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عديل الهواري

كلمة العدد  :22حرية املطالبة مبصادرة الحرية
من الظواهر املؤسفة يف العامل العريب أن
فكرة الحرية ومامرستها تثري قلق الكثريين من
منطلقات مختلفة ،فهناك من يريد حياة تسري
حسب فهم ضيق للدين ،وهناك من يستكرث
عىل الشعب أن يحكم نفسه من خالل نواب
ينتخبهم يف انتخابات دورية.
ونظرا ألن املجتمعات العربية غري
معتادة عىل الحوار االجتامعي الذي ال موعد محددا له ،نجد أنه عندما يبدأ
نقاش حول قضية اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية ،تعلو األصوات التي تطالب
بوقف النقاش.
من غري الواقعي أن تتوقع كمواطن يف دولة عربية أداء رائعا من حكومة
أو برملان أو وزير أو مسؤول ما يف ظل نظام يعيش عىل تأليه الحاكم ،ودورك
كمواطن اإلشادة بحكمته يف إدارة شؤون البالد .وعندما يكون واضحا وضوح
الشمس أن األمور ال تدار كام ينبغي لها ،تكرث األعذار ،وتسمع من املربرين أن
هذه األمور تحصل يف الدول املتقدمة.
توجد أيضا ظاهرة ادعاء الكثريين أنهم ذوو عقلية مستنرية ،لذا تراهم
قلقني عىل منط الحياة يف أفغانستان بعد استعادة حركة طالبان السيطرة عىل
أفغانستان أكرث من قلقهم عىل األوضاع االقتصادية الصعبة يف بالدهم والحريات
عود الند :ثقافية فصلية
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املصادرة فيها .يكرث الحديث دامئا عن أوضاع بلد آخر ،بحيث يصبح الجميع
خرباء يف شؤون الدول األخرى .أما الحديث عام يجري يف بلدك ،فيعرضك
لالعتقال.
ومن القضايا التي تكرث اإلشارة إليها يف الدول العربية دور املثقف.
كل من يصنف نفسه ضمن هذه الفئة تجده متحمسا لفكرة أن للمثقف
دورا مميزا يف املجتمع .ولكن األحداث التي شهدتها الدول العربية منذ 2010
تحديدا تظهر أن أقلية من املثقفني يتمسكون بالتفكري النقدي املستقل .عندما
يحرك املثقف حدث سلبي واحد ،ويكون صامتا تجاه نهج مدمر ،يحق لإلنسان
أن يتساءل :كيف يهتم املثقف مبسألة جزئية ،ويتجاهل الوضع العام اليسء؟
هل اعتقال مثقف ملشاركته يف مظاهرة مثال يختلف عن اعتقال مواطن
عادي فعل اليشء نفسه؟ الحرية يجب أن تكون للجميع .عندما يتم التعامل
مع أفراد املجتمع عىل أساس فئات لها خصوصيات ،تكون هناك مشكلة يف
النظرة إىل املجتمع ورضورة متتع كل أفراده بحقوق وواجبات متساوية.
صورة األوضاع يف الدول العربية محبطة ،ويفاقم اإلحباط أن األمل
بالتغيري ضعيف جدا ،وليس من الواقعية أن يشعر اإلنسان بتفاؤل تجاه قرب
تحسنها ولو ببطء.
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د .أصيل الشايب

كتابة الرائحة للدكتور رضا األبيض
صدر هاته السنة كتاب مه ّم وطريف
للدكتور رضا األبيض بعنوان «كتابة ال ّرائحة» يف
طبعته األوىل عن دار زينب للنرش بتونس يف 294
صفحة من الحجم الكبري ضمن سلسلة الو ّراق،
فدراسة الرائحة يف األدب أمر مل نألفه ومل تهت ّم
به الكتابة النقديّة العربيّة الحديثة رغم أنّها ركن
أسايس يف تراثنا وال سيّام منه الصويف ،فال َّر ْو ُح هو
الرائحة ،وكان عبد القادر الجيالين من أصحاب
الش ّم ،فكان يعرف غريه بالش ّم.
ومث ّة عالقة بني الش ّم والخيال وطيدة يف إطار عرفا ّين ميكن مالمستها يف
التداخل بني ال ُّروح وال َّر ْو ِح ،فهذا يدعم ما ذهب إليه الدكتور رضا األبيض حينام
أكّد قيمة مسألة الرائحة ،وقد ربطها بجملة مداخل دقيقة ،بعد تأصيل طال
الفيسيولوجي والفلسفي والديني ،هي املدخل السيميولوجي واملعجمي واألديب.
ونهض الكتاب يف جملته عىل أ ّن الرائحة مك ّون أديب عىل درجة عالية من
النص الروايئ العريب املعارص ،فهي الفت كبري يف العناوين ذات الداللة
األهميّة يف ّ
اإلشهاريّة الكربى ،وقد قدحت رواية «روائح املدينة» لحسني الواد التفكري يف
ليتأسس
موضوع الرائحة وطرائق كتابتها وكيفيات تلقّيها كام ورد يف املق ّدمةّ ،
تص ّور التأليف ،بعدئذ ،عىل مد ّونة روائيّة عربيّة متن ّوعة وثريّة شملت «تلك
عود الند :ثقافية فصلية
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الصابون»
الرائحة» لصنع الله إبراهيم؛ و»رائحة الج ّنة» لشعيب حليفي؛ و»رائحة ّ
إللياس خوري؛ و»رائحة األنثى» ألمني ال ّزاوي؛ و»روائح ماري كلري» للحبيب
السامي؛ و»زرايب العبيد» لنجوى بن شتوان؛ و»رائحة الكافور» مليسلون فاخر؛
ّ
و»فخاخ الرائحة» ليوسف املحيميد؛ و»رائحة القرفة» لسمر يزبك.
خطاب الرائحة ،من هاته الناحية ،استوجب خطابا نقديّا كان يف البداية
ورقات علميّة ،ث ّم تح ّول إىل مبحث متكامل ونابع من رؤية نقديّة تراهن عىل
إعادة االعتبار للمهمل يف الدراسة النقدية ،وهو هنا الرائحة أو العطر عىل
أساس تواصيل يتجاوز اللّغوي إىل السيميايئ .والحقيقة أ ّن هذا يذكّر بخطاب
املرئيات السيميايئ الذي نال حظّه من ال ّدرس من خالل تحليل الصور عند
النقّاد العرب كصورة املدينة وصور املجتمع وغريها من الصور ،يف حني لبث
الخطاب الروائحي مغفال.
ويح ّدد املؤلّف الرائحة من منظور
سيميولوجي بوصفها لغة بح ّد ذاتها كالنظر
والحركة والصمت ،كام يح ّدد أهميّتها من حيث
يؤسس التأويل كام هو الشأن مع صنع
هي إيحاء ّ
يبئ عىل الفساد السيايس من
الله إبراهيم الذي ّ
النص واملقامي.
طريق ايحاءات ال ّرائحة وتأويلها ّ
يرسخ يف الذهن أنّنا حيال حقل معريف أساسه
ولك ّن املدخل املعجمي ّ
املعرفة الشميّة ،وال ينفصل هذا عن الجسد ،سواء كان جسدا فرديّا أو جامعيّا
كام هو الحال مع املدينة ،فرائحة الفضاء مدينة أو ريفا بارزة عند إلياس خوري
وكذلك شعيب حليفي وحسني الواد ،وهي عند األ ّولني رائحة الحرب واملوت،
ولهذا عالقة مبا يسميّه رضا األبيض هشاشة العامل وميوعة املعنى.
وتظهر رائحة الجسد األنثوي عند سمر يزبك وأمني الزاوي والحبيب
الساملي ويوسف املحيميد وميسلون فاخر بانية صورة الشخصيات عىل أساس
عود الند :ثقافية فصلية
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لب املسألة األدبيّة من خالل الش ّم بوصفه
ش ّمي .ويقودنا البحث يف النهاية إىل ّ
برنامجا رسديّا والرائحة استعارة ،فتتح ّول ال ّرائحة ضمن املثال العاميل إىل فاعل
يقتيض دعام ومعارضة كام يقتيض باعثا وهدفا ،ولهذا عالقة ببناء الداللة يف
أتصور إىل خطاب
النصوص ،وهو بناء يستقي قيمته من انضواء الرائحة كام ّ
الحب واألمل واملؤث ّرة يف الق ّراء واملنبعثة من الكتّاب.
األهواء مبعانيه ّ
املؤسسة عىل ّ
إ ّن ال ّروائح هي التي تع ّمق الربنامج الرسدي وتنقذه من السطحيّة ،فام
نصطلح عىل تسميته بالصورة عموما والصورة يف األدب بصفة خاصة ليس ،يف
حقيقة األمر ،سوى صور قامئة يف جوانب أساسيّة منها عىل فاعليّة الشم ،فال
ميكن بنينة الشخصيّة واملكان والزمان يف النصوص مبنأى عن هاته الفاعليّة ،وال
ميكن تأسيس الداللة فهام وتأويال مبنأى عن هذا أيضا.
كام أ ّن الصورة اإليطوسيّة للمتكلّمني يف الرواية مرتهنة يف أمثلة نصيّة
كبرية بالش ّم ،ويشرتك ،هذا كلّه ،يف بيان قيمة الش ّم البالغيّة ،ويفتح عىل قيمته
عي املؤلّف حاجتها إىل جهد تأوييل وما يعنيه ذلك
التخييليّة ،هاته القيمة التي ّ
من ثراء الخطاب الروايئ ونأيه عن الحرفيّة والتسجيل.
يفيض خطاب الروايات املختارة عند املؤلّف إىل مركزيّة الذات املنتجة
لهذا الخطاب من خالل مظاهر الذاتيّة كاالنزياح عن املرجع الثقايف والتل ّون
وخلخلة التمثّالت الجامعيّة بوعي ف ّني ترفده التجربة الفرديّة ،وهي فرادة
تتحقّق يف النصوص من خالل أهميّة االستعارة ،ال اليوميّة املتداولة ،وإنّ ا الروائيّة.
والرائحة ،من هذا املنطلق ،استعارة روائيّة ،مبعنى أنّها تتيح يف
االستخدام الروايئ عند بعض الروائيني منظورا خاصا يختلف عن غريه كاملنظور
املريئ :السيناميئ أو غريه .وتتح ّول الرائحة ،باالعتامد عىل هذا ،إىل مرآة كاشفة
ومم ال ّ
النص إىل األنساق التي أنتجته
شك فيه أ ّن هذا يعيد ّ
وفاضحة وناقدةّ .
وولّدته وهي متن ّوعة سياسيّة واجتامعيّة وتاريخيّة وثقافيّة.
مؤسسة يف داخلها عىل استخدامات معقّدة
إ ّن النصوص الروائيّة وإن كانت ّ
عود الند :ثقافية فصلية
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لغويّة وإشاريّة أخرى فإنّها فيام وراء ذلك تندرج يف سياقات كربى ال ّ
تنفك عنها،
فالرواية العربيّة بنت عرصها وبيئتها ،وليست مغلقة عىل نفسها ،ذلك أ ّن األدب
تواصل باملعنى األعمق للكلمة ،ويغدو هذا التواصل ،يف ضوء منظور الرائحة ،أكرث
عمقا ملا يحتّمه الش ّم من عالقة بالذاكرة وأخرى بالحارض ومن عالقة بالخيال،
فأشياء كثرية ال تدرك وقد انفرط عقدها إالّ من خالل الرائحة.كام أ ّن الرائحة،
بح ّد ذاتها ،اسرتاتيجيّة استفزازيّة يف العناوين واسرتاتيجيّة تخييليّة يف الكتابة
الروائيّة تتخطّى منطق اللّغة إىل منطق الثقافة،
مم يفتح عىل خصوصيّة النصوص املحليّة.
ّ
وتوصل الدكتور رضا األبيض يف الخامتة
ّ
إىل أهميّة كتابة الرائحة يف الرواية العربيّة
املعارصة ،فهي تحتفي بالجسد وتستعيد
توهجه وتكسب األدب منظورا ألصق بالذات
تعبريا وداللة وتص ّورا ،وقد نبّه باالستناد إىل
التحليل أ ّن الرائحة قد تكون يف الرواية إيهاما
بكل ما ييش به ذلك
وف ّخا يخلو منها الخطابّ ،
من إشكاليات تتعلّق بعرس تخيّل الجسد عموما
مم يعني السقوط يف تفكّك الكتابة والسطحيّة.
وتخيّل الرائحةّ ،
أليست الرائحة ،ههنا ،محك اختبار ملتانة الرواية يف قولها ومقولها ويف
وعيها وال وعيها؟ إ ّن ال ّرهانات التي تعلنها الرواية العربيّة كرهان الرائحة ليس
وربا يعني هذا الفشل يف أنسنة الواقع املتّصل بالذات
رهانا ناجحا بالرضورةّ ،
واملجتمع والتنكّر لحميميّة الجسد وتعنيفه بالتعمية عليه ،وهي يف الحقيقة
تعمية عىل املعرفة قد متارسها الذات الكاتبة عىل نفسها قبل غريها بوعي أو
بال وعي.
عود الند :ثقافية فصلية
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فنار عبد الغني

زمن العزلة القادمة
مىض أكرث من عقد من الزمن عىل قراءيت
األوىل لرواية «مئة عام من العزلة» للكاتب
الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز الحائز عىل
جائزة نوبل لآلداب ،وهي الرواية التي فرض
فيها الكاتب عىل نفسه العزلة التامة والتفرغ
إلنهائها يف مدة وجيزة مل تتجاوز الثالثة أشهر
حسب ما أذكر .وكان قد كتب قبل ذلك رواية
مشابهة عن نفس القرية ،ماكوندو ،التي تدور
فيها أحداث الروايتني ،وهي رواية «عاصفة األوراق».
تتناول رواية «مئة عام من العزلة» حياة عائلة هوزيه اركاديو بوينديا
عىل مدى مئة عام ،وهو رجل غريب األطوار ،ورث أوالده وأحفاده عنه طبعه
الغريب .أما زوجته فقد كانت سيدة عاقلة وهي التي كانت تتوىل إدارة شؤون
العائلة بسبب غرابة أطواره هذه.
أذكر أنني قمت برسم خريطة مفاهيمية لألبناء واألحفاد من أجل فهم
سري األحداث املتكاثفة يف الرواية ،ورسم خريطة أخرى لفهم العالقات بني
األبطال والشخصيات .وكنت أعتقد أن الرواية مختفية يف تالفيف ذاكريت ،وأنها
رواية عابرة رغم أهميتها العاملية والتي اكتسبتها من التأويل املستمر للقراء
غري العاديني لها والنقاد واملهتمني باألدب العاملي.
عود الند :ثقافية فصلية
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لقد قرأت تلك الرواية بشكل متقطع .كنت أطالع بعض الفصول
وأهجرها ثم أعود للمتابعة من جديد .ييش عنوان الرواية بالعزلة القاسية التي
عانت منها القرية وأهلها ،حتى يبدأ الناس باكتشافها والقدوم للعيش فيها.
وهنا تبدأ برأيي العزلة الحقيقية للقرية ،فقبل اكتشاف القرية ،كان السكان
يعيشون دون أن يدركوا حقيقة األمر بطأمنينة وسعادة ،وكانت القرية ملكهم،
وفيام بعد أصبحت مطمعاً للغرباء أو الباحثني عن حياة جديدة كالغجر أو
الطامعني كرشكة املوز التي تتسبب بقتل ثالثة أالف شخص ،والتي جلبت الحظ
السيئ للقرية وقضت عليها.
ولكيال أطيل الحديث عن تفاصيل الرواية السحرية واملذهلة وأضيع
هديف األسايس الذي أعادين للرواية ،أال وهو توقعات الكاتب نفسه ملصري البالد
املشابهة ملاكوندو ،وتشابك الخيال بالواقع والحلم بالعلم والنظرية بالتطبيق،
وكأن ماركيز من خالل الغجري ميلكياديس يصور األحداث التي سيعيشها كل
من شابهت حياته حياة تلك القرية املنعزلة.
برأيي أن العزلة الحقيقة حدثت فعال عندما مترد اإلنسان عىل فطرته
النقية وتجاهل صوت ضمريه الداخيل حتى قتله ،ثم بدأ باستبدال قيمه
الفطرية بقيم مادية ال تالئم حقيقته كإنسان ُخلق ليعمر هذه األرض بالخري
لنفسه ولغريه.
ونحن اليوم عىل أبواب عزلة حقيقية من نوع مشابه ،فبعد أن أمضينا
قرابة العامني من الحجر بسبب الكورونا والتي تشبه يف رواية ماركيز أحد
الكوارث الطبيعية التي تخيلها ،تفاجئنا صريورة رسيعة من املتغريات الهائلة
من حولنا ،التي أشك بوجود عقل برشي استطاع التكيف معها ،كجرائم الرسقة
املمنهجة والغالء وخسارة قيمة العمالت الوطنية ،ويليه خسارة قيمة رواتب
املوظفني والعامل وازدياد عدد العاطلني عن العمل والفقر وارتفاع نسبة الفسق
والفجور والتخوف من كوارث طبيعية تعاقب البرش عىل رشهم.
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ما يحدث لنا اليوم فاق تخيالت ماركيز ،أصبح العامل ككل يعيش عزلة
داخل عزلة داخل عزلة .عزلتنا عن أهلنا ،عزلتنا عن بعضنا ،عزلتنا عن أنفسنا،
وكأن اإلنسان أصبح منعزال أيضاً عن ذاته.
أشعر وكأن شخصيات ماركيز خرجت من الرواية وهي ترسح ومترح
ومتأل األرض فسادا ً ،فتلتقي بكل من يتسبب لك بالعزلة من لصوص ومحتلني
ومراوغني ورجال دين وسلطة وكل التجار الذين تحولوا إىل نخاسني ،وأخريا
تجار املوت الذين مل يذكرهم ماركيز :محتكرو األدوية وحليب األطفال واملواد
الغذائية واملحروقات .هؤالء الذين يريدون إعادة األرض والبرشية إىل أزمنة
العبودية والرق ،إىل زمن عزلة حقيقية قادمة بال ريب إىل كل البرش.
أردت أن أكتب عن هذا الزمان القادم قبل اختفاء التيار الكهربايئ وأنا
أنظر يف الوقت نفسه إىل رواية ماركيز ألتأكد أنها مغلقة بالفعل ،وأن كل ما
يحدث هنا من حويل ليس بخيال.
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عبد السالم بحاج

املاء أمان :عرض كتاب
استأثر املاء كامدة حيوية ،واهبة للحياة
والستمراريتها ،وكمصدر للخصب واإلخصاب،
بانشغاالت اإلنسان اإلفريقي خالل الحقبة
الرومانية .ويظهر ذلك جليا ،من خالل مجموعة
من املعبودات ،التي تؤ ّمن له استمرار وجود
هذه املادة ،وتجنبه مخاطر الجفاف وشح املطر،
وانتشار املجاعات .لذلك ،قدمت لها القرابني
الحيوانية والنباتية ،قرب العيون واملنابع واآلبار
ومجاري املياه .وبنى لها املعابد واملباين ،التي تقام فيها طقوس هذه العبادة،
وطلب الصحة واالستشفاء والسياحة واالستجامم.
وسنحاول التعرف عىل كل هذا يف كتاب «املاء يف املغرب القديم؛
بني املقدس واملدنس»[ ]1لألستاذ واملؤرخ عبد العزيز بلفايدة املتخصص يف
العبادات القدمية بشامل إفريقيا ،وهو مؤلف مد ّون باللغة الفرنسية ،وصادر
عن مطبعة الرباط نت سنة  .2011قدمت له الباحثة الجزائرية نصرية بن
الصديق ،وهي صاحبة أطروحة حول الرب إسكوالبيوس اإلفريقي.
يتألف الكتاب من مقدمة وجزئيني وخامتة عامة .يهتم الجزء األول
مبوضوع املاء وعالقته باملقدس .بينام حاول الجزء الثاين معالجة سياسة تدبري
املاء يف الحقبة الرومانية .كام تم تذييل الكتاب مبالحق ضمت ثالثا وعرشين
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لوحة ،تخلد معبودات املاء يف بالد الغرب القديم ،وتوزعت بني الفسيفساء
والنحت والتامثيل والقناديل الزيتية.
اعتمد املؤلف عىل ببلوغرافيا متخصصة تتكون من أمهات املصادر
األثرية الالتينية ،وكذلك مجوعة من املصادر األدبية الكالسيكية املحلية
واألجنبية ،باإلضافة لعدد هام من املؤلفات واملقاالت املتخصصة يف املوضوع
محلية وأجنبية.
استهل الباحث الجزء األول من كتابه بدراسة املعبود املايئ الذكوري
نبتون ،الذي يرتأس األنهار والعيون واملياه الجارية (ص )22؛ وهو رب
لالستشفاء والصحة والزراعة (ص  .)25متت عبادته يف مناطق متعددة من البالد
املغاربية :يف الداخل وعىل املناطق الساحلية .تناول املؤلف أصول نبتون الليبية
والرومانية ،ألن الرومان أثناء احتاللهم للمنطقة كانوا يف حاجة ملعبود مايئ،
يحتمون به ،أو يخفون سياستهم وراءه ،أثناء بناء املنشئات املائية ،فالحاجة
أصل العبادة كام يقول بول فني.
وتطرق املؤلف أيضا ألتباع نبتون وألشكال تصوره ومتثله .وتناول
بالدراسة املعبودات املائية األنثوية (الحوريات) التي تعد تجسيدا لعيون املاء
والجبال والغابات ،وهي تختزن القوى املنتجة لألرض والتوالد عند اإلنسان،
وتظهر غالبا يف صور إنسانية (ص  .)42ومتثل عىل الفسيفساء يف الحاممات
العمومية والخاصة (ص .)49
وتطرق الباحث بالدراسة والتحليل ملعبودات موضعية ثانوية ،وهي
امتداد لتصورات عقائدية بدائية عند اإلنسان ،كعيون املاء واآلبار واألنهار ،وهي
تجسد غالبا يف فكرة جني املاء ،الحامي للنبع من الجفاف ،والساهر عىل دميومة
عطاءه ،والحامي لإلنسان أثناء تعامله مع مصادر املياه ،فهو جني املكان (ص
 ،)51املالك للمكان ،أو كام يصطلح عليه يف ثقافتنا الشعبية بـ «مول املكان» أو
«موالني املكان» بصيغة الجمع للداللة عىل وجود حامة متعددين للمكان.
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وتم التخليد لج ّني املنابع يف مناطق متعددة من شامل إفريقيا (ص
 .)56-53كام تم تقديس املطر وتأليهه تحت مسمى الرب «أنزار» ،وتقدم له
خطيبة أو عروس»تسليت أونزار» ،لكونه مصدر للحياة وللموت أيضا يجب
اتقاء رشه ،وهي عادة متارس إىل عهد قريب يف املغرب عند انحباس املطر.
وتناول الباحث أيضا بعض املعبودات التي لها عالقة غري مبارشة
باملاء كالربني مركوريوس وكايلستيس (ص  ،)72-69وبعض رموز االستمرارية
واالمتداد لعبادة املاء ،إىل يومنا هذا ،وإن يف حلل جديدة (ص .)100-93
تحول املعبود الوثني الخاص باملاء ،يف ظل اإلسالم إىل «ويل صالح» له
بركاته وقدراته الخارقة التي تتحكم يف وظائف املاء االخصابية واالستشفائية.
وتقدم لها القرابني الحيوانية والنباتية من أجل الحصول عىل «بركة» الخصب
والزواج وزيادة النسل والحامية.
ويف األخري درس املؤلف مسألة تدبري املاء خالل الحقبة الرومانية باملنطقة
من خالل التطرق لتقنيات التزود باملاء للرشب والري واألموال املرصودة لذلك،
سواء من الخزينة العمومية أو من التربع واإلحسان ،وكذلك القوانني املنظمة
لتدبري وتوزيع املاء (ص .)126-103
===
[1] Belfaida Abdelaziz, L’eau au Maghreb antique ; entre le sacré et le
profane, Rabat, 2011.
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هدى أبو غنيمة

قصتان :ومضات الربق  +منرب الريش
تدفقت السيدة بحديث ودي ،مع زميالت
وزمالء العمل يف الرشكة الجديدة التي عملت
فيها ،أثناء حفل تعارف بني موظفي أقسام الرشكة
ومديريها الجدد.
مل تعبأ كثريا يف االجتامعات املتتالية
بومضات الربق املنبعثة من أعامقها ،التي تهيب
بها ّأل تسرتسل يف التعبري عن أ فكارها املتجددة
لغزارة مطالعاتها الثقافية املعرفية ،بل تصغي إىل
اآلخرين أكرث من االسرتسال يف الحديث ،فمهارات التلقي عند اآلخرين ليست
متجانسة ،والتحيل بصفاء الرسيرة ليس صفة مستحبة دوما يف مجتمعات
األقنعة ،وميادين التنافس يف املجتمعات الحديثة ،التي أذهلتنا فيها التحوالت
القيمية يف نفوس الناس.
بعد خربات مضنية يف التعامل والتواصل مع اآلخرين ،ومالحظتها
ملن يرسق أفكارها وبعض جهودها من الزمالء أو الزميالت وبعض املديرين
املبارشين ونسبتها إىل أنفسهم ،بدأت تكبح جامح تدفقها يف الحديث وحامستها
يف التعبري عن ذاتها ومشاريعها.
ويف لحظات تساوي عمرا ،أصبحت أكرث استجابة إلشارات حدسها لتصغي
إىل اآلخرين أكرث من االسرتسال يف الحديث ،ومتعن النظر يف وجوه اآلخرين
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املتحدثني بوعي يتيح لها اكتشاف ما وراء األقنعة التي التصقت بوجوههم.
بعضهم يتفاخر مغرورا مستعرضا إنجازاته ،ومخفيا بصالفته خيبات
خلفت ندوبا يف نفسه .وبعضهم اآلخر يتظاهر مبحبة اآلخرين ونزاهته يف دعم
إنجازاتهم ،وأقنعة القسامت تشبه كثبان رمل يف صحراء جرداء.
حينام أتيحت لها إجازة قصرية واختلت بنفسها واسرتجعت ما مرت به
من خربات ومواقف أقلقتها ،تحسست وجهها وهي تحدق يف املرآة لتكتشف
أنها اكتسبت قناعا جديدا.
===

منرب الريش

تنادى املؤمترون الجتامع يأتلف فيه املختلفون ملراجعة السلبيات
من أجل تحقيق وحدة العمل الوطني لتضييق الفجوات التي تعيق االرتقاء
بالوطن.
مل يتح املجلس للحارضين مسافة حرية يف الحركة .وكلام تحرك أحدهم
اصطدمت يده أو قدمه باآلخر الجالس بجانبه ،أو كاد رأسه يصطدم باملقعد
الذي أمامه أو برأس الجالس أمامه .لكن الفجوات الفكرية والوجدانية بني
معظم الحضور بدت أكرث اتساعا من املكان الذي جمعهم.
مل يكن أحد منهم معنيا باستيعاب ما يقوله املتحدثون عىل املنرب بقدر
ما كان ينتظر دوره ليعتيل املنرب ،منشغال بتلقي ما يريد حسب إطاره املعريف،
وطموحاته يف إبراز موهبته يف الخطابة.
ضقت ذرعا بالجو الخانق يف القاعة ،ففتحت النافذة التي بجانبي،
ورحت أراقب رسبا من النمل يخرج من شقوق النافذة ويسري عىل أطراف
النافذة بانضباط ،وكأنها تحمل قوتا إىل وجهة ما .وكلام تعرثت إحداهن ،تلقت
مساعدة من مرافقاتها.
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أمتعني املشهد وأنعشتني نسامت منعشة والشمس تتهيأ للمغيب،
لترشق عىل عامل آخر من األرض التي نعيش عليها ،وبضعة عصافري تطري لتأوي
إىل أعشاشها يف الشجر املزروع عىل األرض املجاورة للمجلس.
حينام عدت ملتابعة الحديث مل أر إال عددا قليال من الحضور وعرف
ديك وريش عىل املنرب واملقاعد ،وغاممة ريش تحجب أضواء القاعة وتحط
رويدا رويدا عىل املقاعد.
خرجت مرسعة إىل الحديقة املجاورة للمبنى وأنا أنفض عن رأيس
وكتفي ما علق بهام من الريش املتناثر ،وأصوات بعض من بقي يف القاعة
تطرق سمعي وهم ينشدون يف نهاية االجتامع موطني موطني.
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زيك شريخان

تعويض
ملفت للنظر.
جامل هذا الوجه ساح ٌر،
ٌ
معت مع بعضها بعناية إلهية خاصة.
مكوناته كأنها ُج ْ
جبهة متوسطة تعلو عينني لوزيتي الشكل ،عسليتي
اللون .أنف زاده القرص روعة يتوسط خدين متوردين
كهضبتني يف الشفق ،يستدقان تدريجياً نحو األسفل
كأنهام دليالن إىل شفتني مكتنزتني ترتبعان عىل ذقن
يك ّمل شكله روعة الجامل .وجه طفويل ،بريء املالمح،
يصلح أن يكون أمنوذجاً لعرشات اللوحات .وميكنه أن
يُلهم عرشات القصائد ،ويُعذّب عرشات العشاق.
تطلعت إىل هذا الوجه وكأنها تراه ألول مرة رغم إنها مل تفارقه .بهرتْ
ْ
بجامله ودقة مالمحه« .كيف ميكن لهذه الرباءة الالمتناهية أن تحمل كل هذه
الكثافة من ظلمة الرتدي؟» مدت أناملها إىل وجهها تتحسسه .ضغطت بسبابة
ميناها عىل وجنتها وكأنها تريد االطمئنان عىل أن هذا الوجه ليس قناعاً .آملها
الضغط ،رفعت إصبعها ،فرتك طرة حمراء.
أسندتْ كوعيها وتركت رأسها يرقد بني كفيها ،مطرقة ،مغمضة العينني،
وصورة املجابهة ال تفارق مخيلتها وتأىب أن متحى من ذهنها .الصداع الحاد زادها
توترا ً .رفعت رأسها فرأت من جديد الوجه الذي ما زال جميالً ،جذاباً ،رغم ما
اعرتاه من أمل ،وكربياء مهانة ،وتوتر مشوب بقلق« .ما أبشع هذا الجامل!»
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سارت باتجاه املطبخ بعد نهوضها من مقعدها بثقل .ابتلعت حبة مهدئة،
وحبة مسكّنة للصداع .عادت ورمت بنفسها عىل الرسير وغطت وجهها بظاهر
كفها« .الراحة بعد ساعة نوم ولو واحدة ،كفيلة باستيعاب املوقف وتقييمه ».مل
تستطع تحمل رقادها إالّ دقائق .يف رأسها قرار آين عليها تنفيذه .خرجت مرسعة.
ركبت سيارتها ورسعان ما وجدت نفسها تقود نفسها نحو هدفها.
استقرت عىل املنضدة أمامها إضبارة صفراء اللون ،وسط هالة ضوء
مصدرها مصباح منضدي عىل ميينها .ليس يف الغرفة من ضوء سواه .نرثت أوراق
اإلضبارة أمامها .نظرها ينتقل من ورقة إىل أخرى« .كان محقاً يف كثري مام قاله».
ومل يكن هناك من حاجة إللقاء نظرة عىل محتويات اإلضبارة للتأكد من صحة ما
قاله« »،لوال تجاوزه حدود اللياقة األدبية ،املتمثل بارتفاع صوته ،لرمبا أدى األمر
إىل إقرار الخطأ املرتكب .مل يكن باإلمكان إقرار خطأ حتى لو مل يكن مقصودا ُ».
لو مل يبادر هو بهجومه ،لبادرت هي واتهمته بالتدخل يف عملها ،ولزادت عليه،
أنه اعتداء عليها أثناء أدائها واجبها الوظيفي .لو فعل ما فعله بهدوء واستكانة،
التهمته بالجهل ولربرت هذا الخطأ بأي حجة وحجة ،مقنعة أو غري مقنعة،
وطاملا ليس من قانون يعاقبها عىل فعلتها فليس هناك مام تخافه عىل نفسها.
العمد يف الخطأ ليس واردا ً باملرة .واإلهامل ،هناك أكرث من زميل سيدفعه عنها،
ألىل تُفتح األبواب عىل مصاريعها آلالف من مثل هذه الحاالت.
هل ميكن أن يحدث مثل هذا التباين يف نتائج فحصني منفصلني عن
بعضهام لعينتني مأخوذتني من نفس املصدر؟ األول يثبت وجود حالة مرضية
متقدمة ،والثاين يؤكد خلو العينة من أي آثا ٍر َمرضية؟ الصورة الشعاعية األوىل
التي طلبتها جاءت نتائجها خالية من أي مظهر غري اعتيادي« .مل تقتنعي،
ِ
فطلبت إعادة الكرة ،وجاءت النتائج كام ترغبني ».وجود ورم غري طبيعي« .ترى
لو كانت نتائج الفحص الشعاعي الثاين مطابقة لألول ،ماذا كان سيكون رد
فعلك؟ ملاذا تر ِ
ِ
ِ
أخذت بالنتائج األسوأ يف كل الفحوصات؟ أمل يكن دفع األمور
اك
عود الند :ثقافية فصلية

[ ] 20

العدد  :22خريف 2021

يف اتجاه إجراء عملية جراحية هو الغالب عىل تفكريك؟»
استحرضت صورة املواجهة وهو يقول لها:
وأبديت استعدادي إلعادة الفحص املختربي،
= لقد نبهتك إىل اختالف النتائج،
ُ
والصورة الشعاعية ثانية وثالثة .كان جوابك أن ال مزيد من وقت لدينا يك
نضيعه ،هناك خطورة عىل حياة زوجتك.
«كيف ميكن أن يحدث هذا؟» كان هذا السؤال وغريه من أسئلة يزدحم
بها عقلها ،وعالمات استغراب كبرية يف داخلها« .ملاذا هذا الثقل؟ وملاذا اآلن؟
ومل مع هذا الشخص بالذات؟ تكررت مثل هذه الحالة بضع مرات .املرة األوىل
كانت ثقيلة ،أسهدتك ليلتها .يف الصباح عاد كل يشء إىل طبيعته .الصداع زال.
امت أهل الصبي منك ألنك أنقذت حياته كام ادعيت حينها .كان
التوتر امنحىّ .
الوفاق أقرب ما يكون إىل التام بينك وبني نفسك .مل يكن هناك ما يعكر صفوك».
تطلعت إىل األوراق املنثورة أمامها تريد أن تجد فيها ما يعينها عىل
ْ
تعزيز موقفها فيام لو تطورت األمور .يبدو لها هذا الشاب ،من نظرة عينيه،
عنيدا ً ،صلباً ،نربة التحدي يف صوته اتسمت بالثقة .يشء من خوف يف داخلها
يقلقها ويجعلها وكأنها تحس خطرا ً يربض عىل بعد أيام منها .إحساسها مبا
قد يحدث تعرفه يف داخلها ويعرفه املقربون منها ،وطاملا اعتمدته يف كثري
مام أقدمت عليه عرب مراحل مختلفة من حياتها .هكذا كانت تعتقد .هذا
«املجس» كام كان يحلو لها أن تسميه بدأ يفقد فاعليته مبرور الوقت يف خضم
حياتها اليومية العملية .أو رمبا هي التي عطّلته ،أو منحته إجازة ،ألنه يف بعض
األحيان أصبح يعيقها يف امليض فيام يغريها.
حددتْ ما ميكن أن تدافع فيه عن موقفها من خالل ما أطلعت عليه
من نتائج وطأمنها هذا بعض اليشء .بعض النتائج يف اإلضبارة بدت وكأنها
تراها ألول مرة .أشتد الضيق بها إىل حد أنها تخيلت أنها تختنق .مل تعد تطيق
ظلمة الغرفة ،وال ضوء املصباح املنضدي .مل يعد باستطاعتها البقاء ،ومل تطق
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فكرة الخروج .ليتها استطاعت النوم .ودت لو بكت .رصخت .حطمت ما يف
هذه الغرفة .ال تدري ما تفعل؟
عليها أن تهدأ .توترها لن يزيد الطني بلة فحسب ،بل رمبا قلب كل
األمور ضدها .ال بد أن تواجه املوقف برباطة جأش .يف كل األحوال ،إن مل
تستطع أن تربئ نفسها ،فيمكن أن يُعترب األمر تشخيصاً خاطئاً أدى إىل خطأ
غري متعمد ،وحتى يف هذه الحالة ميكن الركون إىل التحليالت الخاطئة التي مل
تجرها هي بنفسها بل من قبل مخترب معتمد .فإذن سيكون اجتهادها مبنياً
عىل خطأ دفعها إليه غريها .ويف هذه الحالة إن مل تربأ ساحتها ،فأقىص ما ميكن
حدوثه هو أن توجه لها عقوبة إدارية بسيطة ،ليس إالّ ،ويف أسوأ االحتامالت،
«هذا الرجل ميكن أن يتهور .ال أحد يضمن األسوأ من النتائج».
يف خضم كل ذلك خطر عىل بالها« ،إن ساءت األمور ميكن أن تلجأ إىل
التعويض .مل ال؟» فكل يشء ميكن أن يُع ّوض ،والناس ،كام يرتامى إىل سمعها
باتت تخضع ملامرسة التعويض يف حسم إشكاالت الحياة اليومية املعاشة .بل
متادى البعض يف خلق مشاكل مع اآلخرين من أجل الحصول عىل تعويض ،سواء
أكانوا عىل حق أم مل يكونوا .عاد الناس عقودا ً إىل الوراء .عادوا إىل عرف محته
املدنية من قاموسها فصار مام أكل الدهر عليه ورشب .وحتى تدفع عن نفسها
غائلة ما ال يحمد عقباه« .ال بأس من تسوية املسألة بيني وبني الزوج معتمدة
أساس التعويض املايل».
يف اليوم التايل كانت تتصل به طالبة منه أن يوافيها لبحث أمر زوجته.
***
عندما التقاها ،كان إحساس امتالك حجة جديدة إىل ما ميتلكه قد طغى
عليه ،وأصبح يحس بأنه يف وضع أفضل .فهي التي اتصلت به ،وهذا من وجهة
نظره ،دليل عىل إحساسها بفداحة ما ارتكبته بحقه أوالً ،وبحق زوجته ثانياً .أو
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عىل األقل إقرارها الضمني بخطئها .كالهام كان متوترا ً .متحفزا ً .بادرته:
= ال تظن أن اتصايل بك يعني بأن الخطأ ،إن كان هناك خطأ أصالً ،ميكن أن
يوفر لك فرصة تحقيق أي مام يف ذهنك.
قاطعها بهدوء افتعله بجهد:
= اسمعي يا دكتورة ،هكذا لن نصل إىل التسوية التي تفكرين بها ،فإن
استمررت بلعبة القط والفأر التي تحاولني مامرستها ،والتي ميكنني لعبها أيضاً،
وأؤكد لك إنك لن تستطيعي مجارايت بها .أقول إن استمررت باللعب ،فأؤكد
لك أين سأترك املكان والتجئ إىل الوسائل التي أرعبتك ودفعتك إىل االتصال يب
ومحاولة تسوية األمر بشكل ال عنفي ،أن صح التعبري.
تركها تستوعب تهديده املبطن .جعلها بصمته ،تتأكد من الصورة التي
كونتها عنه يف مواجهتها األوىل معه ،من إنه صعب املراس وعنيد إىل حد التهور،
قبل أن يقول لها:
رتكب ،وهو متعمد ،الغاية منه املال ال غري .هو
= أنا وأنت مقتنعان بأن خطئاً أُ َ
خطأ سواء أقرته جهة ثالثة أم ال ،فهذا أمر ال أضعه بحسابايت .أنا أعتمد عىل
إقرارك الضمني به ،قبل أن أعتمد عىل التقرير الطبي للفحص املختربي للجزء
املستأصل من جسد زوجتي ،والذي يؤكد سالمته متاماً .التقرير ،لعلمك فقط،
م ّوقع من مجموعة أطباء طلبت منهم أن يقوموا بالفحص كفريق وليسوا
منفردين .عادة أنا أبني أحكامي عىل ما يقوم به اآلخرون من أويل الخربة
والدراية ،ال عىل ما يقولونه .أنا أعلم أن الناس يف أغلب األحيان تقول غري ما
ماض أو ٍ
تفعل وغري ما تبطن ،خوفاً من ٍ
آت.
صمت ثانية ،يريدها أن تعي ما وراء كلامته وجمله .بحركة متثيلية،
وببطء ،أخرج علبة سجائره وأشعل واحدة ،واضعاً العلبة والقداحة أمامه
يف إمياءة إىل أن الجلسة ستطول .رفع رأسه إىل األعىل ونفث الدخان باتجاه
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السقف ،وعاد إىل حديثه:
= هذا الخطأ ،مع توفر حسن النية ،ميكن اعتباره غري متعمد ،وإن كنت ال أراه
كذلك كام قلت لك ،ليس املقصود منه إعاقة زوجتي عن الحمل كلياً ،بعد أن
ِ
أكدت ِ
أنت عىل احتاملية حصوله قبل العملية الجراحية بعام .هذا بالنتيجة
أدى إىل حرمانها نهائياً من األمومة ،وحرماين مؤقتاً من األبوة.
صمت ثانية ،وهو موقن بأن ما قاله بدأ تأثريه
الحظ عليها الضيق.
َ
عليها .أشاح ببرصه عنها مانحاً نفسه ثوانٍ إضافية قبل أن يعاود هجومه ،لكنه
فوجئ بها تقول:
= أنا عىل استعداد ألن أعوضك مببلغ من املال .أنا عىل استعداد ألن أعوضك
بخمسة أضعاف ما كلفتك العملية الجراحية.
ارتسمت عىل شفتيه ابتسامة عنت لها الكثري ،وهو يقول:
= أنا أتحدث عن إعاقة أمومة ،وحرمان أبوة .ما أبخس مثنهام عندك.
= رمبا ال أحسن التقييم .حدد مطالبك ،ولكن ال تغايل.
= املغاالة مسألة نسبية.
= لكن هناك ما يسود من األعراف.
= أنا أتحدث عن مطالبي الشخصية.
= ماذا تعني؟
= مل تقاطعيني مذ دخلت هنا ،وأرجو أن تستمري يف عدم مقاطعتك ،وصدقيني
لن أدع سؤاالً يدور يف ذهنك إالّ وأجبتك عنه.
إنه يبدو واثقاً من نفسه إىل حد إثارة أعصابها.
= أنا قلت إين فقدت أبويت مؤقتاً ،وهذا يعني إنه ميكنني أن أصبح أباً من
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جديد .أعني من زوجة جديدة.
= إذن ،عوضك هو تكاليف زواج جديد؟
= أنا ال أتحدث عن تكاليف الزواج ،فأنا غني مبا يكفي ألتكفل بأربع زيجات
دفعة واحدة .أنا أتحدث عن زوجة.
= ال أفهمك.
بدا عليها ارتباك من نوع مل تعهده ،أصابها كلية.
= مهالً ،تعني َ
إنك تريد مني زوجة؟
= مل أشك يف أن ذكائك ميكن أن يخونك.
= ال تعتمد عىل ذكايئ يف تفسري األمر .أجبني ،هل تعني إنك تريد مني أن أوفر
لك زوجة؟
= متاماً.
= من أين آتيك بها؟
= موجودة.
= أين هي؟
= ِ
أنت.
قبل أن تفيق من صدمتها ،كان يؤكد ما قاله:
= نعمِ ،
أنت.
ُخ ّيل إليه وهو ينظر إىل وجهها الجميل ،إنه اكتىس بكل ألوان قوس
قزح .أضاف:
= يف مجالس التعويض التي تعقد لحسم الخالفات ،عادة ما يُفرض تعويض
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عا ٍل نسبياً .ثم تبدأ الحسومات .مبلغ يخصم إكراماً للشيخ فالن ،وآخر للسيد
علن ،وآخر إكراماً للحارضين ،وهكذا ويف نهاية املساومة ال يحصل من يُعتقد
ّ
إن الرضر واقع عليه إالّ عىل رمبا نصف ما فُرض يف بداية الجلسة .أنا ال أقبل أن
يخصم منك يشء ،أريدك كاملة .ال يد ناقصة ،وال رجل ،وال رحم .أريدك كاملة
غري منقوصة.
= أ… أأنت… رباه…
= أما ما يخص إعاقة زوجتي ،فأنا كفيل به .عوضها عندي.
= أجاد أنت فيام تقوله؟
= زوجة رشعية .هذا هو الحل الوحيد الذي يضمن عدم انتقامي منك .فكرتُ
كثريا ً باألمر .مل أستطع أن أسامحك .ال أضمن الحد من تهوري تحت إلحاح رغبة
االنتقام.
قاطعته هذه املرة بحدة بادية من خالل ضغطها عىل الكلامت:
= األمر ليس بهذه الفوضوية التي متارسها ،فالقوانني ما زالت سائدة تأخذ
مجراها ،و…
مل يدعها تكمل:
= و ِعرف التعويض صار قانوناً معرتفاً به ،ويف كثري من األحيان يُلتجأ إليه
اختصارا ً للوقت الطويل الذي تستغرقه املحاكامت .أنا مثلك أفضل الطرق
ِ
القانونية ،ولكن ال تنيس إنك ِ
عرضت التعويض.
أنت من
= لكن هذا تر ٍد… هذا نكوص…
= مل أكن املسبب لهذا الرتدي والنكوص .ثم أكرر ما قلته لك قبل قليل ،أنت
ِ
فكرت بروية ،ستجدين ما عرضته عليك هو
من لجأ إىل هذا األسلوب .ولو
حل متحرض .لن يسبب لك الرضر وال اإلحساس بالغنب .وسيجنبك الكثري من
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اإلشكاالت املهنية عىل أقل تقدير.
ثم فيام بدا لها أنه منتهى االستفزاز قال:
= انزعي النظارات عن عينيك لرتي الصورة بألوانها الحقيقية .فأعامرنا متقاربة،
وتعليمنا يكاد يكون متقارباً ،وأنا غني إىل الحد الذي ميكنك االستغناء عن
دخلك .واألهم من ذلك كله فإن ما أملكه سيحميك من نفسك واالستغناء عن
إجراء عمليات جراحية ليس إلشفاء املرىض ولكن لسلبهم أموالهم.
نهض من مكانه ،وهو يقول:
= أنا يف انتظار استعدادك إلمتام مراسيم الزواج.
سار باتجاه الباب بخطوات ثابتة تنم عن ثقة أقرب ما تكون إىل الغرور.
أغلق الباب خلفه بهدوء تام دون أن يلتفت إليها.
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شفاء داود

دموع املطر
مثلك يعرف ماذا تعني ا ٔ ّول اللّيايل ،إنّها الواحدة واالٔربعون بعد خمسة
ا ٍ
نحب هي ليل ٌة ا ٔوىل ،حتّى وإن مىض
ٓالف ومثامنئةّ ،
كل ليل ٍة هانئ ٍة مع من ّ
شة ا ُٔخرى ،حتّى وإن اشتعل الرا ُٔس شيباً ،يبقى الحبيب يف عني
بعد الخمس َع َ َ
املحب شبيباً.
ّ
إنه املطر ا ٔخريا ً ،هل تسمعه؟ هل تش ّم ما ا ٔش ّم؟ هل له صوتٌ ا ٔم أنّه
ا ٔبك ٌم وما ذاك إال صدى َوقْعِ قطراته عىل االٔرض ال ا ٔكرث؟ هل له رائح ٌة ا ٔم أنّها
الرتب ُة فاحت ا َٔ َرجاً ا ٔفىش أرسار حنني املشتاق لحظة العناق؟ هل يبيك مثلنا ،ا ٔم
كل
يضحك؟ هل يدرك معجز َة أنّه ما ٌء مج ّرد ما ٍء ال طعم له وال لون وال رائحة ّ
حي؟
يش ٍء منه ّ
يبش االٔحباب بأ ّن املوعد اقرتب؛ ال
إن كان ل ُه صوتٌ فهو لحن حيا ٍة ّ
رس حالوة الدهشة يف التفاصيل.
تسأل ا ٔين وال متى .الروع ُة تكمن يف املفاجأة ،و ّ
تأ ّمل الدنيا لحظة هطوله ،تذكّر كم م ّر ًة وددتَ ا ٔن تنهار باكياً مثلها
لك ّنك مل تلق ترب ًة تحتوي غزير انهامرك بعد ،مضت عجافا مل ِ
تبك فيها دمع ًة
إال ِمن ضَ ِح ْك ،كنت امله ّرج والبهلوان ،وكانت الحفلة التنكريّة متيض كام هو
مع ٌّد لها متاماً ،ال ا ٔحد يستطيع ر ٔوية ما خلف االٔقنعة الذهبيّةِ .
ابك ما شئت ما
دامت املالمح تتوارى بقناع.
هل يبدو البكاء ضعفاً؟ ملاذا حني نبيك نزداد ق ّوة؟ إىل ا ّٔي ح ٍّد يتقبّ ُل
االٓخرون بكاءنا؟ هل يبيك الكبار؟ متى بكيت ا ٓخر مرة؟ وملاذا؟ هل عربت بوتقة
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امليض دومنا عربات؟ هل ندمت الٔنّك انهرت؟ هل
حزنك رسيعاً واستطعت
ّ
سكنت قليالً؟ كم كنت وحيدا ً؟ هل بكيت ا ٔمام ٍ
شخص تعرف أنّه يف هذا الكون
مرا ٓتك وال بأس من البكاء ا ٔمام توا ٔم الروح إن لزم االٔمر؟ «توا ٔم الروح»! هل ما
زال يف املعمورة من يس ّمي ا ٔحدهم «توا ٔم روحي»؟ هل تبدو تسمي ًة منطقية؟
من الذين ن َِص ُف ُهم بذلك؟
قد تلتقي توا ٔماً يف عمرك ا ٔو ا ٔكرب منك بقليل ،ورمبا ا ٔصغر ،ا ٔصغر بكثري،
من يدري؛ قد تحظى بتوا ٔم رو ٍح من دمك وقد ت ٔوىت توا ٔم رو ٍح مل يسبق لك نُطق
اسمه الفريد قبل معرفته قط .لديك توا ٔ ٌم غادر الحياة منذ زمنٍ بعيد؛ وتوا ٔ ٌم
ا ِٓخ ٌر سيتع ّرف عليك بعد رحيلك من ا ٔثرك ويحبّك كام لو أنّكام التقيتام ُعمرا ً
كل مطر ،ويُدرك
كل بكا ٍء ومع ّ
مديدا ً ،يدعو لك ويهفو إليك ويتخيّل اللقاء ّ
بسبب شوق الروح إىل شقيق الروح ملاذا كان نعيم الج ّنة ا ٔن نحيا فيها حيا ًة
رسمديّة.
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قمر الن ّجار

العلم الربتقايل
وي ّسيك ْم مبنشو ٍر مغاي ٍر
يحدثُ ا ٔن يصبّحك ُم
املغرتب مبنشو ِر شوقٍ ُ ،
ُ
كل يش ٍء عىل ا ِ
ٔرض
متاماً .الحكاية بدا ٔت ما قبلِ ال ّرحيل ،حيث مل يك ْن راضياً عن ّ
وي ّني نفسه بأنّه سيهاج ُر
الوطن ،فقد كان يشت ُم واقع ُه يف اليوم ا َٔلف م ّرةُ ،
كارسا ً من خلف ِه ا َٔلف ج ّرة.
ميقت وبِش ّدةُ ،مر ّددي عبارة« :الوط ُن ليس فندقاً نغادر ُه عندما تسو ُء
ُ
الخدم ُة فيه» .وير ّد عليهم بعبار ٍة ا ٔش ّد مقتاً« :والوطن ليس بقربٍ ،يُلزمنا بالخلود
فيه .حتّى يف فلسف ِة الفنادقِ ميكن للقبو ِر ا ٔن تُزاح ،تُبعرث ،ا ٔو ت ُردم».
الخاص
حقائب الذّاكرة بقايا وطنه
ُبيل قرا ِر هجرت ِه مبارشةً ،عبّأ يف
ق َ
ِ
ّ
جدا ً ،الذي مل تكن تح ّده مفاهي ُم الجغرافي ِة التّقليديّة .قد ج ّمع تفاصيله من
القديم بروائح ِه وا ٔمسيات ِه وصباحات ِه التي يهوى.
ا ٔركان بيته
ِ
تصل،
وصل َْت ا ٔم مل ْ
ح َز َم يف
ِ
الحقائب امتداد شارعهم ودروبه التي يألَفَ ،
الحي ،والوجوه القليل ِة
فلم تكن ته ّمه الوجهة .ملل َم ضحكاتَ ا ٔصدقائ ِه ،ووج َه بائعِ ّ
ٍ
السكّاين يف وطنه
يحب ،ونرثَ الباقي
كخياالت مي ّررها فقط لتخد َم فكر َة ال ّنم ّو ّ
التي ّ
ِ
حمل شمساً بدرج ِة سطو ٍع معيّنة ،كام أنّه اصطحب قمرا ً ُمكتمالً
الجديد امل ُبتكرَ .
تحسباً ملسا ِر خ ّط ال ّرجعة.
ينس حفن َة ٍ
نجوم ينرثها ،وذلك ّ
يغيب ،ومل َ
ال ْ
ُطبق مخالبها عىل كتفي ِه تج ّره
وبينام يه ّم بقرا َر ال ّرحيلِ  ،إذ بالغرب ِة ت ُ
هرعت تعلو ب ِه ا ٔكرثَ فأكرث ،ليبد َو له الوط ُن
دس ْت به يف ا ّٔي طائر ٍة عابرة،
ْ
ج ّرا ًّ ،
ا ٔصغ َر فأصغر ،وهناك ومن علٍ  ،ه َوتْ به يف ا ّٔي مكانٍ سحيق.
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السامء يدعى مهاجرا ً ،ويف الغرب ِة يلق ُّب
يف الوطنِ كان يس ّمى مواطناً ،يف ّ
مغرتباً .ا ٔ ّما يف واقعِ االٔم ِر فهو االٓن غريب ،إذ أنّه مل يع ْد هناك .كام أنّه ليس هنا.
عىل ثرى ا ِ
منص َة الوطنِ الذي ابتكر ،ورش َع يرت ُّب
ٔرض الغرب ِة بس َط ّ
ِ
الحيا َة وينضّ ُد االٔشيا َء بالطّريقة التي ُ
ملقاييس جود ِة االٔوطانِ يف مخيّلت ِه،
تروق
ويف ذات الوقت تتامىش مع موض ِة االٔوطانِ يف ا ٓخ ِر صيحاتها.
صب عيني ِه بعصب ِة الوطن ،حيث
ملْ يُرِد ا ٔ ْن يكو َن َ
مثل جا ِر الغرب ِة الذي َع َ
عدم االٕندماج ،رافعاً عىل ساريتها عل َم الوطنِ (االٔحمرِ)
منصته ّ
بكل ا ِ
ٔسباب ِ
سيّ َج ّ
ٔرض الغرب ِة دومنا
اللّون
فحسب .وملْ يُر ْد ا ٔ ْن يكون مثل الجا ِر االٓخ ِر الذي افرتش ا َ
ْ
فحسب.
منص ٍة عازل ٍة ،وتل ّح َف سامءها الشّ اسعة ،ورف َع علمها (االٔصفر)
ّ
ْ
ٔمل ا ٔ ْن يزر َع حقالً من زيتونِ بالد ِه يف بال ٍد ال تجي ُد لغ َة
مل يكن ليا َ
رسوال ا ٔجداد ِه يف ٍ
َ
بلد يعتق ُد شعب ُه بأ ّن
يرتدي
الزيتون .ومل يكن ليطمح ا ٔن
َ
كتاب
الساويلِ هم رضب من
ا
دفتي ِ
ِ
ٔصحاب ّ
َ
رضوب الخيا ِل يقطنو َن فقط بني ّ
البحري وبساط ِه ِ
ا ِ
وسواله.
السندبا ِد
ّ
ٔلف ليل ٍة وليل ٍة مع ّ
َ
حاول ا ٔن يكو َن وسطاً بني اثن ِني بقناع ِة مفادها ا ٔ ّن ا ٔولئك الذين ال يزالون
ِ
الخالص يف الغرب ِة (سيتقوقعون) .وا ٔولئك الذين
منصة الوطن
يعيشو َن عىل ّ
رموا ا ٔوطانهم عند ا ٔ ّول حاوية يف مطار ِ
ميزج
ات الغرب ِة (سينصهرون) ،فارتأى ا ٔن َ
فنتج عن ذلك علامً (برتقالياً)
بني ( ُحمر ِة) علم بالد ِهُ ،
و(صفرة)علم الغربةَ ،
مبهجاً .مل يكن يشب ُه ماضي ِه كثريا ً ،كام أنّه ال ينتمي إىل حارض ِه متاماً ،لك ّنه عل ٌم
ُ
والسالم.
يرفرف مثل ا ِ
ٔعالم ال ّدنياّ ،
ملفهوم االنتامء ،صار
منصته مبادئ جديدة
ِ
مع ال ّزمنِ تشكّلت عىل ّ
يق ّدم َ
كعك الوطنِ بجانب حلوى الغربة ،يُرافقها فنجا ُن قهوة ا ٔهال وسهال
الوطن وقهوة مرار ِة الغربة ،وذلك احتفا ًء بأعياد الوطن الها ّمة واحتفاالت
ِ
ِ
ٍ
حروف
حروف الغرب ِة إىل
كلامت عفويّة من
يضيف ع ّدة
الغربة العا ّمة .بات ُ
الوطن ويستسي ُغ اندماجها.
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يعجب ُه االنضباط بالقوانني يف الغربة ،إ ّل أنّه كان يكرسها ا ٔحياناً ،حنيناً
ِ
دروب الغربة،
ملشاغبات الوطن .ونخوته الفطريّة التي كانت تغيل يف َخلد ِه يف ِ
كان يكبتها مرارا ً
ليتعايش مع ال مباالة ا ٔولئك الذين مل يرتبّوا عىل لنب ال ّنخوة
َ
يف رضو ِع الوطن.
منصته ٍ
بكل
لوقت طويلٍ وهي متث ُّل مملك ُة مقاسات ِه الوطنيّة ّ
َصمدتْ ّ
سياديّة .إىل ا ٔن جاء االٔوالد .إنّهم يكربون ،بدا ٔوا يَحبُون ،يرفلو َن بثيابهم ،يتعرثون،
املنصة هر َع وا ٔعا َدهم،
يسقطون ،ثم يقفون ،وكلّام ساقَتهم خطاهم خارج ّ
ت ُرسع خطواتهم ويغافلونه لك ّنه وراءهم.
السيطرة عىل حبوِهم ومشيهم وركضهم ،إلّ أنّه ويف ِ
ذات
متكّن من ّ
زمنٍ  ،هربوا منه فلم يجدهم .يف هذه املرة بىك ،وبىك معه العلم لوناً ا ٔحمرا ً
يائساً .و َع َجبي عىل االٔلوانِ عندما تبيك.
بكل ما
منصته ّ
ق ّرر إنقا َذ ما ميك ُن إنقاذه ويعود به إىل الوطن .طوى ّ
وزج بها يف حقائب ذاكر ٍة ا ٔكرب ،وعلّق العلم الربتقا ّيل مثل وشا ِح ٍ
ثبات وراح
فيهاّ ،
دليل ال ّنجوم املنطفئة ،وعاد.
يتلّمس َ
يف املطا ِر الح َظ ا ٔ ّن العل َم مل يك ْن برتقالياً صافياً متاماً .كان مائالً إىل
بي عىل
االحمرا ِر ا ٔكرث ،يبدو ا ٔ ّن جزءا ً من اللّون االٔصف ِر قد ا ٔىب العودة .وع َج ْ
االٔلوانِ عندما تتم ّرد.
املنصة يف عليّ ِة ذاكرت ِه املنسيّة ،متح ّججاً ا ٔ ْن ال حاج َة له بها يف
رش ّ
ح َ
ديكو ِر العود ِة إىل الوطن .وهناك ر ّحبت به وجو ٌه ال تشبه الوجوه ،وتخطّى
مالمح حار ٍ
ضجيج االٔطفال ،وال
صخب نهارها
ات ال تشبه الحارات ،فل ْم يعد يف
ِ
ُ
َ
يف ا ِ
ٔنفاس ليلها حكايا الج ّدات.
الساخرة مل تعد تشبهه يف
التّجاعي ُد التي ْ
رص ضحك َة صديق ِه ّ
باتت تحا ُ
ا ّٔي يشء .وقهو ُة ا ٔهال وسهال مل يع ْد يستسي ُغ تلك الحالوة التي فيها ،ح ّن ذوق ُه
طعم املرا ِر يف كأس الغربة.
إىل ِ
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س بأنّهم باقو َن مل ينقرضوا
يف تي ِه تجوال ِه ،م ّرت به
شعوب ّ
ُ
الساويلِ ّ ُ ،
َ
يستبدل بنطال ُه املريح مبالء ٍة كاملة يلفّها
يتخيل إطالقاً ،ا ٔ ّن بإمكانه ا ٔن
ْ
لك ّنه مل
عىل خرصه.
ُحس
م ّر بشجر ِة زيتونٍ فأرهب ُه مشهد تشبّث جذورها يف تربة الوطن ،ت ّ
َ
ميسك
ا ٔ ّن لجذورها ضلوعاً تحتضن
جنادل االٔرض احتضاناً ،وهو الذي ا ٔعيا ُه ا ٔن ّ
تصل من استغنى،
جذور فسيلة زيتونٍ برتاب الغربة عنوة ،فشجرة ال ّزيتون ال ُ
التب يض ّم.
فال الجذ ُر يل ّم وال ُ
ويف َص ِ
مت ذلك املساء ،ا َ
املنصة من عليّة ذاكرت ِه املغفل ِة ،وفرشها
ٔنزل ّ
رش علمه الربتقا ّيل ،فهو االٓن قد
عىل ا ٔرض الوطن ونضّ د عليها االٔشياء بعناية ون َ
ا ٔدرك متاماً أنّه مل يع ْد بإمكانه إنزال قدميه عىل ا ٔرض واقعِ هنا ،وليس له القدرة
عىل التّحليق يف خيال هناك.
املزج بني صفر ِة علم ِالغرب ِة وحمر ِة
كان يهدر ّ
جل وقته وهو يوازن َ
علم الوطن ،ليحاف َظ عىل رمزيّة بقائه ،فهو إن إصف ّر سيُفنيه املنفى ،وإن إحم ّر
ِ
بالسيادة،
ستخنق ُه االٕقامة الجربيّة .ا ٔصبح العل ُم الربتقا ّيل وحد ُه هو ما يشعره ّ
املنص ُة وحدها هي التي توهم ُه أنّه يف حضنِ وطن.
ٔمس ْت ّ
وا َ

عود الند :ثقافية فصلية

[ ] 33

العدد  :22خريف 2021

ناجي العيل 34 :عاما عىل االغتيال

كاريكاتري
مرت يوم األحد 29 ،آب (أغسطس)  2021الذكرى السنوية الرابعة
والثالثني الغتيال رسام الكاريكاتري الفلسطيني ،ناجي العيل ،يف لندن ،أثناء
توجهه إىل مكتبه يف صحيفة «القبس الدويل».
بعد ظهر يوم  1987/7/22أطلقت رصاصة عىل وجه ناجي العيل ،وبقي
يف املستشفى بني الحياة واملوت بضعة أسابيع ،وفارق الحياة يوم .1987/8/29
أدناه كاريكاتري من إبداع الفنان الراحل نرش يف العدد الصادر بتاريخ 22
حزيران (يونيو)  1987يف صحيفة القبس الدويل ،قبل أسابيع قليلة من اغتياله.
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مختارات :غالب هلسا

فلسفة الواقعية الجديدة يف األدب العريب
املوضوع أدناه مقتطف من مقالة عنوانها «فلسفة الواقعية
الجديدة يف األدب العريب» ،نرشت يف مجلة «اآلداب» يف عدد ممتاز
خاص باالتجاهات الفلسفية يف األدب املعارص .العدد  :3آذار (مارس)
 ،1972ص ص .43-42
نقل لنا يوسف إدريس جو الريف املرصي
بصدق وإخالص ،ومن الداخل ،فلم يحاول إضجارنا
بالوصف التفصييل الخارجي الذي يراد به تصوير
الغرابة والطرافة .كام قدم لنا أحالم شبان املدن
وكفاح مثقفيها ،ومشكالت املوظف الصغري والعامل
واملخرب والعسكري .كام صور لنا لوحات حية من
أعامق املدينة الدنيا .إال أن ما يصدم القارئ يف هذا
الفنان الجيد هو محاولته الرصيحة للتعايل عىل
القارئ وعىل الشخصيات التي يخلقها.
يبدأ يف العادة يف عرض مختلف املواقف بواقعية ساذجة وفهم سطحي
شائع :قاطع الطريق الرجل العمالق الضخم الذي ليس يف نفسه أي مجال
للخوف أو الحب أو الدين .العسكري الذي يعذب املساجني السياسيني ،قويا،
بارعا ،مفتول العضالت إذ كان الباشا «يعتربه منوذجا للرجل الكامل ،وكثريا ما
كان يأمر بإحضاره أمام ضيوفه يف الصالون ،واألجانب منهم خاصة ،ليف ّرجهم
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عليه ويجعله يقف يستعرض عضالته أمامهم ،فخور به باعتباره اكتشافه
الخاص ،ويقولون إن السيدات ك ّن يتأوهن ملرآه».
وضابط البوليس فرحات القايس املخيف .رضيح الويل الداللة القاطعة
عىل سيادة الخرافة وانتشارها .واملوظف الذي يعتقد أن خري وسيلة للمحافظة
عىل زوجته من عيون الذئاب هي وضع ستارة عىل البلكونة .واملخرب بصورته
الشائعة ،والقايض املتزن الذي يدعوه واجبه أن يفصل يف خالفات الناس ،الخ.
إال أن الكاتب يفاجئنا يف كل مرة باعتزاز وتعال بأننا كنا مخطئني يف
تصورنا ،وأننا ال نرى من األمور إال ظاهرها وما هو سطحي ،فاإلنسان ليس
هو الذي نراه فيه وإمنا هو حقيقته االجتامعية كوضع وموقف .لذا نرى كل
شخصية وكل موقف يتحوالن إىل ضدهام ،فالسفاح قاطع الطريق يتحول إىل
إنسان ضئيل الجسد ،متلفع يف ثياب امرأة ،يبيك ألن زوجته ال تكرتث به ،قد
دفعته ظروف ال فكاك منها وال حيلة له فيها إىل الجرمية.
والعسكري األسود املشهور نجده شخصا مهدما ،يف حالة انهيار تام ،غري
قادر أن يضاجع زوجته ،وقد بلغ به األمر أن يتحول إىل شبه حيوان .أما ضابط
البوليس فرحات فيتكشف لنا عن إنسان يجسد أحالم الشعب يف اشرتاكية
طوباوية ،وعن شخص ارتفع إىل صفاء الحلم وسذاجته.
ويتحول رضيح املوىل إىل رمز عىل بطولة الشعب وتضامنه يف الكفاح
ضد االحتالل الفرنيس .كام تصبح الستارة التي تغطي البلكونة وتحجب الزوجة
عن العيون التي تحاول اجتذابها الوسيلة املضمونة التي تستطيع من خاللها
أن تتبادل العالقة مع اآلخرين .أما املخرب فيتحول إىل طفل ساذج يرسق شيكا
بدون رصيد ويحتفظ به .والقايض الوقور يتحول إىل مراهق يلجأ إىل أساليب
املراهقني ليتأكد من حب خادمته له ،ثم يتحول يف النهاية إىل أرسني لوبني أبله.
وبكلمة أخرى ،إننا نرى اإلنسان يتحول إىل قضية .إن قرشته الخارجية
التي يختبئ يف داخلها تنزع عنه ويقدم إلينا جوهره :اإلنسان يف وضع معني،
وحقيقته هي الحقيقة العميقة لهذا الوضع .ولذا يتكشف لدينا اإلنسان العادي
عن صفات الفروسية ،والشهامة والطيبة واألحالم الكبرية التي مل نستطع تبينها
للوهلة األوىل.
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كام أننا نالحظ فقدان املوقف املضحك يف قصص يوسف إدريس ،وترتكز
الفكاهة عنده يف السخرية من أشخاصه .والجانب املضحك فيهم هو بسبب
عدم مبارشتهم الحياة مبفهومها الربجوازي الصغري،
فالداية مضحكة ألنها تنفخ دخان سيجارتها من
أنفها .والنشالة مضحكة ألنها تسمي قلم «الباركر»
البالكز ،وهكذا ،أو بكلمة أخرى إن الشخصية
تصبح مضحكة ألنها تختلف عنا.
إننا نخرج من هذه النظرة الرسيعة إلنتاج
يوسف إدريس بثالث نتائج:
األوىل :تكرار املوضوع ،وتكرار أسلوب معالجته.
وهذا يعني ثبات مفهوم الكاتب للفن.
الثانية :تعايل الكاتب عىل شخصياته ،وعىل القارئ واخضاعهم ملوقفه.
الثالثة :هو اعتقاد الكاتب بأن اإلرادة اإلنسانية الواعية تلجأ للتزييف ،وأن
حقيقة اإلنسان تكتشف من خالل سلوكه التلقايئ.
إن هذه ليست أخطاء يوسف إدريس وحده ،ولكنها أخطاء املدرسة كلها
التي جعلتها عاجزة عن مواصلة بداياتها املجيدة .وهذه كلها تعود إىل أسباب
سياسية واجتامعية عىل املستويني املحيل والعاملي.
===
لالطالع عىل النص الكامل للمقالة ،استخدم/ي أحد الرابطني أدناه.
أرشيف املجالت العربية
https://archive.alsharekh.org/Articles/255/20147/455751

أرشيف مجلة «اآلداب»

_ h t t p s : / / a l - a d a b. c o m / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / a l a d a b _ 1 9 6 2
v10_03_0042_0046.pdf
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مختارات :مجلة «الفكر» التونسية

إىل القارئ
أدناه افتتاحية العدد الثاين (السنة الرابعة) من مجلة «الفكر»
التونسية .نوفمرب (ترشين الثاين) .1958
.
إىل القارئ
هذا العدد أردناه تحية إكبار وتقدير للثورة الجزائرية التي تدخل هذا
الشهر يف عامها الخامس وتواصل بثبات وعزم سعيها إىل هدفها املقدس أال وهو
االستقالل وتقرير املصري.
وقراء «الفكر» يعلمون أن هذه املجلة مل تزل منذ نشأتها موفية إىل
املثل العليا التي يتوق إليها رجال الثورة ،واقفة إىل جانب الجزائر الباسلة
املتوثبة مبا نرشته وتنرشه من دراسات للواقع الجزائري وشهادات عن القمع
وأعامل العنف وسياسة اإلبادة اإلجرامية ،ومبا نرشته أيضا وتنرشه من أدب
إنشايئ مستوحى من هذه املغامرة اإلنسانية العظمى التي يريد بها إخواننا
الجزائريون بناء كيانهم من جديد وبعث شخصيتهم عزيزة طريفة خالقة.
إن تضامننا اإليجايب املتاميش مع طبيعة هذه املجلة التقدمية وماهية
رسالتها اإلنسانية ال نستمده من روابط األخوة والجوار ووحدة اللغة واملعتقد
فحسب ،فإن لهذه الروابط وزنا وأي وزن يف معيار أعاملنا ومواقفنا من غري
شك ،ولكننا نحب أيضا أن نخرج بالقضية الجزائرية من حدود العائلة اإلسالمية
الكربى وصعيد املغرب الكبري املظفر إىل دائرة البرشية املتضامنة حتام يف الرساء
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والرضاء ،ونسترشف بها إىل أفق اإلنسانية املتطلعة إىل الخري واإلخاء واملحبة.
ذلك أن املعمورة الفاضلة ،التي تبينها فيلسوف اإلسالم أبو نرص الفارايب
منذ عرشة قرون ،ال تبلغ متامها حتى تقوم كل أمة من مجموع أممها برسالتها
وتقدم قسطها  -مهام تواضع  -للسري بالحضارة إىل غايتها املطلقة تستمده من
أعمق أعامق شخصيتها واطرف ما تجود به قريحة أبنائها األصلية.
واألمة الجزائرية أمة لها كيانها ومقوماتها ولها شخصيتها وتاريخها،
وهي أمة أنبتت تربتها أعالما يف األدب والعلم والفن منذ فجر التاريخ إىل
القرن املايض .وإن االستعامر الفرنيس مبحاولته مسخ هذه األمة وطمس معاملها
وفرنسة أبنائها واستئصالهم من طبيعة بيئتهم ونوع حياتهم أجرم يف ذات
اإلنسانية إجراما ،إذ هو أوقف جد وال أخصب من هذه الجداول التي تغذي
دوما نهر الحضارة والفكر.
فتضامننا مع إخواننا ليس إذن من باب «انرص أخاك ظاملا أو مظلوما»
فقط ،بل هو انتصار للفكر وانتصار للقيم العليا ورصخة داوية نأمل أن تحرك
الضامئر وتحفز صاحب القلم يف كل مكان لينضم إىل جبهة الخري يف رصاعها
ضد قوى الرش .بذلك يتحقق األمل ويعلو الحق وينطلق الفكر واألدب والفن
يف أرض الكفاح والتضحية وتسرتجع األمة الجزائرية مكانتها يف عائلة اإلنسانية
الكربى ،وال يبقى إال أن تردد األجيال «لعنة الفكر» عىل االستعامر الفرنيس
بالجزائر الخالدة.
===
املصدر :أرشيف الشارخ للمجالت األدبية والثقافية والعربية.
https://archive.alsharekh.org

رابط العدد يف األرشيف:

https://archive.alsharekh.org/contents/97/9798
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الفنان فاسييل كاندينسيك

عن لوحة غالف العدد الفصيل 22
لوحة الغالف من إبداع الفنان التشكييل الرويس ،فاسييل كاندينسيك.
This painting is by the Russian artist Wassily Kandinsky.
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عديل الهواري

مالحظات عىل هامش «أكرث من حب»
رسائل محمود شقري وحزامة حبايب

مثة نقاش متكرر حول نرش الرسائل املتبادلة بني شخصني .فريق يعترب
الرسائل الشخصية جنسا أدبيا ،كالقصص القصرية والرواية ،وبالتايل نرشها ال
يختلف عن إصدار مجموعة قصصية أو ديوان
شعر .فريق آخر يرى أن الرسائل الشخصية
تتضمن شؤونا خاصة ويجب أن تظل كذلك.
عندما نرشت الروائية السورية ،غادة
السمن ،يف عام  ،1992رسائل الكاتب واملناضل
ّ
الفلسطيني ،غسان كنفاين ،بعد سنوات من
اغتياله يف لبنان ،أثار النرش جدال مل يختف
السمن نرش رسائل كنفاين إليها وخلو الكتاب من رسائلها
متاما بعد .أخذ عىل ّ
إليه ،وقدمت تربيرات غري مقنعة لذلك .وكررت السامن التجربة يف عام 2017
بنرشها رسائل الشاعر اللبناين ،أنيس الحاج ،إليها وأيضا بعد وفاته.
يف اآلونة األخرية (حزيران  )2021صدر كتاب يضم رسائل متبادلة بني
الكاتب الفلسطيني املخرضم ،محمود شقري ،والروائية الفلسطينية ،حزامة
حبايب ،صادر عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش .فرتة تبادل الرسائل
 ،2007-2005أي قبل نحو خمسة عرش عاما.
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تم النرش بعلم وتعاون الكاتبني ،وكالهام عىل قيد الحياة ،وبالتايل ال
مجال لنشوء جدل حول إقدام أحدهام عىل نرش الرسائل دون علم اآلخر ،أو
بعد وفاة أحدهام ،بل إن شقري يف إحدى الرسائل يويص حبايب بنرش الرسائل
إذا سبقها يف الرحيل:
«وأنا أوصيك أن تهتمي بهذه الرسائل التي كتبناها حتى اآلن ،وتحدثنا
فيها عن بعض همومنا أثناء الكتابة وقبلها وبعدها» (ص .)2006/8 :172
من الطبيعي أن يشعر كاتب/قارئ برغبة يف كتابة مراجعة لكتاب قرأه،
ولكني قررت عدم كتابة مراجعة تعتمد عىل عرض محتوى الكتاب ألن الطبيعة
الشخصية للرسائل تجعل التعليق عىل ما لفت نظري كقارئ محل اعرتاض إن
كان إشادة أو نقدا ،وأساسا إلطالق تهمة متسيح الجوخ أو اإلساءة .لذا ،بدال من
عرض املحتوى الذي ال ميكن إال أن يكون انتقائيا ،سوف أبدي مالحظات عامة
تولدت يف نفيس بعد إمتام قراءة الكتاب.
هل الرسائل جنس أديب؟ الكتاب الجديد عزز يف نفيس القناعة بأنها
ليست كذلك .هناك متييز بني الكتابة العادية والكتابة األدبية .الكتب السياسية
مثال ال تعترب أدبا ،أما الرواية فتصنف أدبا تلقائيا ،مع أن أسلوب كتابتها قد ال
يكون فيه ما مييزه ويجعل القارئ يحس بنكهة مختلفة للكتابة تكسبها صفة
«أدبية» ،وهي سمة فضفاضة ال تقاس بدقة.
من املالحظات العامة شعور االرتياح لدى الطرفني يف رسائلهام .من
مصادر هذا االرتياح أن شقري يكرب حبايب عمرا ،وهو كاتب غني عن التعريف،
وحبايب معجبة به ككاتب منذ قرأت له وفكّرت يف أن تدخل ميدان الكتابة.
وحبايب يف املقابل وقت تبادل الرسائل كان نجمها يف صعود .فارق العمر وفر
الشعور بالراحة واألمان للطرفني ،فهي تتعامل معه مطمئنة أنها ترتاسل مع من
تستطيع الثقة به وتعرب عن نفسها عىل سجيتها ،وشقري وجد متنفسا له لتبادل
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اآلراء مع كاتبة معجبة بتجربته ،ويف الوقت نفسه ،هو أيضا متابع لتجربتها
وواثق مبقدرتها.
يتسم شقري بالتواضع ،فهو ال يتواصل مع حبايب من موقع أنه األقدم يف
الكار وال ميارس دور األستاذ ،بل يكرر ترحيبه مبالحظاتها عىل ما كتب من قبل،
وهي أيضا تبدي له بعض املالحظات استجابة لطلبه .يتكرر يف رسائل حبايب
وصفها ملا تكتب يف الرسائل بأنه «ثرثرة» ويتكرر اعتذارها عن «اإلطالة» مع
أن الرسالة ال تكون طويلة« :كعاديت التي ال أتورع عنها أطلت أكرث مام ينبغي»
(ص  :191حبايب.)2007/1 :
الرسائل يف النصف األول من الكتاب موضوعها الكتابة ،وبعد ذلك تبدأ
جوانب إنسانية تظهر يف الرسائل .حبايب تشري إىل أوضاع عائلية تعاملت معها،
وشقري يشكو من كرثة املناسبات االجتامعية التي يتعني عليه املشاركة فيها:
w

«كرثة املناسبات االجتامعية يف هذه البلدة املسخوطة تعكس نفسها
يل ،وتجعلني يف حالة استنفار دائم ملامرسات يومية مسطحة ،تأخذين من
ع ّ
حالة العزلة التي ال بد منها للتأمل وللكتابة ،وللقراءة كذلك» (ص  :83شقري:
.)2005/10
ويظهر يف الرسائل تسلل الشك إىل نفسيهام يف أن كل ما كتبا ونرشا ال
طائل منه ،ولكن يشجع أحدهام اآلخر عىل تجاوز هذا الشعور.
من املالحظات العامة األخرى أن الكتاب يعطينا فكرة عن العالقات
يف الوسط الثقايف ،فعندما تنشأ صداقة بني كاتبني يق ّدم أحدهام الدعم لآلخر
برتشيحه للمشاركة يف مؤمتر ،أو ترجمة قصة له ،وتعريفه عىل صديق/ة يف موقع
مؤثر كمرشف عىل صفحة ثقافية يف صحيفة ما ،أو مؤسسة .حتى كاتب مخرضم
مثل محمود شقري يوىص به مع أن عدم إملام مهتم بالشأن الثقايف بتجربته له
انعكاس سلبي عىل من تع ّرف عليه بعد توصية من صديق/ة مشرتك/ة.
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محتوى الرسائل يدل عىل أن الصداقة هي «أكرث من حب» .الصداقة
التي نشأت بني شقري وحبايب دليل عىل أن الصداقة بني الرجل واملرأة ممكنة،
ولكنها بحاجة لطرفني ناضجني مثلهام .ومع أن النمط السائد يف النظر إىل
الحب والصداقة يعيل شأن الحب وميجده أكرث من الصداقة ،إال أن الحب يذبل
برسعة يف أغلب األحيان ،أما الصداقة فتدوم.
عندما قرأت الرسائل بني
شقري وحبايب مل أخرج من إطار
االنطباع بأين أقرأ رسائل شخصية.
إحسايس كان كمثل شخص جلس
مع االثنني واستمع إىل حديثهام
دون أن يشارك فيه .حديث خاص
اطلعت عليه وانتهى األمر .مل يكن
يف الرسائل نقاش أو سجال حول
مسائل أدبية أو نظريات.
هل صحيح أن قراءة الرسائل
املتبادلة مدفوعة بحب األدب
وأجناسه املختلفة؟ يجب أال نستبعد
الفضول كدافع أيضا .ال ميثل الكتاب
دليال عىل أن الرسائل الشخصية جنس أديب ،يف هذه الحالة ،أو يف حالتي رسائل
غسان كنفاين وأنيس الحاج إىل غادة السامن.
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