأينما راأيتهم. كنت اأريدها اأن تكون م�صحونة 
بتلك الرغبة الهائلة التي لن يطفئها اإل مقتل ج�صا�س.

الفريد لبن عبد ربه،  العقد  افتقدها. فعندما قراأت ي كتاب  اأ�صتعيد مو�صوعية كنت  ن  الآ
ذلك الف�صل امعنون باأيام العرب اكت�صفت اأن حرب الب�صو�س التي دامت اأربعن عامًا كانت معارك 
حدودة، وكان �صحاياها قليلن جدًا. ومن قراءتي ي كتب اأخرى اأن كليبًا كان طاغية، حتى قيل 
اإن احر ل يعي�س ي اأر�س تخ�صع له. هنا يتج�صد ي ج�صا�س ي �صوء جديد: ذلك الرجل الذي اأراد 
اأن يحمي امراأة م�صكينة ملك ناقة وحيدة، اغت�صبها كليب، فقام ج�صا�س بقتل الطاغية الذي ل 
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�صاطر امن�صوجة، وحكايات اأهل قريتي عن الزير �صام. قيل اإنه ب�صق ي يد واحد  وتتهاوى الأ
من قوم ج�صا�س، فاخرقت تلك الب�صقة، كاأنها ر�صا�صة، يد ذلك الرجل. وتبدو �صرخته »كليب 
حي« م�صوؤومة حقًا. كما م تعد تثر حما�صي تلك التحليات، ما فيها حليات �صديقي �صوقي عبد 
ردن، واأن اأبطالها تركوا اأثرهم  احكيم الذي يرى اأن اأحداث حرب الب�صو�س دارت على �صفتي الأ

العميق ي امنطقة، ما ي ذلك امدن. فالقد�س )جرو�صام( هي مدينة �صام.

تافهة،  حرب  فاأية  بال�صجر.  ملوؤي  �صوف  اأنها  اأعتقد  نني  لأ ال�صرة  هذه  لقراءة  اأعود  ولن 
مقايي�س ع�صرنا، تلك التي ل يقتل فيها اإل اأفراد معدودون. ولكن جليلة تعود اإي فجاأة. فمنذ اأيام 

غاي، فوجدت الن�س التاي: كنت اأقلب �صفحات كتاب الأ

خت كليب: »رّحلي جليلة عن  »ما قتل ج�صا�س... كليبًا... اجتمعت ن�صاء احّي للماأم، فقلن لأ
ماأمك، فاإن قيامها فيه �صماتة وعار علينا عند العرب« فقالت لها: »يا هذه اخرجي عن ماأمنا، 
فاأنت اأخت واترنا و�صقيقة قاتلنا« فخرجت وهي جر اأعطافها؛ فلقيها اأبوها مرة، فقال لها: »ما 
بد، وفقد حليل، وقتل اأخ عن قليل؛ وبن ذين غر�س  وراءك يا جليلة؟« فقالت: »ثكلى العدد، وحزن الأ
كباد«. فقال لها: »اأَو يكّف ذلك كرم ال�صفح واإغاء الديات؟«. فقالت جليلة:  حقاد، وتفتت الأ الأ
اأخت كليب:  بالُبدن تدع لك تغلب دم ربها!«. وما رحلت جليلة قالت  الكعبة!  »اأمنية خدوع ورب 
ل مرة، من الكرة بعد الكرة«، فبلغ قولها جليلة، فقالت:   »رحلة امعتدي وفراق ال�صامت، ويل غدا لآ
»وكيف ت�صمت احرة بهتك �صرها وترقب وترها؟ اأ�صعد اه جد اأختي، اأفا قالت: »نفرة احياء، 

وخوف العتداء؟««، ثم اأن�صاأت تقول:
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ـــــــــــــــــِدي بـــــــــِه ــــــا�ــــــسٍ عـــــلـــــى َوجن ــــــــُل َجــــــ�ــــــشّ ِفــــــــعن

ــــِه ـــــ ــــــــُر ب يـــــــــــــا قــــــتــــــيــــــًل قـــــــــّو�ـــــــــسَ الــــــــّدهـــــــــ

ــــُه ـــــ ــــُت ــــَدثن ــــحن ـــــَت الـــــــــذي ا�ــــشــــَت ـــــــّدَم الـــــَبـــــين ــــــــ َه

ــــــــب ِبــــلَــــظـــــــــى ـــــــــــــــــُل ُكــــــــلـَـــــــين ـــــنـــــي َقــــــــتن خـــــ�ـــــشّ

ـــــــاأِر َوِفـــــــــــــي ـــــــّث ـــــــال ـــــِفـــــي امـُــــــــــــــــــدِرُك ب ـــــَت ـــــ�ـــــشن َي

ـــــوا ــــــ ـــــُب ـــــلَ ـــــَت ــــــــَتــــــــُه كـــــــــــــــــاَن َدِمـــــــــــــــي فـــــاحن َلــــــــين

إنــــــــــــنــــــــــــي قـــــــــــــــــاتــــــــلـــــــــــــــــٌة مــــــقــــــتــــــــــــــــــــولـــــــــــــٌة ا

ٍن اأَجــــــلـــــــــــــي  ـــــــــري وُمـــــــــــــــــــــدن َقـــــــــاطـــــــــٌع َظـــــــــهن

ــــاً ِمـــــــــــنن َعـــــــِل ــــــّي جــــمــــيــــعـــــ ــــــت ــــــين ــــــَف َب ــــــقن ــــــشَ �

ّوِل الأ ــــــي  ــــــِت ــــــين َب ِم  َهـــــــــــــــــــدن ي  ـــــــَثـــــــَنـــــــى  وانن

ــــِل ـــــ ــــَب ــــقن ــــَت ــــش ــــ� مـــــــن َوَراِئـــــــــــــــــــــي وَلــــــظـــــــــــــى ُم

ــــل ــــــــّل امــــثــــكـــــ ـــــــــ ــــــــُك َدرِكـــــــــــــــــــــي َثـــــــــــــــــــــــــــــاأِري ِل

ـــــــنن اأكــــحــــِلـــــــــي ــــــــ ــــــــاً ِم ـــــه َدمـــــــــ ــــــــــــــــَدًل ِمـــــنــــــ َب

لـــــــــي يـــــــــــــــــرتـــــــــــــــــاَح  اأنن  اه  ــــــــّل  ولــــــــعـــــــــ
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تي�سر �ل�سبول  

يبداأ كامو روايته الغريب هكذا:

م�س. ل اأعرف. تلقيت برقية من ماأوى العجزة تقول: توفيت  »اليوم ماتت اأمي، اأو رما ماتت الأ
�صى. ومثل هذا القول ل يفيد ب�صيء. رما ماتت يوم  اأ�صدق م�صاعر الأ والدتك. الدفن غدًا. لك 

اأم�س«.

وعندما طلب اإجازة من رب العمل ت�صّور مر�صو اأنه غ�صب، فقال: اإن موت اأمه لي�س غلطته. 
وعندما �ُصئل عن ال�صبب الذي جعله يطلق الر�صا�س على البدوي، قال اإن ذلك ب�صبب �صوء ال�صم�س. 
فكيف ن�صف روؤية مر�صو  للعام؟ اإنها روؤية تلغي امنظور اأو البعد الثالث من ال�صورة من العام من 
حوله، في�صبح ذا بعدين؛ معنى اأنها تفتقد بعدها الجتماعي، بعد التقاليد والقيم وامفاهيم التي 

خرين. �صاغت الب�صر وموؤ�ص�صاتهم الجتماعية التي ت�صكل مجموعها الروؤية الكلية للذات ولاآ

 áØ°U [حالة مر�صو ي الغريب وحالة روكانتان ي الغثيان] يطلق الوجوديون على هذه احالة
�صلية  دبيات العربية. ولكن الكلمة الأ العبثية ام�صحكة. لقد �صاعت ترجمة absurd بالعبث، ي الأ
ن�صان ثقته بكل ام�صلمات الجتماعية ويكون عاجزًا،  حتمل امعنين. اإنها احالة التي يفقد فيها الإ

ي الوقت ذاته، عن اإيجاد قيمه اخا�صة والتزامه النابع من ذاته.

اأو بناء التزام نابع من ذاته. وقد  اإن�صان كهذا: النتحار،  يرى كامو اأن هنالك خيارين اأمام 
�صف، طريق النتحار. اختار تي�صر �صبول، مع الأ

وماأ�صاة تي�صر هي ماأ�صاة ال�صباب العربي، الذي م اإدخاله ي دائرة �صريرة ومفرغة. ولكنها 
�صادفت ي تي�صر حامًا كبرًا ذا ح�صا�صية مرهفة فكانت الفاجعة.

اإن ال�صباب العربي، وتي�صر ب�صكل خا�س، قد تخّلى عن م�صّلمات جتمع متخلف، واتخذ بدًل 
»اإن  الدماغوجيون:  له  قال  نف�صيهما.  والمتثال  اليقن  ال�صيا�صية،  الدماغوجية  م�صلمات  منها 
هداف الكرى للعرب: الوحدة، والدموقراطية ي اأعلى اأ�صكالها، والعدالة الجتماعية والرفاه،  الأ

عداء، �صوف تتم ب�صرعة، ودون جهد كبر«. و�صحق الأ

من خال هذه الدماغوجية، بنى �صورة جميلة لعامه امقبل الذي �صوف يتحقق ب�صرعة ودون 
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�صا�صية للدماغوجية اأنها تب�صيطية، تغفل اأو جهل تعقيدات الواقع، ومن  جهد. وال�صمة الأ
ثم تقفز من فوقها. راأى تي�صر، و�صباب جيله، اأن الواقع ل يطيع حلمه، فان�صاق اإى الروؤية 

العبثية ام�صحكة، حيث فقد كل �صيء معناه، واأ�صبح م�صحكًا.

اليوم بفرة طويلة، تعر عن  اأنت منذ  التي كتبتها قبل رواية  ال�شحك  كانت روايتي 
زمة ذاتها؛ ففيها تتفتت روؤية كاملة اإى �صظايا عبثية. الأ

حام  الأ م�صاراته  حدد  ل  التعقيد،  �صديد  عام  الفاجعة:  ام�صكلة...  هي  هذه  اإذًا، 
الوردية والنوايا الطيبة ل�صباب م يرغبوا ي روؤية تعقيده، بل يتحدد �صره م�صالح ونوايا 
تي�صر،  وقف  كهذا  عام  اأمام  وامتعار�صة...  امتقاطعة  واخارج  الداخل  وا�صراتيجيات 
ن الزعماء الدماغوجين، اأن�صاف  ن اأمته م تطع اأحامه، ولأ ونحن كلنا، يعلن خيبة اأمله لأ
مين، م يفوا بوعودهم. وهكذا اأ�صبح كل �صيء م�صحكًا، با معنى. عام با منظور، كل  الأ
ما يدور فيه ع�صوائي، ل يندرج ي �صياق روؤية اأو نظرية موحدة. فكيف عّر تي�صر ي روايته 

اأنت منذ اليوم عن هذه الروؤية الفاجعة؟

ájGhQ اأنت منذ اليوم تعك�س ي بنيتها ته�صم الروؤية امتكاملة: لوحات ق�صرة متتالية، 

حيث  اجاهلية،  الق�صيدة  �صكل  ياأخذ  تتاليها  واحد.  حدث  اأو  مكان  اأو  زمان  يربطها  ل 
اأو م�صاعر اللحظة، �صورًا  جزاء من خال التداعي فت�صر ال�صورة،  يتم الرابط بن الأ
وم�صاعر تخ�صع لعملية التداعي هذه. وهذه الرواية بذلك ت�صكل خروجًا عن مط الكتابة 

.óFÉ°ùdG á«Hô©dG

وللتداعي بن ام�صاهد دينامية خا�صة. فما يعا�س ي اللحظة احا�صرة، اأي ما هو عياي 
ومبا�صر، ي�صتدعي ذكرى قدمة، ت�صتدعي بدورها م�صاعر واأحا�صي�س قدمة وجديدة؛ معنى 
اأّن جرى الوعي ل يتم على م�صتوى واحد، بل على م�صتويات متعددة، فهو احا�صر امبا�صر، 

وهو تاريخنا ال�صخ�صي. وهو اأي�صًا، ما احتفظت به الذاكرة من حكايات واأحداث.

اإن الرابط بن م�صتويات التداعي، عند تي�صر، ينبثق من عنا�صر امفارقة، والتناق�س، 
والنفعال. فالعياي ي�صتدعي نقي�صه، اأو ما ي�صّكل مفارقة معه، اأو ي�صتثر اإح�صا�صًا ماثًا، 
تداعيات  امعا�صة حا�صرًا، عر  اللحظة احية،  تعتمد  الرواية  اأن  يعني هذا  ولكنه قدم. 

تنفتح على اأكر من م�صتوى.
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ول تقت�صر هذه الدينامية على العاقة بن ام�صاهد، بل تقوم اأي�صًا على العاقات بن 
العنا�صر امكونة للم�صهد. وعلينا اأن نتاأمل جيدًا هذه العاقات، التي �صوف ن�صميها تقنيات، 

نها اأهم ما قدم تي�صر ي تاريخ اإبداعه اموجز والواعد. لأ

�صوف نبداأ بتقنية �صوف نطلق عليها ا�صم »ال�صخرية من الذات«. ولت�صهيل احديث، 
طوار  �صوف نورد اقتبا�صًا من الرواية. كان على الراوي عربي اأن ي�صكن مع �صاب غريب الأ
مدة يومن، يرحل بعدهما ال�صاب ويرك احجرة لعربي. ي�صعد الدرج ويقدمه ال�صم�صار 

اإى امجنون »اأ�صمر، اأ�صلع الراأ�س، مع اأنه �صاب:

خ من اأين؟ الأ  -
�صاألني. اأجبت:

.…hóH  -

فه�س مرحبًا.
اه يحييكم البدو. فيكم اأ�صالة.  -

اأتوا�صع  اأنني  وفهم  خرين.  الآ لدى  كما  لدينا  معدومة  �صالة  الأ اأن  واأخرته  �صكرته 
فح�صب«.

واموؤلف  اللحظة،  من  جزء  فالراوي  الراوي.  �صخ�صية  يتقم�س  ل  هنا،  اموؤلف،  اإن 
ي�صت�صرفها. رغم ذلك هنالك ال�صخرية من الذات التي ي�صتعملها الكاتب كثرًا. وهذا �صديد 
الندرة ي الرواية العربية. الروائي العربي، عادة، يلجاأ لتريز الذات وتزيينها عندما يختار 
�صخ�صية تنطق با�صمه؛ معنى اأنه، ي هذا، ل ي�صت�صرف اللحظة ول اموقف، ولكنه يغرق 

فيهما.

هنالك قول ل� غا�صتون با�صار: اإن امبدع احقيقي هو القادر على اأن ي�صخر من ذاته. 
ن ال�صخرية من الذات  بداع احقيقي بامو�صوعية، لأ واأعتقد اأن ما يعنيه با�صار هو ربط الإ

تعني حا�صبة الذات بتجرد، وتعني اأي�صًا انفتاحًا على التجاوز.

دعونا نقراأ هذه الفقرة:

اإنهم عانوا من نق�س الكرا�صات العقائدية هناك واإنه يعرف  »قال، الراوي، للرفاق 
بنق�س ثقافته ويريد امزيد فطماأنوه وامتدحوا رغبته«.
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اإنها  العطف.  واو  بها  ا�صتبدلت  التي  والفوا�صل  النقط  من  خالية  اجملة  اأن  ناحظ 
دبية لتندرج ي اإيقاع الكام اليومي. فال�صخرية من الذات  بهذا تخرج عن اإيقاع الكتابة الأ
يقاع املهوف للعبارة، وتاأتي كذلك من رغبته الوا�صحة ي ا�صتجداء  تنبثق، اأوًل، من هذا الإ

امديح، وقد حققت هذه الرغبة »فطماأنوه وامتدحوا رغبته«.

اأن الراوي يك�صف نفاقه بالذات؛ ففي حن  وام�صدر الثالث لل�صخرية من الذات، هو 
الكرا�صات احزبية ت�صجره.  اأن  لنف�صه: »غر  العقائدية، يقول  الكرا�صات  يطالب بزيادة 

لقد عرف اأنها مت�صابهة، ول معنى لتوزيعها كل اأ�صبوع«.

خرين، تعتمد التقنية ال�صابقة نف�صها، ي  وي�صتعمل اموؤلف تقنية اأخرى لل�صخرية من الآ
وجه من وجوهها، وهي حويل احديث امبا�صر اإى حديث غر مبا�صر. مثال ذلك و�صفه 

لردود فعل النا�س بعد انفكاك الوحدة بن م�صر و�صوريا:

»ففرح بع�س ال�صعب وابتاأ�س بع�س ال�صعب، و�صمت كثرون. غر اأن امذيع طالب النا�س 
باأل يحزنوا، ووعد بوحدة �صحيحة تقوم بن كل العرب. اإل اأن هناك من م ي�صدق، فبكى 

ما ا�صتطاع البكاء، ووجد اأفراد لزموا الفرا�س مر�صًا، ثم اأبلوا بعد يوم اأو اثنن...«.

عبارة  اإن  اآخر.  �صياق  من  بدًل  القول  ي  �صياق  و�صع  من  تتولد  هنا،  ال�صخرية،  اإن 
خال�صة،  ج�صدية  نكهة  ذات  اثنن...«  اأو  يوم  بعد  اأبلوا  ثم  الفرا�س،  لزموا  اأفراد  »ووجد 
يكون ا�صتعمالها ي العادة للحديث عن اإن�صان اأرهقه العمل، اأو اأ�صيب بالزكام، فلزم الفرا�س 

يومًا اأو يومن.

وهكذا فاإن اإحالة م�صاعر وطنية اإى حالة ج�صدية خال�صة جعلها م�صحكة. ي�صبه ذلك 
قولنا ي و�صف اإن�صان اإنه كان �صجاعًا و�صمينًا. اإن اقران ال�صفتن، امادية وامعنوية، يجعل 

قولنا م�صحكًا.

جد ال�صيء ذاته ي فقرة اأخرى:

خطبه  وكّر�س  واملحدين  ال�صراكين  مهاجمة  عن  اجامعة  م�صجد  خطيب  »كف 
مهاجمة ماب�س الن�صاء الق�صرة واأمور تخ�صي�صية اأخرى«.

فالنتقال من م�صاألة مهمة اإى اأخرى تافهة يثر ال�صحك.
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واأما حويل احديث امبا�صر اإى حديث غر مبا�صر فهو وا�صح ي القتبا�صات ال�صابقة. 
منها:

»غر اأن امذيع طالب النا�س باأل يحزنوا، ووعد بوحدة �صحيحة... اإل اأن هناك من م 
ي�صدق، فبكى ما ا�صتطاع البكاء...«.

امذيع ي�صدر اأوامر ل مكن اأن تطاع؛ اإذ طالب النا�س باأل يحزنوا، وكاأن احزن ياأتي 
قادرًا  يكن  م  �صحيحة  وحدة  بقيام  حددة  وعودًا  يعطي  كما  م�صاد.  باأمر  وينتهي  باأمر 
على حقيقها. اإنه م�صحك ي اأوامره ووعوده. وكذلك كانت ا�صتجابة ام�صتمعن؛ فبدًل من 

اكت�صاف حماقة امذيع انخرطوا ي البكاء.
عندما نتاأمل هذه العبارات جيدًا نكت�صف اأن حماقة امذيع ات�صحت لنا ب�صبب ا�صتعمال 
تقنية القول غر امبا�صر. يكفي اأن نعيد هذه العبارات اإى اأ�صلوب اخطاب امبا�صر؛ اأي نقل 
كام امذيع كما قاله، حتى يت�صح لنا اأنه فقد طابعه ام�صحك، واأ�صبح جرد مادة اإعامية 

عادية ل تثر ال�صخرية.
�صالة، ويك�صف عن حرية داخلية متاز بها  اإن ا�صتعمال اموؤلف لهذه التقنية يتميز بالأ

.ÜƒgƒŸG ¿ÉæØdG

ثر القوي ي امتلقي؟ ولكن، ماذا تثر هذه التقنية مثل هذا الأ
جابة عند باختن. يرى باختن اأن كل قول يفر�س م�صتمعًا. اإن هذا  اأعتقد اأننا جد الإ
هذه  خال  من  اموؤلف  فعله  الذي  فما  وم�صمونه.  القول  �صياغة  اأ�صلوب  يحدد  الفرا�س 

التقنية؟
لقد األغى هذا الفرا�س، فبدا القول جانيًا.

ي�صتعملها  التي  تلك  تي�صر عن موهبته، هي  ا�صتخدمها  التي  التقنيات  اأهم  رما كان 
ي اإقامة العاقات بن امفردات التي ت�صكل ام�صهد. اإن تلك امفردات غر حالة اإى بناء 
ذهني، اإل كاإطار عام، ول اإى احبكة الروائية، بل اإى ردود الفعل التلقائية. اإن هذا منح 

الرواية طزاجة متجددة.
دمرته  الذي  اج�صر،  تعر  اأن  حاول  كانت  عجوز  لمراأة  و�صفه  ي  الراوي  يقول 

خرى من النهر: �صرائيلية، اإى ال�صفة الأ الطائرات الإ
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»... ورغم اأنني �صمعت دائمًا من يتحدث عن �صفرة الوجوه اخائفة، فلم يحدث اأن 
راأيت وجهًا �صغرًا كهذا، م�صفرًا مامًا كق�صرة ليمونة«.

الوجه اخائف ك�صورة  العيانية: �صفرة  الذاكرة والواقعة  اموؤلف يقيم عاقة بن  اإن 
وظيفة  امعطين  بن  العاقة  لهذه  اإن  ال�صغر.  �صفر  الأ الوجه  وهذا  الذاكرة  ي  ر�صخت 
اإى  حال  وعينا(  )ول  وعينا  ي  القائمة  فام�صلمات  حددة؛  )معرفية(  اإب�صتمولوجية 

م�صمونها الواقعي ليتم نفيها اأو تاأكيدها.

اإن قا�صًا مثل يو�صف اإدري�س، مثًا، ي�صعى اإى حطيم قبلياتنا؛ اأي اأفكارنا الثابتة عن 
العام. ف�صورة ال�صفاح الرهيب ي خيال الطفل تنهار عند روؤيته، كان �صئيل احجم، كما 
الغريب,  روايته  ن زوجته تخونه. هذا ي  لأ ينتحب  يراه  النهيار عندما  تعاي مزيدًا من 
اأما ي روايته الق�صرة قاع امدينة فن�صاهد القا�صي، رمز الوقار والعدالة، وقد حّول اإى 

مراهق يختل�س النظرات اإى فخذي اخادمة، وهي م�صح الباط.

نها تقودنا اإى جوهر امعرفة؛ اإذ هي لي�صت جرد معلومات  وهذه وظيفة اإب�صتمولوجية لأ
يح�صى بها الدماغ، بل اقراب تدريجي وم�صتمر نحو احقيقة. يتم ذلك من خال حطيم 
فارغة،  اأ�صكال  جرد  واأ�صبحت  الواقعية،  معطياتها  عن  ان�صلخت  قدمة،  معرفية  اأطر 
وا�صتحداث اأطر جديدة انبثقت من الواقع لتوها. وبكلمة اأخرى فاإن امعرفة عملية مت�صلة، 

م�صتمرة اإى ما لنهاية، تقوم على حطيم القدم وبناء اجديد.

�صوف نورد مثاًل اآخر يك�صف زاوية جديدة من هذه التقنية:
»على ام�صلبات ترتفع لفتات الدعاية النتخابية:

�صام حت قبة الرمان، انتخبوا...( )�صوت الإ
)اإليكم مر�صح العمال والفاحن، مثل الكادحن...(

)من اأجل الق�صاء على ال�صتعمار وال�صهيونية، انتخبوا...(

راأيت ماب�س الن�صاء ي الفرينات، األوانها عديدة وكلها معرو�صة ب�صكل خاب«.

الب�صر  الن�صاء. حا�صة  اأوى: الافتات النتخابية، وماب�س  انطباعات  اأمام  اإننا هنا 
وبن  للمر�صحن  التهريجية  ال�صاخبة  الدعاية  بن  الت�صابه  الثنن.  بن  العاقة  اأقامت 

العر�س اح�صي )اخاب( ماب�س الن�صاء، يجمع بينهما.
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»وراأيت مزيدًا من الافتات: )من اأجل حياة برمانية دمقراطية �صليمة، انتخبوا...(، 
بد«. وتذكرت عائ�صة. لقد اأ�صعتها اإى الأ

هنا يتبع اموؤلف توارد خواطر الراوي، ف�صياع احياة الرمانية ذّكره ب�صياع عائ�صة. 
طوار: نرى ذلك اأي�صًا ي رد فعل الراوي على حديث ال�صاب غريب الأ

»�صرح ي اأن الزعيم م يجن، وم ترجف خلجة واحدة فيه حن واجه اموت. واأفادي 
اأن الزعيم اأعدم ن�صف واقف على ركبتيه. فده�صت، وكنت اأعتقد اأنهم يعدمون واقفن«.

�صا�صية،  األ تذكرنا هذه ال�صتجابة برد فعل مر�صو ي الغريب، حن اأهمل ام�صاألة الأ
وهي موت اأمه، وان�صغل ي حديد اليوم الذي ماتت فيه؟ فما هي دللة هذا النحراف عن 

�صا�صي؟ امو�صوع الأ

القر  الراب ي  يهيلون  يراهم  والده.  دفن  الطفل  ي�صهد  لفوركي  الذاتية  ال�صرة  ي 
مع  ال�صفدعة  جرفوا  اإنهم  يقول  ال�صبب،  عن  ي�صاألونه  وعندما  البكاء.  ي  فياأخذ  امفتوح 

ّنبته جدته وقالت له اإن عليه اأن يبكي موت اأبيه، ل موت ال�صفدعة. الراب، فدفنوها. فاأ

الواقعي  الرتباط  على  يدلنا  نه  لأ واحقيقي،  الواقعي  �صوتنا  هو  هنا،  الطفل،  اإن 
عجاب ب�صجاعته، وبن  لتداعياتنا. اإن ال�صرورة التي حتم الرتباط بن موت الزعيم والإ
ب وبكاء الطفل، هي �صرورة  اأمه والتفجع الفوري عليها، وبن موت الأ علم مر�صو موت 
للموا�صعة الجتماعية. فعر  للقف�س احقيقي  تلقائية  اإخ�صاع تداعيات  يتم فيها  ق�صرية 
القيم  نلغي احياة م�صلحة  اأننا  اموا�صعة، ي�صبح ما يحدث واجب احدوث؛ معنى  هذه 
كما  التجربة  عن  يعر  دب  الأ هل  امطروح:  ال�صوؤال  ي�صبح  هكذا  ال�صارمة.  الجتماعية 
ع�صناها، اأم تتم م�صادرتها خ�صوعًا للطقو�س الجتماعية؟ اإن تهمة قتل البدوي جد رافدًا 

لها ي ماحظات مدير ماأوى العجزة حول �صلوك مر�صو خال جنازة اأمه:

»وردًا على �صوؤال اآخر، قال اإنه فوجئ بهدوئي يوم دفن والدتي، ولقد �صئل عما يعنيه 
بقوله )هدوء( فنظر امدير اإى حذائه، وقال اإي م اأبد الرغبة ي م�صاهدة اأمي، وم اأبك 

مرة واحدة عليها، واإنني ذهبت فورًا اإثر دفنها، دون اأن اأنحني بكل حوا�صي فوق قرها.

وقال اإن �صيئًا اآخر فاجاأه اأي�صًا؛ فقد ذكر له اأحد م�صتخدمي اجّناز اأنني كنت اأجهل 
نريد  »اأخرًا،  يت�صاءل:  امحامي  التهامات حدًا جعل  وتبلغ هذه  العمر«.  اأمي من  تبلغ  كم 
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اأن نعرف ما اإذا كانت التهمة اموجهة اإى موكلي هي دفن اأمه، اأم قتله رجًا؟«، في�صرخ 
امدعي العام: »نعم، اإنني اأتهم هذا الرجل باأنه دفن اأمًا بقلب جرم«.

فما هي خطيئة مر�صو احقيقية؟

اإنه وقد فقد القدرة على فهم امنظور، اأو ُبعد ام�صلمات الجتماعية، قد خ�صع مامًا 
لتداعياته التلقائية، واأ�صبح �صلوكه نتاج روؤية يظهر فيها العام وقد ات�صم ببعدين. وهكذا 
ق�صى هي اأنه م  ن�صتطيع القول اإن خطيئة مر�صو الكرى التي م ت�صخيمها اإى احد الأ

يخ�صع تداعياته للموا�صعة الجتماعية.

عند تي�صر، ي هذه الرواية، ل تقيم تداعيات الراوي اعتبارًا للموا�صعة الجتماعية، 
ول للمنطق الجتماعي الذي نطلق عليه �صفة اح�س ال�صليم. دعونا نقراأ هذه امقاطع من 

:ájGhôdG

عن  غائبة  كانت  الغرفة...  ي  معه  تنام  يح�صرونها  التي  اخادمة  اأن  عربي  »ولحظ 
بلذة.  خاله  فجا�س  جدًا،  نظيف  الداخلي  ج�صدها  اأن  واكت�صف  عراها  ثم  لفرة.  ح�صه 

ويبتئ�س حن يرى اأن وجهها، بعد اأن ترتدي ماب�صها، و�صخ جدًا...«.

كل  مدر�صتها  تغدو  �صمراء  �صبية  بعيد  من  اأحب  الوجه،  و�صخة  ظلت  اخادمة  ن  »ولأ
�صباح ي اميعاد نف�صه...«.

وى للراوي، التي حددها منطق تداعياته اخا�س. اإنها حيلنا  هنا جد النطباعات الأ
اإى تداعياتنا نحن، حن ل يحكمها منطق ام�صلمات والطقو�س؛ اأي عندما نكون اأحرارًا. 

دب اجيد يحررنا. كيف؟ �صن�صرح ذلك بعد قليل. وبهذا امعنى ن�صتطيع القول اإن الأ

من�صجم؟  مفهومي  �صياق  ي  امتفرقة  اماحظات  هذه  ن�صع  اأن  ن�صتطيع  هل  ن،  والآ
�صنحاول ذلك.

رباطًا  نقيم  عندما  اليوم  منذ  اأنت  ي  تي�صر  ا�صتخدمها  التي  التقنيات  اأهمية  نتبن 
دب، واأخطرها، اأنه يجعلنا  دب، وجماليته. اإحدى وظائف الأ بينها وبن م�صاألتن: وظيفة الأ
نعي�س جارب حياتنا اليومية مرة اأخرى، ولكن بروؤية وفهم ختلفن. اإن جاربنا اليومية 
نها حالة دومًا اإى اإطار مرجعي متكل�س، فقد م�صمونه الواقعي واأ�صبح �صكًا  م�صتلبة لأ
الجتماعية  اموا�صعة  على  نطرح  اأن  يكفي  الجتماعية.  ام�صلمات  طار:  بالإ واأعني  فارغًا، 
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بالطبع،  ال�صكل،  لهذا  اإن  اميت.  ال�صكل  هذا  فراغ  لنا  يتك�صف  حتى  واحدًا  منطقيًا  �صوؤاًل 
�صا�صي م�صمون قمعي. م�صمونه، ولكنه اأوًل لي�س ما يدعيه، وثانيًا: م�صمونه الأ

مثال ذلك اأننا نوافق على اأن تعمل الفتاة موظفة. وقد يكون من مقت�صيات عملها اأن 
جل�س مع واحد من زمائها ي حجرة واحدة مغلقة، ل يدخلها اأحد اإل باإذن. ذلك مقبول 
مامًا. ولكن حن يدعوها هذا الزميل اإى �صرب فنجان قهوة ي مكان عام، فاإن موافقتها 
ت�صبح ف�صيحة. هذا هو منطق اموا�صعة الجتماعية: اخلوة مع رجل ل�صت �صاعات يوميًا 

عن �صيء م�صتنكر. اأمر مقبول، واجلو�س ي مكان عام اأمام مئات الأ

ما هو ام�صمون احقيقي لهذه ام�صلمة امتناق�صة؟

تاأتي  اإنتاج با حقوق. فخلوتها مع الرجل  وراء ذلك ا�صتعباد امراأة واعتبارها و�صيلة 
بامال، وجلو�صها ي مقهى يحقق العك�س، ويعطيها حق الراحة وامتعة، وهذا اأمر غر مقبول. 
اإن ام�صلمة الجتماعية بت�صلبها وعنجهيتها تخفي م�صمونها الوح�صي بغاف من احر�س 

على �صرف امراأة و�صمعتها.

وهكذا ت�صبح ردود فعلنا واأفكارنا وانفعالتنا مقننة. اإننا نلغي اأبعادها ونقت�صر على 
ردود الفعل التي حددتها القيم ال�صائدة. اأما الكيفية التي يتم بها ذلك فتنقلنا اإى البحث 
ن�صان، وهذا البحث يحتاج اإى متخ�ص�س. يكفي اأن نقول اإن  ي اآلية اجهاز الع�صبي لاإ
اأو ينحرف نتيجة لكوابح ي اجهاز الع�صبي  فكار، يتوقف،  حداث والأ التداعي احر، لاأ

م�صدرها القمع الجتماعي بكل اأ�صكاله.

دب اجيد: اإنه يقدم لنا جاربنا اخالية من احياة  من هنا ترز الوظيفة اخطرة لاأ
 …hGôdG  ¿CG اليوم  اأنت منذ  رواية  نقراأ ي  فعندما  بطاقة معرفية هائلة.  لي�صحنها  وامعنى 
ن وجهها يك�صف عن و�صاخته عندما ترتدي ماب�صها، فاإن الرواية  زهد ي ج�صد اخادمة لأ
جردنا من م�صلمة طبقية وتك�صف لنا رغباتنا احقيقية. كذلك فاإن العقل الطق�صي يقبل 
خطبة امذيع احمقاء: ل حزنوا، �صاأحقق لكم وحدة �صحيحة. ولكن مجرد اأن ن�صوغها 
ن اموؤلف قد غر ال�صكل  على �صكل خطاب غر مبا�صر يكت�صف العقل اخامل اأنه انخدع، لأ

النمطي للخطاب. فلم نعد ي خطبة امذيع م�صمرين كم�صتمعن، بل اأ�صبحنا نقادًا.

دعونا نقراأ:
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»وقال لنف�صه: اأحب اأن اأحمل و�صم دولة عظيمة. اأنا متاأكد من هذا. غر اأن الكرا�صات احزبية 
ت�صجره. لقد عرف اأنها مت�صابهة، ول معنى لتوزيعها كل اأ�صبوع. ي�صقط ال�صتعمار. نعم، لكن كيف؟ 

م تكن الكرا�صات مف�صلة، وم حمل له الكتفاء«.

لقد اأدرك اأن احزب الذي ادعى اأنه ال�صكل امائم للم�صامن اجديدة، احا�صرة وام�صتقبلية، 
قد اأ�صبح �صكًا فارغًا؛ تكرارًا لقول مبهم، ل يحيلك اإى واقع اأو اإى ذاتك، بل اإى نف�صه كاإطار 
مرجعي. اأ�صبح طق�صًا اجتماعيًا. لذلك كان مفهومًا اأن ي�صتقيل من هذا احزب. اإنه بذلك يحتج 
جاوزًا  دب،  الأ خال  من  احياة،  ت�صبح  بهذا  عليه.  الحتجاج  اإى  ويدعونا  ال�صكل،  فراغ  على 
ن�صان ينفتح على معرفة ل نهائية. وهذا ما و�صفناه قبل قليل باأنه »عملية« مييزًا لها  م�صتمرًا. فالإ

عن تكدي�س امعلومات.

hاأنت منذ اليوم ل تكتفي ب�صياغة احدث اليومي ي �صكل جديد، بل منحنا حرية التداعي، 
التي يوقفها ما ي�صمى عادة اح�س ال�صليم. فهي حن تطلق حرية دفع الواقعة العيانية اإى كامل 
ترابطاتها وتداعياتها، فاإنها حر�س اآلية اأخرى على العمل بكامل طاقاتها، نعني بها »اآلية العقل«، 
التي ينفتح اأمامها جال ام�صي ي حاكماتها حتى نهاياتها امنطقية. اإن العقل يفعل ذلك بعد اأن 

�صكال امتحجرة التي تكتم اأنفا�صه. يكون قد امتاأ بام�صامن احية التي تخل�صت من عبء الأ

دب، التي حددناها بقولنا اإنها وظيفة معرفية، فماذا  هذا عن عاقة هذه التقنيات بوظيفة الأ
عن عاقتها بامعطى اجماي؟

دب جزء من جماليته. ولكننا  دب وجماليته ف�صل تع�صفي. فوظيفة الأ الف�صل بن وظيفة الأ
ديب  ي�صاح اجماي. يعني، اإ�صافة اإى الوظيفة، الكفاءة التي ينقل بها الأ ن�صتعمل هذا الف�صل لاإ
جربته اإى امتلقي. وا�صتعمال التقنيات التي ذكرناها كان، بهذا امعنى، جميًا. اإنها حدد التجربة 
اليومية، فتثر خيال امتلقي ووعيه لتجربته اخا�صة. اإنها تعر�س الوجوه اجديدة للحدث فتوقظ 
جهازًا ع�صبيًا تعّود التكرار، وبالتاي تعّود تلقي وقائع احياة وهو ن�صف نائم. ولكنه ي�صتيقظ اأمام 

اِجَدة.

وبكلمة اأخرى، فاإن جمالية هذه الرواية تكمن ي طزاجتها، ي ك�صفها لواقع نعي�صه، ولكننا ل 
نعرفه. اإن هذه الطزاجة بالذات هي التي جعل من القارئ مبدعًا.
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حمد العامري

النحات العراقي حمد غني حكمت: 
�سطورة �ل�سعبية  مو�سيقى �خ�سب وف�ساء �لأ

زميل، كما لو اأنه  م تفارقه البت�شامة قط ي حياة عّبدها مو�شيقى اخ�شب ورنن الإ
كر اإخل�شاً  يختب اخلق من جديد عب حوارات ل تنتهي ي امادة وال�شكل، لكنه كان الأ
نثى ي طبيعة خطوطه، اخطوط اللينة التي تن�شرب من رائحة اخ�شب ليوؤثث  مو�شيقى الأ

لنا كائنات ع�شقناها وهي ماثلة ي ف�شاء العر�س والبيوتات البغدادية والعمانية.
كر حركة ي تو�شيف  وى �شامتة لكنها الأ اأ�شكال تتحرك من الداخل لتبدو للوهلة الأ

ن�شاي. وجودها الإ
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حمد غني حكمت )بغداد، 1929–2011), 
تخرج من معهد الفنون اجميلة ي العام 1953. 
هناك،  النحت  ليدر�س  روما  اإى  ذهب  ثم  ومن 
الفنون  اأكادمية  من  النحت  دبلوم  على  وح�صل 
اجميلة فيها ي العام 1959. وح�صل على دبلوم 
اميداليات من مدر�صة الزكا ي روما عام 1957. 
ووا�صل الخت�صا�س ي �صب الرونز ي فلورن�صا 
عام 1961. وهو ع�صو موؤ�ص�س ي جماعة الزاوية 
بغداد  جماعة  ي  وع�صو  الواحد،  البعد  وجمع 
اأ�صهم  بغداد  اإى  عودته  واأثناء  احديث.  للفن 
م�صاركاته  عر  العراقي  النحت  حركة  تفعيل  ي 
ال�صخ�صية  امعار�س  من  العديد  ليقيم  العديدة، 
اإى  والبحرين،  وعمان  وبغداد  وبروت  روما  ي 
من  نحات  اأح�صن  جائزة  على  ح�صوله  جانب 

[موؤ�ص�صة كولبنكيان] عام 1964.

هذا الفنان م يدرك اأبدًا حجم الزمن الذي 

باإزميل  حلمه  حامًا  ظل  لذلك  روحه،  على  مر 
ر�صيق اأخرج لنا من اخ�صب ال�صامت روحًا وثابة 
ومناخًا اإن�صانيًا وثقافيًا متلئًا باحب والقلق على 

حد �صواء.
هائلة  جموعة  خلفه  حكمت  النحات  ترك 
ي  واجداريات  اجمالية  والن�صب  التماثيل  من 
�صهرزاد  ماثيل  اأهمها:  العربية،  العوا�صم  �صتى 
وحمو  حرامي،  ربعن  والأ بابا  وعلي  و�صهريار، 
ال�صاعر  ومثال  الطب،  مدينة  وجدارية  رابي، 
وكهرمانة  احرية  ون�صب  امتنبي،  الطيب  اأبي 
بغداد،  اأمانة  قبل  من  بها  كلف  اأخرى  وجارب 
منها م�صباح عاء الدين ال�صحري الذي �صيو�صع 
الوطني،  ام�صرح  من  بالقرب  الفتح  �صاحة  ي 
�صاحة  �صيو�صع ي  بغداد  �صموخ  اآخر عن  ومثال 
ندل�س، ومثال عن اإنقاذ م�صلة التاريخ العراقي  الأ
نافورة  و  امن�صور،  منطقة  حدائق  ي  �صيو�صع 
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ي  �صتو�صع  الدين  جمال  م�صطفى  �صعرًا  حوي 
ي  اأخرى  جمالية  ون�صب  الكاظمية،  منطقة 

البحرين وعمان عر م�صروع اممر التاريخي.
�صلوبية ام�صتقاة من  تظهر اأعماله �صماتها الأ
ال�صومري  النحت  تاريخ  والعام؛  اخا�س  تاريخه 
واإيقاعات  الطينية  والرقم  �صطوانية  الأ ختام  والأ
�صامية. وقد �صاغها مهنية  الزخارف العربية الإ
التي  امعا�صرة  كل  عنا�صرها  من  فاأخرج  عالية 
ي  عمًا  ينجز  فلم  اليومية،  حياتنا  ي  تتحرك 
ال�صرق؛  مرتكزات  اإى  م�صحوبًا  وكان  اإل  حياته 
اأجزه  ما  مو�صوعيًا  معادًل  ت�صكل  مرتكزات 
نقوله  ما  لدينا  نعم،  باأعماله:  ليقول  الغرب 

بالنحت والر�صم. هذا هو حكمت الذي ظل وفيًا 
لتاريخ اأمته.

البواب امفتوحة على احياة 
وحكاياتها  بواب  بالأ حكمت  النحات  اهتم 
امفتوحة على الع�صق؛ فقد تزينت بيوتات عراقية 
على  امو�صاة  فاريز  الأ بتلك  وعربية  واأردنية 
اأبوابه  وت�صدرت  بل  ال�صرقية،  اأبوابه  واجهات 
كنائ�س ي الغرب، وهو اأول م�صلم ي�صند اإليه نحت 
اأبوابه  من  يريد  كان  هل  غربية.  لكني�صة  بوابة 
العبا�صي  الع�صر  جمال  على  مفتوحة  تكون  اأن 
�صوري؟ وهل اأراد لها اأن تكون مفتاحًا جماليًا  والآ
بواب ي  ي�صتقبل زوار البيت؟ لقد جمعت تلك الأ
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عام  والإ لل�صحافة  ديب  الأ دار  عن  �صدر  كتاٍب 
البيت  �صدر  ي  مكثت  بواب  لأ اأموذجًا  ليقدم 
كتحف فنية ت�صتهي ام�صاهدة يوميًا ما حمله من 
والتوريقات  اخطوطي  الفعل  ي  بنائية  اأ�صرار 
فقد  ال�صرقية؛  اح�صارات  من  ام�صتقاة  النباتية 
وق�صائد  لع�صاق  مرا�صيل  بواب  الأ تلك  حكت 

عظم ال�صعراء. م�صهورة لأ
الفعل  منطق  اجميل  باما�صي  تغنت  اأبواب 
اجماي ي اح�صارات العربية الغابرة، اأثثت لنا 
ج�صد  ي  نتلم�صها  �صحرية  بتعاويذ  م�صفوعًا  بيتًا 
وت�صابكات  بحكايات  اإليك  يتقدم  باب  اخ�صب؛ 
من  لينة  جدائل  اأنه  لو  كما  حكم  بن�صيج  اأ�صبه 
مادة �صلبة مقاومة للريح، اأبواب مكثت فيها اأقوا�س 
نثى. فقد كان حمد غني حكمت �صغوفًا بحركة  الأ
قوا�س والزخارف  نثى حيث اخطوط اللينة والأ الأ
من  �صائلة  مو�صيقى  اأنها  لو  كما  امورقة  النباتية 

رائحة اخ�صب.
اأبواب اأعطت نكهة خا�صة للبيوتات ال�صرقية؛ 
بواب اإى �صحرية ما، �صحرية  اإذ تاأخذك تلك الأ
كتابات  البيوتات،  تلك  يحمي  بحرز  عاقة  لها 

حر�س الزوار وتفا�صيل تنام ي �صرير اخ�صب.
يعرف  اأ�صبح  الذي  باخ�صب  �صغوف  فنان 
اأ�صراره، يعرف اأماكن عناد اخ�صب واأماكن اللن 
�صم  الذي  اخ�صب  ذلك  مو�صوعاته؛  ليطوعها 
اإزميله  ي�صقط  فلم  الراب،  اإى  الطري  ج�صده 
اإل حن هوى ج�صده ي الغياب. ففي كل لقاءاتي 
م�صاريع  عن  ويتحدث  البت�صام  دائم  كان  معه 
اأنه م يزل �صابًا يافعًا يريد  فنية طموحة كما لو 

�صياء.  اأن يفعل كل الأ

مكن  كيف  يفكر  بها  يحل  عا�صمة  كل  ففي 
حدائق  ي  جدارية  اأجز  فقد  اأجمل؛  تكون  اأن 
املك ح�صن )رليف(، وكان يطمح كما قال ي اأن 

ي�صمم نوافر ي قاع العا�صمة عمان.

نثى التي مكث ي رائحة اخ�شب الأ

حمد  اأخل�س  التجربة  من  اآخر  جانب  ي 
فكرة  وحديدًا  ن�صانية،  الإ لكائناته  حكمت  غني 
ومنطق  النحت  مادة  ي  وجلياته  ال�صكل  تاأنيث 
اأو اخ�صب و�صوًل  �صواء كانت من الرونز  امادة 
النحتي(.  لل�صكل  وي  الأ )الر�صم  ال�صكت�س  اإى 
قوا�س  الأ تداخل  فكرة  عر  اإناثه  مظهرت  فقد 
نثى  الأ لتظهر  النحتي  اخط  ي  اموجة  وليونة 
الريح  نح�س  متحركة،  عا�صفة  كاأنها  وحدتها  ي 
يحرك �صالها وهو جزء من التحايل على �صابة 
امادة، ونرى اإى نحته للكائنات اجمعية )عائلة 
تاأكيد  ي  لرغباته  حقيقه  فن�صهد  ن�صان(  الإ
بن  اخطوط  تداخات  عر  اللن  اخط  مادة 
ي  من�صجمة  واحدة  وحدة  تبدو  كي  �صكال  الأ
يدي  اإيقاعها ومو�صيقاها الداخلية والظاهرة. فالأ
لي�صكل  الرق�س  ي  الت�صابك  من  حالة  تبدو 
قيمها  ي  متما�صكة  واحدة  روحًا  النحتي  العمل 
توؤجج  وخطوط  الق�صيدة  ي  مكث  الفنية.نحت 
امو�صيقى، لتحرك ريحًا كامنة ي امادة، ور�صاقة 
النحتي  لل�صكل  الطولية  الن�صب  ي  مبالغاته  ي 
تاريخ  ي  امتعارف  اجماي  وكتاف  الأ متجاوزًا 
اآدمية  م�صات  كما  �صكال  الأ تلك  فبدت  النحت، 

uفق البعيد م�صاك بالأ حاول الإ



مقطع بخط يد غالب هل�صا من الف�صل الرابع من رواية الروائيون.
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�ل�سينما �لت�سجيلية: �لدر�ما و�ل�سعر

وتابع  عرفه،  اأن  بعد  عنه  وكتب  عنه،  يكتب  اأن  قبل  ال�صينما  عام  مدانات  عدنان  عا�س 
اأربعة عقود حتى اليوم. ولذلك م يكن النقد ال�صينمائي عنده مهنة،  الكتابة وامعاي�صة، منذ 
بقدر ما كان منهجًا ي احياة؛ ذلك اأن ال�صينما �صّكلت �صخ�صيته، وحّددت اأ�صكال م�صاءلته 
ن�صان ال�صينمائي« لكان عدنان  للفن والثقافة والواقع معًا. ولو عرف النقد م�صطلحًا عنوانه: »الإ
ن�صان، الذي ي�صائل »الفن ال�صابع« وي�صاأله، منتهيًا اإى ذاكرة قوامها ال�صورة وامونتاج  ذلك الإ
»ال�صالت«  اإى  الذهاب  اأدمن  من  اإل  قيمتها  يدرك  ل  التي  »امل�صقات«  وتلك  وال�صيناريو، 

ال�صغرة والكبرة.

مراجعة:في�شل دّراج
النا�شر: موؤ�ش�شة عبد احميد �شومان )2011(، )260 �شفحة(

تاأليف: عدنان مدانات
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اختياره،  عن  ال�صينمائي«  ن�صان  »الإ اأخر 
كما اأَخر عن مار�صة الختيار، ي �صرة ُكتبية، 
 ,1974 عام  �صدر  ال�صينما،  عن  بحثًا  ت�صمنت 
hوعي ال�شينما الذي �صدر عام 2010، واأكر من 
لكن  التاريخن.  هذين  بن  �صدرت  كتب  ع�صرة 
ال�صمت،  اإى  ميل  الذي  ن�صان  الإ ذلك  عدنان، 
اأن  اأراد  ما  اإى  فذهب  بالدرا�صات،  يكتِف  م 
لل�صينما  »�صيناريو«  من  اأكر  فو�صع  اإليه،  يذهب 
ن�صر  على  ا�صتطاع  ما  وعمل  معًا،  والتلفزيون 
الثقافة ال�صينمائية، و�صاهم ي ن�صاطات �صينمائية 
ت�صهد على خرته، فكان ع�صوًا ي جان التحكيم 

اأكر من مرة.
يعرف  الذي  وهو  الرجمة،  اإى  مال  وحن 
اأي�صًا.  ال�صينما  على  خياره  وقع  لغة،  من  اأكر 
فران�صي�صكو  يطاي  الإ امخرج  عن  كتابًا  فن�صر 
حوال  الأ ي  يكن  وم  غريفت،  عن  واآخر  روزي 
جميعًا بعيدًا عن اإيزن�صتن وفيلليني واأنطونيوي، 

و�صوًل اإى �صاح اأبو �صيف ويو�صف �صاهن.
 Éªæ«°ùdG خر  الأ مدانات  عدنان  كتاب  ي 
الذاكرة  يوقظ  ما  وال�شعر  الدراما  الت�شجيلية: 
ي اأكر من اجاه. هناك التقدم الذي كتبه قي�س 
الذي  امغرب،  اموهوب  العراقي  ذلك  الزبيدي 
اأخرج ذات مرة اليازري، اماأخوذ من عمل حنا 
مينة، وتابع م�صارًا جتهدًا يحت�صد فيه الغراب؛ 
ذلك اأنه كان يعمل ي امتاح ل ي ما يريد. وياأتي 
الجاه الثاي من »ثقافة اللتزام«، التي تقا�صمها 
الدور  مع  وتعاملت  وغرهما،  والزبيدي  مدانات 
اقرب  فقد  عالية.  بجدية  للثقافة  الجتماعي 
اإبداع  ا�صتطاعا، من كل  الفنانان، قدر ما  هذان 
عادلة،  حياة  ي  الن�صان  بحق  يعرف  �صينمائي 

بداع  اأكان ذلك ي »اأيام ال�صباب« اأم كان ذلك الإ
ينتمي اإى دزيفا فرتوف، ال�صوفييتي الذي كتب 
�صفحات رائدة عن الفيلم الت�صجيلي. اأما الجاه 
وكوبا  فل�صطن  من  ياأتي  له،  حدود  فا  الثالث 
ردن ويحّلق كما ي�صاء ثم  وباد ال�صرب ومر بالأ

يحّط ي لمكان.
ومع اأن مدانات طليق ي حياته ومار�صاته، 
جال  ي  يدور  اأن  اجديد  كتابه  ي  اأراد  فقد 
له  متميز  فن  هي  التي  الت�صجيلية،  ال�صينما 
جميع  على  اموزعون  وبناته  واأ�صوله  قواعده 
مو�صوع  يتعلق  »اإذن،  التمهيد:  ي  يقول  زمنة.  الأ
تعبر  كو�صيلة  الت�صجيلية  بال�صينما  الكتاب  هذا 
فا  �صحيح؛  خر  الأ والقول  حديدًا...«،  فنية 
ما  وي  غره،  عن  مييزه  ي  اإل  بداع  لإ وجود 
داخل  يتحقق  بداع  الإ كان  لو  كما  عنه،  يف�صله 
التمييز، ل ي النفتاح على م�صارف عامة. ومن 
الت�صجيلي  الفيلم  مّيز  دللة  عن  الك�صف  اأجل 
الذين  العرب  الفنانن  من  ثاثة  عدنان  حاور 
�صاحب  خليفي  مي�صيل  الفل�صطيني  مار�صوه: 
اإى  فيه  عاد  الذي  ذكريات خ�شيبة،  �شورة من 
وامخرج  اأر�صهم،  براب  اختلطوا  فل�صطينين 
عبور,  التون�صي حمود بن حمود �صاحب فيلم 
نبيل  ال�صوري  مع  فاأجراها  الثالثة  امقابلة  اأما 
امالح، الذي اأخرج بقايا �شور اماأخوذ من رواية 
عدنان  اختار  ذاته.  العنوان  حمل  مينة  حنا 
اأعمالهم  عن  وحاورهم  مبدعن،  خرجن 
بداعية وفيها، كا�صفًا عن منظورهم ومنظوره  الإ
عن  وا�صحة  �صورة  خر،  الأ التحديد  ي  ومقدمًا 
فام يختلط  دللة الفيلم الت�صجيلي. ففي هذه الأ
التوثيقي بامتخيل، دون اأن يعني ذلك اأن اأحدهما 
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ن معنى التوثيقي، �صينمائيًا،  متفوق على غره، لأ
يتاأتى عن توظيفه الفني ل عن »�صدق الوثيقة« اأو 

زيفها.
عوام  ي  يدور  ال�صينمائي«  ن�صان  »الإ ن  ولأ
عدنان  لم�س  زمنة،  الأ امختلفة  ال�صينما 
»كا�صيكيات ال�صينما ال�صامتة« مذكرًا من بعيد 
ا�صمه  ورد  الذي  كاليغاري«  الدكتور  »مق�صورة  ب� 
منتقًا  ال�صينما،  عن  نظرية  درا�صات  ي  مطّوًل 
رادة الذي بدا ذات يوم كما  انت�شار الإ اإى فيلم 
قدمت  والذي  مانية،  الأ للنازية  دعاية  كان  لو 
من  انطباعات  فيلمها  ريفن�صتال  ليني  خرجته 
من  بلغت  قد  وكانت   ،2002 العام  ي  اماء  حت 
العمر مئة عام. غر اأن عدنان، الذي يتجّول طليقًا 
ي جاله، ل يلبث اأن ينتقل اإى اللبناي برهان 
علوية ويعلق على فيلمه مازن والنملة (2009), 
وبن  وال�صينما،  ال�صعر  بن  العاقة  عن  كا�صفًا 
يحاور  الفنون  ن  لأ الفنون،  من  وغرها  ال�صينما 

بع�صها بع�صًا.
ي�صتكمل عدنان ماحظات تنو�س بن التعليق 
هما  لبنانين،  فيلمن  اإى  باإ�صارات  والنطباع 
ي  هلية  الأ احرب  عن  و�صهادتان  فنيان  عمان 
اللبناي«  »النهار  ناحية، وعن عاقة  لبنان، من 
الفيلم  ي  كان  رما  �صرائيلية.  الإ بالتهديدات 
مي�صيل  حوار  اإى  عدنان  دعا  ما  الوثيقة   –
خليفي، واإى التعليق على عملي اللبنانين: فيليب 
اأن  ذلك  حجي؛  وجوانا  جريح  وخليل  عرقتنجي 
»التوثيقي« يذهب مبا�صرة اإى م�صاغل الب�صر، اأو 
فيلم  الذي يحكم على  مر ذاته هو  والأ ماآ�صيهم. 
فيه  لكن  بال�صرورة،  ت�صجيليًا  لي�س  فهو  كوبي؛ 

عليها،  ويفي�س  الت�صجيلية  ال�صينما  به  تقول  ما 
روم  ال�صوفييتي ميخائيل  فيلم  وكذلك احال مع 
زمانه  ي  حظي  الذي   ،)1965) عادية  فا�شية 

بتقدير كبر.
ال�شينما الت�شجيلية:  وجه مدانات ي كتابه 
الت�صجيلية،  ال�صينما  اإى  حية  وال�شعر،  الدراما 
اأنها  ذلك  وتتجاوزه؛  امعي�س  الواقع  تقارب  التي 
جمالية  باأدوات  بتاأويله  وتقوم  الواقع  تر�صد 
متنوعة. اإنها »�صعر الوقائع« بلغة امخرج الت�صجيلي 
تبداأ  ل  ولهذا  فرتوف.  دزيفا  الكبر  ال�صوفييتي 
بال�صينما  مقارنة  �صغرًا«  »جن�صًا  ال�صينما  هذه 
م�صتقل  �صينمائي«  »جن�س  هي  اإما  الروائية، 
ووا�صح الهوية، تاأخذ من ال�صينما الروائية مفهوم 
فنية تقرب من  بلغة  وتعيد �صياغته  »احقيقة«، 
الت�صجيلي  ال�صينمائي  عليها  يطلق  ولهذا  ال�صعر. 
»�صمر  �صفة  ايفن�س  يوري�س  امبدع  الهولندي 

ال�صينما«.
ال�صينما  على  يثني  وهو  مدانات،  رجع 
 …òdG  ,1939 عام  قول فرتوف  اإى  الت�صجيلية، 
بالكامرا  بل  بالري�صة،  ل  اأجيء  »اإنني  فيه:  جاء 
اأن  واأريد  اكتماًل،  كر  الأ باجهاز  ال�صينمائية، 
حقيق  وبهدف  فني  بهدف  الطبيعة  ي  اأتوغل 
اكت�صافات اأموذجية فنية والو�صول اإى احقيقة 
الفيلم،  �صريط  على  بل  الورق،  على  ل  الثمينة، 
التجربة«  طريق  عن  امراقبات،  طريق  عن 
(137ひ(. تن�صد ال�صينما الت�صجيلية، مثل كل فن 
معرفة  القول،  �صح  اإن  احقيقة،  جمالية  كبر، 
اإى مدارات  لزومًا،  ينتهي،  الذي  بالفن اجميل 
احقيقة. وبهذا امعنى، فاإن ال�صينما الت�صجيلية ل 
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تقا�س بال�صينما الروائية، من حيث هي، بل تقا�س 
هذا  ولعل  به.  وتنتهي  بالفن  تبداأ  ثالثة  بعاقة 
وى ي ال�صينما  امعيار هو الذي ي�صع ال�صينما الأ
الثانية؛ فالروائي ت�صجيلي بدوره، وت�صع ال�صينما 
روائيته  له  الت�صجيلي  اأن  ذلك  وى؛  الأ الثانية ي 
الفا�صلة،  احدود  اإلغاء  وامح�صلة  به،  اخا�صة 

طاما اأن »اجميل« مازم للفنون جميعًا.
وغرها  التجارب  »هذه  الكتاب:  ي  نقراأ 
بداعية  اأعطت لل�صينما الت�صجيلية م�صروعيتها الإ
مع  بالتوازي  ام�صتقل  اجماي  الفني  ووجودها 
تكّر�س  وبالنتيجة  التمثيلية.  الروائية  ال�صينما 
ول نوع  حرى منهجان من ال�صينما: الأ نوعان اأو بالأ
بوا�صطة  العام  »تركيب«  اإعادة  على  يقوم  روائي 

اخيال، والثاي ت�صجيلي يقوم على اأ�صا�س اإعادة 
»تنظيم« مادة الواقع« )�س149).

من  متد  �صينمائية،  ذاكرة  مدانات  عدنان 
ردن، قراأ الفن  كوبا اإى فل�صطن ومن اأمانيا اإى الأ
ال�صينمائي ي زمانه، وقراأه ي تاريخ ال�صينما كله، 
خوين لومير اإى �صينما »تل الزعر«،  اممتد من الأ
وهو ي �صعيه الطويل ناقد جتهد ومتفرج دوؤوب 
»ل  فرن�صي:  ناقد  يقول  بالفنون.  مفتون  واإن�صان 
ي  الكامرا  تكون  عندما  اإل  فنًا  ال�صينما  تكون 
اأن  طويل،  زمن  منذ  مدانات،  حلم  �صاعر«.  عن 
مادة  تنظيم  ؛تعيد  ثالثة  عينًا  عينيه  اإى  ي�صيف 

u»الواقع
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بارتهايد: هيكل �لأ
�أعمدة �ر�بية ... �سقوف نووية

مراجعة:علي حافظة
النا�شر: دار عمان للن�شر )2011(، )169 �شفحة(

تاأليف: �شعيد م�شية

يحتوي هذا الكتاب على معلومات مهمة وغزيرة جدير بالقارئ العربي الطلع عليها. 
ردن.  �شدر الكتاب ي اآب 2011، ويبدو اأنه مدعوم من حملة مناه�شة اجدار العن�شري ي الأ
يحتوي الكتاب على مهيد وخم�شة ف�شول وخامة ي مئة و�شت وت�شعن �شفحة من القطع 

امتو�شط. مو�شوعات الكتاب ل تنبئ بها عناوين ف�شوله ومهيده وخامته.
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واأ�صتطيع اأن اأجمل هذه امو�صوعات ما يلي:
خ�صائ�صها  ال�صهيونية:  يديولوجيا  الآ   -1

الفا�صية وال�صمولية والعن�صرية.
العرقي  التطهر  و�صيا�صة  قيامها  اإ�صرائيل:    -2
التي مار�صتها منذ �صدور قرار التق�صيم عن 
 1947 الثاي  ت�صرين   29 ي  امتحدة  م  الأ
الدوي  للقانون  وخالفاتها  اليوم،  حتى 
عراف  وللمعاهدات والتفاقيات الدولية ولاأ

والتقاليد الدولية.
�صرائيل ع�صكريًا و�صيا�صيًا  مريكي لإ 3- الدعم الأ

واقت�صاديًا واإعاميًا ودوليًا.
�صرائيل  لإ الغربي  وروبي  الأ الر�صمي  الدعم   -4

ع�صكريًا و�صيا�صيًا واقت�صاديًا واإعاميًا.
مقاومة  ي  الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال   -5

�صرائيلي. ال�صهيونية والحتال الإ
مار�صتها  التي  اخداع  اأ�صاليب  عن  الك�صف   -6
وام�صيحية  واإ�صرائيل  ال�صهيونية  احركة 
امت�صهينة لترير قيام دولة اإ�صرائيل، وقتلها 
للفل�صطينين وطردهم من بادهم، واعتبار 
الق�صاء  يجب  اإرهابًا  الوطنية  مقاومتهم 

عليه.
اأعرف ال�صيد �صعيد م�صية باأنه اأديب وكاتب 
اأقراأها  بحثية  درا�صة  اأول  وهذه  ي�صاري.  �صحفي 
له. ولعل اأكر ما �صايقني ي قراءة الكتاب ت�صتت 
والقفز  فيه،  الواردة  الغزيرة  فكار  والأ امعلومات 
من فكرة اإى نقي�صها، وغياب الن�صجام والتن�صيق 
فكار وامعلومات الواردة فيه، والتكرار اممل  بن الأ

للفكرة الواحدة ي العديد من ف�صول الكتاب.

اموؤلف  يذكر  العن�صري،  للتمييز  تناوله  ي 
العن�صري  للتمييز  امعار�صن  �صرائيلين  الإ اآراء 
الدينية،  العن�صرية  للقارئ،  يبن  اأن  قبل 
�صرائيلية،  الإ امحاكم  ي  العن�صرية  واممار�صة 
البدو  وترحيل  �صرائيلية،  الإ اجامعات  وي 
الفل�صطينين من قراهم واأرا�صيهم، وي معاملة 
مدينة  على  الركيز  مع  الغربية  ال�صفة  �صكان 
امن�صاآت  القد�س، وتخريب  وتهويد مدينة  اخليل 
نتاجية والزراعية الفل�صطينية. ويختم الف�صل  الإ
بعنوان  العن�صري  التمييز  الذي يدور حول  ول  الأ
اإ�صرائيل  مناه�صة  حول  يدور  »التحدي«،  جانبي 
�صتيفن  كادمين  الأ اأمثال  اإ�صرائيلين  قبل  من 
بتلر،  وجوديت  ت�صوم�صكي،  ونعوم  روز،  وهياري 
هانغبي،  وحاييم  لرنر،  مي�صيل  وال�صحفين 
الفرن�صي  اليهود  الكتاب  ومن  بنفن�صتي.  ومرون 
مانية اإفلن  �صتيفان هي�صيل، والكاتبة اليهودية الأ

فالين�صكي.
يتناول  الكتاب  من  الثاي  الف�صل  ي 
ي  بداياتها  منذ  ال�صهيونية  ام�صيحية  اموؤلف 
اموؤلف  وركز  اليوم.  حتى  ع�صر  ال�صاد�س  القرن 
وعلى  والع�صرين  ع�صر  التا�صع  القرنن  على 
بن  يخلط  وهو  والإجليكانية.  الروت�صتانتية 
ام�صيحين  من  وال�صهاينة  اليهود  ال�صهاينة 
فل�صطن  ي  ثرية  الأ التقنيات  اأن  وبن  الغربين. 
وليام  دور  دينية، مرزًا  �صهيونية  دوافعها  كانت 
مريكي ي هذا امجال. ثري الأ اأولرايت العام الأ

مبا�صرة  ذلك  بعد  حرجًا  اموؤلف  يجد  ول 
ال�صاح  غوريون  بن  ا�صتعمال  عن  احديث  ي 
البيولوجي لقتل عرب فل�صطن. ثم ينتقل للحديث 
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فل�شطن  الربيعي  فا�صل  كتاب  عن  بالتف�صيل 
يتناول  وبعدها   .2008 �صنة  ال�صادر  امتخيلة 
النازية،  اأمانيا  مع  ال�صهيونية  احركة  تعاون 
قبل  من  واإعاميًا  �صيا�صيًا  وا�صتغالها  وامحرقة 
اموؤلف  وينتقل  واإ�صرائيل.  ال�صهيونية  احركة 
الدرا�صات  اإى  يعود  ثم  اله�صتدروت،  اإى  بعدها 
�صد  مور�س  الذي  العرقي  فالتطهر  التوراتية، 
عرب فل�صطن، وت�صخر الدين خدمة اإ�صرائيل، 
فعودة  العري،  دب  الأ ي  العربية  وال�صخ�صية 
جد  وهكذا  التوراتية.  الدرا�صات  اإى  اأخرى 
امعلومات  من  عجيبًا  ك�صكوًل  الثاي  الف�صل  ي 
حتل  اأن  الواجب  من  كان  التي  فكار  والأ راء  والآ
فكار  مكانها حت عناوين ثابتة تتناول جمل الأ

الواردة حته، دون تبعرها بهذا ال�صكل العبثي.
بالدرا�صات  الثالث  الف�صل  اموؤلف  يبداأ 
لها  الناقدين  اآراء  ويعر�س  ونقدها،  التوراتية 
يح�صر  اأن  يلبث  ما  ولكنه  بلكند،  ي�صرائيل  مثل: 
اإين�صتاين، ومارتن  واألرت  بورغ  اأبراهام  مواقف 
اآرندت، وهريتا �صولد حت العنوان  بوبر، وحنة 
اإى  يعود  ثم  بامو�صوع،  لهم  �صلة  ول  نف�صه، 
والدكتور  الذكر،  نف  الآ وكتابه  الربيعي  فا�صل 
جزيرة  من  جاءت  التوراة  وكتابه  �صليبي  كمال 
العرب. ويلخ�س ف�صوًل من كتاب الربيعي، مثلما 
�صام،  يلخ�س عدة كتب عن تاريخ العرب قبل الإ
ويعرج على ملكة اخزر اليهودية جنوبي رو�صيا. 
ويعر�س لتاريخ اليهود ي اأوروبا ي ع�صر التنوير 
والتا�صع ع�صر. ويعر�س  الثامن ع�صر  القرنن  ي 
كتابه  ي  فيلهاوزن  يوليو�س  ام�صت�صرق  راء  لآ
بن  �صاحي  الإ التيار  وظهور  التوراه،  اأ�شفار 
يهود اأوروبا. وينهي هذا الف�صل بالقول اإن حركة 

ع�صرة  اإحدى  اأقامت  التي  مانية  الأ الهيكل«  »بناة 
م�صتعمرة اأمانية ي فل�صطن كانت تدعو اإى اإقامة 
دولة لليهود ي فل�صطن. وهذا غر �صحيح؛ فبناة 
مان  الأ الروت�صتانت  ام�صيحين  من  هم  الهيكل 
فل�صطن  اإى  الهجرة  ب�صرورة  اعتقدوا  الذين 
قامة دولة م�صيحية فيها تعجل ي عودة ام�صيح  لإ

ر�س واإقامة ملكة الرب. اإى الأ
يعود اموؤلف ي الف�صل الرابع اإى ام�صيحية 
»امحافظن اجدد«  ال�صيا�صي  ورديفها  �صولية  الأ
ب وبو�س البن  ي عهود الروؤ�صاء ريغان وبو�س الأ
ويبن  مريكية.  الأ امتحدة  الوليات  ي  واأوباما 
على  وخطرهم  اجدد  امحافظن  �صيا�صة 
الثالث،  العام  �صعوب  وعلى  العامي  القت�صاد 
باتكائهم على الدين وتبنيهم للعقيدة ال�صهيونية، 
كادمين اليهودين دانيال بايب�س  ويو�صح دور الأ
ال�صيا�صية،  امجموعة  هذه  ي  لوي�س  وبرنارد 
الوثيقة  وعاقته  عجمي  فوؤاد  دور  عن  ناهيكم 
امحافظن  دور  بيان  ي  اموؤلف  وتو�صع  معها. 
م�صاحها  وخدمة  اإ�صرائيل  دعم  ي  اجدد 
فل�صطن  العن�صرية ي  �صيا�صتها  وت�صجيعها على 
الغربين  كادمين  الأ اإى  ينتقل  ثم  امحتلة. 
الذين تعر�صوا للقمع وال�صطهاد ب�صبب مواقفهم 
�صرائيل ول�صيا�صتها العن�صرية اأمثال:  امناه�صة لإ
ونورمان  ت�صيمرين�صكي،  واإيرفن  ت�صر�صل،  وارد 
اليهودي  �صركة  على  اموؤلف  ويعرج  فنكل�صتاين. 
ال�صحفية،  واإمراطوريته  مردوخ  الريطاي 
الن�صال  وت�صويه  اإ�صرائيل  عن  الدفاع  ي  ودورها 
الوطني الفل�صطيني، وعاقتها بامحافظن اجدد 

ي اأمريكا.
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يخ�ص�س اموؤلف الف�صل اخام�س من كتابه 
ماأ�ص�صة الت�صامن مع فل�صطن. ويبداأ باحديث عن 
الامبالة العربية الر�صمية وال�صعبية منذ اجتياح 
 1982 �صنة  بروت  وعا�صمته  للبنان  اإ�صرائيل 
امثقفن  من  ثاثة  اأن  ويرى   .2011 �صنة  حتى 
الفل�صطينين ر�صدوا هذه الظاهرة وامرحلة، هم: 
واإدوارد  دروي�س،  وحمود  خمي�س،  نومر  جوليا 
�صعيد، ثم ينقلنا اإى ربيع ال�صعوب العربية الذي 
ويرى  ال�صعبي.  امزاج  على  حادة  تغرات  اأدخل 
اأن الوعي ال�صائد ي الباد العربية يعك�س هيمنة 
ما  اموؤلف  وينتقد  والرجعية.  امحافظة  الطبقات 
جرى على ال�صاحة العربية حتى اآب 2011، ويلقي 
عليه ظاًلً من الريبة وال�صك. ويقدم اقراحات 
�صتة اأو توجهات �صتة لت�صحيح ام�صرات ال�صعبية 
الهبات  بركيز  بامقابل  ي�صيد  ولكنه  العربية. 
هذه  اأن  ويرى  الاعنف.  ن�صال  على  الوطنية 
الفل�صطيني  الن�صال  و�صعت  قد  العربية  الهبات 
على عتبة تطور نوعي، وتفكك جبهة دول العتدال 
مريكي  العربية. ومتدح باولو فريري الربوي الأ

للت�صلط  امناه�صة  واآرائه  درا�صاته  ي  الاتيني 
.OGóÑà°S’Gh

ويدعو اموؤلف اإى قيام احاد كونفدراي من 
هلية لتثقيف اجماهر �صيا�صيًا ورفع  امنظمات الأ
امقاومة  بانتقال  اأي�صًا  وينادي  الفكرية،  �صويتها 
مع  تندمج  قومية  حرير  حركة  اإى  الفل�صطينية 
اأمل  على  خرى،  الأ العربية  التحريرية  احركات 
اأن تتحول احركات ال�صعبية العربية الراهنة اإى 
التحرير  اإى  ت�صعى  واحدة  عربية  كفاح  حركة 
والوحدة  الجتماعية  والتنمية  والدمقراطية 

.á«Hô©dG

اإ�صرائيل  قيام  اأن  اموؤلف  يرى  اخامة،  ي 
كثرًا  واأن  ف�صله،  اأثبت  غربي  ا�صتعماري  م�صروع 
بالهجرة  وبداأوا  اأدركوا هذه احقيقة  اليهود  من 

امعاك�صة منها.
واأفكار  معلومات  الكتاب  ي  القول،  خا�صة 
ي  مقالت  كتبها  قد  اموؤلف  كان  ورما  قيمة، 
ال�صحف ثم جمعها ي كتاب، فجاءت متنافرة ل 

uترابط بينها
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مراجعة: مي مظّفر

فلورن�سا وبغد�د
فنون ع�ر �لنه�سة وعلوم �لعرب     

مور الغام�شة  ظّل تاأثر ح�شارة العرب واإجازات علمائهم على اأوروبا من الأ
وامتخفية ي تاريخ تطور العلوم والفنون ي اأوروبا. لكن الن�شف الثاي من القرن 
التاريخ ي  اأعماق  ي  بعيداً  ذهبت  التي  الدرا�شات احديثة  �شهد ظهور  الع�شرين 
العربية  الثقافة  دور  لتظهر  بالتدريج،  تتجلى  احقائق  وبداأت  مو�شوعي،  بحث 
واإما  فقط،  اليونان  ثقافة  نقل  جال  ي  ل  النه�شة،  هذه  على  تاأثرها  ومدى 
الطبيعي  ب�شقيها  العلوم  تلك  اإى  العرب  علماء  اأ�شافها  التي  بالكت�شافات  اأي�شاً 

ن�شاي. والإ
ن�صيب  لها  يكن  فلم  الب�صرية  الفنون  اأما 
وافر من هذه اجهود اإل ي جوانب تتعلق بفنون 

الكتاب امر�صوم، على  اخط والزخرفة و�صناعة 
وروبي، ومتابعة  الرغم من اأن قراءة تاريخ الفن الأ

 Oxford University Press :ô°TÉædG

تاأليف: هانز بيلتنغ
(2011), (288�شفحة(
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´
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Messachusetts and London, (2011). 

´́
Islamic Science and the Making of European Renaissance. MIT Press, Cambridge, Massachusetts (2007).

تطوره وكماله ي ع�صر النه�صة ي فلورن�صا، وما 
ترويه اأدبيات هذا التاريخ من اإجازات مبدعيها 
بالنظريات  وتاأثرهم  خا�س،  ب�صكل  امعمارين 
ت�صاوؤًل  يثر  خا�س،  ب�صكل  والريا�صيات  العلمية، 
امرحلة  هذه  ي  الثورة  هذه  �صبب  عن  اأعمق 
عاقة  اأي  العربية  للعلوم  كان  اإذا  وما  حديدًا، 
�صامية  الإ العلوم  تاأثر  التطور. وظل بحث  بهذا 
على الفنون الب�صرية ي اأوروبا القرون الو�صطى 

اأمرًا م ي�صبق حتى التفكر ي طرحه.

ع�شر  فنون  وبغداد،  فلورن�شا  كتاب  لكن 
 Hans بيلتنغ  لهانز  العرب،  وعلوم  النه�شة 
ثم  مانية  الأ باللغة  اأ�صًا  �صدر  الذي   ،Belting

ديبورا  برجمة   2011 ي  بالإجليزية  �صدر 
Deborah Lucas Schn- �صنيدر´  dلوكا�س 
حول  الغرب  ي  ظهر  اإ�صدار  اأحدث  هو   ،eider

تاأثر الثقافة العربية على الغرب، واأول بحث من 
فهو  وروبية.  الأ الب�صرية  الفنون  جال  ي  نوعه 
يحمل اأجوبة �صافية عن حقيقة تاأثر ثقافة الغرب 
حقيقة  عن  ال�صتار  يزيح  كما  العرب،  بثقافة 
اأحدثه.  الذي  التاأثر  وطبيعة  الثقافتن،  لقاء 
اأبعد  فلورن�شا وبغداد يخطو خطوة  اإن كتاب  بل 
امذهلة  الفنية  الطفرة  جذور  ي  ليبحث  مدى 
فلورن�صا  ي  النه�صة  ع�صر  فنانو  حققها  التي 
ي   »perspective »امنظور  اكت�صاف  خال  من 

تكوين اللوحة. 

اأحدث ا�صتخدام امنظور ي بناء اللوحة الفنية 
كما  ب�صار،  الإ تاريخ  ي  ثورة  النه�صة  ع�صر  ي 
الثقافة الب�صرية ي مرحلة احداثة تغيرًا  غّر 
ي�صوروا  اأن  للر�صامن  امنظور  اأتاح  فقد  �صامًا؛ 
 Éeh ام�صاهد.  نظر  موقع  من  حولهم  من  العام 
فلورن�شا  لكتاب   الرائدة  الدرا�صة  هذه  تك�صفه 
نظرية غربية،  لي�صت  امنظور  نظرية  اأن  وبغداد 
واإما نابعة من مكان اآخر، اإنها �صيغت ي بغداد ي 
القرن احادي ع�صر اميادي )الرابع الهجري( 
ب�صار التي و�صعها ابن الهيثم )اأبو  من نظرية الإ
965-1039، ولد ي  الب�صرة  علي ابن اح�صن 
وتوي ي القاهرة(؛ عام الريا�صيات الذي عرفه 

 .»Al- Hazen اح�صن« º°SÉH Üô¨dG

بيلتنغ  هانز  موؤلفه  يروي  الكتاب  هذا  ي 
وامنّظر  الكبر  ماي  الأ اموؤرخ   ،Hans Belting

الو�صيط  وروبي  الأ الع�صر  بفنون  امتخ�ص�س 
اللقاء  تاريخ  امعا�صرة،  والفنون  النه�صة  وع�صر 
وفلورن�صا  العربية  بغداد  بن  والفن،  العلم  بن 
ع�صر النه�صة؛ ذلك اللقاء التاريخي الذي ترك 
اموؤلف  الغرب. يذكر  ثقافة  امتوا�صل على  تاأثره 
اأّن لبغداد التي كانت على  ي مقدمة كتابه هذا، 
مدى الع�صور العبا�صية مركز العام العربي ورمز 
ع�صر  فلورن�صا  على  عميقًا  تاأثرًا  العرب،  علوم 
النه�صة. كما يوؤكد اأنه تنبه اإى هذه احقيقة من 
 Islamic Science and the خال قراءته كتاب
 ´´Making of European Renaissance
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�صامية ي جامعة  جورج �صليبا، اأ�صتاذ العلوم الإ
كولومبيا، فهو، كما يقول: »يلخ�س مو�صوع كتابي 
النظرية  جذور  اإى  والعودة  تامًا«.  تلخي�صًا 
اإذ  اأو�صع؛  جدًل  يثر  بيلتنغ،  باعراف  العلمية، 
التجريد  على  قائمة  عربية  لنظرية  مكن  كيف 
وقلب  الغرب  ي  بها  التفكر  يعاد  اأن  الهند�صي 
بداع  لاإ نظرية  اإى  حويلها  ثم  بالكامل  معناها 
من  العربية  النظرية  هذه  جعلت  وكيف   الفني؟ 
اح�صي  دراك  لاإ حورًا   gaze امحدقة  النظرة 
اإعادة  perception برمته، ومكنت الفنانن من 

اإنتاج هذه النظرة لر�صم اللوحات، اأو ي مفردات 
»ال�صور  اأي   احديث،  الفوتوغراي  الت�صوير 

امتماثلة«؟   
الو�صطى،  القرون  خال  الغرب  ي  انت�صر 
دبيات امرجمة  ندل�س، زخم من الأ وعن طريق الأ
علي  اأبي  ر�صالة  بينها  من  كان  العربية،  من 
)الف�صل  الب�صريات  عن  الهيثم  بن  اح�صن 
الر�صالة  الكتاب(، لكن ن�صو�س هذه  الثالث من 
وما تثره من م�صامن مثرة للجدل، ل تقت�صر 
اإغريقية،  اأ�صول  من  منقولة  كونها  على  جميعها 
بقيت متخفية لزمن طويل، وم يت�صح بع�صها اإل 
مثًا  كوبرنيكو�س  اأعمال  ي  النه�صة،  ع�صر  ي 
كيبلر  اأعمال  ي  امعتمة،  الغرفة  اكت�صاف  ي  اأو 

وديكارت.
برونولي�صكي  فيليبو  ابتدعه  كما  امنظور،  اإن 
األبرتي ي القرن اخام�س ع�صر،  وليون باتي�صتا 
ظل ق�صية يعنى بها الفنانون فقط. غر اأن تتبع 
ثقافة  اإقحام  الباحث  من  ا�صتدعى  ام�صطلح 
التي  اجديدة  �صئلة  الأ واإثارة  فاعلة،  اأخرى 
ل  هنا  »ثقافتان«  وعبارة  الكتاب.  هذا  يناق�صها 

ن�صانيات،  والإ الطبيعية  العلوم  اإى  فقط  ت�صر 
واإما  يام،  الأ نقا�صات كثرة هذه  التي هي مدار 
والثقافة  الغرب  ثقافة  بن  التاريخي  اللقاء  اإى 

 .á«Hô©dG

تقوم درا�صة هانز بيلتنغ على فر�صية تناق�س 
ما �صاع فهمه عن ع�صر النه�صة ي الغرب؛ ذلك 
�صل،  اأن امنظور ي الفن قائم على نظرية عربية الأ
�صعاعات  بالإ عاقة  لها  ريا�صية  نظرية  وهي 
الباحث  �صرع  وقد  ال�صوء.  وهند�صة  الب�صرية 
بتتبع مو�صوعه من البحث عن م�صطلح امنظور 
الفني.  تاريخه  عن  امختلف  العلمي  وتاريخه 
العلماء  بن  ا�صتخدامه  �صاع  امنظور  فم�صطلح 
ال�صاد�س ع�صر، وهو يرد ي الن�صو�س  ي القرن 
الكا�صيكية القدمة مرادفًا م�صطلح الب�صريات 
optics. ثم اكت�صفه الفنانون ليغروا من خاله 

ل  اليوم  وهو  اإليها،  والنظر  اللوحة  بناء  مفاهيم 
م�صطلحًا  بو�صفه  الفن،  تاريخ  ي  اإل  ي�صتخدم 
فنيًا، حيث ي�صر امنظور اإى اأول نظرية ترى اأن 

ال�صور انعكا�س لنظرة ام�صاهد، ولي�س العك�س.
فلورن�صا  ي  وامعماريون  الفنانون  كان 
قاعدة  اح�صي  دراك  الإ م�صطلح  ي�صتخدمون 
الراث  ام�صطلح ي  وقد وجدوا هذا  عمالهم،  لأ
مر  الأ هذا  يوؤكد  اإذ  الريا�صيات؛  لعلوم  العربي 
امبكرة  امرحلة  رواد  من  وهو  غيرتي،  لورنزو 
م�صطلح  ي�صتخدم  ظل  وقد  النه�صة،  ع�صر  من 
اأورد  وقد  مزدوج،  معنى  ي  اح�صي  دراك  الإ
ثاثة  ي  )�صدر  الفن  عن  ملحظات  كتابه  ي 
 kÉ°SÉÑàbG  (Commentaries اأجزاء حت عنوان 
طويًا من ترجمة اإيطالية لر�صالة عربية ت�صمنت 
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نظرية علمية عن الب�صر. من اأجل ذلك كان ل بد 
للباحث، كما يوؤكد بيلتنغ، من اأن ل يق�صر درا�صته 
هذا  فاأهمية  فقط؛  الفن  ي  امنظور  بحث  على 
و�صع،  اإل من خال �صياقه الأ ام�صطلح ل تنجلي 

والعودة اإى ن�صاأته ي العلم والفن. 
يفهم  حن  الثقاي  بعده  عن  امنظور  يك�صف 
ي �صيغة �صورة. وامنظور ل يقف منعزًل مفرده 
ارتباطًا  يرتبط  اأنه  ذلك  الفن؛  نطاق  ي  حتى 
كان  فقد  للبورتريت.  احديث  بامفهوم  وثيقًا 
بدايات  منذ  ام�صرحي  عداد  الإ ي  فاعل  دور  له 
ام�صرح الدنيوي، كما اأن فكرة »النافذة« معناها 
النافذة  عن  عزلها  مكن  ل  والفني،  الفل�صفي 
اكت�صاف  فاإن  وهكذا  اح�صي.  دراك  لاإ كنموذج 
ينخرط  للمكان،  جديد  مفهوم  هو  الذي  فق،  الأ
امنظور.  منه  ظهر  الذي  ال�صياق  �صمن  اأي�صًا 
عن  احديث  غر  من  يكتمل  ل  الكلي  وام�صهد 
ي�صع  الذي  احديث  امو�صوع  الذاتي،  الوعي 
نف�صه اأمام ال�صورة ذات امنظور، وكيف يكت�صف 
اأما  كهذا.  موقع  اتخاذ  خال  من  ذاته  ام�صاهد 
»التحديق  ام�صاهدون فهو  به  ين�صغل  الذي  الفعل 
gazing«، وهو العامل الذي م يكن له اأي ذكر ي 

النظرية الب�صرية ال�صابقة التي قامت عليها فكرة 
امنظور  ي  البحث  اأدبيات  زالت  ما  بل  امنظور، 

تفتقر اإى البحث عمومًا ي هذا امو�صوع.
اجدال  الكتاب  من  الرابع  الف�صل  يناق�س 
بن  اح�صي  دراك  والإ امعرفة  حول  اأثر  الذي 
رجال العلم ورجال الاهوت، ومثل حالة واحدة. 
خر فقد بداأ لدى طرح فكرة امكان  اأما اجدال الآ
الريا�صي من قبل Biago Palacani م�صتندًا اإى 

اكت�صافات ابن الهيثم، وا�صتخدامه له ا�صتخدامًا 
مبتكرًا.

غر اأن تاأثر هذه النظرية م يظهر كامًا اإل 
�صا�صية عن الب�صر،  بعد حويل النظرية العربية الأ
وهي غر ذات عاقة بفن الت�صوير، اإى نظرية 
خطوطها  )بيلتنغ(  الباحث  فيتابع  ت�صويرية. 
الكتاب؛  لهذا  امركزية  الق�صية  نها  لأ الغربية 
فن  مناق�صة  لدى  متباينتن  ثقافتن  ي  فيبحث 
الت�صوير ومار�صته ي الغرب، اأو الطريقة التي 
ال�صورة، وهو ما  اإى  امجتمعن  اأفراد  بها  ينظر 
يت�صح جليًا من خال ا�صتخدام امنظور الذي ل 
نكتفي ي هذه  »قد  ويقول:  ال�صرق.  له ي  مقابل 
اأعطت  الذي  الوقت  ي  اأنه  اإى  بالتنويه  اللحظة 
مهيمنًا  دورًا  الروؤية  ي  العربية  النظرية  فيه 
لل�صوء، وهو بطبيعته غر ت�صخي�صي، فاإنه يحيل 
يتبع ذلك  وما  العقل.  اإى ملكة  ال�صوء ح�صرًا 
اإى  الذهنية  ال�صور  حويل  اممكن  غر  من  اأنه 
اإعادة  اأو  ا�صتن�صاخها  مكن  ل  كما  مادي،  �صيء 

ت�صويرها ي قالب ج�صد«.
ل �صك ي اأن النظر اإى الثقافة الت�صويرية 
يظل  ختلفة  ثقافة  عد�صات  خال  من  الغربية 
الثقافتن  اإى  يحيل  ولكنه  جريئًا،  م�صروعًا 
من  الكاتب  غر�س  يكن  وم  اأف�صل.  بجاء 
قدام على هذه الدرا�صة ذات الوجهن، ع�صر  الإ
النه�صة والثقافة العربية، �صوى هدف واحد وهو 
 »àdG ,Blickwechsel الو�صول اإى حقيقة كلمة
امركزية«  النقطة  »انتقال  مزدوجًا:  معنى  حمل 
الكتاب  يحاول  ما  ذلك  امتبادلة«.  و»النظرة 
uحقيقه بف�صوله ال�صتة مع مقدمته وخامته
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مراجعة: خليل ال�شيخ
النا�شر: موؤ�ش�شة نادي الكتاب بامغرب )2011), (420 �شفحة(

تاأليف: ر�شيد بنحدو

يبّن الناقد وامرجم امغربي ر�شيد بنحدو ي مقدمة كتابه اأنه اكت�شف منطلقه اجماي 
وامغرب؛  ام�شرق  ي  العربية  الرواية  عن  درا�شاته  جمع  اأن  بعد  – بنن  البَن  على  القائم 
فقد ا�شرعى انتباهه اأنه كان يهتم اأثناء قراءته للن�شو�س الروائية، من غر �شابق تدبر 
اأو ق�شد، بخا�شّية جمالية وفكرية تتمثل ي تذبذب الن�شو�س بنن مقت�شينن اأو اأكر، �شواء 
اأكانا �شكلنن فنّين اأم تقنيتن ي ال�شرد اأم لغتنن حكائيتن اأم �شفرتنن ثقافيتنن اأم روؤيتن 
 ÚH – للعام... اأو غر ذلك من الثنائيات اموحية بالتعار�س. لكن اهتمامه ال�شابق بالبن
كان يكتفي باإبراز جلّيات هذه النزعة وفح�س اآثارها امدرو�شة وتاأويل رهاناتها ، فعاد ي 
كتابه هذا اإى حاولة تاأطر تلك النزعة ي ت�شورات جريدية وم�شطلحات دقيقة جمع 

بن التحليل الن�شّي والتنظر النقدّي.

-بين َ جمالّية �لبين
ي �لرو�ية �لعربّية
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ي�صميه  الذي  الكتاب  بنحدو ي مدخل  يقدم 
عر�صًا  –بن«  البن  مفهوم  التداولية  القوة  »ي 
ي   The In-between امفهوم  لهذا  عميقًا 
اأن  �صبق  ما  ويقدم  امختلفة،  النقدية  امناهج 
اأ�صارت اإليه تلك امناهج بو�صف البن – بن يحتل 
موقعًا و�صطًا بن �صّتى اأنواع الثنائيات امتعار�صة. 
فعلى ال�صعيد ال�صيكولوجي مّر الن�صان باأزمات 
طرفن  بن  حرجة  مواقف  ي  جعله  واختالت 
اأو منزعن كما �صورها ام�صرح اليوناي وام�صرح 

.ô°UÉ©ŸG

ام�صاألة  هذه  فاإن  الهوية،  �صعيد  على  اأّما   
تتجلى بو�صوح ي جربة النف�صام اماأ�صاوية التي 
فريقية  الإ �صول  الأ ذوي  من  امهاجرون  يعي�صها 
مّزقًا  نف�صه  امهاجر  يجد  حيث  الغرب،  ي 
الذي  ال�صتقبال  بلد  وح�صارة  ولغته  ثقافته  بن 
يرف�صه. وتفر�س جربة البن – بن من منظور 
الثقاي  بن  التعار�س  الثقافية  نروبولوجيا  الأ
اللغة البينية  الل�صاي مثل  وامثاقفة. وي احقل 
هي  ما  بها  الناطقن  غر  يتعلمها  ثانية  لغة  كل 
ن�صق لهجّي، و�صيط ، تتفاوت درجة ثباته ويتكون 

�صلية والثانية.  من مازج عنا�صر من لغتهم الأ
 اأ�صار بنحدو ي ثنايا ذلك امدخل اإى جارب 
نقدية ا�صتطاعت اأن تلمح هذا البَن- بْن ، فذكر 
�صيميائّية رولن بارت ومييزات ال�صكانين الرو�س 
بْن امن احكائي وامبنى احكائي ومييز جرار 
عن  حدث  مثلما  وال�صرد،  امتخيل  بن  جينيت 
الكرنفالية عند باختن وارتباطها باحوارية التي 
راأى فيها اإ�صارة اإى العاقة امابينية التي يعقدها 

الن�س الروائي مع ن�صو�س اأخرى.

 يتكون هذا الكتاب من ع�صرة ف�صول تدر�س 
ي جموعها اأربعًا وع�صرين رواية بع�صها مكتوب 
بالفرن�صية؛  مكتوب  خر  الآ وبع�صها  بالعربية 
فبنحدو يتوقف عند روايات كّل من: عبد الكرم 
غاب، وحمد برادة، وحمد �صكري، والطاهر 
واإيدمون  التازي،  الدين  عز  وحمد  بنجلون، 
القعيد،  ويو�صف  امديني،  واأحمد  امليح،  عمران 
واإدوار  الدين،  خر  وحمد  العزاوي،  وفا�صل 

اخراط.
الروائية  عمال  الأ هذه  عند  بنحدو  يتوقف   
نقديًا  منهجًا  بها  التزم  التي  البينية  خال  من 
النقدية  ام�صائل  حول  بالتاي  احديث  ويعيد 
الن�صّية،  والعتبات  العنوان  بال�صرد مثل:  امتعلقة 
والن�س  واميتاق�س،  والق�س  وامتخيل،  وال�صرة 
والتنا�س، والكتابة وقراءة الكتابة من هذا امنظور 
اأ�صار  كما  امقاربات،  هذه  اأف�صت  وقد  اجماي. 
الناقد امغربّي نور الدين درمو�س اإى »اإبراز الن�س 
والتنافر،  التناق�س  فيه  يعتمل  جاًل  الروائي 
وف�صاء خرقًا بخطوط مت�صاربة، مائلة وفالتة، 
ثابتة  خطوط  وموؤمنًا  م�صتويًا  معرًا  ولي�س 
وم�صتقيمة. من ثّم، م يف�س حليل هذه امكّونات 
الن�س  ان�صجام  ا�صتعادة  اأو  ما�صك  ر�صم  اإى 
ك�صف �صدوعه  اإى  حرى  بالأ اأف�صى  بل  الروائي، 

وك�صوره وتاأرجحه امزمن بْن امثيل وامختلف«.
»البن  ي�صميها  كتابه بخامة  بنحدو  يختتم   
– بن قدرًا للرواية العربية«، يعيد فيها على نحو 
من  ا�صتمدها  اأن  له  �صبق  التي  مثولة  الأ ختلف 
فا�صل  حد  من  اإليه  ي�صر  كان  وما  برلن  جدار 
بن عامن. فاإذا كان بنحدو ي�صر ي امفتتح اإى 
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ماي  الأ للمخرج  احائط  رجل  ماي  الأ الفيلم 
 ,1982 اإى عام  Reinhard Hauff الذي يعود 

مثولة ذاتها من خال  فاإنه يعود ي اخامة اإى الأ
م�صرحية فرن�صية ت�صمى »البن – بن« ت�صر، كما 
واإى  ف�صاءين  بن  التذبذب  اإى  الفيلم،  اأ�صار 
بطل  ي�صل  اإن  فما  بينهما؛  والن�صطار  التوزع 
الفيلم اإى برلن الغربية حتى يفكر بالعودة اإى 
برلن ال�صرقية وكاأنه على حد تعبر غوته ال�صهر 
»الن�صان ل ي�صافر لي�صل«. اأما ي ام�صرحية فاإن 
اممكن  من  كان  اإذا  فيما  يتمثل  امطروح  ال�صوؤال 
تخطي اجدار حتى بعد زواله. ينتقل بنحدو من 
مثولة اإى الروايات امدرو�صة ي ثنائياتها  هذه الأ
التي حكمها م�صائل جمالية اأو اأنطولوجية ويقوم 
تلك  �صوء  ي  وروؤيتها  بنيتها  وتفكيك  بقراءتها 

 .á«dÉª÷G

يختتم بنحدو كتابه بت�صاوؤل يقول:
»هل مكن لهذا الكتاب اأن يّدعي لنف�صه اأنه 
النقد  بحثّي جديد ي  فٍق  لأ وى  الأ اللبنات  و�صع 
الهتمام  تركيز  فيه  يتم  اأفٍق  العربي؛  الروائي 

ا�صتقالها  جهة  من  ل  الروائية،  الكتابة  على 
ب�  ارتهانها  جهة  من  واإما  بذاتها،  وا�صتكفائها 
بن  بامراوحة  هذه،  واحالة  اأي،  بن«؛  »البن 
ومواقف  فكرية  واختيارات  �صكلية  انتحاءات 
وجودية تبدو متعار�صة؟ اأعرف باأّن هذا الطموح 
توليف  على  عاكف  واأنا  يخامري  م  كان  اإذا 
ف�صول هذا الكتاب، فاإّن كونه يفر�س نف�صه علّي 
الكتاب  بداأ  اأن  بعد  ا�صتفهامية،  �صيغة  ي  ن  الآ
م�صروعيته  �صك  دون  يوؤكد  بنف�صه،  عني  ي�صتقل 

وكذا اأهمية اأفق البحث هذا«.
 وهو ت�صاوؤل يوؤكد حر�س الناقد على اأن يعر�س 
عن  والبعيدة  واجديدة  اجادة  النقدية  روؤيته 
غر  اإطار  ي  الروائي  بداع  لاإ امدر�صي  التناول 
وثوقي. ومن الافت للنظر اأن بنحدو يحر�س على 
روؤية  اإطار  ي  مبتكرة  نقدية  م�صطلحات  تقدم 
نقدية ت�صعى لكت�صاف ما تنطوي عليه الن�صو�س 
الروائية من حيوية ودينامية لتكون البينية تعبرًا 
عن  التعبر  على  وقدرته  الن�ّس  حركية  عن 

uمتناق�صات احياة
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ق�شاء، هو ترجمة لـ  نا والهوية: درا�شة ي ال�شراع والإ هـــذا العنوان، العربية والأ
. Arabic, Self and Identity: A Study in Conlict and Displacement

منذ مقالة له عام 1997 عن »اللغة العربية والنزال«، ويا�شر �شليمان يرِكز اهتمامه ي 
البحث اللغوي على العلقة بن اللغة العربية والهوية، وبن العربية وال�شراع. وقد جاء 
�شماء ام�شتعملة ي اللغة العربية وعلقتها  هذا الكتاب ا�شتمراراً لهذا الهتمام ولدرا�شة الأ

لقاء ال�شوء على علقة الذات بالهوية اجمعية.   بال�شراع ال�شيا�شي وبالتهجر، ولإ

مراجعة: ح�شن ياغي

تاأليف: يا�شر �شليمان

نا و�لهوية: �لعربية و�لأ
ق�ساء در��سة ي �ل�ر�ع و�لإ

 Oxford University Press :ô°TÉædG)(2011), (288�شفحة
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م يدر�س يا�صر �صليمان ي هذا الكتاب دور 
ي  ودورها  الهوية  اإى  الرمز  ي  العربية  اللغة 
ال�صراع الجتماعي ال�صيا�صي وح�صب كما فعل ي 
بالهوية  بارتباطها  اهتم  لكنه  ال�صابقة،  موؤلفاته 
ن�صان العربي. فقد جمع بياناته اللغوية  الفردية لاإ
وال�صتبطان  الذاتي  وال�صرد  الذاتية  ال�ِصَر  من 
دبية من جانب اآخر.  عمال الأ من جانب، ومن الأ
و�صاوى ي احرامه للبيانات اللغوية بن هذه التي 
ال�صاأن  على  العاَمة  وتعليقات  خت�صون  اأنتجها 
فتحًا  بهذا  �صانعًا  نرنت،  الإ بها  تُعُج  التي  العام 

بحثيًا م يعتد عليه الدر�س اللغوي العربي. 
منهج اموؤلف ي نقا�صه للمو�صوع منهٌج نوعٌي 
رمزٌي تكاملُي امعرفة، ي�صتفيد فيه من علوم عديدة 
نروبولوجيا وال�صيا�صة  غر العلوم اللغوية مثل الأ
دبية والتاريخ واجغرافيا ال�صيا�صية.  والنظرية الأ
وعلى  عليه  العقدية  اموؤثرات  جيدًا  يدرك  وهو 
اللغوية  الظاهرة  در�س  ي  ي�صتخدمها  التي  اللغة 
وما ُمِكُن اأن َيفعَله هوى اموؤلف من اإجحاف. ففي 
الف�صل الثاي من الكتاب، و�صف يا�صر �صليمان 
اللغة  لدر�س  ا�صُتخِدَمت  منهجية  ثنائيات  �صبع 
ال�صبعة«  »الت�صدعات  �صماها  اجتماعيًا  العربية 
التنوع  درا�صة  ي  الإح�صائية  العاقات  وهي: 
اللغوي مقابل العاقات غر الإح�صائية، وامنهج 
غر  مقابل  والتجريبية  النوعي،  مقابل  الكمي 
الوظيفية  مقابل  اللغوية  والرمزية  التجريبية، 
الدر�س  مقابل  ال�صعبي  اللغوي  والدر�س  اللغوية، 
اللغوي  الثقاي  والت�صنيف  التخ�ص�صي،  اللغوي 
والبحُث  الركيبي،  البنيوي  الت�صنيف  مقابل 
تداُخلِي  البحث  مقابل  التخ�ص�سِ  اأحادي 
قائًا:  بحثه  منهجية  و�صف  ثم  التخ�ص�صات. 

»اأنا اأرى اأن ُخثار البينية ي درا�صة اللغة العربية 
وهو  الروؤى،  تعددية  تتطلب  اجتماعي  اإطار  ي 
باأ�صاليبها  اأعاه  امنهجيات  التقاء  اإى  يوؤدي  ما 
غر  وِنِدية  �صراكة  ي  ومعارفها  وتف�صراتها 
متنافية«)�س40(، واتفق بهذه الروؤية مع جو�صوا 
اإى  بنا  ت�صل  لن  امنهج  َحِدَيَة  »اأَ اأَن  ي  في�صمان 
نتيجة« مقتب�صًا منه اأّن »ثمة م�صتويات متنوعة من 
وطرقًا  البيانات،  من  متعددة  واأنواعًا  التحليل، 
ويجب  بنتائجه...  قِيٌم  منها  ُكٌل  ثبات.  لاإ كثرة 
ي  العمياُء  والُبَقُع  حدودياُته  عليه  توؤخذ  اأن 
ُت�صَتعَمَل  اأن  ذلك  كل  فوق  ويجب  روؤيته...  جال 
وُيو�صحه  بع�صًا  ها  بع�صُ ليدَعَم  بالتوازي  معًا 
وُيحِذر  ام�صرك«)�س40(.  للم�صروع  خدمًة 
حادي ي در�س  يا�صر �صليمان من اأن منهجه غَر الأ
على  ُيَحِتُم  الجتماعي  اإطارها  ي  العربية  اللغة 
ويعِزله حتى  الَعَقدَي ي عمله  ُيعِرَف  اأن  الباحث 
بنف�صه،  وابتداأ  والتجريبي.  الفكري  َيحَل حَل  ل 
للثقافة العربية  فعكف على درا�صة و�صفية ذاتية 
من  الثالث  الف�صل  ي   )autoethnographic)

الكتاب.
لبحث  مو�صوعًا  نف�َصه  �صليمان  يا�صر  اتخذ 
ن�صانية،  الإ بالذات  اللغة  تربط  التي  العاقة 
الذاتي  وال�صرد  وال�صتبطان  الذاكرة  فا�صتخدم 
للمعلمن  اللغوي حن عمل مدربًا  لي�صف �صلوكه 
�صلوكه  ي قطر، فرَكَز احديث على جانبن من 
�صياق  ي  الف�صحى  العربية  ا�صتخدامه  اللغوي: 
التدريب وحرمه على نف�صه التناُوَب اللغوي اأثناء 
هذا التدريب. وراقب �صلوكه اللغوي بهدف حليل 
ل�صتك�صاف  وللتناوب  للف�صحى  الرمزي  امعنى 
اللغوي على الهوية والذات. فخ�َس  التاأثر  اأبعاد 
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الف�صحى  ل�صتخدام  الرمزية  الدللت  ُمِل  بالتاأ
دللت  وخ�َس  الف�صيح.  الكام  م�صامن  دون 
حرم التناُوِب اللغوي على نف�صه دون ال�صياقات 
وكان  التناُوب.  هذا  نحو  فيها  ينِزُع  قد  التي 
اأهمية درا�صة  ُيَرِهَن على  اأن  ديدنه ي ذلك هو 
امجتمع  ي  اللغوي  لا�صتخدام  الرمزية  الدللة 
والتاريخ.  بال�صيا�صة  وطيدة  عاقة  من  لها  ما 
وقد برهن فعًا على الراء الدلي الذي ُينتُجه 
الذي  الراء  هذا  اللغوي؛  للبحث  النوعي  امنهج 
يتجاوزه. فمنهجية  اأو  �صيفوُتُه  الكّمي  امنهج  كان 
الباحث امنبثقة عن الذاكرة وال�صتبطان وال�صرد 
الذاتي ا�صتطاعت اأن ت�صُرَ اأغوار النف�س الب�صرية 
للتعرف على الدوافع التي ُتنتج �صلوكًا لغويًا دون 
اآخر وعاقة ذلك ال�صلوك بالهوية والذات. فمع اأَن 
الف�صَل الثالث من هذا الكتاب كان و�صفًا لدوافع 
ي�صُلُح  فا  واحد  �صياٍق  ي  واحد  �صخ�س  �صلوك 
للتعميم، اإل اأّنه »درا�صة حالة« قد يردد �صداها 
لدى ناطقن بالعربية الف�صحى ُكرًا كانوا اأو ِقَلة، 
وهي بالتاي ُتلقي ال�صوء على ُهِوَية هذا ال�صخ�س 
الذات  اأن  الدرا�صُة  اأو�صحت  وقد  لذاِته.  وروؤيِته 
دوار التي يوؤديها امرء وح�صب،  لي�صت جموعة الأ
النتماء  تركيبها  ي  يدُخُل  ُمت�صِعبة  ِبنَيٌة  هي  بل 
اجمعي والوازع اُخُلقي والهتمامات ال�صخ�صية 
وامعاجة الذاتية وام�صلحة اخا�صة، واأَن الهوية 
ع  َمْو�صِ مرتبط  م�صروٌع  الذات«؛  »م�صروع  هي 
ال�صتخدام اللغوي ومفهوم الَغرية والخِتاف. 
فا�صتخدام الكاتب للف�صحى ل دلَلَة له ي غياب 
ي  له  دلَلَة  ل  اللغوي  والتباُدل  العامَية،  َخيار 
ما  هما  اإذن  والختاف  الَغرية  عدمه.  غياب 

يبني الهويَة ويخلق الدللت الرمزية.

ينتقل اموؤلُف ي الف�صل الرابع لبحث العاقة 
بن اللغة والذات من جهة والتفاعل بن مفاهيم 
ال�صراع وامعاناة والعومة من جهة اأخرى، منطلقًا 
من اأربعة ن�صو�س كتبها عرٌب عا�صوا ي ال�َصتات 
ي  عا�صوا  من  اأحمد  وليلى  �صعيد  اإدوارد  هم: 
باد ناطقة بالإجليزية وم�صطفى �صفوان واأمن 
بالفرن�صية.  ناطقة  باد  ي  عا�صوا  من  معلوف 
حيث  من  الواحد  للن�س  بتحليل  اأوًل  يبداأ  وهو 
روؤيته للعاقة بن اللغة والذات ومن حيث اهتمامه 
مفاهيم ال�صراع وامعاناة والعومة. وعند النتهاء 
ربعة ُيقارُن الكاتُب بينها.  من حليل الن�صو�س الأ
لدر�س  مو�صوعًا  الن�صو�س  هذه  اختيار  كان  وما 
تناولها  ب�صبب  والهوية  والذات  اللغة  بن  العاقة 
جميعًا  نها  لأ بل  وامجتمع،  اللغة  مو�صوع  اممنهج 
َنهم  ولأ ال�َصتات  ي  عا�صوا  موؤلفيها  َن  ولأ ُمِلَية  تاأ
فاإدوارد  حياتهم؛  ي  عميقًا  اأَثَرت  بُكروٍب  مّروا 
 1967 وبنك�صة   1948 بنكبة  تاأثرت هويُته  �صعيد 
اللتن خ�صر فيهما وطنه كامًا. وهو ي�صف اللغة 
ي مذكراته »خارج امكان« باأنها »�صدٌع كبر« ي 
والرحيل  ال�صراع  من  »اأ�صكاٍل  ب�  ترتبط  حياته، 
والو�صول والوداع والنفي والتوق للما�صي واحنن 
للوطن«، وهي بهذا ل�صيقة بتاريخ فل�صطن الدموي 
ل  جزٌء  اإنها  كما  �صعيد.  عائلة  على  ذلك  وبَوْقِع 
رق الذي انتاب طفولَته ب�صبب ذلك  يتجزاأ من الأ
العربية  اأن خ�َس  اللغوي الذي ت�صبب ي  دع  ال�صَ
باحميمية والإجليزية بامعامات، واألقى ظاَله 
على ما ُي�َصِميه �صعيد »الهوية امُ�صِنَية« التي جعلْته 
ِطفًا ي�صعر باأن »هويَته العربية ل منحه القوة بل 
احَرج والَعناء«)�س90(، وجعلْتُه را�صدًا ُمهاِجرًا 
لَفة  لاأُ طلبًا  اإليها  جاأ  كلما  بالزدجار  ي�صعر 
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ارتبطت  الذين  اأولئك  مع  ال�َصتات،  عرب  مع 
الرجل  بن  ل  يف�صِ الذي  دع  ب�»ال�صَ لديهم  اللغة 
فقد خُل�َس  وهكذا  والعربي«)�س144(.  بي�س  الأ
بال�صلبية  ارتبطت  العربيَة  اأن  اإى  �صليمان  يا�صر 
فيما  اأ�صبحت  لكنها  و�صبابه،  �صعيد  طفولة  ي 
النظام  على  للرِد  و�صيلًة  الفكري  ُن�صجه  من  تا 
ال�صتعماري وو�صيلًة للفخر والنتماء وامتعة. فبعد 
الدفاع  ي  �صعيد  دخل  حن   ،1967 عام  هزمة 
عن �صعبه الفل�صطيني وعن العرب وام�صلمن، فقد 
العربية.  اأبناءه  وعَلم  العربية  هويته  مع  ا�صطلح 
التي  العربية«  اللغة  ي  »العي�س  مقالة  كانت  وما 
ظهرت عام 2004، بعد وفاته، اإل خامًة منا�صبة 

لبحثه عن الهوية. 
وتاأثرت روؤى ليلى اأحمد لذاتها بالنكبة وبثورة 
مذكراتها  ففي  وتبعاتها.  ام�صرية   1952  ƒ«dƒj
»عبور احدود« حدثت عن َوْقع ثورة يوليو عليها 
بغ�صها  عن  وحدثت  امراهقة،  �صن  ي  وهي 
وللخطاب  الثوار  عمال  ولأ العروبة  يديولوجيا  لآ
القومي، وهو ما اأَثر ي موقفها من اللغة العربية 
الف�صحى.  فهي تربط بن هذا الذي تكره واللغة 
الإعام  اآلة  ا�صتعملتها  التي  الف�صحى  العربية 
اأ�صبحت  حتى  اجماهر  بن  الثورة  فكر  لن�صر 
العربية الف�صحى رمزًا للقومية العربية. وارتبطت 
�صاليل وال�صطهاد. لهذا  كاذيب والأ ي ذهنها بالأ
فاإن ليلى اأحمد ترف�س اأن تكون الف�صحى عامًا 
من عوامل هويتها، وتف�صل عليها اللغة الدارجة، 
واآلِمه.  اما�صي  ِجراح  من  تتخَل�س  بهذا  وكاأنها 
وهي ت�صور الف�صحى و�صيلًة لهيمنة الرجال على 
ن�صو�ٍس  �ُصلَطة  عن  وللتعبر  كراه  ولاإ الن�صاء 
لهذا  الو�صطى على احا�صر.  الع�صور  دينية من 

الدارجة  اللغة  تبّني  اإى  تدعو  اأحمد  ليلى  فاإن 
الف�صحى  �صلطان  من  وحررًا  للحداثة  انت�صارًا 
بهذا  وهي  الديني.  للن�س  الذكورية  والقراءات 
جعل الدارجة عنوانًا لهويتها الليرالية الراف�صة 

للمذهبية اجتماعيًة كانت اأو �صيا�صيًة. 
حرب   فاأهَمته  �صفوان  م�صطفى  اأما 
1967واأحداث احادي ع�صر من �صبتمر؛ فكان 

لهما ح�صور ي الكتابة وال�شلطة الذي ظهر عام 
ثم  عامًا  اأربعن  اموؤِلَف  ا�صتغرق  والذي   ،2001

خران  ظهر ثلثه باللغة ام�صرية الدارجة وثلثاه الآ
امحلل  �صفوان،  يَدعي  الف�صحى.  بالعربية 
النف�صي ام�صري امهاجر اإى فرن�صا منذ 1947, 
العربية  الدارجات  واأَن  ميتة  لغٌة  الف�صحى  اأن 
ما  اأكر  الف�صحى  عن  تختلف  م�صتقلة  لغات 
واأَن  الاتينية،  عن  الرومان�صية  اللغات  تختلفه 
ما  اأكر  خرى  الأ عن  تتباين  الدارجات  اإحدى 
بن  يربط  وهو  يطالية.  الإ عن  �صبانية  الإ تتباينه 
ّن الكتابة  الكتابة وال�صتبداد ي العام الثالث. فاأ
ال�صلطة  فاإن  بالف�صحى،  تكون  ما  عادًة  العربية 
احاكمة اأعطْت لغَة الكتابة هالة وقد�صية تتوا�صع 
هذه  منح  ما  وهو  وُحَتَقر،  امحكية  اللغة  اأمامها 
ال�صلطة والطبقة امثقفة احتكارًا لتف�صر الن�صو�س 
للتحرر  و�صعيًا  لهذا،  مين.  والأ للعامة  وا�صتغاًل 
فاإن  للدمقراطية  وطلبًا  ال�صلطوي  احكم  من 
�صفوان يرى اأْن ُيرَفَع من �صاأن الدارجة واأن ُتعامل 
على اأنها لغة م�صتقلة ُيكَتُب بها وُتَعَلم ي امدار�س 
الثقاي  نتاج  والإ الإعام  و�صائل  ي  وُت�صَتعمل 
دارة احكومية. ويذهب �صفوان مذهبًا �صعبًا  والإ
ترتبط  لغات  الدارجة  اللهجات  اأن  يَدعي  عندما 

م. بالعربية الف�صحى ارتباط البنات بالأ
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هلية ي لبنان َكيان اأمن  وقد هَزت احرب الأ
معلوف وتركت العومُة ب�صماتها على هويته وذاته، 
فجاء كتابه امرجم عن الفرن�صية الهويات القاتلة  
(1999( ليتحدث عن الهوية وي�صرح روؤيته لذاته. 
فاأمن معلوف ال�صحفي اللبناي الذي هاجر اإى 
هلية اللبنانية  فرن�صا عام 1976 اأثناء احرب الأ
يوؤكد على تعددية هويته ووحدانية ذاته، ويتحدث 
اللغة والهوية قابًا ببع�س  العومة على  تاأثر  عن 
اللغوية  الهيمنة  على  معر�صًا  يجابية،  الإ ثار  الآ
الفرن�صين  التي جلبها. وهو بهذا يت�صرف مثل 
ي  لكنه  الإجليزية،  اللغة  طغيان  من  خوفه  ي 
الوقت ذاته يعتر الهوية اأمرًا ل يتجزاأ، فن�صفه 
ُهَو  هو  بل  فرن�صي،  خر  الآ ون�صفه  لبنانيًا  لي�س 
فرن�صية.  واأخرى  لبنانية  تاأثراٌت  هويَته  َكَوَنت 
حمل  ُمرَكبة  هويات  خلقت  العومة  اأن  يرى  وهو 
دوع  ال�صُ تخرقها  حدودية«  »كائنات  داخلها  ي 
الهويات  هذه  يحِمُل  وهو  الدينية.  اأو  ثنية  الإ
امركبة واجب اأن »ين�صجوا الروابط ويزيلوا اأ�صواء 
خر  الآ بع�صهم  وُيهدئوا  البع�س  وُيعِقلوا  الفهم 
�صاِت  يكونوا  اأن  َقَدُرهم  ويوِفقوا...  وُي�صّووا 
اجماعات  ختلف  بن  وو�صطاء  وعّباراٍت  ٍل  َو�صْ

والثقافات امتنوعة«)�س10).
اخام�س  الف�صل  ي  �صليمان  يا�صر  ويتحول 
من  العربية  �صماء  الأ بن  ال�صلة  عن  للحديث 
اأخرى.  جهة  من  وال�صراع  والهوية  والذات  جهة 
ماكن  الأ واأ�صماء  �صخا�س  الأ اأ�صماء  يتناول  وهو 
�صماء احركية معتمدًا ي ذلك على فر�صية  والأ
توؤهلها  التي  هي  �صماء  لاأ الرمزية  الدللة  اأن 
دللتها  ل  اللغوي  الجتماعي  للبحث  مو�صوعًا 
�صماء  الأ على  اهتمامه  ُيرِكز  وهو  امرجعية. 

واإ�صرائيل  العربي  ال�صرق  ي  ام�صتخدمة  العربية 
ي  العرب  ي�صتعملها  التي  وتلك  واإيران  وتركيا 
�صماء ام�صتعملة ي �صمال  امهجر م�صتثنيًا بذلك الأ
والفرن�صية  مازيغية  الأ التاأثرات  ب�صبب  اإفريقيا 
للتعريف  الُكّلي  التحليل  منهجية  ويتخذ  عليها. 
منطلقًا  الت�صميات  ي  ام�صتخدمة  امعاي  بفئات 
من عاقتها بالهوية وال�صراع، وي�صتعمل التفكيك 
�صماء لي�صرح تاأثر الهوية  التف�صيلي لعّينة من الأ

وال�صراع عليها. 
اأَن  الف�صل  هذا  ي  �صليمان  يا�صر  اكت�صف 
�صخا�س  الأ بت�صمية  وارتباطاتها  الهوية  دللت 
ال�صراع  حالت  ي  اإل  ُت�صَتثار  ل  ماكن  والأ
ال�صيا�صي والثقاي التي من �صاأنها اإذكاء الهيمنة 
د،  كراه وال�صَ وما يقابلها من مقاومة الهيمنة، والإ
هذه  واأن  الثقاي،  والتغاير  الثقاي  والندماج 
ي  العرب  ت�صمية  اجاهات  على  توؤثر  الدللت 
ي  وتناُزع  ذكريات  من  ُي�صاحبها  وما  ال�صتات 
�صول اأو اإى البلد امُ�صيف.  الولء اإى امنابت والأ
حداث احادي ع�صر من �صبتمر 2001   وقد كان لأ
َوْقٌع عميق على الت�صميات تراوح بن امواءمة مع 
ت�صميات البلد ام�صيف با�صتعمال اأ�صماء حايدة 
اأ�صماء ل�صيقة بالعربية  �صرار على  وامنازعة بالإ
رمزيًة  ومواجهًة  الدولة  لهيمنة  حديًا  �صام  والإ

لعن�صرية امجتمع.
ال�صراع  جراح  تعك�س  ماكن  الأ اأ�صماء 
ال�صرائيلي  فال�صراع  جاء؛  اأكر  نحو  على 
الفل�صطيني يتجلى ي تغير اأ�صماء امدن والقرى 
وال�صوارع وامعابد من العربية اإى العرية ترجمًة 
الهوية  على  وتاأكيدًا  للتاريخ  اليهودية  للحكاية 



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 1802011

الوطنية العرية. ومتد �صراع الهوية ال�صرائيلي 
لترير  فُي�صِخرها  كادميا  والأ العلوم  اإى  العربي 
ومتد  بالقوة،  العربية  ر�س  الأ م�صادرة  �صيا�صة 
اليهود  مار�صها  التي  اجدران  على  الكتابة  اإى 
هذا  ن  لأ خر،  الآ ت�صميات  �صد  اأحدهما  والعرب 
ر�س يتخذ  ال�صراع اإما هو خاٌف على ملكية الأ

من رمزية اللغة منهجًا.
ل�صراع  اأو�صح  انعكا�ٌس  احركية  �صماء  والأ
وبالراأي  الإعام  بو�صائل  لعاقته  هذا  الهوية 
�صماء احركية لها دللت  العام. لهذا فمعظم الأ
ي  تتباين  متعددة  جماهر  على  للتاأثر  رمزية 
�صماء  روؤاها وي منظوماتها القيمية. وُت�صتخدم الأ
الُذعر  لقاء  لإ اأو  الِهَمم  ل�صحذ  عادًة  احركية 
خاقي. وهي ي غالبها  وتثبيط الِهَمم اأو لل�َصبق الأ
ن�صانية برمزية  ا�صتعارات ت�صتفيد من التجربة الإ

اأو  اأو بالثبات  ُمفِرطة �صواء منها امتعلق بال�صر 
لهية...اإلخ. بالعدالة اأو بالن�صر اأو بالعناية الإ

متعة  قراءًة  الكتاب  هذا  ي  وجدُت  لقد 
اأخذتني اإى رحاب الفل�صفة وال�صيا�صة واللغة معًا 
وابتعدْت بي عن جفاف التنظر والتجريد الذي 
وال�صوتي  وال�صري  النحوي  الدر�س  ي  ي�صيع 
اإعجاب  اأما  واأُعِجبُت  والدلي.  والفونولوجي 
حول  كتابه  َيْحُبك  اأن  على  �صليمان  يا�صر  بقدرة 
الدر�س  با�صتطاعة  اأنه  فحواها  ب�صيطة  فكرة 
ال�صتبطان  من  ي�صتفيد  اأن  اللغوي  الجتماعي 
اإى  البحث  ي  النوعي  وامنهج  الذاتي  وال�صرد 
العربية  كتاب  والتجريبي.  الكمي  امنهج  جانب 
امنهج،  وَح�َصُن  نعة  ال�صَ متقُن  والهوية  نا  والأ
بالبحث الجتماعي  امهتمن  كُل  يقراأه  اأن  اأو�صي 

uاللغوي
 



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 1812011

مراجعة: ن�شال القا�شم
النا�شر: اموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر )2011(، )242 �شفحة(

تاأليف: غ�شون رحال

مدخل
رواية  رحال  غ�شون  للكاتبة  موؤخراً  �شدرت  والن�شر  للدرا�شات  العربية  اموؤ�ش�شة  عن 
242 �شفحة من القطع امتو�شط. وجدير  جديدة بعنوان ي البال. وقد جاءت الرواية ي 
ردن حتى عام 2006، وهي  بالذكر اأن غ�شون رحال روائية اأردنية، مار�شت مهنة امحاماة ي الأ
جرام من بريطانيا حيث  حا�شلة على �شهادة اماج�شتر ي القانون الدوي، ودبلوم ي علم الإ
تقيم حالياً، لها اأربع روايات هي: موزاييك, �شتات, خطوط ما�س, ي البال. ومكن القول 
اإن هذه الغزارة ي الكتابة موؤ�شر على في�س اموهبة ولي�س �شطحيتها، ودليل على حما�شة 

ردي والعربي. بداع الأ الكاتبة ي الو�شول موقع متميز ت�شتحقه على خارطة الإ

حد�ثة �ل�رد و�لبناء ي رو�ية
ي �لــبـال
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مت�صاعدًا  ا�صتمرارًا  البال  ي  رواية  مثل 
�صك  با  وهي  امتميزة،  وعوامها  الكاتبة  بداع  لإ
بف�صائها  متميزة  وروؤيتها،  بعامها  متميزة  رواية 
اأهم  وتلك  واأ�صلوبها،  بلغتها  متميزة  و�صخو�صها، 
وتفّردت  عام.  ب�صكل  الروائية  الكتابة  مقومات 
كتابة  ي  اخ�صو�صية  ودفء  بحميمية  الرواية 
لكنه  ومرح،  ب�صيط  باأ�صلوب  ال�صخ�صية  ام�صاعر 
�صاخر مرير. وهي ترتكز على لقاء جربتن من 
اإذ  ق�صرية؛  خرى  والأ اختيارية  امنفى،اإحداهما 

التقى بطا الرواية ي مكان حايد هو لندن. 
جربة  حداثة  عن  يقال  اأن  مكن  ما  ورغم 
رحال،التي برزت ي اأواخر الت�صعينيات من القرن 
كر ح�صورًا وتاألقًا خال  اما�صي، فاإنها كانت الأ
ال�صنوات الع�صر اما�صية، من حيث نوعية الكتابة 
وخ�صو�صية مو�صوعاتها، امرتبطة ارتباطًا عميقًا 
بالبيئة امحلية، والتي مزج بن الواقعي والرمزي 
عجاب،  والإ الده�صة  تثر  م�صاهد  ي  واخياي، 
النت�صار.  من  الكثر  ينتظرها  موهبة  عن  وتعّر 
وقد تناول باحثون ونقاد هذه الرواية ي اأعمالهم 

و�صنفوها ي مكانة عالية.
الغا�صم  ال�صهيوي  العدوان  الرواية  تناولت 
�صردي  اأ�صلوب  ففي  اأدبي؛  منظور  من  غزة  على 
امعرفية  خراتها  كل  رحال  و�صعت  م�صّوق، 
م�صرة طويلة  للك�صف عن  بداعية  والإ واجمالية 
من  �صرائيلي،  الإ العربي  ال�صراع  حطات  من 
خال ا�صتعرا�س تفا�صيل احياة اليومية م�صائر 
اأتون التحولت ال�صيا�صية  فراد واجماعات ي  الأ
ال�صعب  عا�س  التي  والجتماعية  والقت�صادية 
حاولة  ي  وطاأتها،  حت  الفل�صطيني  العربي 
للبحث عن الهوية لفل�صطينيي ال�صتات. وتطرقت 
ال�صام  وعملية  امقاومة  م�صاألة  اإى  الرواية 

واحدود وال�صفر وم�صاكله وق�صايا احياة ب�صكل 
عام.

v ال�شخ�شيات
حاولت رحال ي روايتها اأن تك�صف لنا اأغوار 
فجاأة.  وتختفي  فجاأة  تظهر  التي  �صخ�صياتها 
ولكنها  والزمان  امكان  من  منفلتة  �صخ�صيات 
حامنا  ت�صبهنا حد التطابق، اأو هي رجع �صدى لأ
ا�صتطاعت  وقد  الكون.  هذا  ي  وغربتنا  وتيهنا 
بطال، اأو ت�صور  الكاتبة اأن تك�صف عن اإحباطات الأ
ال�صخ�صيات  عند  والتيه  والقلق  احرة  م�صاعر 
الرواية،  ي  امحورية  ال�صخ�صيات  خال  من 
وكذلك من خال ا�صتعمال مكون احوار. وكثرًا 
ما جاأت الكاتبة ي هذه الرواية اإى امونولوج اأو 
التعبري  امظهر  هذا  ويتجلى  الداخلي،  احوار 
ال�صخ�صية  فيها  تخلو  التي  اللحظة  ي  خا�صة 
اأو  فكار،  والأ الذكريات  عليها  فتنهال  نف�صها  اإى 
وقلقة  متوترة  فيها  تكون  التي  اللحظات  خال 

وم�صطربة.
روايتها  ل�صخ�صيات  ر�صمها  اإطار  وي 
عن  كاملة  فكرة  تعطي  اأن  رحال  ا�صتطاعت 
ووليد  ختار  رهام  الرئي�صة:  �صخ�صياتها  حياة 
ووالد  واأبنائه  وزوجته  الفار�س  ور�صوان  الفار�س 
ووالدة رهام والكهل اليوناي ياي واإلهام وزوجها 
لطفي وابنتهما اإمان، واأن تر�صد معاناة العاقة 
احياة  تناق�صات  ت�صوبها  التي  ورهام  وليد  بن 

وت�صاوؤلت الوجود وظروف امر�س وجربته.
كل  امراأة  روايتها  ي  رحال  منحت  وقد 
مجموعة  طرحها  خال  من  ووجدانها  فكرها 
منها  التي  والثانوية  الرئي�صة  ال�صخ�صيات  من 
لورا واإلهام واأم عماد ومي�س ورهام، وقد جحت 
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ومعاناتها  ذاتها  عن  تبوح  امراأة  جعل  ي  رحال 
وغاياتها ومتطلباتها، بل ك�صفت فل�صفتها الفكرية 
تبوح  وجعلتها  الجتماعية،  هم  والأ والثقافية، 

باأحا�صي�صها وم�صاعرها.
رحال  �صخ�صيات  اإن  القول  مكننا  وبهذا 
اأمكنة حقيقية،  ارتادت  هي �صخ�صيات حقيقية، 
ربعينيات  الأ منت�صف  بن  زمان حقيقي متد  ي 
لفية  الأ ول من  الأ العقد  اما�صي ونهاية  القرن  ي 
كبرة  طموحات  حّركتها  �صخ�صيات  اجديدة، 
غريبة  اأو  فاجعة  كانت  نهايَتها  لكَنّ  الغالب،  ي 
من  وحكايات  وجوه  احياة:  من  من�صحبة  اأو 
ردن والعراق والكويت وتركيا وقر�س  فل�صطن والأ
ومر�صومة  منتقاة  �صماء  الأ اأن  ذلك  وبريطانيا؛ 
ليِتَمّ مّثُلها جماليًا  بعناية ودقة فائقتْن،  �صرديًا 

.kÉ«fÉ°ùfEGh

v التقنيات ال�شردية
رجل  راٍو  ل�صان  على  روايتها  الكاتبة  ت�صع 
يعي�صون  و�صخ�صيات  ورواة  اأ�صا�صية،  ب�صورة 
ختلفة،  ومواقع  مواقف  من  الريطاي  امنفى 
وى  وهو امنفى الذي تعرفنا عليه منذ الرواية الأ
�شتات؛   á«fÉãdG  ájGhôdG  ºK موزاييك،  للكاتبة 
احياتية  امنفى  اأ�صئلة  ي  غ�صون  تخو�س  اإذ 
تتعمق  ثانية  جهة  من  لكنها  جهة،  من  وامعي�صية 
�صئلة الوجودية لهذا الفل�صطيني الذي  ي اإثارة الأ
يعي�س امنفى مكرهًا اأو ختارًا ل فرق. والافت اأن 
غ�صون رحال ي روايتها، م�صي ي الجاه امعاك�س 
ما يلجاأ اإليه �صواد كتاب الق�ص�س والروايات؛ فهي 
تخا�صم كل البتزازات ال�صكلية وام�صمونية لتقدم 
اأغواره.  اأدبيته امرهفة وعمق  اإل من  ن�صًا عاريًا 
اأنها ل تتخفى، مثًا، وراء عن�صر الت�صويق  ذلك 
ال�صاخنة  اللقطات  من  زائدة  جرعات  خلف  اأو 

ولكنها  قرائها.  على  حتال  اأو  عجزًا  تخفي  كي 
اأفكارها ي خا�صات مركزة. ي وم�صات  تقدم 
�صريعة، قد ت�صد انتباه القارئ اإى دقة التفا�صيل 
تية، وتغريه بالنهل من العيون الدفاقة، من نهر  الآ
الرواية  تت�صادى  حيث  امن�صاب،  الهادئ  ال�صرد 
باحكاية اليومية وال�صرة والرحلة والق�صيدة ي 

تناغم وان�صجام. 
تقنياتها  ي  الرواية  هذه  خرجت  وقد 
واأ�ص�صت  ال�صرد،  عام  ي  اماألوف  عن  ال�صردية 
على امناورة ال�صردية خلق �صكل جديد من داخل 
ينف�صل  ل  فيها  الق�ص�صي  فال�صكل  امتعارف؛ 
تتحدد  ما  وبقدر  والدللية،  احكائية  البنى  عن 
ما  بقدر  ال�صكلي،  منظورها  من  الن�صو�س  قيمة 
ال�صرد  كان  وقد  الدلي.  منظورها  من  تتعزز 
واأ�صا�صية  رئي�صية  �صمة  رواية رحال  احواري فى 
ترتبط بالن�صيج العام للرواية عندها، وهي تلجاأ 
ثراء الن�س بثيمة ال�صراع الدرامي،  اإليه دائمًا لإ
دواخل  مكنون  عن  يعر  الذي  النف�صي  وال�صراع 
والفعل  اموقف  عليها  مليه  وما  ال�صخ�صية 

الق�ص�صي للن�س.
الكتابة  فاإن جربة غ�صون رحال ي  وعليه، 
ال�صردية متاز بالغنى والتنوع على �صعيد البنيات 
على  اأعمالها  وترتكز  والدللية...  الركيبية 
وبالتقنيات  باللغة  تتعلق  وجمالية  نقدية  معاير 
والت�صكيل  ن�صاي  الإ اموقف  وثراء  ال�صرد  وبنية 
واأظهرت  امعاجة.  واأ�صلوب  والروؤية  اجماي 
رحال،  رواية  ميز  تطبيقها  حن  امعاير  تلك 
حداث  الأ و�صياق  ُلغًة،  الكلي  ما�صكها  ي  خا�صة 
الكاتبة  جوء  رغم  ال�صردية،  ال�صا�صة  وتوفر 
اإى التقطيع ونبذ الت�صل�صل التقليدي. وجاء بناء 
الرواية متما�صكًا م يعِرِه اأي َخَلل ُي�صيب القارئ 



الــعـــــــــدد الـثــمـــــــانــــــــــــون 1842011

عادة قراءة ما �صَبق، ما  اأو يدفعه لإ بالنكو�س، 
يدل على وعي كتابّي متقدم ل ينبهر بلعبة ال�صكل 

ول ُيفرط بكلّية العمل. 
v الزمان وامكان

كثيفة  دللة  الرواية  ي  الزمن  دللة  اإن 
ومتعددة اجوانب، وتتمحور دللته ي زمن حا�صر 
متجذر التاريخ موؤطر به يهدف اإى التحول لزمن 
الرواية  وي  ومعايره.  مفاهيمه  جديد  مغاير 
النتداب  زمن  فمن  ومتداخلة؛  متعاقبة  اأزمنة 
 …òdG  2006 العام  اإى  فل�صطن  على  الريطاي 
هو زمن ال�صرد، يقع الكثر من احوادث، ويتذكر 
الراوي والبطلة الكثر من ذكرياتهما ال�صخ�صية 
الراهن،   الزمن  الكويت،لكن  هل ي  الأ وذكريات 
الريطاي هو الطاغي ي مواجهة اما�صي »الزمن 
يا �صديقي لدينا حا�صر،اأ�صر،حنط،ل حدود 
فا�صلة بن البداية والنهاية.. نعي�س ي اأم�س اأبدي 
من  ي  ال�صاردة  وت�صر  والغد..«.  باليوم  اأطاح 
الرواية اإى مظاهرة منا�صبة مرور 40 �صنة على 
النك�صة، وهذا يعني اأن اأحداث الرواية قد وقعت 
ي العام 2007. وهذا يوؤكده ر�صوان الفار�س من 
»غادرنا  لها:  قال  عندما  رهام  مع  حواره  خال 
حّظنا  ح�صن  ومن   .1992 عام  ربيع  ي  الكويت 
الريطانية،  اجن�صية  حمل  عماد  اأم  اأن  جميعًا 
ت�صم  اأن  الريطانية  القوانن  ح�صب  لها  ويحق 
اجن�صية  على  اح�صول  بطلب  تقدمنا  عائلتها. 
عليها.  ح�صلنا  فقط  �صنتن  وبعد  الريطانية 
�صرفت لنا احكومة معا�صًا اأ�صبوعيًا ثابتًا، ووّفرت 
نعي�س ي  امجاي، وها نحن  والعاج  ام�صكن  لنا 
عامًا...«)�س31). ع�صر  اأربعة  منذ  الغربة  هذه 
وبذلك فاإن هذا احوار يوؤكد ب�صكل قاطع اأن تاريخ 
و�صول رهام اإى بيت ر�صوان الفار�س ي لندن هو 

توزعت  فقد  حداث  الأ بقية  اأما   ،2006 العام  ي 
ال�صواهد  ومن   .2008 والعام   2007 العام  حتى 
الدالة بهذا اخ�صو�س وفاة ال�صاعر الفل�صطيني 
�صريح،  ب�صكل  اإليها  اأ�صر  التي  دروي�س  حمود 
واأحداث غزة التي حدثت ي هذه الفرة، وبهذا 
ي  ر�صده  ا�صتطعنا  الذي  الروائي  الزمن  يكون 
عوام (2008-2006). الرواية ح�صورًا بن الأ

اأما امكان الروائي، فمما ل �صك فيه اأن رواية 
حوُرها  وامواقف،  بالن�صو�س  غنّية  البال  ي 
�صا�س الحتفاء بف�صاء امدينة، وهو ما يحفظ  الأ
واحرية.  الطزاجة  من  الكثر  الروائي  للحدث 
ال�صيء الذي ي�صمح باحديث عن هند�صة �صردية 
ختلفة، تاأخذ بعن العتبار عامل الف�صاء كمكّون 
امطروقة،  ال�صردية  اموا�صعات  اإى  يرتهن  ل 
ال�صتغال  عليه  داأب  ما  تتجاوز  باأدوار  يقوم  بل 
بطولة  ن�صغه  بديًا  وتقرح  التقليدي،  ال�صردي 
لندن،  ي  البال  ي  رواية  اأبطال  ويعي�س  امكان. 
غ�صون  الكاتبة  فيها  عا�صت  التي  امدينة  تلك 
كل  منها  وا�صتلهمت  اأعماقها  ي  وغا�صت  رّحال 
عوام واأحداث و�صخ�صيات رواياتها التي متزج 
فيها احلم ب�صيء اآخر هو القوة؛ قوة التعبر عن 
روؤية الكاتبة للعام، وقد جاء اختيار الكاتبة لهذه 
امدينة ب�صبب اأنها مثل منطلقًا تاريخيًا جوهريًا 
ماأ�صاة ال�صعب الفل�صطيني وتبعره ي ال�صتات من 
وعد بلفور اإى ال�صيا�صات احالية جاه الق�صايا 
�صيا�صيًا  بعدًا  مثل  لندن،  اأنها،  كما  العربية، 
ال�صعوب  من  اللجوء  لطالبي  كماذ  م�صتقبليًا 
امنكوبة على اختاف جن�صياتها، وهذا البعد هو 
وترجم  مكنًا،  الرواية  اأبطال  التقاء  جعل  ما 
لقاء  على  تركيزها  خال  من  هذا  الروائية 
خر  والآ اختياري،  اأحدهما  امنفى،  من  جربتن 
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ق�صري، لذلك التقى بطا الرواية ي لندن كونها 
هذا  ي  بريطانيا  مع  والعاقة  حايدًا.  مكانًا 
على  الريطاي  النتداب  اأيام  اإى  تعود  ال�صاأن 
اأم عماد زوجة ر�صوان  فل�صطن، حيث كان والد 
الفار�س قد غادر فل�صطن اإى قر�س بجواز �صفر 
حينها  منحونه  الإجليز  كان  موؤقت،  بريطاي 
م�صاعدة النا�س على ال�صفر. وقد ا�صتقّر الرجل ي 
منطقة نائية ي �صمال اجزيرة حيث تكر مناجم 
النحا�س، عمل ي اأحد امناجم، و�صرعان ما وجد 
له �صريكة من �صكان امنطقة تزوجها واأجب منها 
ثاثة اأولد وبنتًا، وبعد زمن ق�صر ح�صل الوالد 
على اجن�صية الريطانية، وبهذه الطريقة ح�صلت 
ن  اأم عماد واإخوتها على اجن�صية الريطانية، لأ
قر�س كانت م�صتعمرة بريطانية وقتها)�س27). 
اجتياح  بعد  الفار�س  ر�صوان  لعائلة  اأتاح  وهذا 
ق�صية  تطرح  وهنا  لندن،  اإى  تهاجر  اأن  الكويت 
ثم  الفل�صطيني/العربي  ت�صريد  ي  بريطانيا  دور 
احت�صانه مواطنًا من الدرجة العا�صرة، فهي توفر 

�صا�صيات. له العي�س �صمن حدود ال�صرورات والأ
منُحه  باإبداعية  الف�صاء  هذا  ُيعاَلج  اإذن، 
 Hyde امتدادا غرائبيًا َي�ِصُم كل ما فيه، حديقة 
رود،  اإجوار   ،Oxford Circus حطة   ،Park

Westmins- احانات، حطة ،Marble Archh

 äGQÉ£b ,BIG BEN مبنى الرمان، �صاعة ،ter

 óM C’G  ¥ƒ°S  ,Royal Park حطة  نفاق،  الأ
Kensingt- ¿Gó«e ,Sunday Market »Ñ©°ûdGG
on، امطعم اليوناي، كوخ ياي، وهي ت�صف كذلك 

الكثر من امواقع الهامة ي ا�صكتلندا ومنها: قلعة 
High La- را�صي امرتفعة »»اأدنرة« ال�صهرة، الأ
nds، بحرة »لوخ ني�س« ال�صهرة باأ�صطورة التنن 

الغام�س، م�صيق »�صليت«، ميناء »ماليج«، مدينة 

»غا�صكو«،  مدينة  التاريخية،  وليام«  »فورت 
امكان  دائرة  لكن ي  الرواية  مكنة ي  الأ وتتكاثر 
الكبر وهو مدينة لندن بطرقاتها الكبرة واأزقتها 
نيقة  الأ ومطاعمها  اجميلة  واأ�صواقها  ال�صغرة 
نها واحدة من  وعرباتها الفارهة وتنوع �صكانها لأ
ي  حداث  الأ عا�صمة  بل  الغربية  العوا�صم  اأهم 
العام. كل هذا تلمحه من خال ال�صرد الروائي 
ت�صريحًا و�صمنًا؛ فامكان حافل باحدث، حافل 
متجذر  الب�صرية،  باحركة  حافل  بال�صور، 
خر  الآ الرئي�س  وامكان  الجتماعية،  بالروا�صب 
ر�صوان  عائلة  ثر عند  الأ امكان  وهو  الكويت  هو 
اكتفت  الكاتبة  اأن  الفار�س وعائلة رهام، ويت�صح 
الكويت  ي  مكنة  الأ اأ�صماء  بع�س  اإى  �صارة  بالإ
امناخ(  �صوق  حوّي،  ال�صامية،  )النقرة،  ومنها 
حداث  الأ جريات  على  كثرًا  تركز  م  ولكنها 
الفار�س  ر�صوان  عمل  طبيعة  بتف�صيل  واكتفت 
الذي عمل ي  مر ووالد رهام ختار  ك�صائق لاأ
اإحدى ال�صركات ي الكويت حا�صبًا ل�صنوات، ومن 
ثم انتقل مع عائلته للعي�س ي مدينة عمان، وهي 
جاهها،  م�صاعرها  رهام  تخفي  ل  التي  امدينة 
ويت�صح ذلك من خال ال�صوؤال الذي فاجاأ وليد به 
رهام عندما قال لها: »هل اأفهم ما قلت اأنك ل 
حبن العي�س ي عّمان ؟ فانتبهت وكاأنها تعود من 
مكان بعيد، واأجابت ببع�س امرارة: يعني، مكنك 
ي�صعب  ملتب�صة  عاقة  بعمان  عاقتي  اإن  القول 
تف�صرها اأو و�صفها، اأحيانًا اأراها خبزي و�صرابي 
واأحيانًا اأخرى اأح�ّس بها غر ذلك. اأبتعد عنها كي 
عاود الت�صالح معها، اأعاقبها  اأراها، اأخا�صمها لأ

ثم اأ�صفح عنها...«)�س49). 
v لغة ال�شرد

ا�صتطاعت اموؤلفة اأن منح روايتها األوانًا من 
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ي  احوار العقاي التاأملي اخاي من الندفاع لأ
اجاه، وقد اأخل�صت الكاتبة اإى الواقعية الرهانية 
وتراكيبها  بلغتها  ثراء  اأكر  روايتها  فكانت 
احتكاكها  رّحال  غ�صون  وت�صتثمر  و�صورها. 
عامًا  للقارئ  لتقدم  اللغوية،  بامفارقات  اليومي 
ديناميًا حيًا له قدرة كبرة على التعبر عما يحفل 
واإما توظف  الواقع  ت�صتن�صخ هذا  الواقع، فا  به 
عنا�صره لتثبيت البنى الدللية. واأما لغتها، فهي 
الطازجة  ي�صر وراء مفرداتها  القارئ  لغة جعل 
ال�صل�صة لتده�صه امعاي والراكيب ي مفارقاتها، 
حتى اأن القارئ ينتهي من الرواية اآمًا األ تنتهي؛ 

اإذ ل ت�صبع نهمه اخا�س لها.
على  متمردة  الرواية  هذه  ي  الكاتبة  وتبدو 
ي  ت�صيع  ل  اأنها  اإل  ال�صائد،  الروائي  ال�صكل 
اأ�صر  فك  هو  اإما  امتطرفة،  ال�صكانية  متاهات 
اللغة لت�صكيل خطاب لبد من اأن تغلب فيه الوظيفة 
ال�صردية. هناك جمل ق�صرة تخت�صر �صنن عدة 
نكتفي  ونحن  الواقع  ي�صنعون  »هم  امعاناة:  من 
فل�صطن  من  فجعلنا  اأر�صنا  احتلوا  بالر�صد... 
اللجوء  ي  فكتبنا  �صردونا  �صعرية،  اأ�صطورة 
ام�صكلة  غاي...  الأ من  اأطنانًا  واحنن  وامناي 
�صياق  ي  يبدو  لذا  فاعلن«،  يومًا  نكن  م  اأننا 
ال�صرد نوع من امتنان لنا�صطي ال�صام الغربين 
فل�صطن.  لق�صية  دعمًا  جهدهم  يبذلون  الذين 
على م�صتوى اآخر، تبدو لغة رحال �صديدة التقطر 
واحذق، وت�صتمر طيلة الرواية دون اأية تزايدات 
اأو ترهات، وهي �صمة ميز لغة رحال ي معظم 
يتمحور  الذي  امحكم  البناء  كان  ورما  اأعمالها، 
الذي  التق�صف  لهذا  حافزًا  رهام  �صخ�صية  حول 
اإطار م ين�صغل بالرثرة  حدد النمو الدرامي ي 
ال�صرة  عن  البحث  ي  الرغبة  اأو  التداعيات،  اأو 
امرامية  احكايات  اأ�صابر  ي  ال�صخ�صية 

اجديدة  الرواية  ي  نرى  ما  على  وهناك،  هنا 
خرة.  امطروحة ي ال�صنوات الأ

v بناء الرواية

غاية هذه الرواية الك�صف عن موقف امثقفن 
وبيان  غزة،  على  خرة  الأ احرب  من  العرب 
ن�صان العربي الفل�صطيني، وف�صح جرائم  �صمود الإ
ال�صعب  بحق  اقرفوها  التي  ال�صهاينة  امعتدين 
حاول  اأنها  جانب  اإى  وتعريتها،  الفل�صطيني 
تاأويل  خال  من  الن�س  جماليات  ت�صتك�صف  اأن 
عاقته بالذات الفل�صطينية الفردية اأو اجمعية. 
معظم  يتقاطعان  خطن  وفق  الرواية  وت�صر 
الوقت ب�صبب تقاطع حياة البطلن. اخطان هما 
�صرائيلي الهمجي عليها  اأحداث غزة والهجوم الإ
ربعن،  الأ عمر  ببع�س ي  بع�صهما  اثنن  وعاقة 
من  اأقوى  غزة  باأحداث  تربطهما  التي  وال�صلة 
ولدا  فل�صطينيان  نهما  لأ اآخر،  عربي  اأي  �صلة 
�صلب  مرارة  وذاقوا  وطنهم  من  طردوا  اأهٍل  من 
الهوية التي انتقلت اى اأولدهم. وتر�صد الرواية 
ختار  ورهام  الفار�س  وليد  بن  العاقة  معاناة 
التي ت�صوبها تناق�صات احياة وت�صاوؤلت الوجود، 

وظروف امر�س وجربته.
اإ�صكالية  طرح  ي  رحال  غ�صون  وت�صتمر 
امنفى بالن�صبة اإى الفل�صطيني عمومًا، وبالن�صبة 
اإى امراأة الفل�صطينية على نحو خا�س، من دون 
اأن تعطي امتيازًا منفى امراأة، بل هي ت�صعها ي 
التي يواجهها الرجل مع امنفى.  امواجهة نف�صها 
وقد حاولت اإظهار معاناة الفل�صطيني الذي يحمل 
�صفر،  جواز  اأو  هوية  بحوزته  ولي�س  �صفر  وثيقة 
وذلك من خال طرح موذج عائلة ر�صوان الفار�س 
وليد، وهذه معاناة تخ�صه  والركيز على معاناة 
ان�صمامه  اأمور  تتعرقل  النا�س جميعًا، حيث  عدا 
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�صفر  وثيقة  حمله  جراء  مرة  من  اأكر  اأهله  اإى 
م�صرية ل تعرف بها ال�صفارات. كما يركز جهد 
فل�صطينيي  على  �صواء  الأ ت�صليط  على  الكاتبة 
لها،  ح�صن  �صدام  اجتياح  مرحلة  ي  الكويت 
وغربية  عربية  دول  اإى  الفل�صطينين  وجوء 
عدة منها بريطانيا. وتتحدث الرواية عن حالت 
والهوية  امنفى  وق�صية  الفل�صطيني  الغراب 
والعاطفة امهجرة بن هذين القطبن، وكاأن قدر 
جيل.  اإى  جيل  ومن  مرارًا  الت�صرد  الفل�صطيني 
ي  وتتوافر عنا�صر البناء الروائي كافة ي رواية 
البال،حيث جد اأنف�صنا اأمام �صخ�صيات متكاملة 
م�صاعدين،  واآخرين  رئي�صين  اأبطال  امامح، 
اأحداث مت�صاعدة، اأمكنة حددة امعام ومتنوعة 
مركز  اجتماعي  ر�صد  اجغرافية،  الت�صاري�س 
فكرية  ر�صالة  ذلك  بكل  وحيط  البيئة،  مفردات 
الذي  ال�صيء  امتلقي؛  اإى  اإي�صالها  رحال  اأرادت 
ختلفة،  �صردية  هند�صة  عن  باحديث  ي�صمح 
تاأخذ بعن العتبار عامل الف�صاء كمكّون ل يرتهن 
اإى اموا�صعات ال�صردية امطروقة، بل يقوم باأدوار 
تتجاوز ما داأب عليه ال�صتغال ال�صردي التقليدي، 
اأن  ومكننا  امكان.  بطولة  ن�صغه  بديًا  وتقرح 
ن�صف هذه الرواية باأنها رواية عاقات اجتماعية 
ختلطة،  �صيا�صية  ظروف  ي  ولدت  ختلطة 
ماأ�صاوية  النهايات  تكون  اأن  الطبيعي  من  فكان 
ال�صعبي،  باموروث  مليئة  رهام  ذاكرة  و�صاخنة. 
عندما  ولذلك  وكلمات،  وتقاليد  واأمثال  عادات 
ر�صية  الأ تر�صيخ  اأجل  من  كلها  ت�صتخدمها  تكتب 
مر تنجح جاحًا  الجتماعية لعملها، وهي بهذا الأ
م�صهد  تنتهي  الرواية  اأن  ي  عجب  ول  كبرًا. 
غزة  على  الهجوم  ا�صتنكار  مع  البطلة  احت�صار 
كما بداأت بهما مامًا، حيث تقع الف�صول الباقية 

ي�صد  وما  وامحاورات.  اللقاء  لكيفية  ا�صتذكارًا 
وانثيالت  احكايات  �صيل  هو  الرواية  هذه  ي 
الذاكرة احية ل�صخو�صها. حكايات جموعة من 
امغربن وامنفين وامهاجرين الذين ل جمعهم 
بلد  ي  يلتقون  العروبة.  رابطة  �صوى  �صلة،  اأي 
يكت�صفون  الغربة  تلك  وخال  الغربة،  باد  من 
ذواتهم واآلمهم وحظات الفرح، واإن على قلتها، 
الغربة  اأكلت  التي  حياتهم،  �صظايا  لم�صت  التي 
وعن  وى  الأ ر�س  الأ عن  بعيدًا  احياة  ومتاعب 
هل اجزء الكبر منهم. وحقق رحال  حبة والأ الأ
نقلة نوعية ي روايتها اجديدة ي البال، وتنتقل 
�صرامة  اإى  الرواية  بناء  م�صتوى  على  رحال 
اإطاريهما  ي  تتحدد  م�صبوقتن  غر  وهند�صة 
�صخو�س الرواية ويتمحور البناء حول �صخ�صيتي 
اإطار  ال�صرود داخل  تت�صظى  اأن  ووليد دون  رهام 
وتهدف  معظمها  ي  اإن�صانية  ل  عاقات  حكمه 
اإى خلق حالة من التماهي بن الدور الجتماعي 

ن�صاي. وبن الكيان الإ
يكت�صف  ن�صانية،  الإ الدراما  هذه  خ�صم  وي 
القارئ اأن رحال متلك قدرة هائلة ي التعبر اإى 
جانب خيلة خ�صبة انعك�صت ي لغتها ال�صعرية، 
جريات  على  رائعة  جماليات  اأ�صفت  التي 
حداث واحوارات �صمن بناء درامي لفت قل  الأ
رّحال  تبني غ�صون  اإذًا  التخوم  على هذه  مثيله. 
من  الكثر  فيها  كتابة  على  تتكئ  فهي  روايتها؛ 
امزج اجميل والناجح بن الب�صاطة باعتبارها فنًا 
وبن امو�صوعات احميمة وذات الو�صائج العميقة 
امناخات  تن�صى  اأن  دون  من  �صخ�صياتها،  بحياة 
احاّرة التي ت�صيع ي �صطور روايتها، والتي جعل 
عجاب  الإ ي�صتحق  فنيًا  اجتهادًا  الرواية  هذه  من 
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