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تصدير

هذه دراسات ومقاالت أنجزهتا يف السنوات األخرية مدفوعًا بعوامل عديدة منها ما يعود إىل 
رغبة ذاتية يف التعريف بجنس أديب أو بكاتب يكتب نصوصه التي يمكن أن تدرج حتت هذا 
اجلنس، ومنها ما يعود إىل تلبية دعوة ما تصل من جامعة أو مؤسسة ألشارك يف مؤمتر أو ندوة، 

ومنها ما يعود إىل رضورة البحث لتعميق فكرة ما.

وقد يتساءل القارئ إن كنت مصيبًا يف مجعها يف كتاب، وبخاصة أهنا ال تدور حول فكرة واحدة، 
وأهنا ال تقترص عىل جنس أديب معني، فهي تشمل شعراء وقصاصني وروائيني. وتساؤل القارئ 
أو عىل  فقد درجت يف كتبي األخرية عىل قرصها عىل موضوع واحد،  تساؤيل شخصيًا،  هو 

تناول نصوص تدرج ضمن جنس أديب واحد.

األلوان  خمتلفة  األسامء  هذه  بني  جيمع  ما  فهناك  عليه،  أقدم  ملا  عديدة  مسوغات  هناك  لكن 
واالنتامء احلزيب، وهو ميلها إىل الرفض، وإن بنسب متفاوتة: رفض التسلط ورفض اخلضوع 
أحتفل  أدبية عربية  فهي أسامء  إىل هذا  باإلضافة  أحيانًا.  بل ورفض احلزب  اهلزيمة،  ورفض 
هبا أهل فلسـطني احتفااًل الفتًا. طبعت أعامل أمحد مطر ومظفر النواب والطاهر وطار كلها، 
وطبعت  الكاتب،  ودار  األسوار  ودار  الدين  صالح  دار  هي  عديدة  نرش  دور  عن  وصدرت 
نصوص لغالب هلسا ٠وعبد الرمحن منيف وحممد املاغوط وممدوح عدوان وسعدي يوسف. 
وهكذا فهذه األسامء معروفة جيدًا لقارئ املناطق الفلسطينية. وال أغفل مسوغًا ثالثًا يمسني 
شخصيًا، فقد قمت بتدريس نصوص هلؤالء يف اجلامعة عىل مدار سنوات عديدة، حتى غدت 

معروفة خلرجيي كلية اآلداب معرفة جيدة.

وأظن أن هذا الكتاب ذو قيمة أيضًا للقارئ العريب، حتى لو مل يضم سوى مقالني: مها: أمحد 
مطر وفن اإلبجرام، وحممد املاغوط وفن الساتري واليسار. وإذا كان الدكتور طه حسني نبه إىل 
فن اإلبجرام يف األدب، يف مقدمة كتابه " جنة الشوك "، وكتب نصوصًا نثرية تدرج حتت هذا 
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الفن، وإذا كان الدكتور فخري قسطندي كتب يف جملة فصول املرصية عن الدكتور طه حسني 
وفن اإلبجرام، فإن مقالتي تنبه إىل هذا الفن من جديد، وتقدمه  وتضيف إىل ما قاله الدكتوران. 
األرض  هنا يف  األقل  يعد جديدًا، عىل  املاغوط  ( وحممد  الساتري   ( فن  كتبته عن  ما  أن  وأظن 
املحتلة. أعرف أنني لست أول من يكتب عن املاغوط، فهناك عرشات املقاالت التي أنجزت 
حول أدبه، ولكن تناول نص من كتابه " سأخون وطني "، ودراسته ضمن جنس أديب، هو، يف 

حدود إطالعي، تناول جديد. وآمل أن أكون خمطئًا.

القارئ  أن  نفسها، وال أظن  فالدراسات واملقاالت تفصح عن  التصدير،  لن أستطرد يف هذا 
بحاجة إىل معلومات عن حياة هؤالء الكتاب. إهنم أكرب من أن أعرف هبم وبانتامئهم القومي. 
القارئ هذا ثمن  إهنم أدباء عرب معارصون يكتبون لقارئ عريب بالدرجة األوىل. وأظن أن 

نصوصهم عاليًا.

2002/12/21  

نابلـس/فلسطني
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فن )األبجرام( في األدب العربي 
أحمد مطر والفتاته

هييء يل، وأنا أدرس يف جامعة النجاح الوطنية، أن أرشف عىل اطروحة )ماجستري( يعدها الطالب 
"عنارص االبداع الفني يف شعر أمحد مطر". والشاعر ، كام يعرف  الغزي كامل غنيم  حتت عنوان 
قراؤه، عراقي األصل، وهو معروف يف العامل العريب جيدا، وقد عرفناه هنا، يف فلسطني، يوم كانت 
 .1980 "امليثاق" التي صدرت يف القدس منذ منتصف آذار  أشعاره تنرش عىل صفحات جريدة 
وقرأنا أشعاره كاملة من خالل صدورها يف دواوين محلت العناوين "الفتات" و "الفتات 2" و 
"الفتات 3" و "الفتات 4" و "الفتات 5" و "ما أصعب الكالم" و "إين املشنوق أعاله" و "العشاء 

األخري لصاحب اجلاللة إبليس األول".

وقد بذل كامل غنيم، يف دراسته، جهدا يشكر عليه وحيسب له، إذ اتصل بالشاعر وحصل منه عىل 
معلومات عديدة متنوعة منها ما خيص شخص الشاعر، ومنها ما يتصل بالدراسات التي كتبت 
عنه؛ وهي دراسات مل نطلع عليها، هنا، لصدروها يف الشتات. وحلل الدارس اشعار الشاعر حتليال 
جيدا، معتمدا، ابتداء ، عىل كتاب "املفارقة" الذي ألفه د. يس. ميوميك، وأصدره ضمن سلسلة 

موسوعة املصطلح النقدي التي نقلها اىل العربية الدكتور عبد الواحد لؤلؤة.

وهو  يفيد،  أن  آمال   ، )االبجرام(  فن  اىل  الرسالة،  مسودات  أصحح  وأنا  الدارس،  نبهت  ولقد 
 Otto( لألملاين  الفن  هذا  عن  دراسة  أقرأ  وأنا   ، أنني  ذلك  ؛  منه  ويدرسها،  الشاعر  أشعار  حيلل 
 Formen “der“( عنوان  حتت  آخرون  فيه  وشارك  أعده  كتاب  يف  Knorrich(  نرشها 
literatur "  )Stuttgart 1981 ، وجدت أن قصائد مطر تدرج حتت هذا الشكل األديب. وقد 
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أرسلت الدراسة اىل كامل غنيم آمال أن يفيد من املالحظات التي دونتها عىل النسخة بخط يدي أو من 
خالل مساعدة شخص جييد االملانية يرتجم له النص، أو من خالل البحث عن دراسة عن هذا الفن 
االنجليزي، مل  املتخصصني يف األدب  أن االساتذة يف جامعاتنا، من  باالنجليزية. ويبدو  أو  بالعربية 
يعرفوا عن هذا الفن الكثري، ولعلهم مل يلتفتوا اليه يف اثناء دراستهم، اذ جل ما قالوه يل، حني سألتهم، 
دراسات  عىل  يطلعوا  مل  واهنم  االدبية،  املصطلحات  معجم  يف  اليه  الرجوع  يمكن  تعريفا  ثمة  أن 
تتناوله - أي فن )االبجرام(. ومل يسعف معجم املصطلحات االدبية الذي أنجزه جمدي  متخصصة 

وهبة يف التعريف باالبجرام، فام أورده عنه مل يتجاوز عبارة واحدة.

ومل يرش الدارس غنيم اىل )االبجرام( اطالقا، ولعله مل جيد من يساعده يف قراءة النص االملاين من 
ناحية، ومن يطلعه، يف غزة، عىل بعض املقاالت عن هذا الفن يف العربية او االنجليزية من ناحية 
"جنة الشوك"  التي صدر هبا الدكتور طه حسني كتابه  ثانية. وكان غاب عن ذهني تلك املقدمة 
)1945( وتلك الدراسة التي انجزها عن هذا الكتاب فخري قسطندي ونرشها يف جملة "فصول" 
بعدها،  وما   81 ص   ، ج2  املقارن،  باالدب  اخلاص  العدد   ،1983 وآيلول  وآب  )متوز  املرصية 

وعنوان الدراسة "فن االبجراما عند طه حسني : دراسة يف جنة الشوك(.

وملا قرأت رسالة الطالب قراءة ثانية فوجئت انه مل يرش، من قريب أو من بعيد، اىل فن )االبجرام(، 
شعر  دراسة  أثناء  يف  )األبجرام(  اىل  االلتفات  برضورة  يذكروه  مل  رسالته  قارئي  ألن  ودهشت 
ما  ناحية، وأن  املعارص من  العريب  أدبنا  الفن غري ذي حضور يف  ان هذا  اتضح يل  الشاعر. ولقد 
أورده عنه جمدي وهبة ال يفي باملطلوب وال يسعف املسرتشدين بمعجمه. وقد أعدت الرسالة اىل 
 Otto( الطالب آمال أن يقرأ ما كتبه طه حسني وفخري قسطندي، وأن يقرأ ايضا ملخص دراسة
Knorrich(  الذي كتبته له. وكنت اكتشفت، وانا يف بون، يف صيف 1996، أن داريس االدب 
العريب من االملان مل يعرفوا عن هذا الفن يف اثناء دراستهم االدب العريب، فلقد التقيت طالبا املانيا 
مطر،  امحد  قرأ  كان  ان  سألته  حني  وأخربين،  املعارص  االسالمي  االدب  عن  دكتوراة  رسالة  يعد 
فن  عن  سألت  حني  دهشتي  وازدادت  )األبجرام(،  فن  عن  يسمع  مل  ايضا  وأنه  به،  يسمع  مل  أنه 
)األبجرام( استاذين فاضلني؛ احدمها أملاين متخصص يف االدب العريب وثانيهام أردين متخصص يف 

النقد العريب القديم، دون أن أتلقى منهام جوابا.

وتطلعنا املقدمة التي كتبها د. طه حسني عىل طبيعة فن )األبجرام( من ناحية، وعىل حضوره يف 
االدب العريب من ناحية ثانية، ويقدم لنا الكاتب، يف كتابه، نامذج منه يف النثر ال يف الشعر، عىل الرغم 

من أن الكاتب يقر بأن )األبجرام( "نشأ منظوما ال منثورا" )ص9(.

يذكر طه حسني خصائص )األبجرام( ويراها عىل النحو التايل : انه شعر قصري، وهو يمتاز "بالتأنق 
الشديد يف اختيار الفاظه بحيث يرتفع عن االلفاظ املبتذلة دون أن تبلغ رصانة اللفظ الذي يقصد  
اليه الشعراء الفحول يف القصائد الكربى، وانام هو يشء بني ذلك ال يبتذل حتى يفهمه الناس مجيعا 
فتزهد فيه اخلاصة، وال يرتفع حتى ال يفهمه اال املثقفون املمتازون والذين يألفون لغة الفحول من 
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الشعراء"، وأن يكون معناه أثرا من آثار العقل واالرادة والقلب" ، و "أن املقطوعة منه أشبه يشء 
"أن من قوانينه احلرية املطلقة التي يتجاوز  بالنصل املرهف الدقيق ذي الطرف الضئيل احلاد" و 
يف  االفحاش  اىل  اصحاهبا  تدفع  والتي  والتقاليد،  والعادات  السنن  من  املألوف  حدود  أصحاهبا 

اللفظ واىل االفحاش يف املعنى …".

 ويعلل الدكتور خصيصة القرص التي يمتاز هبا )األبجرام( ، فيشري اىل مكان نشأته ومكان كتابته 
"ليكون رسيع االنتقال، يسري احلفظ، كثري الدوارن عىل ألسنة الناس، يسري  واىل رضورة القرص 
االستجابة اذا دعاه املتحدث يف بعض احلديث، أو الكاتب يف بعض ما يكتب، أو املحارض يف بعض 
ما حيارض، ثم ليكون مضحكا للسامعني والقارئني بام فيه من عنارص اخلفة واحلدة واملفاجأة ، ثم 

ليكون بالغ االثر آخر األمر يف نفوس االفراد واجلامعات …" )ص 16(

ويلفت طه حسني االنظار اىل نامذج من هذا الفن يف الشعر العريب القديم هي تلك القصائد الساخرة 
التي نظمها يف العرص العبايس كل من بشار ومحاد ومطيع واصحاهبم يف البرصة والكوفة وبغداد، 

وان مل يدرجها دارسو الشعر حتت شكل )االبجرام( ألهنم مل يعرفوا هذه املفردة أصال.

وأرى شخصيا ان امحد مطر هو أبرز شاعر عريب معارص كتب قصائد تدرج حتت هذا الشكل االديب، 
ثانيا. دراسته  بناء عىل  أوال وكتب قصائده  )االبجرام(  فن  قد درس  يكون  ان  بالرضورة  وليس 

وسوف أورد بعض خصائص هذا الفن، كام أوردها )Otto Knorrich(  األملاين، وسأشري اىل 
بعض االمثلة التي رضهبا من خالل اطالعه عىل االدب االملاين، ألبني، من ثم، بروز هذه اخلصائص 
Knor- )يف شعر امحد مطر من ناحية، وألظهر اوجه التشابه   بني جتربته وجتربة )غوتة( و )برخيت( 

rich( عىل ذكرمها، من ناحية  يذهب  )Knorrich(  اىل ان هذا الفن من أقدم االجناس االدبية 
التي عرفت، وأنه كان ذا حضور منذ االف السنني وما زال يعتنى به، وأنه - حسب أصله - خيص 
االشكال القصصية القصرية التي عرفت من قبل القرن الثامن قبل امليالد، وان الدارسني حيسبونه - 
حسب رشوطه العامة - عىل االشكال الشعرية القصرية. وقد عده بعضهم مقطوعة قصرية ساخرة 
كانت تكتب عىل شواهد القبور وعىل هدايا اعياد امليالد وعىل التامثيل وعىل الرسوم التذكارية وعىل 

املذبح يف الكنيسة، وقد رأى فيه دارسوه رمزا أو اشارة او شعارا.

ويرى الدارس أن )األبجرام( يمتاز بثالث عالمات هي :
أوال : يعترب هذا الشكل - حسب اصله - قصيدة مناسبة غالبا ما حتتاج كتابتها اىل عالقات 
سياسية غري هادئة، وتوظف اساسا للخصومة مع االعداء يف املشهد الثقايف، وتتخذ 
اخلصومة طابع اهلجاء. لقد كتبها )غوتة( حني كان بعيدا عن املانيا، وحتديدا حني 
)فايمر(. وسامه )لسنج(  ينتظر دوقة  البندقية  االقامة يف  كان وحيدا وجمربا عىل 
اجلنس الثقايف األمجل، ولكن ليس االنبل او االكثر إثارة. ويعترب )برتولد برخيت( 
من ابرز كتابه يف العرص احلديث، وقد كتبه يوم كان مقيام، يف املنفى، يف السويد 
الوضع، لربخيت، يومها صعبا وحمبطا وقاتال. ابان حكم هتلر، وكان  وفنلندا، 
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ثانيا : ينتظم هذا الفن أصال اشخاصا وموضوعات. ويصبح، حني يعالج اشخاصا، 
مهام من حيث هو سالح يف اخلصومة االدبية او النزاع السيايس، ويوظف ايضا 
وفيام  زوجته.  ختونه  الذي  او  البخيل  مثل  كوميدية  شخصيات  نحو  للتسديد 
يمس العالقة املزدوجة بني املوضوع والداللة، فقد رأى )Lessing(  ان قصائد 
املعنى تنقسم اىل قسمني اوهلام أهنا تثري اهتاممنا حول موضوع، وثانيهام أهنا تفتح 

اعيننا عىل اهلدف.
ثالثا : يتسم هذا الشكل االديب بالقرص، ويعود السبب يف ذلك اىل ضيق املساحة التي 
كان يكتب عليها ، وعليه فقد اصبح االقتضاب ، فضيلة ومطلبا هلذا اجلنس االديب.

وتضاف اىل اخلصائص السابقة خصائص اخرى منها انه يمتاز بالوحدة واالقتصاد وأنه يقوم عىل 
الطرفة، وانه يبنى عىل املفاجأة .

وقد توقف هذا الفن يف العرص الوسيط، ولكنه نشط يف عرص البعث، واملجاالت التي يكتسب فيها 
أمهية خاصة هي فرتة الثورات واالنقالبات وفرتات االصالح.

مطر  امحد  وشعر  يتطابق  ازدهاره  ظروف  وعن  الفن  هذا  خصائص  عن  سابقا  ذكر  ما  ان  وأرى 
والفرتة التي يعيش فيها الشاعر. ثمة ظروف سياسية غري مستقرة يف عاملنا العريب، وثمة خصومة 
هلذا الشاعر، يف املشهد الثقايف، مع الشعراء العرب املعارصين، والشاعر يعيش بعيدا عن العراق 
التي خيتلف مع قيادهتا، مثله مثل )برخيت( الذي اختلف  و )هتلر(، وهو يكتبه يف اشخاص، كام 
تنتظم اشعاره موضوعات معينة، وفوق هذا كله متتاز الفتاته بالقرص، فمنها ما ال يتجاوز اربعة 

أسطر، احلجم الذي امتازت به قصائد )برخيت( التي كتبها يف املنفى .

واذا كان القرص قد فرض عىل هذا الشكل االديب بسبب ضيق املكان الذي منح للشاعر القديم، فان 
املساحة الضيقة التي خصصت المحد مطر وهو يعمل يف صحف الكويت قد اجربته، ابتداء، عىل 
كتابة الفتات قصرية جدا. لقد خصص،  للشاعر كام أعرف، مكانا ضيقا عىل الصفحة االوىل، وكان 

عليه ان يلتزم هبذه املساحة . ولنأخذ املقطع التايل من الفتات امحد مطر االوىل لنرى مبلغ حجمها:

رصخت : ال
من شدة االمل 

لكن صدى صويت
خاف من املوت

فارتد يل : نعم )الفتات ا ، ص 14(
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ولنقارن حجم القصيدة السابقة بحجم هذه القصيدة التي اوردها )Knorrich( يف دراسته :

للتو فان القصيدة الساخرة سهم
يصيب برأسه

للتو تكون سيفا
يصيب بحده

وهي أحيانا ايضا - هكذا أحبها اليونانيون -
لوحة صغرية ، اشعاع مرسل

ليس للحرق وحسب، بل لالضاءة )ايضا(
وأحسب ان امحد مطر قد اطلع عىل طبيعة هذا الفن، وهو ما يوضحه عنوان احدى الالفتات "عزاء 

عىل بطاقة هتنئة" )الفتات 1، ص 134(.

وجل الفتات الشاعر كتبت لتهجو احلاكم العريب. ولنأخذ الالفتة التالية :

كلب والينا املعظم
عضني، اليوم، ومات !

فدعاين حارس األمن ألعدم
بعدما أثبت تقرير الوفاة

أن كلب  السيد الوايل
 تسمم . " )الفتات 2، ص 12(

أو الالفتة التالية : 

"قال أيب :
يف أي قطر عريب

إن أعلن الذكي عن ذكائه
فهو غبي " )الفتات 2، ص 76(

والالفتة هنا حكمة، إشارة، ويستطيع املرء ان حيفظها برسعة وأن يستشهد هبا يف املواطن التي تدعو 
لالستشهاد هبا.

ويمكن أن نقف عند الفتة "عقوبة ابليس" لنرى كيف وظفها الشاعر إلظهار خصومته مع بعض 
الشعراء يف املشهد الثقايف. تنص الالفتة :
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طمأن ابليس خليلته :
ال تنزعجي يا باريس.
إن عذايب غري بئيس .

ماذا يفعل يب ريب يف تلك الدار ؟
هل يدخلني ريب نارا ؟

أنا من نار !
هل يبلسني ؟

أنا إبليس !
قالت : دع عنك التدليس

أعرف ان هراءك هذا للتنفيس
هل يعجز ربك عن يشء ؟؟

ماذا لو علمك الذوق
وأعطاك براءة قديس

وحباك أرق احاسيس
ثم دعاك بال انذار..

أن تقرأ شعر أدونيس ؟

ويرى امحد مطر، وهو الشاعر  الواضح شعره، يف قراءة اشعار أدونيس الغامضة لعنة أقسى من 
ابليسا  التي كتبها اهلل عليه حني خلقه من نار، خالفا لآلخرين، وحني جعله  ابليس االبدية  لعنة 
اشد  عذاب  هناك  ليس  وأن  املعاناة،  اشد  يعاين  انه  ابليس  ويدرك  املنتهى.  حتى  البدء  منذ  يلعن 
وأقسى مما نزل به، ولكن خليلته ترى أن هناك ما هو اشد واقسى، وأن ثمة لعنة العن من تلك اللعنة 
التي نزلت به وهي قراءة شعر أدونيس. فقد يمنح اهلل الذوق البليس وقد يعفو عنه ويعطيه براءة 
قديس ويمنحه ارق االحاسيس، ال لكي يغفر له وانام ليلعنه لعنة أشد، وهنا يتحقق عنرص املفاجأة 

- وهو من سامت )األبجرام( - لتكون قراءة شعر ادونيس لعنة قاسية تفوق اللعنة االوىل .

وأرى أن كثريا من خصائص فن )االبجرام( تتوفر يف قصائد امحد مطر، وعليه فال يعقل أن يدرس 
هذا الشاعر دون ان ترتبط قصائده بذكر فن )االبجرام( ، سواء اطلع الشاعر عىل خصائص هذا 
القصرية  القصيدة  فن  خلصائص  ادراك  عىل  بناء  اشعاره  أكتب  وسواء  عليها،  يطلع  مل  أم  الفن، 

الساخرة أم مل يكتبها اعتامدا عليها.
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أحمد مطر يف الفتاته الجديدة
إمعان في جلد الذات

 الفتات رقم 7 هي آخر ما صدر للشاعر العراقي املقيم يف لندن، وكانت صدرت يف عام 1999، 
وأعيدت طباعتها هنا يف األرض املحتلة، خالل األشهر األخرية.

ويلحظ من يتابع حضور األدب العريب يف فلسطني أن الشاعر أديب من أبرز األدباء العرب الذين 
العريب، وبخاصة يف  العامل  الشاعر يف  الثامنينات، بداية صعود اسم  بنتاجهم هنا، منذ بداية  يعتني 
الكويت. ولعل ما يستحق أن يدرس، يف أثناء دراسة احلركة األدبية يف فلسطني، هو األسامء األدبية 
العربية التي اهتم هبا هنا عىل صعيد النرش وإعادة النرش، والتناول النقدي وإقبال القراء عىل أسامء 
أدبية بعينها دون غريها، فمام ال شك فيه أن ثمة تأثريًا بارزًا لألدباء العرب املعتنى هبم بدا واضحًا 

يف نصوصنا وعىل حركتنا الثقافية.

منذ  الثقايف  فضائنا  يف  حضور  هلا  كان  التي  العربية  األدبية  األسامء  أبرز  إىل  يشار  أن  هنا  ويمكن 
أوساط السبعينات. اهتمت دار نرش صالح الدين بنرش روايات األديب اجلزائري الطاهر وطار 
واألديب املرصي يوسف القعيد وقصص األديب السوري  زكريا تامر، واهتمت دار نرش األسوار 
هبذه األسامء أيضًا وبأسامء أخرى مثل الكاتب السوري ممدوح عدوان، وصورت دور نرش أخرى، 
باإلضافة إىل دار نرش صالح الدين، أعامل الشاعر العراقي مظفر النواب. والحظنا يف التسعينات 
االهتامم   الحظنا  كام  مصورة،  كلها  الفتاته  صدرت  حيث  مطر،  أمحد  الشاعر  بأعامل  االهتامم 
بروايات الكاتبة اجلزائرية أحالم مستغانمي. وربام يذكر املرء أسامء أخرى كان لبعض نصوصها 
حضور مثل السوري سعد اهلل ونوس، والسوري أيضًا حممد املاغوط، وبخاصة كتاُبه » سأخون 

وطني الذي نرشت أكثر مقطوعاته عىل صفحات جريدة » الشعب « املقدسية.
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وخالفًا لدور النرش الوطنية كانت بعض دور النرش التابعة ألحزاب إرسائيلية هتتم بكتابات نجيب 
حمفوظ وتوفيق احلكيم.

وكانت أعامل بعض هذه األسامء تستقبل استقبااًل الفتًا، وذكر عيل اخللييل يف بعض مقاالته يف 
» الفجر« أّن جمموعة « وتريات ليلية « ملظفر النواب كانت، يف بداية الثامنينات، األكثر مبيعًا، 
حتى من أعامل الشهيد غسان كنفاين. وكنت قد أرشت إىل هذا يف الفصل األول من كتايب » 

الصوت والصدى: مظفر النواب وحضوره يف فلسطني«)1999(.

ويعد أمحد مطر، اآلن، مثااًل جيدًا لألدباء العرب الذين يقبل القراء عىل اقتناء أعامهلم، وبخاصة ذوو 
الفكر اإلسالمي. وكان أحد طلبة جامعة النجاح الوطنية، وهو الطالب الغزي كامل غنيم، قد أعّد 
رسالة ماجستري حول هذا الشاعر، اهتمت هبا دار مدبويل يف القاهرة، ونرشهتا، وقد أقبل عليها القراء، 

وكانت الرسالة من الكتب األكثر مبيعًا يف معرض القاهرة الدويل للكتاب، قبل ثالث سنوات.

الفتات7:
ربام يتساءل املرء، ابتداء، وهو يقرأ الفتات 7 إن كان الشاعر أضاف جديدًا إىل الفتاته السابقة، 
وأظنني ال أبتعد عن الصواب حني أزعم أن شكل الالفتة يف جديد أمحد مطر هو شكل الالفتة يف 
الفتاته السابقة، وربام ال أغايل حني أقول: يلحظ املرء أن الشاعر جيّد ويرهق نفسه يف كتابة الفتة 
يراعي فيها ما كان يراعيه يف الفتاته السابقة: الرتكيز عىل املحسنات البديعية، وإبراز عنرص املفارقة 

التي هي شكل من أشكال السخرية واهلجاء، اهلجاء الذي يطبع أشعار الشاعر بعامة.

وربام أذهب إىل ما هو أبعد من ذلك وأقول: إّن من يبحث عن الشاعرية يف الفتات 7 فلن يعثر 
العقل  إعامل  إن  والقلب.  الوجدان  عن  يصدر  الذي  الشعر  أنصار  من  كان  إذا  وبخاصة  عليها، 
وإجهاد الذهن والبحث عن املحسنات البديعية من جناس وطباق وتالعب بداللة املفردات جتعل 
من الفتة أمحد مطر قصيدة صنعة. وربام يدرك الشاعر هذا، وربام يصدر عن هذا ألن قصده تأليب 
بل  أسود،  واقعًا  مطر  ألمحد  يبدو  الذي  العريب  الواقع  وهجاء  حكامه،  وعىل  ذاته  عىل  اجلمهور 

وواقعًا أسود جدًا، لدرجة يتعثر من حياول إصالحه.

نزعة جلد الذات:
ما لفت نظري وأنا أقرأ الفتات 7 هو نزعة جلد الذات، وهذه ليست بجديدة يف األدب العريب أو 
يف الفتات أمحد مطر نفسه. وربام يتذكر قارئ األدب العريب بروز هذه النزعة يف بعض قصائد نزار 
قباين بعد هزيمة عام 1967، وربام يتذكر القارئ بروزها أيضًا يف رواية عبد الرمحن منيف » حني 
تركنا اجلرس «)1976( التي لفتت انتباه الناقد اللبناين جورج طرابييش فخصها بدراسـة ظهرت 
يف كتابه » رمزية املرأة يف الرواية العربية ودراسات أخرى « )1981(، بل وربام يتذكر املرء أيضًا » 

وتريات ليلية « ملظفر النواب، هذا الذي قال:
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» أعرتف اآلن أمام الصحراء،
بأين متبذل وبذيء وحزين كهزيمتكم

يا رشفاء مهزومني!
ويا حكامًا مهزومني!

ويا مجهورًا مهزومًا! ما أوسخنا
ما أوسخنا! ما أوسخنا

ونكابر!!! ما أوسخنا
ال أسثني أحدا «

التي ظهرت يف أعامله  يبدو يف قصائده  ما  قاتلوا، وهو  الذين  النواب عاد واستثنى  وإن كان 
من  الشاعر  اقرتب  حني  وبخاصة  القصيدة،  هذه  كتابة  بعد  نظمها  التي  قصائده  الكاملة، 

املقاومة الفلسطينية واللبنانية.

وال أريد أن أستطرد يف الكتابة عن النزعة املازوخية يف كتابات أدباء آخرين، ألنني أخص يف هذه 
املقالة الشاعر أمحد مطر. وكام ذكرت، ابتداء فإّن نزعة جلد الذات بدت يف الفتات الشاعر السابقة، 

ومنها الالفتة التالية:

» قال أيب:
يف أي قطر عريب

إن أعلن الذكي عن ذكائه
فهو غبي «

ويعثر املرء، وهو يقرأ الفتات 7، عىل الفتات مثل هذه، الفتات تنتقص من الذات العربية ومتعن يف 
جلدها، حتى أهنا لتذكرنا برواية عبد الرمحن منيف الوارد ذكرها. وملن مل يقرأ رواية منيف أقتبس 

من كتاب جورج طرابييش الذي أورد جردة بعبارات جلد الذات، أقتبس العبارات التالية:

» أنا إنســان ملعون ) ص7 ( – زكي ندواي هش كالقصب ) ص 9 ( – اسـمع يا زكي، يـا ذنب 
األفعي ) ص 15 (... أنت عود املزابل يا زكي    ) ص 16 ( – قلت لنفيس: انزل يا زكي... انزل 
كجرذ يف احلفرة ) ص51 ( أيتها األحزان اقتليني، أنا لست إال كلبًا وجيب أن أموت ) ص 67 ( جيب 

أن متوت يا زكي النداوي رضبًا باألحذية ) ص 58 ( « )ص20 و ص 21 من كتاب طرابييش (.

 7 الفتات  يف  منها  أربٌع  وردت  مطر،  أمحد  الفتات  من  الفتات  مخس  أمام  اآلن  أتوقف  سوف 
صورة  عىل  حصلت  وقد   ،2001/5/31 بتاريخ  الكويتية  القبس  صحيفة  يف  اخلامسة  ونرشت 
بارزة  الذات  املازوخية/نزعة جلد  النزعة  بالشاعر،  لنلحظ كيف تبدو  املهتمني  منها من  بعض 

أفضل ما يكون.
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عنوان الالفتة األوىل » غليان «، وفيها نجد أنفسنا أمام متكلم لعله الشاعر نفسه وأمام موقد عىل 
النار تنفخ بخارًا هازئًا بأنا املتكلم وبنبله. خياطب املوقد أنا املتكلم قائاًل له: قم إىل شغلك واتركني 
بطنه.  يف  أكله  يوضع  أن  بعد  إاّل  النار  عىل  يوضع  ال  فهو  كرامته،  عن  املوقد  يفصح  ثم  لشغيل، 
وفوق ذلك يرغي املوقد من حر ناره، وإذا ما طال استعاره فإنه يزيد، ثم إنه يطفئ غله بالزفرات، 

وخياطب املوقد أنا املتكلم:

» أهيا اجلاهل قل يل:
هل لديكم عريب واحد

يفعل مثيل؟! «) ص 40 (.

والعرب، من وجهة نظر املوقد، كام أنطقه أمحد مطر، ال يثورون وال يغضبون، بل إهنم ال يغريون 
املنكر بقلوهبم، وذلك أضعف اإليامن.

وأظن أن أمحد مطر ال يعرب عن الواقع العريب، وال يشتم العرب عىل هذه الشاكلة، وكأنه أول من 
يفعل ذلك. قال مظفر: تتحرك دكة غسل املوتى أما أنتم فال هتتز لكم رقبة، وقال راشد حسني: 
خالل  من  هذين  أقوال  يعيد  هنا  مطر  وأمحد   ،... وقال  وقال...  غضب،  حلظات  الثورة  تشتهي 
يثور؟ سأؤجل  أال يوجد عريب واحد  البحث عن صورة جديدة.ولعل األهم من هذا هو: حقًا 

اإلجابة، فالفتات الشاعر تقول لنا ما أود قوله.

الالفتة الثانية عنواهنا انتساب، ونصها:

» بعدما طارد الكلب
وأضناه التعب

وقف القط عىل احلائط
مفتول الشنب !

قال للفأرة: أجدادي أسود
قالت الفأرة: هل أنتم عرب « ) ص 58 (

ووضع العرب يف مرتبة احليوانات، بل وتفضيل احليوانات عىل العرب، لوحظ يف قصائد مظفر 
ويف رواية منيف. العرب هنا، مثل القط، يفتخرون بأجدادهم، وال يفتخرون بذاهتم احلالية، ومطر 

قرأ بيت الشعر:

ليس الفتى من يقول كان أيب           إّن الفتى من يقول ها أنذا

فراغ(  إاّل  أنا  )ما  منها  تنتقص  بل  بذاهتا  تفخر  ال  األنا  ولكن  الفتاته،  من  الفتة  يف  وظفه  إنه  بل 
)ص28 ( ) أنا غبي/وغبائي نفسه مثيل غبي ( )ص134(.
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وتشبه الفتة » انتساب « السابقة الفتُة » دالل«.هنا جَيري حواٌر بني النملة والفيل، تطلب األوىل من 
الثاين طلبات عديدة فيسخر منها مستهزئًا هبا، إذ كيف يطيع الفيل النملة الصغرية، وهنا ختاطبه قائلة:

غريي أصغر ... / لكن َطَلَبْت أكثر مني
غريك أكبـر ... / لكن َلّبي وهو ذليـل

ويسأهلا الفيل عن الدليل عىل ذلك، فتجيب النملة:
» أكرب منك بالد العرب

وأصغر مني إرسائيل «) ص 94/ ص 95 (

والفيل كبري حجاًم، ولكن عليه أن يلبي طلب النملة، والبلدان العربية كثرية وإرسائيل واحدة، وقد 
لبى العرب طلبها وهم أذالء.

وال يبتعد أمحد مطر يف الفتة » مذهب الرعاة « كثريًا عن الالفتتني السابقتني. هنا جيري احلوار بني 
الراعي والكبش، ويشبه العرب بالقطيع، بل إنه يطلب من الكبش أن يرىض أن يكون ضمن قطيع 

عريب. لنقرأ الالفتة:

-   الكبش تظلم للراعي: / ما دمت تفكر يف بيعي / فلامذا ترفض إشباعي؟
-   قـال له الراعـي: ما الداعي؟ / كل رعاة بالدي مثيل / وأنا ال أشـكو وأداعي. / 

إحسب نفسك ضمن قطيع / عريب وأنا اإلقطاعي.
والعرب هنا قطيع غنم ال أكثر.

مظفر  جعلت  التي  هي  اللبنانية،  املقاومة  وكذلك  انطالقتها،  يف  الفلسطينية  الثورة  كانت  ولئن 
الذي  إاّل  أبريء  يقول: ولست  ودفعته ألن  أحدًا،  أستثني  اجلميع: ال  يرتاجع عن شتمه  النواب 
حيمل البندقية قلبًا ويطوي عليها شغافه، فإن انتفاضة األقىص هي التي دفعت أمحد مطر ألن يكتب 

يف 2001/5/31 الفتة عنواهنا » موجز األنباء « ويقول فيها:

» وفيات اليوم: / ال َقلَّ وال زاد العدد / نفُس من كانوا مساًء / األمس / أو يف صبح 
غد / مئتا مليون َمْيِت /ال يزالون يسريون / بعرشين بلد / املواليد: / سوى حزب اهلل 

أو حزب محاس / مل يلد يف أمة العرب / ومل يولد أحد «.

وليس من شك يف أنه ليس أول من يقول هذا. لقد سبقه حممود درويش يف بعض نصوصه، وربام 
يا ابن  سبقه آخرون أيضًا مثل نزار قباين. كتب درويش يف مديح الظل العايل: كم كنت وحدك 
إيّل أن األدباء، ومنهم أمحد مطر،  أمي، وكتب: عرب وباعوا روحهم / عرب وضاعوا. وخييل 
غالبًا ما يلجأون إىل هذا يف حلظات اسرتخاء األمة وعدم تصدهيا إىل أعدائها، بل وغالبًا ما تربز 

نزعة جلد الذات يف حلظات اهلزائم. 
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   مظفر النواب: ظاهرة االنفصال واالتصال
قراءة في قصيدة: »المسلخ الدولي: باب أبواب األبجدية«

يدرج شعره حتت  يعرفونه شاعرًا  األوىل،  بالدرجة  النواب شاعر هجاء  الكثريون مظفر  يعرف 
الشعر السيايس، شاعرًا ينصب من نفسه قاضيًا حياكم األنظمة العربية التي اختلف، لكونه كان 
ينتمي إىل احلزب الشيوعي العراقي الذي أعلن طالقه منه، معها. وقليلون، ربام هم الذين يعرفون 
النواب شاعر مخر ووجد، شاعرًا قرأ أبا نواس واخليام وتأثر بخمريات األول ورباعيات الثاين، 
قصائده  مثل  قصائده،  وكانت  بقصائدمها.  القارئ  ذكرت  وإن  االثنني،  تقلد  ال  قصائد  فكتب 
 » الغربية  رسير   « يكتب  أن  قبل  درويش،  حممود  عىل  عيب  كان  وإذا  وحده،  نسيج  السياسية، 
1999« و »جدارية « 2000 » أنه ظل أسري املوضوع الفلسطيني «، فقد عيب عىل النواب، قبل 
إصدار أعامله الكاملة، أنه ظل أسري قصيدة اهلجاء، حتى إذا ما قرأ املرء » رباعيات« و » وباللون 

الرمادي«، وقصائد قليلة أخرى، رأى أنه ليس أسري ظاهرة واحدة أو موضوع واحد.

لن أخوض يف هذه املقالة يف ظاهرة تعدد املوضوعات وتنوعها، ولن أدافع عن االهتام الذي ُوجه إىل 
النواب من أنه شاعر سيايس بالدرجة األوىل، ولن أقف أمام شاعريته ألقول إنه شاعر ظلمته السياسة 
حيث أمهلت أشعاره ومل تلق اهتاممًا يف أثناء دراسة حركة الشعر العريب احلديث، ألن الدارسني ال 
يقرتبون من شاعر، يسبب ملن يقرتب منه املشاكل مع األنظمة التي هجاها النواب، وما أكثرها.

أمام  وحتديدًا  األبجدية«،  أبواب  باب  الدويل  املسـلخ   « قصيدة  أمام  املقالة  هذه  يف  أقف  سـوف 
أشـعار  يف  جدًا  مهم  جانب  وهو  هبم،  واتصاله  أهله  عن  انفصاله  جانب  هو  منها  واحد  جانب 
بنّي وهو هنا خيتلف عنه يف  القصيدة بوضوح  الشاعر، وقد برز يف غري قصيدة، وإن برز يف هذه 
انفصاله عن احلزب  يعلن عن  «، ألنه يف هذه  السنة اجلديدة  أبواب  أمنيات عىل  » ثالث  قصيدة 
الناس، وحني يصبح وجه احلزب وجهًا آخر، فال  الشيوعي، ذلك ألن وجه احلزب مل يبق وجه 
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بّد كام يقول النواب، من الطالق،وهكذا طلق احلزب ألن القامات ارتفعت حلنًا أمميًا دون أن يأيت 
العراق، مع ذلك فقد ظل النواب يوايف، عن بعد، رفاقه وإن مل يعد أحد منهم يذكره ووفاء النواب 
لرفاقه الذين اختلف معهم يوازيه وفاء آخر ألهله ونخلة أهله يف » املسلخ الدويل «، وهذا يعرب عن 
أن الشاعر الذي انفصل عن احلزب، وانفصل أيضًا عن أهله، مل يستطع أن ينفصل عنهم انفصااًل 

هنائيًا. لقد عاد، ولو لفظًا، ليتصل هبم، وليعرب هلم عن أهنم ما زالوا أهله.

ربام حتيلنا ظاهرة االنفصال واالتصال هذه إىل مثيالهتا يف الشعر العريب منذ اجلاهلية، ورّبام تذكرنا 
بالشنفري وطرفة بن العبد واملقنع الكندي وأيب فراس احلمداين، وقد تذكر قراُء آخرين اطلعوا عىل 
قصائد عرّب فيها أصحاهبا عن جتارب مشاهبة لتجربة النواب، قد تذكر القراء اآلخرين بالقصائد 

التي قرأوها وبأصحاهبا.

أعلن الشنفري يف الميته املشهورة التي مطلعها:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإين إىل قوم سواكم ألميُل 

حيوانات  قومه  عىل  فضل  وقد  آخرين،  قوم  إىل  قومه  هجر  يف  نيته  عن  قصيدته  بدء  منذ  أعلن 
الصحراء ومنها الذئاب والضباع والنمور، وألنه كان يدرك استحالة العيش مع هؤالء، واستحالة 
بالترصيح،  ال  بالتلميح  وإن  قومه،  إىل  حنينه  عن  يعرب  نصه  يف  ظل  فقد  له،  أخرى  قبائل  قبول 

بالصورة ال بالقول املبارش وهذا ما رآه دارسو شعره يف قوله:

إذا زل عنها السهم حنت كأهنا مزرأة ثكىل ترن وتعــوُل  

عاكسًا احلقيقة، مسقطًا ما يف نفسه عىل قبيلته، ألنه هو، ال هي، من حيتاج إليها يف بيئة الصحراء التي 
ال ترحم، البيئة التي ال يستطيع الفرد فيها أن يعيش بمفرده، إذ ال بد من مجاعة يدافع عنها وتدافع 
عنه، مجاعة حيتاج إليها املرء أكثر مما حتتاج هي إليه، إال يف حاالت نادرة كحالة عنرتة، وحتى هذا 
القبيلة، ومل تكن تتذكره إال يف وقت احلروب، حتى إذا ما وضعت احلرب  ُيلفظ أحيانًا من  كان 
أوزارها وجدنا أباه يتنصل من وعوده له، تنصل عمه أيضًا من وعوده له يتزوجيه عبلة، وهكذا كان 

عنرتة يرتك وحيدًا، كام أفرد طرفة إفراد البعري األجرب.

وبّر  مائة،  القبيلة  من  يقتل  أن  أقسم  قد  سالمان،  يني  من  أخته  أهانته  يوم  الشنفري،  كان  ولئن 
بقسمه، إذ ظل يغري عليهم ويقتل منهم، فإن املقنع الكندي مل يكن عىل شاكلته لقد آثر هذا مقابلة 
اإلساءة التي تصدر من بني قومه باإلحسان، فإن أكلوا حلمه وفر حلمهم، وإن هدموا جمده بني هلم 

جمدًا، واملقنع الكندي هو الذي قال:

يطالبني يف الدين قومي وإنمـا ديونـي يف أشياء تكسبهم محـدًا   
فإن أكلوا حلمي وفرت حلومهم وإن هدموا جمدي بنيت هلم جمدًا    
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ومظفر النواب يف قصيدته » املسلخ الدويل « يذكرنا هبؤالء الشعراء وتبدو قصيدته وقد جاءت من 
رحم هذه القصائد، وإن اختلف النواب يف جوانب اختالفًا جزئيًا.

شعريًا،  سطرًا  عرش  اثني  من  األوىل  تتكون  صفحات،  عرش  يف   » الدويل  املسلخ   « قصيدة  تقع 
واألخرية من ثالثة أسطر، فيام بقية الصفحات تتكون من مخسة عرش سطرًا لكل صفحة والقصيدة 

يف أكثرها، عىل تفعيلة مفاعلتن، وعىل قافية الالم، ال تشذ عن ذلك إال يف الصفحة قبل األخرية.

يفتتح مظفر قصيدته بقوله:

صادف أنه ثمُل » تعلل فاهلوى علُلو    
فامَنَع اخلجُل وكاد لطيب منبعه يشُف    

ويذكرنا هذا اإليقاع، وتذكرنا هذه القافية بقصائد قديمة من الشعر العريب، يذكرنا هذا بالمية ذي 
الرّمة التي منها:

ملية موحشـــــًا طلُل يلوح كأنــه خلـــُل    

وتقرتب القصيدة، يف بناء مجلتها من قصيدة القطامي يف بناء مجلته، قصيدة القطامي التي مطلعها:

إنا حميوك فاسلم أهيا الطلُل وإن بليَت، وإن طالت بَك الطوُل    

 ولربام تذكرنا بعض أسطر النواب بأبيات أخرى، هي:

فهّن كاحللل املويّش ظاهرهــا أو الكتاب الذي قد مّســُه بلُل  
كانت منازَل منا كنا ُنحّل هبــا حتى تغري دهٌر خائن  َخيــُل  

والناُس، من يلق خريا قائلون له ما يشتهي، وألِم املخطئ اهَلَبُل  

وحييلنا نّص النواب أيضًا إىل شعراء قدامى آخرين فقوله مثاًل:

ونقل قلبه لكنهم كانوا هـــم األّول     فلم يعدل بنخلة أهله الدنيا، فنخلة أهله األزُل

يذكرنا هذا بقول أيب متام يف احلب األول واملكان األول يقول. أبو متام:

نقل فؤادك ما استطعت من اهلوى ما احلـب إال للحبيب األول 
كم منزل يف األرض يألفه الفتـى وحنينـه أبدًا ألول  منـزل 
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وحييلنا قوله:
فقلت يا أمي قضيتنا الدمـــار أو الرتاب الرّب ال وسط وال نِحُل 

إىل قول أيب فراس احلمداين:

ونحن أناس ال توسـط بيننا لنا الصدر دون العاملني أو القبـر   

ولربام كانت بعض الصور الشعرية يف قصيدة مظفر النواب صورًا مكرورة ال جديد فيها، وال غرو 
يف ذلك، ما دام الشاعر قرأ الرتاث العريب واستوعبه، وما دام يعرب عن انتامئه ألمته ولنخلة أهله، 

فهو ما دام كذلك فلامذا ختتلف لغته وصوره وتشبيهاته إن قوله:

ذئاب كلام شّمت جرحيًا بينها
أطالت من خمالبها وصارت فيه تقتتُل

بمذئبة كذلك كيف دعوى يسلم احلمُل
وكيف ُبقاُل إن احلكم لألغامد ينتقُل

إن قوله هذا قادم من صلب الرتاث الشعري العريب، ولكنه مل يقرص ذلك عىل اجلزيرة العربية أو أي 
مكان يف العامل العريب، لقد رأى العامل كله، ويف قواه العظمى، ذئابًا استفردت باجلريح، أو بالشعب 
ل، أغامد ) كلامت قادمة من زمن مىض، من الشعر العريب  الضعيف. وكلامت ذئب، خمالب، مذئبة، مَحَ
القديم، وإن ما زالت تستخدم. كأّن مظفرًا الذي اختار لقصيدته عنوان » املسلخ الدويل « ما زال يرى 
يف العامل غابة يأكل القوي فيها الضعيف وباب أبواب األبجدية هو أن تكون قويًا، وأن يكون احلكم 
فيه قدر من االستهجان واالستغراب. وانتقال احلكم لألغامد موضع تساؤل  للغمد،  للسيف ال 

ذاتًا يتحدث عنها وليس هذا األسلوب  ذاته  فيها من  الشاعر قصيدته بأسطر شعرية جيرد  يفتتح 
الغنائي  الشعر  القصيص، ال عىل  الرسد  يغلب عىل  الذي  األسلوب  إنه  العريب.  الشعر  بجديد يف 
القديم  العريب  الشعر  الذي غالبًا ما يصاغ بضمري األنا. ونحن نعرف أساليب أخرى ظهرت يف 

منها أسلوب الضمري الثاين، وهو ما يبدو يف قول زهري:

دْع ذا وعد القول يف هــرم خري البداة وسّيد احلرض     

ويف قول عمر بن أيب ربيعة

غداة غد أم رائٌح فمهجــــــُر      أمن آل نعم أنت غاد فمبكـــر
حلاجة نفس مل تقل يف جواهبــا فتبلغ عذرا واملقالة نعــــــذر     

وال احلبل موصوُل وال أنت تقصـر         أهيم إىل نعم فال الشــمل جامٌع
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ويف قول أيب نواس:
وداوين بالتي كانت هي الــداء     دع عنك لومي فإن اللوم إغراء

لكن مظفرًا ال يكتب قصيدته بالضمري الثالث وحسب، إنه ينوع كام نّوع عمر بن أيب ربيعة، وإذا 
كان هذا انتقل من الضمري الثاين/األنت، إىل الضمري األول/األنا، فإننا يف » املسلخ الدويل « أمام 

ضامئر عديدة، يمكن اإلشارة إليها عىل النحو التايل:

ص)83( ضمري اهلو، وهذا ما الحظناه يف األسطر املقتبسة سابقًا ويف هناية الصفحة نجده يتحدث 
عن الدنيا:

          فام خلل هبا الدنيا، ولكن كلها خلُل

ويتابع القول عام يف هذه الدنيا، لكي ينتقل بعد ذلك، يف منتصف ص 84، إىل الضمري الثاين – أي 
املخاطب، ويكون املخاطبون هنا بني قومه.

          فإن مل تقدحوا نارًا، فكيف يراكم األمُل

ليتحدث  املخاطب/األنتم،  والثاين  الثالث/اهلو  أي   – السابقة  الضامئر  عن  يتخىل  ما  ورسعان 
بضمري النحن:

قضيتنا وإن عجنوا وإن صعدوا وإن نزلوا          هلا رشح بسيط واحد، حق مل اهلّبُل

ويتخىل عن ضمري النحن، ليستخدم ضمري األنا/الوجه اآلخر لضمري اهلو، ولكن بعد أن يفضل 
اإلعالن عن ذاته:

أقوُل ويمنع اخلجُل    
    بشجِّ العني يكتحُل

وتنفصل ذاته عن النحن يف اللحظة نفسها، وال يعود يتكلم عن األنا ضمن النحن، وإنام جيعل من 
النحن اثنني: أنا الشاعر وأنتم املخاطبني، وهكذا يقول مبارشة بعد السطرين السابقني:

وكيف عروسكم حصٌص وحصتكم هبا نقُل
أعّولتم عىل جبل بمكة

تسلمون ويسلم اجلبُل؟

ويعود الشاعر إىل الضامئر كلها: اهلو/النحن/ األنا: أنتم/ اهلو/ األنا/ اهلو/ النحن/ األنا/ اهلم/
اهلو/األنا/اهلو اليهودي/النحن.
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ويستطيع املرء، إذا ما أمعن النظر يف الضامئر وما كتب حتتها، أن يلحظ أن هذا التعبري يف الضامئر 
ليس لعبة شكلية، إنه مرتبط بحالة الشاعر واملوضوع الذي يتحدث عنه،  إنه يعرب عن ذاته مستخدمًا 
ضمري اهلو حني يأيت عىل وحدته وحزنه وغربته، ولكنه حني يعود إىل واقعه ويتحدث عن هم عام، 
ال عن هم خاص، ينطق باسم املجموع، إنه ينتمي إىل القضية العامة التي ختص الشعب العريب، 
ذاتًا منفردة ختاطب اآلخرين وحتثهم عىل  ليشكل  ذاته منهم  وحني يلحظ تكاسل اآلخرين جيرد 
الفعل. هنا يتحول أنا الشاعر إىل داعية وحمرض وكاشف ملا هو عليه الواقع وملا عليه اآلخرون. 
ترى األنا ما ال يراه اآلخرون، وتبرص ما ال يبرصون، وهكذا، يف هذه اللحظة تنفصل عنهم، ولكنها 
لكوهنا تنتمي إليهم، تعود وتتحدث باسم الكل، عرب ضمري النحن، التي تقف يف هناية القصيدة 

أمام اآلخر اليهودي ومن يقف وراءه:

قضيتنا سالم بالسالح
فثَم ِسْلٌم حفرة، وسالمنا َجَبُل

وإن العنف باب األبجدية
يف زمان عهره دوُل.

ونستطيع أن نقف أمام أسطر دالة تربز لنا كل ما سبق. يعرب الشاعر عن حزنه وغربته ووجده وأمله 
يف غري موقع من القصيدة، من ذلك مثاًل:

          وفيام كان يف ُحلم تقاطر حوله احَلَجُل
          وفاخر صحُبُه يف رحله الدنيا، وما وصلوا
          وملا أيقظته الريح ضاقت يف الشجى احلّيُل

          فام يبكي، ولكن لو بكى ُيْرجى له أمُل
          تفّرد صامتًا ُمّرًا، ومنه يقطر العسُل

وحني يرى ذاته جزءًا من مجاعة، ولكنها مجاعة غري فاعلة، ويدرك أنه يملك مفاتيح األمور والطريق 
الصحيح، جيرد من ذاته واعظًا، وينفصل عن اآلخرين، وإن كان متصاًل هبم:

فإن مل تقدحوا نارًا، فكيف يراكم األمُل
فإن قدحت، فكونوا لّبها ستظل تشتعُل

وحني يكون يف الغربة بعيدًا عن أهله، يتذكر هؤالء:
تذكر أهله فطوى، فكابر دمعه اخَلضل
وعاتب صامتًا مّرا، ومنه يقطر العسُل

وعىل الرغم من جفاء اآلخرين له وبعده عنهم إال أنه يظُل ينتمي إليهم:
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فال أحبابه يومًا بأحباب وال سألوا
وما مسحوا له دمعًا كام األحباب بل عملوا

ونقل قلبه لكنهم كانوا هم األّوُل
فلم يعدل بنخلة أهله الدنيا، فنخلة أهله األزُل

وماؤهم الذي يروي وماء آخر َبَلُل

لكأّن مظفرًا هنا يكرر، بعبارات خمتلفة، ما قاله أحد الشعراء القدامى عن بغداد وساكنيها، وإن 
كان مظفر يتحدث عن العرب ال عن أهل بغداد وحسب:

ِمثاًل فحاولت  شـيئًا دون اليأُس
سافرُت أبغي لبغداد وسـاكنها

عندي، وسـكان بغداد هم الناُس
هيهات بغداد الدنيا بأمجعهـا

ويتحدث مظفر باسم النحن، ويشري إىل اآلخرين اهلم، وهنا يبدو جزءًا من كل كان اختلف معه، 
ولكنه ينتمي إليه:

قضيتنا، وإن نفخوا الكىل، ورشارهم َجَبُل
وصاغوا من قراراٍت، وإن نخلوا

هلا درٌب ميضء واحٌد رٌب
فال الٌت وال ُعزى وال ُهبُل

قضيتنا لنا أرٌض قد اغتصبت وكنا عزال
ال نعرف السوق الربجوازي يف الدنيا

وال ما تصنع األموال واحليُل
وطالبنا فكان قرار تقسيم

وطالبنا فرصنا الجئني وخيمة جرباء تنتقُل
النواب العراقي الفلسطيني: العريب

يقول مظفر:

وأمسكه هوى لبالده ما بعده غزُل
عراقي هواه، وميزة فينا اهلوى َخَبُل
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وهو هنا، كام يف قصائده، يعرب عن انتامئه للعراق، ولكن انتامءه ال جيعل منه عراقيًا متعصبًا للعراق، 
فالعراق جزء من الوطن العريب وهو عىل الرغم من ترشده إال أنه ويفٌّ وال يشعر باخلجل من بني قومه:

ورغم ترشدي ال يعرتيني بنخلة خجُل
بالدي ما هبا وسط، وأهيل ما هبم ُبْخُل

وليست النخلة مقترصة عىل أرض العراق، وإن وجدت هناك بكثرة، إن النخلة غدت يف الشعر 
العريب، قديمه وحديثه، رمزًا لألمة العربية وهو ما بدا يف قصائد أخرى للشاعر، منها » وتريات 
ليلية «، يقول مظفر » النخلة أرض عربية « وإن كان حتدث عن نخيل العراق ولطاملا هاجم دعاة 

القطرية » قالوا بالوحدة وأضافوا القطرية ذياًل قَبلّيا «.

ولئن كان ذكر، يف القصيدة، العراق مرة، فقد ذكر حيفا والقدس وفلسطني، وحني حتدث عن أهل 
هذه املدن والبالد؛ فإنه حتدث وكأنه واحد منهم، ومل يكن حديثه عن فلسطني وأهلها، وهو منهم، 
مقترصًا عىل هذه القصيدة، ولربام  جيدر بنا أن ندرس صورة فلسطني يف أشعار مظفر، وفلسطني 

له، كالعراق له ال فرق ولنلحظ كيف أنه يكتب عن أهل فلسطني:

وطالبنا فرصنا الجئني وخيمة جرباء تنتقُل
كم اغتصبت عروس من خميمنا

وكم جعنا عرينا، كم خجلنا
ثم طالبنا، فلم نسمع، فكرّش نابه اخَلَجُل

إىل  ينتمي  إنه  أصحاهبا،  من  واحدًا  باعتباره  يطالب  يطالب  وحني  فلسطني،  أهل  من  واحد  إنه 
الالجئني ويرى نفسه واحدًا من سكان املخيم، ويف موطن أخر يقول:

لقد أرضعت حبَّ القدس
وائتلقت منابرها بقلبي

قبل أن تبكي التي أرضعتني، وهي حتكي

متامًا كام لو أن عشق األرض يورث عىل رأي حممود درويش » واألرض تورث كاللغة « وأنا، وإن 
كنت ال أتفق وهذا حرفيًا، إال أنني أستطيع أن أتفهم ما الذي يرمي إليه مظفر ودرويش.

التعبري عن االنفصال واالتصال من خالل النص:

يعرب مظفر عن اتصاله بأهله، بعد انفصاله عنهم مرارًا أنه مثل الشنفري الذي أعلن  عن انفصاله ثم 
رسعان ما عرب عن رغبته يف االتصال مرارًا، ينفصل الشنفري عن قومه، ويقرر أن يعيش وحيدًا، 
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غري أنه ال يستطيع، ورسعان ما يبحث عن مجاعة، وحني يدرك استحالة العيش مع اجلامعة اجلديدة، 
وهي احليوانات الضارية، يبحث عن نصري جديد جيده يف قلبه الشجاع وسيفه وقوسه، وحني يتأكد 
من أن هذه وحدها ال تكفي يبحث عن الصعاليك اآلخرين، وقد عرب عن ذلك من خالل بحث 

الذئب عن ذئاب أخرى تؤازره وتقف إىل جانبه يوم أخفق يف احلصول عىل الطعام.

يعرب مظفر أيضًا عن انفصاله وما أملَّ به، ويبدي مثل الشنفري، رغبته يف االتصال.

يقول مظفر:

بذلت الروح حتى قيل يا موالي َيْبَتِذُل
وقد صار الفراق هوى جديدًا وهو متصُل

فام أدري سلوت أم ابتدأت
تشابه الزعل

وقد عرّب عن الفكرة نفسها يف قوله:
ونقل قلبه لكنهم كانوا هو األّوُل

وماؤهم الذي يروي وماء آخر بلُل
فبعيض عاشق يصحو، وبعيض عاشق كهُل

ورغم ترشدي ال يعرتيني بنخلة خجُل
بالدي ما هبا وسٌط وأهيل ما هبم بخُل

ورغم ترشدي ال يعرتيني بدجلة خجُل

ولعل أكرب دليل عىل اتصاله بقومه الذين انفصل عنهم يكمن يف طريقة كتابته النص. لقد اختار 
مظفر، وما زال، الشكل الشعري األقرب إىل القصيدة العربية لغة وأسلوبًا. إن لغته لغة تراثية، وال 
خيلو أسلوبه من الطباق واجلناس ورد العجز عىل الصدر، وحسن تقسيم اجلمل والتفعيلة والقافية 

والصورة واملجاز.
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مظفر النواب : إشكاالت األعمال 
الشعرية الكاملة

يثري قارئ األعامل الشعرية الكاملة ملظفر النواب العديد من األسئلة حول طبعتها التي صدرت، 
ابتداء، يف لندن، ثم أعيد نرشها، مصورة، يف فلسطني املحتلة عام 1967 أواًل ويف فلسطني املحتلة 
عام 1948 ثانيًا. وربام يثري قارئ اشعار النواب واملصغي إىل أرشطة قصائده التي يلقيها بصوته 
أيضًا. ولئن كانت  الكاملة  أماكن نرشها األوىل ويف طبعة األعامل  أسئلة أخرى متس أشعاره يف 
جمموعاته  يف  ألشعاره،  تتبعي  فإن  املقالة،  هذه  كتابة  عىل  حثتني  التي  هي  الكاملة  األعامل  طبعة 
دارسه، وهو  يغيب عن ذهن  أال  ينبغي  الذي  إىل االختالف  املنفردة ويف أرشطته، جعلتني أشري 
اختالف قد يدفعنا إىل معرفة السبب وراء التغريات التي نلحظها علـى القصيدة الواحدة يف أماكن 
ظهورها املتعددة : اجلريدة أو املجلة، الرشيط، املجموعة املنفردة وطبعة األعامل الشعرية الكاملة. 
وليس هناك من شك يف أن تتبع صياغات القصيدة الواحدة منذ حلظة ظهورها مطبوعة حتى آخر 
شكل هلا يبدو أمرًا مغريًا، ألنه يثري العديد من التساؤالت حول أسباب هذا التغيري : أهو صادر 
لقد  عنه.  ينجم  الذي  وما  التغيري؟  وراء  السـبب  وما  النشـر؟  دار  عن  صادر  أنه  أم  الشاعر  عن 
توقفت شـخصيًا، يف كتايب »الصوت والصدى« مظفر النواب وحضـوره يف فلسـطني » )1999( 
أمام قصيدة »بحار البحارين« كام بدت يف جمموعة »أربع قصائد« )1978( وكام بدت يف األعامل 
الشعرية الكاملة )1996(، ثم عدت وتوقفت أمام قصيدة »يوميات عرس االنتفاضة« يف جمموعة 
بني  االختالف  والحظت   )1996( الكاملة  الشعرية  األعامل  ويف   )1990( االنتفاضة«  »عرس 
الصيغتني، وما مل أنجزه، حتى اللحظة، هو إجراء مقارنة بني صيغة القصيدة الواحدة يف مكان نرشها 
األول - أعني الصحيفة أو املجلة - ويف صيغتها كام بدت يف األرشطة حيث يلقيها الشاعر بصوته.
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تثري طبعة األعامل الشعرية الكاملة للنواب إشكاالت عديدة أوهلا أن مصدرها أغفل وضع عالمات 
الرتقيم، وأغفل أيضًا إخراجها مشكلة، وليس هناك من شك يف أن هذا يصعب األمر عىل القارئ 
املتخصص وغري املتخصص أيضًا، ولربام وجب عىل هذين االستعانة بصوت الشاعر، وهو يقرأ 
قصائده، علاًم بأن عليهام أن يكونا أحيانًا حذرين، ألن الشاعر خيطئ القراءة يف بعض املواطن، وإن 
كان اخلطأ قلياًل جدًا، وعليهام أيضًا أن حيسنا اإلصغاء إىل بعض املفردات التي قد نفهمها، بسبب 
طريقة نطق بعض احلروف، عىل غري ما أراده الشاعر. والشاعر، يف أثناء القراءة، يقوم بحركات 
ما تعطي النص املقروء معنى مغايرًا ملا يفهمه املرء لو اعتمد عىل القراءة فقط. وتقدم لنا األرشطة 
بعض املساعدة يف فهم مغزى الشاعر، من ذلك مثاًل أنه حني يقرأ عبارة »ليس ألصبعي الوسـطى 
الليل أمان، وأدير عليها حكام الردة قاطبة« يقوم بإشارة تفصـح عـن مدلول اإلصبع، وهذا  يف 
اإلشـارة،  عنه  أفصحت  ما  غري  اإلصبع  دال  من  يفهمون  ألهنم  القراء،  لبعض  يتيسـر  ال  قد  ما 
ومـن ذلك أيضًا قوله   » سيديت «.../ كيف يكون اإلنسـان شـريفًا / وجهاز األمـن يمد يديه 
بكل مكان / والقادم أخطر ...«، وأرى أن اجلمهور الذي ضحك يف الرشيط ضحك ألنه الحظ 
الشاعر يقرأ عبارة »بكل مكان« مصحوبة بإشارة من يده إىل مكان ما. لكأّن مظفر هنا يؤكد مقولة 
القراءة وما يصاحب هذه من حركات  أثناء  الكتابة كالم ناقص ال يكتمل إال يف  التفكيكيني إن 

وإشارات حتدد املعنى املقصود بالضبط.
املقالة. ثمة إشكالية مهمة جدًا هي ما  عىل أن هذه اإلشكاالت ليست هي ما دفعني لكتابة هذه 

ستفصح عنه السطور التالية :
ثمة مناهج نقدية عديدة لقراءة النص األديب، وقد أدرجها بعض النقاد ضمن منظومتني؛ منظومة 
واملنهج  التارخيي  املنهج  هذه  ضمن  ويقع  النص،  خارج  هو  ما  عىل  اعتامدًا  األديب  النص  تدرس 
االجتامعي، ومنظومة تدرس النص األديب دون أن تستعني بام هو خارجه مكتفية به عىل أنه قائم 
بذاته، وأن األدب، حتى يكون أدبًا، وحتى حيقق أدبيته، ال بد وأن يستقل بذاته عام حييط به، ويقع 

ضمن هذه املنظومة املنهج البنيوي.
وما من شك يف أن أشعار مظفر النواب يمكن أن تدرس وفق هذه املناهج، ولكنها، بناًء عىل ما 
نعرفه عن الشاعر، تفرتض أن تدرس وفق املنهج االجتامعي املاركيس، ألن الشاعر كان، ذات يوم، 
ماركسيًا انضوى حتت لواء احلزب الشيوعي، ثم ختىل عن عضويته فيه. ولربام أخذنا هنا بمقولة 

جورج طرابييش التي صدر هبا كتابه » األدب من الداخل« :

» إنني لسـت من النقاد الذين يؤمنون بأسـطورة املفتاح الذي يفتح األقفال مجيعًا. 
به.  خاص  مفتاح  إىل  اآلخر  هو  وبحاجة  قفل،  األديب  واألثر  مفتاح.  قفل  فلكل 
بمفتاح  األصيل  األديب  األثر  فتح  عىل  يرص  الذي  ذاك  هو  النقاد  من  نوع  وأردأ 
جاهز، أي بمنهج مسـبق وأيديولوجيًا مسـبقة. إن املناهج مجيعًا جيب أن توظف 
يف خدمة األثر األديب وفهمه وتقييمه، وال جيوز البتة حتديد األثر األديب عىل سـرير 
للناقد طبيعة  الذي يعني  )بروكست( - أي منهج جاهز مسبق. األثر األديب هو 

املنهج الذي يمكن فتح قفله به«.
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أن  دون  أعني   - خارجها  هو  ما  إىل  املـرء  يعـود  أن  دون  للنواب،  الكاملـة  باألعامل  واالكتفاء 
يستعني بمعلومات عن حياة الشاعر ونشاطه السيايس وتطوره الشعري وبداياته األدبية وإغفال 
اللحظة الزمنية لكتابة كل قصيدة، االكتفاء باألعامل الكاملة كام ظهرت يف عام 1996 سوف يوقع 

الدارس يف إشكاالت وتناقضات عديدة يمكن أن توضحها األمثلة التي سيتطرق إليها.

يشار، ابتداء، إىل أن نارش الطبعة الكاملة ألعامل النواب مل يرتب قصائده حسب املوضوعات، ومل 
يرتبها أيضًا حسب تسلسلها التارخيي، وفوق هذا فقد أغفل الزمن الكتايب وزمن النرش ومكانه، ومل 
يفصح عن أي من ذلك. لكاّنه أراد أن يقدم نصه الشعري دون إضاءات، وال شك أن هذا سيحول 
بني دراسة أشعاره واملنهج التارخيي أو االجتامعي، اللهم إال إذا أراد املسؤول عن النرش أن يرهق 
دارس النواب وأن يعيده إىل القصائد يف صياغاهتا األوىل يف أماكن نرشها األوىل أيضًا. وإذا كان 
بعض حمبي النواب يعرفون مناسبات قصائده وتاريخ كتابتها، فامذا عن دارسني آخرين وماذا عن 

قراء آخرين يف أزمنة قادمة؟

فيها  القصائد  ترتيب قصائدها، كام ظهرت  الكاملة، يف  الشعرية  العموم فإن طبعة األعامل  وعىل 
تربك دارس أشعار النواب دراسة تعاقبية، أو دراسة حياول الدارس فيها أن يتبني موقف النواب 
من قضايا بعينها، مثل قضية النواب واحلزب الشيوعي، وقضية النواب واجلمهور، وقضية النواب 

واملدينة، وبخاصة دمشق.

يفتتح نارش طبعة األعامل الكاملة طبعته بقصيدة »ثالث أمنيات عىل بوابة السنة اجلديدة«، وفيها 
يفصح النواب عن عالقته باحلزب الشيوعي، وهي عالقة ما عادت عالقة اتصال. ينفصل الشاعر 

عن احلزب ولكنه يظل وفيًا للرفاق، ويبدي أسباب انفصاله :

» حينام مل يبق وجه احلزب وجه الناس
قد تم الطالق

حينام ترتفع القامات حلنًا أمميًا
ثم ال يأيت العراق

كان قلبي يضطرب«

حياته  بداية  يف  الشاعر،  وكان  متأخرة،  فرتة  الحقة،  فرتة  يف  جاء  احلزب  عن  الشاعر  وانفصال 
الذين  أولئك  ومهامجته  الشعب.  حزب  ألنه  احلزب  يستنكرون  الذين  أولئك  هياجم  الشعرية، 
يستنكرون احلزب جاء عىل لسان أهلهم، كام يف قصيدة »براءة« املكتوبة بالعامية العراقية. تقول 

األم خماطبة ابنها، مبينة نظرهتا إىل احلزب :

» اليل ما مش ابه عده احلزب بوه احلزب بيته«
) الذي ليس أبوه عنده / احلزب أبوه / احلزب بيته (
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وأيضًا :

تدري يا بني بكل براءة
كل شهيد من الشعب ينعاد دفنه

وخيل ايدك عىل شيبي
واحلف بطاهر حليبي

قطرة قطرة
وبنظر عيني العميته

قيل ما ينهار اسمي انت أمي وذاك حزيب
وحزب أبوي املالواين وما لويته
قيل ما أهدم حزب بيدي بنيته«

واحلزب، كام يف النص، هو األب واألم والبيت، وهو حزب األب الذي ما لواه هو وما لوى هو 
األب / احلزب، وكام يلحظ ترص األم يف طلبها عىل أن يقول هلا االبن : ال أهدم حزبًا بيدي بنيته.

والرباءة من احلزب رضب من اخليانة. هذا ما تفصح عنه األخت يف »براءة«، والرباءة من احلزب 
براءة من الشعب، وبام ان املتربئ من احلزب يتربأ من الشعب، فإن الشعب يتربأ منه أيضًا. هكذا 

ختاطب األخت أخاها :

»مثل ما تربيت من شعبك تربينا من اسمك
يا شعب هذا التشوفه موش ابنا«

وقراءة القصيدتني، بناء عىل ما ورد يف األعامل الشعرية، قد تدفع املرء إىل التساؤل: أعاد النواب 
إىل احلزب من جديد بعد انفصاله عنه«؟ ولكن امللم بزمن كتابة القصيدتني رسعان ما يعدل عن 
التساؤل السابق ألنه يدرك أن »براءة« أسبق يف الكتابة من »ثالث أمنيات عىل بوابة السنة اجلديدة«، 
وكذلك يعدل عن التساؤل من يدرس النص دراسة تعتمد عىل ما هو خارجه - أعني دراسة النص 
اعتامدًا عىل دراسة حياة الشاعر وعالقته باحلزب الشيوعي وتطور هذه العالقة منذ بدايتها حتى 

اللحظة احلالية.

املثال الثاين الذي يربك القارئ يكمن يف عالقة أنا الشاعر / النواب باجلمهور.

كام الحظنا يف »ثالث أمنيات ...« بدت عالقة الشاعر بالناس عالقة إجيابية، ولقد ترك احلزب ألن 
وجه هذا مل يبق وجه الناس، وتبدو عالقة الشاعر بالناس وباجلامهري يف كثري من القصائد عالقة 
ود واتصال، ولكنها يف »وتريات ليلية«، التي هي من مرحلة السبعينات، ما كانت كذلك. وجاء 
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ترتيب الوتريات يف األعامل الكاملة خالفًا لرتتيبها الكتايب - أعني إن زمن كتابتها زمن مبكر يف 
حياة الشاعر الشعرية، ولكن ظهورها يف األعامل الشعرية جاء تاليًا لكثري من القصائد التي كتبها 
يف مرحلة الثامنينات والتسعينات. لقد ظهرت هذه يف الوتريات يف ص 450، وفيها يشتم النواب 
سبقت  التي  القصائد  يف  ذاته  ومن  اجلامهري  من  موقفه  تتبعنا  ولو  ذاته،  ويشتم  واحلكام  اجلامهري 

الوتريات يف الظهور لالحظنا أنه موقف إجيايب ال سلبي. يقول الشاعر يف الوتريات :

» اعرتف اآلن أمام الصحراء
بأين مبتذل وبذيء وحزين

كهزيمتكم يا رشفاء مهزومني
ويا حكامًا مهزومني

ويا مجهورًا مهزومًا
ما أوسخنا ما أوسخنا ما أوسخنا ونكابر،

ما أوسخنا
ال أستثني أحدًا «

وقد استثنى النواب، يف القصائد التي سبقتها، الفدائي الذي حيمل الرصاص » ولست أبرئ إال 
الذي حيمل البندقية قلبًا ويطوى عليها شغافه « )ص94/93(، كام استثنى ذاته يف قصيدة »املسلخ 
الدويل« : »وكاد لطيب منبعه يشف / فامنع اخلجل« )ص83(، وخاطب، يف كثري من القصائد، 
الذي ظهر يف وتريات  الود، وهو خطاب خيتلف عن ذاك  يثق هبا ويكن هلا  اجلامهري خطاب من 

ليلية. يقول النواب يف أهله وعالقته هبم :

» فلم يعدل ينخلة أهله الدنيا، فنخلة أهله األزل
وماؤهم الذي يروي، وماء آخر بلل« )ص87(

قراءة  الشاعر من اجلامهري  الشعرية واالعتامد عليها يف معاجلة موقف  قراءة األعامل  تبدو  وهكذا 
التي تضع  التي تتطلب اإلملام بزمن كتابة كل قصيدة هي  التارخيية  التعاقبية  غري دقيقة، والقراءة 
اختلفت  متبادل،  ود  يوم كان شيوعيًا، عالقة  بالشعب،  الشاعر  اإلرباك. كانت عالقة  حدًا هلذا 
يوم ترك احلزب والتزمت اجلامهري الصمت يف حلظات تارخيية، وعادت إىل ما كانت عليه ألسباب 
أخرى خمتلفة غري تلك التي كانت يف بداية حياته السياسية. قويت املقاومة واشتدت يف منتصف 
السبعينات، وكذلك يف التسعينات أيضًا، وغدا الشاعر إنسانًا آخر ترك الزمن عليه بصامته، فام عاد 
العودة إىل  املنفى، حتى أصبح حلم  اكتشف قسوة احلياة يف  الرحيل والرتحال، ولعله  قادرًا عىل 

الوطن واحدة من أهم أمنياته :
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»أي اهلي إن يل أمنية أن يسقط القمع بدار القلب
واملنفى يعودون إىل أوطاهنم

ثم رجوعي«

قسوة حياة املنفى، وحياة الوحدة بعد أن ترك احلزب وما عاد أحد من الرفاق يذكره، وحنينه إىل 
يروي،  الذي  »فامؤهم  يقول  ما جعله  األزل«، وهذا  أهله  »فنخلة   : يقول  الذي جعله  هو  بغداد 
وماء آخر بلل«. كانت عالقته بالشعب عالقة اتصال، ثم غدت عالقة انفصال، لتعود، من جديد، 
عالقة اتصال، وما بني االتصال األول واالتصال الثاين عوامل خمتلفة. وال شك أن ترتيب القصائد، 

حسب تاريخ كتابتها، كان سيفصح لنا أكثر عن هذا.

يف  يبدو  هذا  كان  وإن  بدمشق،  الشاعر  عالقة  يف  يكمن  إليه  ذهبت  ما  يدعم  الذي  الثالث  املثال 
األعامل الشعرية، حسب ترتيب القصائد، منسجاًم مع عالقة الشاعر باملدينة. أعني إن الشاعر الذي 
ذهب إىل املدينة باحثًا عام يفتقد إليه فلم جيده، ففجع من ثمَّ وغادرها راثيًا حلاهلا، إن الشاعر بعد 
انفصاله عن املدينة عاد إليها معربًا هلا عن ندمه ملا بدا منه، وقد جاءت قصيدته »باللون الرمادي« 

التي يعرب فيها عن حبه لدمشق وعن عودته إليها، جاءت تالية للقصيدة التي قاهلا فيها :

»أتيت الشام
أمحل قرط بغداد السبية

بني أيدي الفرس والغلامن
جمروحًا عىل فرس من النسب

قصدت املسجد األموي
مل أعثر عىل أحد من العرب

فقلت أرى يزيد
لعله ندم عىل قتل احلسني

وجدته ثماًل
وجيش الروم يف حلب« )ص 537(

وهي قصيدة »عن السلطنة املتوكلية والدراويش ودخول الفرس«. يقول مظفر يف »باللون الرمادي« :

دمشق عدت بال حزين وال فرحـي
يقودين شبح مضنـى إىل شبح

ضيعت منك طريقًا كنت أعرفــه
سكران مغمضة عيني من الطفح
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دمشـق عــدت وقلبي كلـه قرٌح
وأين كان غريب غري ذي قرح

يا جنة مر فيها اهلل ذات ضـحـى
لعل فيها نواسيــًا عىل قدحي

فحار زيتوهنـا ما بيـن خضـرته
وخرضة الليل والكاسات وامللح )ص576(

الشاعر، يوم دخل دمشق يف  الثاين، يمكن تكراره هنا. كان  املثال  إليه، وأنا أكتب عن  ما ذهبت 
املرة األوىل، هاربًا من بغداد، وكان غارقًا يف السياسة حتى أمخص قدميه، وملا رأى أن الوضع ال 
خيتلف كثريًا عام هو عليه يف املكان الذي تركه قال : »قصدت اجلامع األموي/ مل أعثر عىل أحد 
من العرب/ فرشت كرامتي البيضاء يف مخارة لليل/ صليت الشجى/ وقرأت فاحتة عىل الشهداء 
بالعربية الفصحى«، وترك يومها دمشق ليقيم يف أماكن عديدة، عربية وأوروبية، ومرت عليه، وهو 

يف أوروبا، أحوال وأحوال عرب عنها يف ثالث أمنيات :

» وأثينا كلها يف الشارع الشتوي
ترخي شعرها للنمش الفيض

ولألرشطة الزرقاء واللذة
هل أخرج للشارع؟

من يعرفني؟
وهو يدرك أنه يف ذلك العامل غريب ووحيد وجائع، وهكذا عاد إىل دمشق مضنى يقوده شبح مضنى 
إىل شبح، عاد بال أفراحه وبال أحزانه، عاد ليعرتف بأنه حني ترك دمشق ضيع طريقًا منها كان يعرفه، 
عاد مصابًا باألوجاع واألحزان واألمراض، عاد لريى يف دمشق التي مل يعثر فيها عىل أحد من العرب 
يعرب عنه  فيها ذات ضحى. وما  اهلل  مرَّ  فيها جنًة  إليها لريى  الفصحى، عاد  بالعربية  الفاحتة  فقرأ 
الشاعر، هنا، يف قصيدة »باللون الرمادي« هو ما عرب عنه يف قصيدة »املسلخ الدويل« التي جاء ترتيبها 
يف الديوان يف صفحاته األوىل )ص83(. وهكذا فإن إغفال اللحظة الزمنية لكتابة القصائد »املسلخ 
الدويل« و«عن السلطنة املتوكلية« و«باللون الرمادي« قد يوقعنا يف إرباك ما ال يزول إال إذا عرفنا 
متى كتبت كل واحدة بالضبط، أو لو كان ترتيب القصائد يف األعامل الشعرية حسب زمن كتابتها.

ذهبت، وأنا أكتب عن النواب، إىل أنه قابل ألن يقرأ وفق مناهج نقدية عديدة، وما زلت أقول ذلك، 
وإن كنت أدرك جيدًا، بسبب قصائده ذات الطابع السيايس، أن املنهج االجتامعي يبدو األنسب 
لدراسة نصوصه معًا، وليست هذه اإلشكالية هي الوحيدة التي تظهر للدارس وهو يقرأ أعامل النواب 
الكاملة، ثمة إشكاليات أخرى عديدة أبرزها عدم تشكيل قصائد األعامل وعدم وضع الفواصل 
والنقاط وعالمات الرتقيم األخرى، بل وعدم التعريف ببعض املفردات الغريبة التي تبدو غري مألوفة.
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  سعدي والنواب والرموز الفلسطينية
تساؤالت حول الحذف والتغيير

مدخل
النواب أهنام خّصا موضوع  العراقيني يوسف سعدي ومظفر  يتابع قصائد الشاعرين  يالحظ من 
فلسطني بعرشات القصائد، وقد يذهب من ال يعرف جنسية الشاعرين وموطن والدهتام، إىل أهنام 
قد يكونان فلسطينيني، وإن كانت بعض قصائدمها تعرب عن انتامئهام إىل العراق وعن صلتهام الوثيقة 

به، عىل الرغم من أهنام يقيامن منذ أمد طويل يف املنفى.

كتاب  يف  صدرت  التي  يوسف  سعدي  قصائد  وزعت  قد  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  كانت  وإذا 
الكتاب يف عامن، يف عام1996، عن  1967-1993«، وقد صدر  الفلسطيني  الديوان   « عنوانه 
اللجنة الشعبية األدبية لدعم االنتفاضة، فإن منشورات حطني يف القدس قد أصدرت كراسًا ملظفر 
النواب حتت عنوان« عرس االنتفاضة«، وهكذا تيرس للقارئ يف فلسطني قراءة قصائد هذين التي 

مّست موضوع فلسطني.

ولئن كان هذان الشاعران حني أصدرا أعامهلام الكاملة مل يتخليا عن مواقفهام،وادرجا اكثر ما كتبا يف 
املوضوع الفلسطيني، يف طبعات األعامل الكاملة، إال أن من يتابع أشعارمها يف مكان نرشها األول، 
وحياول أن يقرأها يف طبعة األعامل الكاملة، يلحظ بعض التغيري واحلذف، وهذا حيدو بالدارس 
إىل البحث عن األسباب وإىل إثارة التساؤالت التي دفعت هبذين الشاعرين إىل التغيري أو إىل عدم 

إدراج بعض مقاطع يف أعامهلام الكاملة.
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أشري، ابتداًء، إىل أن ظاهرة احلذف والتغيري يف الشعر هي ظاهرة قديمة معروفة يف الشعر العريب، 
وقد كان بعض الشعراء ال يذيع قصائده إال بعد أن تكتمل ويرىض هو عن مستواها،وعرف هؤالء 
بأهنم أصحاب الصنعة وأصحاب احلوليات، حيث كانوا ينتظرون عامًا كاماًل، بعد البدء بكتابة 

القصيدة، ليقرؤوها عىل مسامع اآلخرين، وقد قال أحد هؤالء يف ذلك.

فيقرص عنها كل ما يتمثل نثقفها حتى تلني متوهنا  

ولئن كان بعض الشعراء يفعلون هذا لكي يتم اكتامل النص، ولكي خيرج يف أحىل زينة له، فإن 
التغيري كان يتم أحيانًا من املصغني أو من الرواة أنفسهم، وهذا ما جعل للنص الواحد أحيانًا، غري 
فعله  ما  العديدة، وهو  للشنفري ليالحظ صيغها  العرب  ينظر يف المية  أن  املرُء  رواية، ويستطيع 

حممد بديع رشيف الذي أصدر الالمية ورشحها وأورد يف كتابه رواياهتا العديدة.
ومل خيتلف األمر يف العرص احلديث، إذ أخذ بعض الشعراء العرب املعارصين مثل حممود درويش 
النظر يف قصائدهم وجمموعاهتم حني  يعيدون  أخذوا  العسكر،  وفهد  القاسم  وأدونيس وسميح 
الدارسني  فيها، ومن  الظاهرة وكتبوا  إىل هذه  الدارسون  التفت  وقد  يعيدون طباعتها من جديد 
 » البلبل   « قصيدة  األول  تناول  آخرون.  دارسون  هناك  وربام  وأنا  الصكر  وحاتم  نوفل  يوسف 
لفهد العسكر، وتناول الثاين أدونيس، وذلك يف كتابه » كتابة الذات: دراسات يف وقائعية الشعر « 
1994، وتناولت أنا حممود شقري وحممود درويش، ولسوف تظهر دراستي يف كتاب عنوانه » جدل 

الشعر والسياسية والذائقة:دراسة يف ظاهرة احلذف والتغيري يف أشعار حممود درويش «.
وليست ظاهرة احلذف والتغيري مقترصة عىل األدب العريب، فقد عرفها أيضًا األدب العاملي، بل أن 
باريس، أم املذاهب والتيارات والرصاعات األدبية، عرفت منهجًا نقديًا اسمه املنهج التكويني يف 
دراسة األدب، وهو منهج يدرس النص األديب منذ حلظة تكونه يف ذهن صاحبه حتى شكله األخري، 

وقد درس بعض النقاد الفرنسيني نصوص القاص ) بلزاك ( اعتامدًا عىل هذا املنهج.
وعلم  النفيس  واملنهج  االجتامعي  املنهج  منها  أخرى  نقدية  بمناهج  صلة  ذا  املنهج  هذا  ويعد 
يكون  وقد  اجتامعية،  سياسية  ألسباب  يكون  قد  واإلضافة  والتغيري  احلذف  أن  إذ  اللسانيات، 
ألسباب اقتصادية، كام قد يظهر لنا حالة الشاعر النفسية يف أثناء الصياغة األوىل والصياغات التالية 
الالحقة، كام قد يربز لنا التشكيالت اللغوية للنص والتغيريات التي أجراها األديب، إذ قد يكتشف 

خلاًل لغويًا هنا، وضعفًا تركيبيًا هناك وتعبريًا فظًا يف هذه اجلملة وآخر مبارشًا ال يليق بالنص.
قد يغري الكاتب مواقفه السياسية أو الفكرية، وهكذا قد جيد نفسه أمام كتابات تتعارض ومواقفه 
اجلديدة، فيلجأ إىل حذف وتغيري. وقد يعرض عليه نارش ما عرضًا ما ينرش له، من جديد، أعامله، 
ولكنه -أي النارش- يطلب من الكاتب أن حيذف بعض العبارات حتى يتمكن من طباعة الكتاب 
وتوزيعه يف أماكن عديدة-نستطيع مثاًل أن نعرف ملاذا خلت طبعات أيب سلمي العديدة من قصيدة 
العامل  ُق يف  ُيَسوَّ الديوان  الديوان، يف زمن مىض، لن جيعل  القصيدة يف  إدراج  ان  القصيد«،  »هلب 

العريب، وهكذا سيجد النارش آالف النسخ يف املخازن.
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وقد ينظر الشاعر يف الصياغة األوىل لنصه،فيجد أنه كان منفعاًل مترسعًا، فيتخلص من العبارات 
التي تظهر عليها سمة االنفعال والترسع. وقد ينظر يف نضجه، إىل ما كتبه يوم كان شابًا يافعًا فريى 

فيام كتبه محاقات جيدر أن يتخلص منها.           

وقد يقرأ الكاتب مقاالت النقاد ودراساهتم، وقد يتأثر بام كتبوا مقتنعًا بام ذهبوا إليه، فيأخذ برأهيم، 
وقد..وقد..وقد.. كان أدونيس يقول إنه جيري تعدياًل عىل قصائده، حني يعيد طباعة أعامله، لكي 
بسعدي  التي حدت  األسباب  فام هي  والتأصيل«.  التعمق  التوهج..من  من  »مزيدًا  النص  يمنح 
يوسف ومظفر النواب إىل إجراء بعض التغيريات عىل بعض قصائدمها،وحتديدًا تلك التي مّست 

رموزًا فلسطينية؟ إذا كانا مها، ال النارش، من فعل ذلك.

سعدي يوسف
ابتداًء،  نرشها  عرفات«  يارس  »إىل  عنواهنا  قصيدة   1983/1/25 يف  يوسف  سـعدي  كتب 
للكتاب  العام  الشاعر حممود درويش، وهي جملة االحتاد  يرأس حتريرها  التي  الكرمل«   « يف جملة 
والصحفيني الفلسطينيني، وكانت تصدر يف قربص، بعد أن صدرت أعدادها األوىل يف بريوت، 
وواصلت صدورها، بعد عودة الشاعر درويش إىل رام اهلل، نرش، سعدي قصيدته يف العدد السابع 
الذي خصص لنصوص تناولت جتربة املقاومة يف حصار 1982، وأعاد نرشها يف املجلد الثاين من 
1988/7/1، وأدرجت ضمن املجموعة  أعامله الكاملة، الصادرة عن دار العودة يف بريوت يف 
تصدرت  وقد  الوردة«،   « عنوان  حتت  القريوانية«  خذ  الثلج  وردة  »خذ  املجلد   هذا  يف  اخلامسة 
إذ  الفلسطينية،  القضية  كتبها يف  التي  أعامله  اختار  يوم  القصيدة  يتخل سعدي عن  ومل  املجموعة 
أدرجها يف الديوان الفلسطيني أيضًا حتت عنوان الوردة ونظرًا لعدم توفر » خذ وردة الثلج، خذ 
القريوانية « يف طبعته املنفصلة األوىل بني يدي، فإنني ال أدري العنوان الذي أدرجت القصيدة حتته، 
ويلحظ املرء أن سعدي يف أعامله الكاملة ويف الديوان الفلسطيني ثبت تاريخ كتابة القصيدة ، وهذا 
ما مل يظهر يف جملة » الكرمل «، والسؤال املهم هو: ملاذا غرّي الشاعر العنوان واستبدله بآخر دون أن 
يشري إىل ذلك؟ وملاذا، مثاًل، حني اختار عنوانًا جديدًا مل ُيبق عىل اإلهداء الذي كان بمثابة العنوان؟

الشاعر وقد حّيمل بعضها  املرء يستطيع أن يقدم إجابات قد يالمس بعضها قصد  من املؤكد أن 
الشاعر ما مل يكن يرمي إليه.

الوردة ذو داللة شاعرية؟  العنوان األول عنوانًا غري شاعري، وأن عنوان  الشاعر رأى يف  أيكون 
أيكون الشاعر الشيوعي آثر أن يعود إىل شيوعيته، وفضل أال يمدح أشخاصًا باالسم؟)هذا إذا 
غضضنا الطرف عن شعراء مدحوا لينني وماركس ثم ختلوا عن قصائدهم مثل سميح القاسم(. 
أيكون السبب وراء ذلك تغيري الشاعر موقفه من األخ يارس عرفات؟ وتبقى هذه جمرد تساؤالت 

والسؤال الذي ُيثار اآلن هو ما تأثري هذا التغيري عىل فهم النص؟
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من  األول  موقف  ويعرف  املخاطب،  القارىء  حيدد  األول،  عنوانه  خالل  من  النص،  يقرأ  حني 
يوسف،  سعدي  إعجاب  موضع  النص  عرفات يف  يارس  يبدو  األول.  لدى  الثاين  ومكانة  الثاين، 
وهذا اإلعجاب يصل إىل ما يصل إليه العشاق: إن الوردة التي أحبها سعدي ستظل بيدي يارس 

عرفات، وكذلك األغاين التي غّناها مغني الطرقات/الشاعر.

والوردة التي حاوهلا املخاطب/سعدي يوسف، حاوهلا حتى بلغ مواقع الثوار سوف تبقى يف يدي 
يارس عرفات. ويبدو أبو عامر يف النص ذا وردة تذوي ألن الرمال تدور حوله. الثورة هنا حمارصة 
وهو  عامر،  أيب  من  الشاعر  وينتظر  تضيق،  والسامء  اآلفاق،  يف  يضطربون  هنا  واألبناء  بالثلوج، 
امللك املتوج بالشظية، أن يقول ما يقول. وأبو عامر، هكذا يراه أنا املتكلم، خيبىء حتت اجللد أشياء 

وأشياء، وينوي، إذا ما اسوّدت اآلفاق، وإذا ما انقطعت به الطرقات، ينوي ما ييل:

تذهب للبداية من هنايتها
وتقول للعشاق: هذه ورديت األوىل

لنضفرها عىل خصالت قنبلة
لندخل يف النهاية

بيارس  خاصة  األول  العنوان  خالل  من  تبدو  عرفات،  ليارس  سعدي  يرسمها  التي  الصورة  هذه 
عرفات الذي صمد يف بريوت، يف صيف 1982، مع املقاتلني. ولكن الصورة، حني تغري العنوان، 
غدت إلنسان ثوري، قد يكون أبا عامر الذي قاتل يف بريوت، وقد يكون أي مناضل يناضل ألجل 

الفقراء، واحلق إن األنت كانت حمددة بشخص حمدد ولكنها انتقلت من اخلاص إىل العام.

وليس هناك من شك يف أن قارىء النص الذي ال يعرف أن القصيدة كانت مهداة إىل يارس عرفات 
سيبحث عن املخاطب، أما املخاطب فهو الشاعر، وقد يكون القارىء يف حلظة تشاهبه مع الشاعر، 

يوم كتب القصيدة إذا كان معجبًا بإنسان ثوري.

حقًا إن ذكر تاريخ كتابة القصيدة حييلنا إىل أحداث الثامنينيات، وأن دارس األدب دراسة اجتامعية 
سيبحث عن الشخص املقصود ألنه يدرك أن هناك حمركًا للقول، إال أن الشاعر يف اختياره عنوانًا 
َب ذلَك عىل القارىء والدارس معًا؟ ولو مل يدرج نصه يف الديوان الفلسطيني لقلنا أنه  آخر َصعَّ
غرّي موقفه من أيب عامر، أما وقد أدرجه فإن قراءهتا يف الديوان الفلسطيني ستقول لنا إن املخاَطب 
هنا هو الفلسطيني املكافح املناضل الذي ال ييأس، وهو هنا أبو عامر يف الثامنينيات ،وهو هنا أي 

فدائي فلسطيني.
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مظفر النواب
وذلك  تكوينية،  قراءة  للقراءة  القابلة  احلديثة  العربية  األشعار  أكثر  النواب  مظفر  أشعار  تبدو 
ألسباب عديدة. لقد أصغى الناس إىل مظفر النواب قبل أن يقرأوا أشعاره، وقد ألقى أشعاره يف 
غري مكان، وكان يف أثناء اإللقاء يغري ويبدل، وقد أعتمد كثري من دارسيه عىل قصائده كام قرأها 
وسجلها عىل أرشطة )الكاسيت (، عدا أن غري جهة اجتهدت وطبعت له جمموعات شعرية، وقد 
إخراج قصائده  نجد غري جهة أسهمت يف  إليها. وهكذا  الدارسني، كام أصغت  مثل  أخرجتها، 
بصيغ عديدة: الشاعر وحاالت اإللقاء، والدارس الذي اعتمد عىل النص مسموعًا كام هو احلال 
يف دراسة عبد اللطيف عقل التي نرشها،يف عام 1976، يف جملة البيادر، يف رام اهلل، والنارش الذي 

أصغى إىل أرشطة الشاعر ففرغها ونرشها.

 » املحتلة  النواب وحضوره يف األرض  الصوت والصدى: مظفر   « توقفت شخصيًا يف كتايب  ولقد 
)نابلس 1999، القاهرة، مكتبة مدبويل،2000 ( أمام قصيدة » ّبحار البحارين « يف صيغتيها، صيغتها 
1977، وصيغتها يف األعامل  يف جمموعة » أربع قصائد « الصادرة يف رام اهلل عن دار العامل يف عام 
الشعرية الكاملة للشاعر الصادرة يف لندن عن دار قنرب يف عام 1997، وتصلح أكثر قصائد النواب ألن 
تدرس وفق الطريقة التي درست هبا القصيدة املذكورة، وربام جلأ الدارس أيضًا إىل توظيف األرشطة 

التي يلقي فيها الشاعر قصائده ليالحظ اختالفات أخرى.

الطبعات  تلك  عن  يتساءل  املختلفة،  طبعاهتا  يف  النواب  مظفر  أشعار  يقرأ  وهو  املرء،  ويتساءل 
التي ارشف هو شخصيًا عليها، وتلك التي مل يرشف عليها، ولربام خيص بالسؤال األعامل الكاملة 
األعامل  أن  يالحظ  قبل،  من  الصادرة  الشاعر  جمموعات  تابع  كان  ومن   .1996 عام  الصادرة 
الكاملة ال تضم قصائد ظهرت، من قبل، أو أنه يالحظ أهنا مل تظهر كاملة. ولسوف أقترص هنا 
عىل قصيدة واحدة هي قصيدة » عرس االنتفاضة« تاركًا أمر القصائد األخرى لدارسني آخرين أو 

لدراسات الحقة.

كام ذكرت، ابتداًء، صدرت » عرس االنتفاضة « عن منشورات حطني يف القدس دون تاريخ. وقد 
تشكلت القصيدة التي ُأْدِرَج  حتت عنواهنا املذكور مفردُة يوميات، تشكلت من مخسة مقاطع هي:

1-  كحل األرض - ُدفنوا أحياء يف مدخل نابلس.
2- رّب احلجر.

3-  ناره.
4-  التواطؤ.. » الشهيد أبو جهاد«.

5-  » وأغلق التحقيق«.
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  أما يف األعامل الكاملة فقد كان عنواهنا » يوميات عرس االنتفاضة«، وتكونت من املقطعني األول 
والثاين، دون ترقيم فيام مل يظهر املقطع الثالث واملقطع الرابع واملقطع اخلامس. وأشري إىل أن هناك 
خلاًل يف طبعة األعامل الكاملة متثل يف تكرار قصيدة » إىل الضابط الشهيد ابن مرص العظيمة الذي 
فجر إحدى الطائرات األمريكية ومزقته بعدئذ زخات الرصاص« حيث ظهرت هذه يف الصفحة 

الثالثة واخلمسني، ثم تكرر ظهورها يف الصفحة الثانية واخلمسني بعد اخلمسامئة.

ويالحظ املرُء، وهو يقارن املقطعني األول والثاين من » يوميات عرس االنتفاضة«، تغريًا يف مواضع 
كثرية، تغريًا واضحًا وضوحًا بارزًا، باإلضافة إىل عدم ظهور املقاطع الثالثة األخرية التي طبعت 

يف طبعة حطني/ القدس.

ويتمحور املقطع الثالث، كام املقطعان األول والثاين، حول فتية احلجارة، إنه يتممهام. أما املقطعان 
الرابع واخلامس فيخص مظفر النواب هبام الشهيد خليل الوزير » أبا جهاد «. ولو افرتضنا جداًل 
أن الشاعر تراجع عن موقفه من أيب جهاد، فإننا نتساءل: ملاذا مل يدرج املقطع الثالث الذي يتّمم 

املقطعني األول والثاين يف طبعة األعامل الكاملة؟

ونستطيع القول إن املقاطع اخلمسة يتمم بعضها بعضًا، فهي وإن كانت يوميات، إال أن ثمة رابطًا 
بينها، حيث يستطيع املرء أن ينظر إليها عىل أهنا قصيدة فيها قدر من التناسق.

يأيت مظفر يف املقطع األول عىل احلادثة املشهورة التي وقعت عىل مدخل مدينة نابلس يف االنتفاضة 
 « املكان  الشاعر  حيدد  أحياًء.  سامل  قرية  من  شباب  دفن  اإلرسائيليون  اجلنود  حاول  يوم  األوىل، 
األفاعي  »مجوع  و   » الشتات  أفاعي  ولد   « لليهود  تصوره  ويربز  نابلس«  بمدخل  متت  اجلريمة 
الدميمة «، ويأيت أيضًا عىل فتية احلجارة » هلم حجر متقن فتية العرب «، وال يغفل حتديد زمان 

حدوث اجلريمة: »والدموع املباركة الزرق/ كانت تيضء البيوت/ أمام الغروب العظيم«.

وخياطب الشاعر، يف املقطع الثاين، شباب احلجارة، ويربز هلم صورة مجيلة: » من أين هذي الرشاقة 
للقدر الضخم«، ويرى أهنم، بمقالعهم يذللون ظهر الزمان، وأن ال شمس رصفًا كوجه ضارب 
احلجارة. إن رامي احلجارة يملك كل اجلحيم وأيضًا كل حنان القمر. ورامي احلجارة خيتلف عام 
عليه الوضع يف العاللم العريب. إنه النقيض للرتدي واحلضيض، وهو الثورة يف زمن التآمر، هكذا 

خياطب النواب فتية احلجارة ولنالحظ:
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ال حتدق
كام لوزة ّمرة يف األعايل

فهذي الزرائب مكتظة بالركوب عىل بعضنا
واحلضيض له كل يوم

حضيض جديد
وثور بقرٍن وحيٍد

تدر عليه البالد
ويف رأسه معمل السامّد

إْرِم
أيقظ حجار اجلحيم

تآمرهم ضد وعي احلجارة
ال يغتفر

  وخيصص مظفر املقطع الثالث لفتى يعجن اخلبز وخيبزه، إنه فتى اخلبز، لقد قدح هذا الناَر للفرن 
كان  وألنه  بالعجني.  مزدهرًا  كان  هنا  ومن  اجتهاده،  باَب  تفتح  اخلبز  رائحة  وكانت  قلبه،  من 

مشغواًل هبموم الناس، فقد كان عليه أن يذهب يف املساء لالجتامع املصغر لألرض، لكن:

رفض اخلبز ينضج..!!
حني يأيت هيود اجلريمة ال ينضج اخلبز

يذوي العجني
تكّف اخلمرية

والكل ينضُم للنار

وهكذا ينضم لناٍر أخرى غري نار الفرن، ويوقد نارًا أخرى غري نار الفرن، وهلذا مّزقوا جسده، إال 
ناره، هكذا يرى مظفر، سوف تبقى عىل كل خبز إىل ساعة االنتقام..« مهمته النار.. وهي تواصل 

من بعده«.

اليوميات أليب جهاد، ويرسم مظفر صورة إجيابية، فأبو جهاد  الرابع من  خيصص الشاعر املقطع 
وإن كان يف تونس، إال أنه غري بعيد عن قلب احلدث، ففلسطني زهرته اخلالدة، وألهنا كذلك فقد 
البحر، ولكن إحدى  أفرغ أعداؤه يف جسده غدرهم والرصاص. واألعداء كثر، إهنم يأتون من 
السفارات األجنبية تساعدهم. وإذا كان األعداء قتلوه فقد قتلوا غدهم، ويف الوقت نفسه أقاموا 
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غده، والعالقة بني أيب جهاد وأطفال االنتفاضة عالقة تواصل، فعىل كل وجه لتلك احلجارة تضحك 
نظرته اخلالدة، ولنالحظ تشابه الصورة نفسها يف املقطعني الثالث والرابع، يف املقطع الثالث يكون 

فتى اخلبز عىل وجه الرغيف، ويف املقطع الرابع يكون وجه أيب جهاد عىل وجه احلجر.

وتبدو عالقة أنا املتكلم/ النواب بايب جهاد من خالل القصيدة، عالقة حب وإعجاب. كان أبو 
جهاد، هكذا تقول القصيدة، يقف أمام التسويات، ومظفر يف أشعاره يرص عىل هذا املوقف، ويركز 

عىل البندقية والقتال. بزور مظفر جثامن الشهيد أيب جهاد، فريى عرينًا مرضجًا بالدماء ولنقرأ:

أمس زرت العرين املرضج بالدم
ما اكثر البصامت التي ترك املجرمون

ولكْن َمْن كرس الباب
مؤمتر دويل

أرى بصمتْي راحتيه عىل الباب
اهلل أكرب من قلة الفهم!!!

قاتلنا دويل
وثم اجتهاد وحيد

هو البندقية
والفقر ينهض رغم اجتهاداته

أمة واحدة
 ويقود املقطع الرابع إىل املقطع الذي يليه. لقد قتلوا أبا جهاد ليكوَن قتله فاحتة ملرحلة جديدة. ويأيت 
مظفر هنا، يف املقطع اخلامس، عىل األطراف كلها التي أتى عليها يف املقاطع األربعة السابقة؛ يأيت 
عىل اجلامهري التي ال تغلق الدَم، ويأيت عىل السامرسة الدوليني وعىل مباغي الصغار، ويأيت عىل أيب 
جهاد ودمه، ويأيت عىل العدو الذي شخصه الشاعر جيدًا. وكنا الحظنا تصويره لكل طرف من 

هذه األطراف. يقول مظفر:

ال نزال نتابع وجه املخِطّط
نمسُك بعَض مالحمه

تتداخُل،
ثّم تضيع…

كأّن املخِطّط هذا عديُد الوجوِه
كثري التناقض

من زئبق ورمال بدون حدود
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ولكن له ملمح ال يضيع
تقلُبه يف الصور

صُته، أنا شخَّ
ويشكل كثري البساطة…

ال يشء فيه يميزه
غري خوف احلجر

عن  املسؤول  ومن  الكاملة،  األعامل  من  الثالث  املقاطع  هذه  سقطت  كيف  ونتساءل  نعود  وهنا 
سقوطها؟ لعل النواب نفسه يوضح لنا هذا، فالنواب ما زال يتغنى بفلسطني، ومل يسقط عرشات 
املقاطع التي أتى فيها عىل تأييده للثورة واملقاتلني، متامًا كام أنه مل يسقط قصيدته » مرثية ألهنار من 

احلرب اجلميل « التي رثى فيها ناجي العيل من أعامله الكاملة.

مالحظة: يبدو أن مظفر اطلع عىل هذه الكتابة، وأشار يف مقابلة معه نرشت يف الزمان 
وهكذا  الكاملة.  أعامله  طباعة  عن  مسؤواًل  ليس  أنه   ،2001 حزيران  يف  اللندية، 

فالتغيري ال يعود إىل مظفر وإنام إىل النارش.
املصادر

1-  سعدي يوسف إىل يارس عرفات، جملة الكرمل) قربص(،1983، ع7.
2-  سعدي يوسف، ديوان سعدي يوسف، بريوت، 1988، جملد2.

3-  سعدي يوسف، الديوان الفلسطيني، 67-1993،عامن، 1996.
4-  مظفر النواب، عرس االنتفاضة، القدس، دت.

5-  مظفر النواب، األعامل الشعرية الكاملة، لندن1996.
املراجع

1-  بيري-مارك دو بيازي، النقد التكويني ) يف باب مدخل إىل مناهج النقد األديب، تأليف جمموعة من 
الباحثني، ترمجة د رضوان ظاظا، الكويت1997 (.

2-  حاتم الصكر، كتابة الذات: دراسات يف وقائعية الشعر، عامن،1994.
3-  يوسف نوفل، ديوان الشعر العريب، القاهرة، 1977.
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محمد الماغوط وفن )الساتير( واليسار
قراءة في نص من كتاب » سأخون وطني«

 

ولد الكاتب السوري حممد املاغوط يف السلمية يف عام 1924، وانتمى إىل احلزب السوري القومي 
االجتامعي، وقد أدرج نفسه، بناًء عىل ظاهرة األجناس األدبية، حتت باب الشعر والكتابة املرسحية، 
أنه ال يكرتث  السنوات األخرية، إىل  التي أجريت معه يف  املقابالت األدبية  وإن ذهب، يف بعض 
كثريًا إلشكالية التجنيس، فام هيمه هو أن يكتب نصًا ما يعرب فيه عن فكرة ما، وللنقاد، بعد ذلك، 

أن يصنفوا ) جملة العريب (.
وحني يكتب عن نفسه، يعرف نفسه بأنه إنسان عادي جدًا، وليس عنده سوى احلزن. إنه إنسان 
فقري وحمطم يبحث عن احلرية يف هذا الوطن العريب فال جيدها، ألن الوطن العريب، - والكالم له 
- خيتلف عن بقاع العامل قاطبة، بسبب افتقاده احلرية وانتشار رجال املخابرات فيه. وهو ال يؤمن 
بيشء، فطول حياته يركض وراء احلب والصداقة واحلرية وفلسطني والقادة واألحزاب والشعر 

واملرسح والصحافة، ومل يصل إال إىل الشيخوخة.
وملحمد املاغوط موقف عدائي من اليسار تفصح عنه الفقرة التالية الواردة عىل لسانه:

»األحالم ميتة يف عيني، ففي طفولتي حاولت أن أصري حلامًا ففشلت، ألنني كنت آكل أكثر 
مما أبيع. وحاولت أن أصري خياطًا ففشـلت، ألنني كنت أغرز اإلبر يف حلم الزبون أكثر مما كنت 
أغرزها يف ثيابه، وخاصة إذا كان تقدميًا )أعالم األدب العريب املعارص: سري وسري ذاتية، ج2، 1158(.
وتفصح الفقرة السابقة عن عداء مبكر يكنه للتقدميني، وقد عاد وهو يف السادسة واخلمسني ليكتب 

مهامجًا اليسار كله، فكيف أبرز صورة اليسار؟ 
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سوف أقف يف هذه املقالة أمام قطعة ظهرت يف كتابه النثري »سأخون وطني« الذي صدر عن دار 
نرش رياض الريس يف لندن، دون أن تظهر عىل النسخة سنة الطبعة األوىل التي أرجح أهنا 1987. 
ويضم الكتاب مائة واثنتني وثالثني قطعة، ترتاوح الواحدة ما بني ثالث أو أربع صفحات تقريبًا، 
ويقع الكتاب يف أربع وسبعني وثالثامئة صفحة من احلجم املتوسط. وقد قدم له الكاتب القصيص 

السوري أيضًا زكريا تامر، ومما ورد يف املقدمة :

املاغوط أديب طريف، مثري للعجب، فهو قبل أن خيون، يؤلف كتابًا يكرسـه  » حممد 
لإلنذار بأنه يعتزم أن خيون وطنه ويف زمان تتم فيه أفعال اخليانة رسًا، فأي وطن هو ذلك 
الذي سيخونه وعلنًا وبفخر؟ األوطان نوعان : أوطان مزورة وأوطان حقيقية. األوطان 
املزورة أوطان الطغاة، واألوطان احلقيقية أوطان الناس األحرار. أوطان الطغاة ال متنح 

سوى القهر والذل والفاقة... ولذا فإن الوالء هلا خيانة لإلنسان« )ص9(.

كتبـوا  وماذا  أدرجوه،  أديب  جنس  أي  وحتت  الكتاب،  هذا  العرب  النقاد  صنف  أيـن  أدري  وال 
عنـه. لقد كتب عىل الصفحة الرابعة، باإلنجليزية )Syria - Social and Customs(، ومل 
تظهر كلمة )Satire( التي تعني األهجوة : قطعة اهلجاء، ولعلني ال أجانب الصواب حني أدرج 

مقطوعات هذا الكتاب حتت جنس ال )Satire( أو اهلجاء الالذع.
وأستطيع القول إنه من خالل دراستي يف اجلامعات العربية مل أدرس هذا اجلنس األديب إطالقًا، بل 
إنني مل أسمع به. وقد بحثت عنه يف بعض كتب األجناس األدبية واملعاجم املتخصصة فلم أخرج 
منها بطائل. فلم يعاجله، عىل سبيل املثال، د. عز الدين إسامعيل يف كتابه »األدب وفنونه« )ط1، 
1955، ط8، 1983(، ومل يذكره د. نبيل راغب يف كتابه »دليل الناقد األديب« )د.ت(، وإن مل ختني 
الذاكرة، فإن ما ورد عنه يف كتاب جمدي وهبة »معجم املصطلحات األدبية« ال يتجاوز األسطر 

الثالثة التي ال تشفي الغليل.
من  )Dietrich Weber( هو،  األملاين  عنها  يكتـب  الالذع، كمـا  اهلجـاء   - )Satire( والـ 
أن  به. ويمكن  املحيط  يؤمله يف عامله  استياء كاتبه من يشء  التعبري، رضب من االســتياء؛  حيث 
يكون أكثر من جمرد رد فعل نفس حسـاسة. وقد هيدف كاتب قطعة اهلجاء إىل حتسني األخالق، 
وقد يرمي إىل املشاركة السياسية. ويدعي الكاتب أنه يعرف أفضل، ويزعم أنه يريد حتقيق عدالة 

: )Lichtenberg(ذاتية، وفوق هذا فهو يرغب يف االنتقام يقول
» من املؤكد أن اهلجاء الالذع األول أنجز رغبة يف الثأر. لقد كانت القطعة تكتب من أجل حتسني 
)سلوك( الناس املجاورين لكاتب قطعة اهلجاء. وكانت تستخدم ضد العيب ال ضد فاسد السلوك. 

إهنا - أي قطعة اهلجاء - رضب من التفكري املهذب امللطف الداجن«.
الغضب  وحيركه  اخلصومة  يف  صاحبها  يرغب  والعدوانية.  التهكم  هو  االستياء  مع  يرتبط  وما 
والفضح  التشنيع  هو  النثرية  الكتابة  من  اللون  هذا  لكاتب  مفضل  هو  ما  فإن  ولذلك  املقدس. 

والتنديد والتقبيح والتشهري.



51عادل األسطة

وقطعة الـ)Satire(، من حيث هي تصور، هي موضوع يساوي يف عني كاتبه وضعًا سيئًا. ولكن 
ما هيامجه صاحبها ليس من الرضوري أن يكون دائاًم صحيحًا. إهنا تبدو موضوعات صحيحة من 
وجهة نظره، وعليه فليس كاتبها يسري دائاًم نحو األمام، كام يفرتض الناس العاديون برسور،متامًا 

كام أن كاتبها ال يقف دائاًم إىل جانب اليشء املعتقد أنه صحيح.
ومن كتاب الـ )Satire( من يدخل يف قطعته آراءه اخلاصة، وعىل القارئ، أن خيترب الكتابة وأن 

يقارن ما يقوله الكاتب بام يعرف حقيقة عن املهجو.
الشخصية، والعرف واملؤسسات. ويبدو  الوضاعة والتفاهة يف  الـ )Satire( هي  وموضوعات 
ضبط سوء األوضاع التي  تشكل مادة للهجاء أمرًا صعبًا. وما هو حمبب لكاتب قطعة اهلجاء هو 

سوء األوضاع القائمة التي غالبًا ما تكون غري معروفة، فام يعريه اهلجاء هو الفضائح الرسية.
وجيب أن يفرق بني سـوء احلال يف التعابري - أي اآلراء ووجهات النظر والتعاليم - وبني سوء 

احلال يف طرق التعامل. فاألوىل تنجز من خالل التنوير، فيم حُتسم الثانية من خالل الكشف.
وقطعة الـ )Satire( من حيث هي نداء، هي كتابة من أجل أن يتعرف عىل سوء حاٍل ما، والعمل 
ما أمكن من أجل إلغائه. إهنا نص مقنع، أو كام يعرب يف املصطلح املعارص : هي دعوة للفعل. وال 
تريد القطعة أن تناقش موضوعًا ما هبدوء، وهي ال توازن اجلدل باجلدل. إهنا تعتقد أهنا جزء من 

نقاش، حتى عندما حيتفظ )باحلقيقة( بالكلمة األخرية.
وثمة أجناس أدبية تتشابه مع قطعة الـ )Satire( يف أسلوهبا، ولكن السؤال هو : ما الذي جيعل 
منها )ساتريًا(؟ تتميز قطعة الـ )Satire( مجاليًا من خالل تشوهيها موضوعها بطريقة املبالغة. إهنا 
تطرح موضوعها طرحًا مضحكًا، وجتعله موضع تندر بني الناس، وهي تضحك، بخاصة، أولئك 

الذين يتشاهبون، يف وجهة نظرهم لألشياء،مع وجهة نظر الكاتب هلا.
وقطعة الـ )Satire( موجودة يف كل مكان، وهي أيضًا موجودة يف اآلداب معظمها، ويف األزمان 
قيمتها  تنتهي  ما  ومنها  تشاؤمية.  نزعة  ذا  يكون  ما  ومنها  تفاؤلية،  نزعة  ذا  يكون  ما  ومنها  كلها. 
بانتهاء زمن كتابتها، ولكن منها ما يصمد أمام التاريخ، ويقرأ يف أزمنة الحقة. )هذه املعلومات 

مأخوذة من كتاب » أشكال األدب « الصادر يف أملانيا، يف شتوجتارت، 1981(.

  » يا شارع الضباب « نموذجًا:
املعطيات  تقوله  ما  عىل  واعتامدًا  حتديدًا،  الثامنينات  يف  هذه  قطعته  كتب  املاغوط  حممد  أن  يبدو 
ينقضـي  لن  أنـه  » فمعنى ذلك  بقوله:  1980، ويدلل علـى ذلك  فإنه كتبهـا يف عام  الداخلية، 

العام األول مـن الثامنينات إاّل وأكون مثل » بول برينر » متامًا « ) ص 54 (.
وكان املاغوط، يف حينه، يف السادسة واخلمسني من عمره، وهذا يعني أنه ما زال عدوًا للتقدميني.

 وتبدو القطعة قطعة هجاٍء، الذع جدًا لليسار، وتسري عىل النحو التايل:
 » يعلن أنا املتكلم يف النص عن موقفه من املظاهرات التي جتري يف العامل العريب، ويفصح 
عن رفضه. ويأيت بعد ذلك عىل لقاءاته بأربعة رجال يساريني ينتمي كل واحد منهم إىل 
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فصيل يساري.  ينتمي األول إىل حزب شيوعي تابع لالحتاد السوفييتي، والثاين إىل مجاعة 
ماوية، والثالث إىل الرتوتسكيني، والرابع إىل أقىص أقىص اليسار.

وحني  يرفض.  ولكنه  تعارف،  حفلة  فعنده  احتفال،  حلضور  معه  يذهب  أن  األول  عليه  يعرض 
يفرتقان يقرتب منه اليساري املاوي، فيعاتبه ألنه كان واقفًا مع يساري من مجاعة موسكو، ويأخذ 
منها.  املتكلم  أنا  وحيذر  السوفييتي،  االحتاد  فلك  يف  تدور  التي  اليسارية  األحزاب  يشتم  املاوي 
وما إن يغادره حتى يقرتب منه ناقد متطرف يفاحته بوقوفه مع واحد من مجاعة ماو، ويبدأ بشتم 
املاويني. وما يكاد ينرصف حتى جيد أنا املتكلم نفسه مع خمرج من أقىص أقىص اليسار، ليأخذ هذا 
بشتم الرتوتسكيني، ويدعو املخرج أنا املتكلم إىل االنضامم إىل جلنة أدبية للدفاع عن حرية الكاتب 

العريب، واللجنة يسارية. وهنا يشتم أنا املتكلم اليسار وخياطب املخرج قائاًل:

يوم وصندلني لولدي كل سنتني، وأنا ممنون  أمنوا يل خبزايت ودخانايت كل  » أخي... 
شوارب ماركس ولينني وانجلز واسبارتاكوس«) ص 56 (.

وينشغلون  حتقيقها،  عىل  يعملون  ال  كبرية  شعارات  يرفعون  أفرادًا  النص  يف  اليساريون  ويبدو 
بمهامجة بعضهم بعضًا، ويبدو اليسار العريب يسارًا إمعة، يسارًا يعتمد عىل مقوالت جاهزة ينقلها 

دون أن يفكر فيها.
يدور يف  اإلمربيالية ومن  الظاملة، وال هيامجون  الغاشمة  السلطة  اليساريون مجيعهم عن  يتكلم  ال 
فلكها، ألهنم منشغلون بخالفات داخلية بينهم. وال يعتمد اليساريون عىل رؤاهم وأفكارهم، وإنام 
باعتامده عىل  حيمل كل واحد منهم كتابًا ملفكر أورويب، غالبًا ما يكون غريبًا. يدعم األول أراءه 
تعليق لكاتب تقدمي إنجليزي. ويعتمد املاوي عىل كتاب الشيوعي الفرنيس ) رجييس دويريه (، 
ويتكئ الرتوتسكي عىل مقابلة مع ) مكسيم رودنسون ( ليفضح أكاذيب املاويني. وفوق هذا كله 
فإن اليسار كله ليس سوى أفراد قليلني هلم رصيد بالعملة األمريكية.وهذا ما يبديه أنا املتكلم حني 

خياطب املخرج اليساري  املتطرف:
عن  العريب.  الفالح  عن  العريب.  الكاتب  عن  للدفاع  فجأة  هكذا  تنبت  يسارية  جلنة   «
وكم  أعضائها  عدد  كم  بالضبط  أعرف  أن  قبل  إليها  أنتسب  لن  العريب.  الكندرجي 

دوالرًا رأسامهلا« ) ص 56 (.
 هذه هي صورة اليسار كام برزت يف قطعة شارع الضباب. فهل كان اليسار كام بدا آنفًا؟

كيف نتعامل مع هذا النصـ؟
يف أثناء قراءة هذا النص ال بد من اسرتجاع خصائص فن الساتري. لقد ذهب دارسو هذا الفن إىل أنه 
رضب من استياء كاتبه من يشء يؤمله يف عامله املحيط به. وما يؤمل املاغوط هنا هو سلوك أفراد اليسار 
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الذي ال يعجبه، ألهنم منشغلون ببعضهم، وألهنم يرفعون شعارات كبرية ال يعملون عىل حتقيقها. 
ولنالحظ أيضًا أن املاغوط مل يعرب عن استيائه من أفراد معينني، وإنام هجا سلوكًا ما يسلكه يساريون.
ويبدو املاغوط هنا كام لو أنه يعرف أفضل مما يعرفه اليساريون. إنه يريد حتقيق عدالة ذاتية. وعليه 
فليست املشكلة يف العامل العريب يف أي الفرق حيمل فكرًا أصح. املشكلة تكمن يف أننا نتكلم كثريًا 

ونفعل قلياًل، وما نريده هو اخلبز واحلياة الكريمة، ال الشعارات الرباقة.
عىل  شنع  والتشهري.  والتقبيح   والفضح  التشنيع  إىل  جلأ  ،فقد  استيائه  عن  يعرب  املاغوط  كان  وملا 
اليسار الذي رفع شعار حترير فلسطني، وأخذ يدعم مواقف االحتاد السوفيتي يف أفغانستان ونيس 
فلسطني. وفضح اليسار الذي يدعو إىل الفعل وانتهى ثرثارًا ال يامرس من األفعال إاّلّ رشب الفودكا 
وأكل حلم الغزال الذي يوجد يف أعامق السهول الروسية، وشهر باليسار الذي حيمل أفكارًا أممية 

والذي هياجم الرأساملية ممثلة بأمريكا، يف حني يكون رصيد أفراده بالدوالر.
وملا كان كاتب الساتري يدعو إىل الفعل ، فإن املاغوط هنا يطلب من اليساريني أن يكفوا عن تكرار 
الشعارات ورفعها، ليقدموا عىل تنفيذها. هكذا ينهي قطعته برضورة توفري الغذاء واملالبس ألفراد 

املجتمع الذين ال تطعمهم الشعارات وال تسرت أجسامهم.
وما من شك يف أن املاغوط يبالغ يف زعمه ، وال شك أيضًا يف أنه يطرح موضوعه طرحًا مضحكًا. 

ولنالحظ بعض العبارات الدالة:

خياطب أحد اليساريني أنا املتكلم، ويدعوه إىل التفاؤل، ويبرشه بأن فلسطني ستعود إىل 
الشعار  هو  أليس  قائاًل:  املتكلم  أنا  عليه  فريد  التقدمية،  وقواها  الشعوب  بإرادة  أهلها 

املطروح منذ عام 1948 قبل امليالد. وجييبه اليساري: نعم.

وواضح هنا أن املاغوط يسخر من هذا اليساري، فلم تكن فلسطني سنة 1948 قبل امليالد حمتلة، ومل 
يرفع هذا الشعار إال سنة 1948 بعد امليالد. وإذا كان عىل القارئ أن يفحص ما يرد من معلومات 
اليساريني ليسوا جاهلني إىل هذه  القول إن  الواقع ، فإنه جيدر  يف قطعة ) الساتري( وما يعرف يف 
األكثر  كانوا  العرشين،  القرن  من  اخلمسينيات  ومنذ  قريبة،  فرتة  إىل  أعضاءهم،  إن  بل  الدرجة، 
ثقافة من كثريين من أفراد املجتمع العريب . وهذا مثال واحد فقط . هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، 
فإن املرء حني يعود إىل تاريخ اليسار يف املنطقة العربية ويدرسه يعرف أن اليسار دفع ثمنًا باهظًا  
يف اخلمسينيات والستينيات ،  بل ويف السبعينيات ، ومل يكن دائاًم عىل الصورة التي برزت يف نص 
املاغوط ، وإن كانت هذه الصورة ظهرت يف فرتة معينة، لعلها الفرتة التي كتب فيها املاغوط نصه. 
العربية ويف االحتالل  ثمة أحزاب يسارية وفصائل يسارية قاومت الظلم ممثاًل يف بعض األنظمة 

اإلرسائييل وفقدت خرية كوادرها وهي تناضل، ال وهي تثرثر.
واخلالصة أن الصورة التي أبرزها املاغوط لليسار، يف قطعته هذه، ينبغي أن ينظر إليها يف ضوء ما 
كانت عليه األوضاع حني كتب املاغوط نصه ، ويف ما كان عليه املاغوط نفسه من اليسار ، وفوق 
هذا كله ، وهذا هو األهم، وفق اجلنس األديب الذي عرب املاغوط ، من خالله، عن موقفه من اليسار. 
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قراءة جديدة لقصة قديمة
الطاهر وطار في » اشتراكي حتى الموت «

القصصية  جمموعته  من   » وطار  الطاهر   « اجلزائري  للكاتب  قصرية  قصة  املقالة  هذه  يف  أتناول 
عن   ،1978 آب  يف  القدس،  يف  هنا  طبعة،  هلا  صدرت  التي   » األسبوع  هذا  يعودون  الشهداء   «

منشورات صالح الدين.

والطاهر وطار كاتب من مواليد عام 1936، يف اجلزائر، وقد عرفناه، يف فلسطني، جيدًا، من خالل 
إعادة إصدار أعامله عن دار نرش صالح الدين وعن دار األسوار يف عكا، وعن منشورات الكاتب 
إصدار  أعادت  كام  أعاله،  ذكرها  الوارد  القصصية  املجموعة  إصدار  األوىل  أعادت  اهلل.  رام  يف 
روايتيه » الالز « و » عرس بغل «، وأعادت األسوار إصدار » الزلزال «، فيام أعادت دار الكاتب 
و   » والقرص  احلوات   « له  أخرى  دور نرش  «، وأصدرت  الطعنات   « القصصية  إصدار جمموعته 
» جتربة يف العشق «، وللطاهر وطار، عدا األعامل املذكورة، روايات منها » الشمعة والدهاليز « 

ومرسحيات منها » اهلارب «.

وهكذا يعد الكاتب صوتًا من األصوات األدبية العربية التي احتفلت هبا األرايض الفلسطينية، وقد 
تناول بعض النقاد والقراء كتابات هذه األصوات، من خالل قراءة النصوص ومناقشتها والكتابة 
عنها يف الصحف واملجالت، وال شك أهنا تركت أثرها عىل نصوص كتابنا، وكنت، شخصيًا، قد 
تناولت تأثري مظفر النواب عىل احلركة الشعرية يف فلسطني، يف كتايب » الصوت والصدى: مظفر 

النواب وحضوره يف فلسطني «)1999(.
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أيضًا عىل األسامء  آيت  الطاهر وطار هنا، ولن  استقبال  لن أستطرد، هنا، يف احلديث عن أسباب 
األخرى التي كان هلا االسـتقبال نفسه، فذلك حيتاج إىل دراسة مفصلة ربام ينجزها أكاديمي يرغب 
يف احلصول عىل درجة علمية. ولن أكتب عن حياة الطاهر وطار أيضًا، إذ يمكن للقارئ أن يعود 
إىل كتاب » أعالم األدب العريب املعارص: سري وسري ذاتية « )1996(. ليقرأ فيه ما كتبه الكاتب 
عن حياته. وليس هذان األمران: استقبال أعامله يف األرض املحتلة وحياته مها ما حثاين عىل كتابة 
هذه املقالة، فام دفعني إىل إنجازها مقولة من مقوالت أصحاب نظرية التلقي، باإلضافة إىل تدريس 
من  واحد،  نص  قراءة  إن  فهي:  التلقي  نظرية  أصحاب  مقولة  أما  العربية.  اللغة  قسم  يف  القصة 

القارئ نفسه، يف زمنني خمتلفني، قد تؤدي إىل كتابتني خمتلفتني.

وكنت قرأت القصة وكتبت عنها يف 1979/2/23،ونرشت ما كتبت يف جريدة الفجر املقدسية، 
ومل أعد أذكر ما كتبت. كتْبُت عنها يف وقت مل أكن سمعت فيه بمقوالت نظرية التلقي، ومل أكن 

أيضًا قرأت قراءات نظرية سوف أفيد منها اآلن، ألنني قرأهتا بعد كتابتي األوىل.

وليست هذه الكتابة األوىل التي أفيد فيها من مقولة نظرية التلقي، فلقد أنجزت العديد من املقاالت 
التي تناولت فيها نصوصًا كنت تناولتها قبل سنوات طويلة؛ تناولت مطولة عبد اللطيف عقل » 
احلسن بن زريق ما زال يرحل « وقصة حييى خيلف » تلك املرأة الوردة « وقصيدة مظفر النواب » 
عروس السفائن « وقصيدة حممود درويش » رحلة املتنبي إىل مرص «، والحظت اختالف كتابتي 
الثانية عن األوىل، والحظت الفرق الواضح الذي يعود إىل اكتساب مهارات نقدية جديدة، وسعة 
أفق، ودربة ومران عىل الكتابة، حتى أنني أخذت أعيد مقولة أديب عريب: ما نظر كاتب فيام كتب 

إال قال: لو أنني أضفت كذا وحذفت كذا ... الخ.

العنوان وتعدد مدلوله:
أول ما يتوقف املرء أمامه وهو يقرأ القصة هو العنوان. وااللتفات إىل العنوان وقراءته ودراسته 
ظاهرة نقدية برزت يف نقدنا العريب املعارص يف أواخر الثامنينات وأوائل التسعينيات، عىل صعيدي 

التنظري والتطبيق. وال أظن أنني التفت إليه وأنا أعالج القصة يف هناية السبعينيات.

الفكر  إنسان يؤمن هبذا  الفكر االشرتاكي،  يعتنق  إنسان  إننا سنقرأ عن  القراءة األوىل  لنا  وتقول 
ويدافع عنه دفاع املستميت، وأنه لن يتخىل عن قناعته التي سيظل يعتنقها حتى وفاته أو استشهاده 
وأصحاب   ) ديريدا   ( يقول   كام  ناقص  كالم  الكتابة  أن  وبام  القراءة،  تقوله  ما  هذا  سبيلها.  يف 
التفكيكية، فال بد أن قراءة الكاتب لقصته سوف تؤكد ما ذهبنا إليه، أو أهنا ستنفيه ألهنا سوف 

تعطي، من خالل اللهجة أو حركة العينيني، معنى مغايرا.

وألننا مل نستمع إىل الكاتب يقرأ قصته، فام علينا إاّل اإلفادة، من جديد، من خصيصة أخرى من خصائص 
التفكيكية، أال وهي خصيصة » اإلرجاء «، وعليه فنحن مضطرون لتأجيل املعنى حتى نفرغ من قراءة 
القصة، وال شك أننا سنتوصل إىل مدلول آخر للعنوان هو نقيض املدلول الذي قالته القراءة األوىل.
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بعد  ولكنه،  االستقالل،  حرب  يف  وناضل  اهلندسة،  درس  مثقف،  شخص  أمام  القصة،  يف  إننا، 
وتنتهي  أفكاره،  يناقض  سلوكه  بدأ  وقد  ممتازًا،  راتبًا  يقبض  موظفًا  غدا  االستقالل،  من  عامني 
القصة بموته، بحادث سري.وهكذا مل يكن موته دفاعًا عن فكره، متامًا كام أنه مل يمت وهو يطبق يف 
حياته ما يؤمن به نظريًا. لقد بدأ يتخىل رويدًا رويدًا عن قناعاته، الجئًا، باستمرار، إىل تربير ما يقدم 

عليه من سلوك يناقض الفكر الذي اقتنع به إىل حني.

تنتهي القصة باألسطر التالية:

قد  ما  ليربر  أو  احلادث  عىل  ليعلق  الفرصة  جيد  أن  دون  األخري،  النفس  هو  وأسلم   «
يكون ارتكبه من خطأ » ) ص 80 ( واملفردتان املهمتان مها الفعالن: يعلق ويربر، فنحن 
نصغي، يف القصة، إىل هذا االشرتاكي كثريًا: يعلق عىل ما يرى، ويربر ما يقوم به من 

ترصفات تتناىف وقناعاته وفهمه لالشرتاكية.

وأقول إننا نصغي إليه كثريًا، ألننا يف القصة لسنا أمام صوت واحد. هناك صوتان حموريان، وهناك 
أصوات عديدة عابرة. أما الصوتان املحوريان فهام صوت السارد وصوت الشخصية، وتكاد تكون 
يبيعونه.  الذين  الباعة  وأصوات  املذياع  صوت  فهي  العابرة  األصوات  وأما  حضورًا.  أكثر  هذه 
والقصة، عمومًا، حيرض فيها الضمريان الثالث – صوت السارد – واألول – صوت الشخصية. 

لنلحظ مثاًل املقطع األول من القصة:

» سواها برفق أمام املنزل، ومد يده إىل املذياع يغلقه، ثم نزل وبرصه معلق إىل الطوار... 
] بعيدة بعض اليشء، ولكن ال هيم، أربعون سنتمرتًا، ذاكم هو البعد القانوين، الطريق 

عريض واحلركة قليلة فيه. حلسن احلظ أن احلركة قليلة ها هنا [.
أنه  األسود رغم  اللون   [ النادرة...  التحف  من  أهنا حتفة  لو  كام  وتأملها،  الباب  أغلق 
رسمي، فإنه أكثر األلوان جدية ووقارًا. رائعة. رائعة. رائعة ستطري فرحًا عندما تراها. 

لن أعلمها هبا حتى اللحظة األخرية [ ) ص 69 (.

إننا إذن أمام سارد يقص عن الشخصية » سواها برفق ... « وأمام شخصية تقص عن ذاهتا » لن 
أعلمها هبا حتى اللحظة األخرية «، وما بني هاتني العبارتني عبارات يمكن أن نعزو بعضها إىل أي من 
الساردين. ولكننا سنصغي إىل األنا كثريًا، وهي أنا الشخصية، ال أنا السارد أو الكاتب الطاهر وطار، 
وسنرى ما يعزز أمهية الفعلني: يعلق ويربر. دائاًم يعلق أنا الشخصية عىل ما يرى، ودائاًم يربر سلوكه 
الذي يتناقض وفكره، ولعل الفعل يربر هو األهم. لنر بعض سلوكات أنا الشخصية / االشرتاكي التي 
تتناقض وأفكاره، ولنلحظ أيضًا عباراته التي تربر ما أقدم عليه من تراجعات: يقول أنا االشرتاكي:
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بأن  قويًا  إيامين  كان  عندي.  النضال  محاسـة  تفرت  لئال  أتزوج،  ال  أن  قررت  البدء  يف   «
ما  كل  من  متخلصًا   ... يكون  أن  جيب  املحارب.  اجلندي  مثل  االشـرتاكي،  املناضل 
له  يتم  املعركة، حتى  تنتهي  يعوقه يف مسـريته، عدا سالحه وذخريته، حتى  أن  يمكن 

النرص النهائي «. ) ص 70 (

لكنه، بعد سنتني من االستقالل، وقع يف الفخ. لقد تزوج، ويبدأ هنا يتحدث عن املرأة التي تزوجها: 
مل تكن مثله متامًا فكريًا، وهذا أول تراجع، ولكنه قرر أن خيوض النضال يف بيته إىل جانب خوضه يف 
جماالت احلياة األخرى. ويعني هذا أنه سيثقفها لرتتفع إىل مستواه. ولكن ما الذي حيدث؟ عوضًا 
عن تثقيفها وإقناعها بام يؤمن هو به، نجده هو خيضع لرغباهتا: بداًل من أن يرسلها إىل مستشفى 
عام، لعامة الشعب، لكي تضع مولودها يرسلها إىل عيادة خاصة، بناًء عىل رغبتها هي. وال يكتفي 

بذلك، إنه يربر ما أقدما عليه معًا:

» حاولت إقناعها بالوالدة يف املستشفى وسط الشعب، فرفضت مؤكدة أن هذه املشاكل 
شكلية إن مل تكن ديامغوجية«.

» كانت تعاين، فلم أشأ إرهاق أعصاهبا، وتراجْعُت، يف احلق، خطوة إىل اخللف، ومحلتها 
إىل العيادة: ) ص 71 (.

»معها احلق يف تفضيل العيادة عن املستشفى. هناك أهدأ وأدفأ« )ص76(.

يرتاجع أنا املتكلم أيضًا عن أمور عدة: كان قرر، بعد أن تزوج أال ينجب، ألن كثريًا من املناضلني 
انحرفوا أربعني باملائة بعد الزواج، وأمتوا الباقي بعد إنجاب املولود األول. ولكنه ينجب، بعد سبع 

سنوات، مولوده األول. ويلجأ أيضًا إىل التربير:

اسـتمر اخلمول، وطالت احلمى، فال شـفاء وال موت، ال نضال حمتدم، وال  » عندما 
تكدسـت  وإال  جيبي،  ويفرغون  حيايت،  يمألون  أطفااًل،  متنْيُت  بائس،  اسـتســالم 
األموال عندي، ووقعت يف الفخ الرأسـاميل الكبيـر: االنضامم إىل عامل االسـتغالل، أو 

االرمتاء يف أحضـان االنحالل ... الســكر والفسـق ومجع التحف: ) ص 71 (.

مواطنني  ويرى  يسوقها  وحني  فرنسا،  يف  صنعت  جديدة  سيارة  يشرتهيا  سيارة،  يشـرتي  وحني 
يقل  ال  ملاذا  أيضًا  يربر  كام  الرأساملية،  مصانع  من  السيارة  رشاءه  ويربر  فيها.  يقلهم  ال  كادحني 
العامل والفالحني فيها. ويســتطيع املرء أن يسوق هذه التربيرات، فهي واضحة يف القصة، ويمكن 
ُيعاد هنا كتابة القصة ثانية. والسلوك األخري الذي يقوم به  للقارئ أن يعود إليها هناك، حتى ال 
ويربره أنه يشرتي من البائعني بضاعة، وهو يعرف أهنا بضاعة مسـروقة. أما ملاذا؟ فألن احلياة يف 
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املجتمع الرأسـاميل، كلها، رسقة: » يف املجتمع الرأساميل كل احلياة رسقة « ) ص 77 (. وأن يرسقوا 
ويأكلوا » أفضل من يبيتوا جوعًا « ) ص78 (. » وليس من باب اإلحسان أن أشرتي منهم. لن 
تكون هناك يد سفىل ويد عليا «. هناك معاملة. بيع ورشاء. بضاعة ونقود. لن يقولوا أن برجوازيًا 
تصدق علينا أو أحسن إلينا، إنام برجوازي هنم فرضت بطنه الكبرية أن يشرتي مّنا. استغللناه وبعنا 

له بثمن مرتفع « ) ص 78 (.

للوهلة  يقرأ حروفًا يف كتاب،  العنوان حني  يقوله  ملا  مغايرًا  النص كالمًا  لنا جسد  يقول  وهكذا 
األوىل قبل قراءة املتن.وهكذا يلخص السطران األخريان يف القصة، السطران اللذان حيتويان عىل 

الفعل » يعلق « و » يربر « طبيعة هذا االشرتاكي: الرتاجع عن الفكر وتربير هذا الرتاجع.

ولئن كانت القصة انتهت بموت الشخصية جسديًا، فإهنا –أي الشخصية– بدت ميتة موتًا فكريًا 
منذ الصفحة األوىل للقصة. وسواء أمات بطل القصة بحادث سري أم مل يمت، فإنه، وال شك، ميت 
منذ بدأ يرتاجع عن قناعاته سلوكيًا ويرص عليها لفظيًا. وال أدري إن كان هناك ثمة رضورة لقتله 

بحادث سري.

اللغة والخطاب:
لغة الطاهر وطار يف قصته هي لغة الكتاب الواقعيني، وهو كاتب واقعي يف كثري من رواياته، بل إنه 

كان يكتب وهو واقع حتت تأثري الواقعية االشرتاكية، وقد رصح بذلك غري مرة.

ورد يف تعريفه بذاته:

» يكتب يف املواضيع السياسية والعقائدية احلّساسة من منظوره األيديولوجي، ويقول 
يف  يكتب  ما  استعراض  معه  يصعب  حد  وإىل  التهور،  حد  إىل  جريء  زمالؤه:  عنه 

مقاالت تنرش عىل العموم.

ويعلق الطاهر بسـخرية بأنه ال يعكـس يف كتاباته إال ما يعايشـه يوميًا وطوال السنة يف االجتامعات 
التي يعقدها أو يشارك فيها، وما جيري داخل احلزب ومنظامته من نقاش ... « ) ص 1372 من 

كتاب أعالم األدب العريب املعارص (.

وخيتتم الكلمة التي صدر هبا روايته » الزلزال « قائاًل:

» وأختم كلمتي هذه، املضطربة، ألهنا مرجتلة، بالقول، إن األدب االشرتاكي، والبطل 
االشـرتاكي، مل يولد يف اجلزائر، كام أشـار إىل ذلك املرحوم جاك سـناك، إال يف األدب 

املكتوب باللغة العربية. وإنني كواحد من كتاب اللغة العربية، أفتخر هبذا وأعتز به«.
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وتبدو اللغة لقارئ العربية يف غري اجلزائر مألوفة وغري غريبة، إال بعض الكلامت مثل ) بوفاريك ( 
و ) طامسون ( وما شابه، ويتضح بعضها من خالل السياق.

غري أن ما يلفـت النظــر يف القصة ورود بعض املفردات غيـر العربيـة مثـل ) الكومربادور ( و 
) بريوقراطي ( و ) برجوازي ( و) ليربايل (، وهي مفردات تبقى عىل حاهلا وال تعرب من كاتب 
القصة ليس بالرضورة  يبدو ذلك مستساغًا ومربرًا ألن بطل  العربية. وربام  بأنه من كتاب  يفخر 

إطالقًا الطاهر وطار.

ولعـل األهم مما سـبق هـو لغـة اخلطاب. حتفل القصة بخطاب عقيدي         ) أيديولوجـي (، 
وال عجـب فـي ذلك، ألن بطلها شـخص مثقف ثقافـة عقيديـة         ) أيديولوجية (، ولئن بدت 
القصة عادية للقارئ املثقف ثقافة ماركسية، فإهنا ستبدو عبئًا عىل القراء الذين مل يقرأوا املاركسية. 
إن اخلطاب الذي امتألت به القصة كان مألوفًا وسائدًا زمن كتابتها وزمن جريان أحداثها – أعني 
أدرس  وأنا  اآلن. وأحلظ شخصيًا هذا  ما عاد، كام كان،  – ولكنه  السبعينيات  الستينيات ويف  يف 

القصة اآلن، خالفًا ملا كنت أحلُظُه وأنا أدرسها يف بداية الثامنينيات.

قصة فكرة:
لئن كانت القصة القصرية تتمركز حول حدث أو شـخصية أو فكرة فإن القصة هذه قصة فكرة 
بالدرجة األوىل، ال قصة حدث أو قصة شــخصية. ولعل الطاهر وطار وهو يكتبها ما كان يريد 
الرتكيز عىل شـخص بعينه قدر ما أراد أن يكتب عن أشـخاص يمثلون ظاهرة، ومن هنا غاب عن 
الشخصية ما يميزها وجيعل منها نموذجًا. ولئن كانت القصة القصرية متتاز بمبدأ » وحدة االنطباع 
«، وهذا ما أقره أبرز كاتب هلا يوم نشـأهتا، وأبرز منظر هلا، وهو   ) إدجار ألن بو (، فإن االنطباع 
الذي خيرج به املرء ال يتمحور حول شخصية ما معينة. إّنه يرتكز عىل مبدأ، عىل فكرة هي » قول 
اليشء وممارسة نقيضه « ومن يفعل ذلك فهو هالك ال حمالة. ومن هنا يمكن القول إن القصة قصة 

فكرة بالدرجة األوىل، وإن مبدأ وحدة االنطباع متحقق فيها أيضًا.

نقد الواقع الجزائري:
يتحدد يف هذه القصة زمُن جرياهنا: سنتان بعد استقالل اجلزائر. ويتحدد فيها أيضًا مكاهنا: اجلزائر. 
القارئ، وذلك من  الكاتُب هبا  ابن اجلزائر، ويعّرُف  يعرفها  أماكن معينة  ثمة إشارات إىل أسامء 
يبعد من  مركز سياحي جبيل  اهلامش:  يورد يف   » الرشيعة   « منطقة  يذكر  اهلوامش، فحني  خالل 

العاصمة بحوايل 60 كم «.

وعليه فإن النقد الذي يوجه، يف القصة، إىل بعض الفئات هو نقد موجه إىل فئات جزائرية. وينتثر 
هذا النقد يف غري مكان. حني تربر الشخصية رشاءها السيارة، تنتقد ما يقوم به بعض املوظفني يف 

مؤسسات الدولة، لنالحظ املقطع التايل:
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» مل يعد أحد يدري بني أيدي من ستقعني، أبني أيدي رأساميل منتفخ البطن، يركض بك 
بني  أم  أكثر،  الشعب  ثروات  أكثر، ويرسق  أعامله، لريهق مستغليه  صباح مساء وراء 
يدي بريوقراطي متفسخ، يرتكك لزوجته متارس بك عهرها، ولبناته يلجن بك املراقص 
عىل الشواطئ ويف املرتفعات، بينام يستغل هو سيارة إدارته أو مؤسسته مع بنزينها ومع 
سائقها، وحياول قدر اإلمكان قتلها برسعة أكرب، حتى تغري له بآخر طراز ... « ) ص 72 (.

ويربز نقد الواقع هذا يف أماكن أخرى من القصة، من ذلك مثاًل حني يقارن بني العاصمة والقرية، 
وال  تتقدم  ال  تنتقص.  وال  تكرب  ال   .) بوفاريك   ( وبني  العاصمة  بني  إجحاف  يف  معلقة  فالقرية 

تتأخر. مضطهدة «. ) ص 77 (.

ولعل قارئ رواية أحالم مستغانمي » ذاكرة اجلسد « و » فوىض احلواس « يعرف أن الطاهر وطار مل 
يكن الوحيد الذي ينقد الواقع يف اجلزائر. إننا يف روايتها املذكورة نقرأ نقدًا قاسيًا للذات اجلزائرية.

كلمة أخيرة:
تذكر قصة الطاهر وطار قارئ األدب الفلسطيني بقصة املرحوم نجايت صدقي » الشيوعي املليونري 
« ) 1963 (، فهل كان الطاهر وطار قرأ هذه القصة؟ ربام نعم، وربام ال، ولكن القصتني تأتيان عىل 

التناقض بني الشعار واملامرسة.
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ممدوح عدوان وحضور الشعر يف روايته
الشاعر روائيًا

حني يقرأ املرُء نص الشاعر العريب السوري ممدوح عدوان فإنه يتوقف أمام ظاهرة الفتة تدفعه إىل 
مساءلتها، وهذه الظاهرة هي حضور الشعر يف النص الروائي.

ولئن كانت الرواية العربية، منذ نشأهتا، عرفت هذه الظاهرة، فإن ما يدعو املرء إىل مساءلتها، وهو 
يقرأ رواية عدوان » أعدائي » أهنا تربز يف نص روائي كتبه شاعر.

األدب  منهم يف  فهناك شعراء آخرون سبقوه  نصًا روائيًا،  يكتب  أول شاعر عريب  وليس عدوان 
اخللييل وزكريا حممد. ولكن عدوان،  القاسم وعيل  املثال، سميح  الفلسطيني، عىل سبيل  العريب 
وهذا هو املهم، يوظف يف نصه الشعري، الشعر العريب والعاملي، الفصيح وغري الفصيح، وهذا ما 

مل نلحظه، أيضًا عىل سبيل املثال، يف نصوص القاسم واخللييل وحممد.

وكان السؤال الذي أثريه وأنا أقرأ نصًا روائيًا يكتبه شاعر هو: هل انعكست لغة الشعر عىل النص 
الروائي؟ وهل هذه هي الفضيلة األوىل للنص الروائي الذي يكتبه شاعر؟ وهذا بدوره قد يثري أسئلة 
أخرى مثل: ما هي لغة الشاعر أصاًل؟ ثمة شعراء، وثمة مستويات لغوية متيزهم عن بعضهم البعض.

الفصيحة  اللغة  يمتلكون  ال  ألهنم  ال  اليومية،  احلياة  لغة  من  تقرتب  بلغة  يكتبون  شعراء  هناك 
الرتاثية، وإنام إليامهنم بأن أفضل الشعر ما كان يف لغته قريبًا من لغة احلياة اليومية، وكان إبراهيم 
طوقان من أبرز من آمنوا هبذه املقولة وكتبوا انطالقًا منها. وهناك شعراء يكتبون عىل غرار الشعراء 
آباء  السابقني؛ جاهليني وإسالميني وعباسيني، ألهنم ينظرون إىل شعراء تلك الفرتات عىل أهنم 
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الكالسيكية  وأنصار  وطريقة،  وأسلوبًا  لغة  خطاهم  يتتبعوا  أن  الالحقني  الشعراء  وعىل  الشعر، 
يقدرون هذا النهج اإلتباعي وجيلونه ويبجلونه، وهكذا تكون لغة أشعارهم قادمة من املايض وغري 
املعيش. ويمكن هنا أن نذكر أسامء مثل حممد مهدي اجلواهري وعبد اهلل  قريبة من لغة واقعهم 
الربدوين وعبد الكريم الكرمي. وهناك شعراء جينحون نحو لغة املجاز جنوحًا الفتًا. حقًا إن املجاز 
حارض يف الشعر العريب منذ امريء القيس حتى اآلن، إال أن هؤالء الشعراء يكثرون منه لدرجة 
أنه يغدو جزءًا من سمة الغموض، ومن هؤالء أدونيس وحممود درويش. تبدو لغة األخري عادية 
ومألوفة وقريبة من لغة الواقع، من حيث املفردات التي يكررها، ولكنها، الستخدام املفردات يف 

غري ما وضعت له يف القاموس، النزياح املفردات عن معناها القامويس، تبدو لغة جماز بامتياز.

يتبع هذه التساؤالت تساؤالت أخرى مثل: هل حيرض نص الشاعر الشعري يف نصه أم أنه – أي 
الكاتب – يستحرض نصوص غريه؟ وهل يبدو االستشهاد نشازًا » وصادرًا » عن رغبة يف إظهار 
قدرة الشاعر عىل اإلملام بالشعر أم أنه يبدو منسجاًم والشخصية التي نطقت به واملوقف الذي تطلب 

قول الشعر؟

من  يكثرون   – الرواية  أي   – ومرتمجوها  عرش  التاسع  القرن  هناية  يف  العربية  الرواية  كتاب  كان 
االستشهاد بالشعر، ويدخلونه يف الروايات املرتمجة، مما يعني أهنم يقحمون نصوص الرواية غري 
العربية أصاًل بأشعار عربية. ونص عدوان حيفل، كام سنرى، بأشعار عربية وأخرى مرتمجة، متامًا 
كام أنه حيفل بشخصيات عربية وأخرى غري عربية، وحضور الشعر العريب وغري العريب، يف روايته، 

ال يبدو  نشازًا. هكذا أرى عىل أية حال.

الثالث،  الثاين، ومرتجم يف املقام   ممدوح عدوان شاعر يف املقام األول، وكاتب مرسحي يف املقام 
وغدا كاتبًا روائيًا. وقد ترجم كتابًا مهاًم يف الشعر هو كتاب)أوكتافيو باث( » الشعر وهناية القرن 
التي حرضت يف روايته ليست من كتابته هو. إهنا أشعار تعود  الشعرية  »)1998(. والنصوص 
إىل آخرين، وليس هذا، عىل أية حال، بمستغرب، فالزمن الروائي يعود إىل الفرتة ما بني 1914-
1918، ومل يكن، يومها، الشاعر الذي ولد عام 1941 شاهدًا عىل تلك الفرتة، عىل الرغم من أنه، 

كام يقول، أسقط بعض جتاربه عىل بعض شخوصه.

  حضور الشعر في النص الروائي:
يلحظ قارئ الرواية حضورًا بارزًا للشعر يف الرواية يمكن رصده، شكليًا، عىل النحو التايل:

-1  حضور الشعر الشعبي والشعر الفصيح.
-2  حضور الشعر غري العريب/نصوص شعرية مرتمجة.

-3  حضور الشاعر شخصية من شخصيات العمل الروائي.
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ويمكن تبيان ذلك كالتايل:

1-  حضور الشعر الشعبي والشعر الفصيح.

أ.  الشعر الشعبي:
حيرض الشعر الشعبي مستقى من السرية الشعبية الرتاثية ومن قصائد قاهلا شعراء عاشوا يف الفرتة 

التي تدور فيها أحداث الرواية.

يتكيء النص اتكاًء واضحًا عىل تغريبة بني هالل، وترد أبيات منها يف فصول عديدة؛ تارة يصدر 
هبا الفصل، وتارة تكون مقطعًا من مقاطع الفصل، وثالثة ينتهي هبا الفصل. ترد أسطر شعرية من 

التغريبة عىل النحو التايل:

-  الفصل األول : يفتتح مقطعه األول بثالثة أبيات.
-  الفصل الرابع: يكون مقطعه األول مشكاًل من مخسة أبيات.

-  الفصل السابع: يتشكل مقطعه األول من أربعة أبيات.
-  الفصل التاسع: حيرض بيتان من السرية يف هناية املقطع السابع.

-  الفصل الثامن  عرش: يتكون املقطع األول من أربعة أبيات.

-  الفصل 21  : يبدأ املقطع األول بأربعة أبيات هي جزء منه.
-  الفصل 29  : ترد أربعة أبيات يف املقطع الثامن.

-  الفصل 31  : يتشكل املقطع األول من مخسة أبيات.
-  الفصل 33  : يتكون املقطع األول منه من نثر من التغريبة.

وهكذا نالحظ شكلني من أشكال التناص: التناص الشعري، وهو األكثر، والتناص النثري، وهذا 
قليل. نالحظ أن التناص الشعري يتصدر تارة الفصل، وقد يشكل مقطعًا مستقاًل بذاته منه، وقد 

يتخلف الشعر ليكون يف هناية الفصل.

إىل جانب االتكاء عىل السرية يعتمد الكاتب عىل قصائد شعرية معارصة، وعىل مقطوعات غنائية، 
وحترض عىل النحو التايل:

-  حيرض يف الفصل اخلامس مقاطع من أغان وطنية شعبية باإلضافة إىل مقاطع من قصيدة شاعر 
شعبي اسمه أمحد العيل، ومقطع من قرادية الشيخ كامل يوسف اخلطيب.

-  يرد يف الفصل العارش سطر شعري غنائي، يف مقطع رقم )5(.
-  يرد يف الفصل السادس عرش ثالثة أسطر من قصيدة مايض أبو حديقة، باإلضافة إىل سطر 

شعري من قصيدة أمحد العيل.
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-  يرد يف الفصل 21 بيت شعر غنائي.
-  يرد يف الفصل 27 مقطع من الشعر يغنيه ُمَغٍن.
-  يرد يف الفصل 30  بيتان من قصيدة أمحد العيل.

-  يرد يف الفصل 33 مقطع شعر يغنيه ُمَغٍن، يشكل املقطع اخلامس كله.

ب.  توظيف الشعر العريب الفصيح.
ال ختلو الرواية من الشعر العريب الفصيح، وقد كان هذا حارضًا يف النص عىل النحو التايل:

-  الفصل 5   : بيتان من قصيدة ملعروف الرصايف، وبيت ثالث.
-  الفصل 7   : بيت شعري لشاعر مل يذكر اسمه.

-  الفصل 13 : مخسة أبيات من قصيدة فارس اخلوري يرثي فيها الشهداء.
-  الفصل 19 : مخسة أبيات من قصيدة ألمحد شوقي يسخر فيها من الرقيب الصحفي.

-  الفصل 22 : قصيدة حممد جابر آل صفا.
-  الفصل 31 : بيت شعري لشاعر غري معروف.

 

2- الشعر المترجم:

يرد يف الرواية نصان شعريان مرتمجان عىل النحو التايل:

-  الفصل 5: ترد قصيدة للشاعر ) بايرون ( يتعاطف فيها مع اليهود.
-  الفصل 14: ترد قصيدة لشاعر اسمه ) لوسيان سيوتو (، وهي أفضل قصيدة قاهلا صحفي، 

وهي قصيدة عرفان باجلميل باسم اليهود.
-3  حضور شخصية الشاعر يف النص، وهناك شاعران هيوديان، أحدمها يبدو حضوره الفتًا، 

وموضع إعجاب خالفًا لآلخر.

توظيف الشعر وشخصية الشاعر:
إحصائي  عمل  جمرد  إنه  للرواية.  قارئ،  أي  ينجزه  أن  يمكن  وصفيًا  كالمًا  السابق  الكالم  يظل 
وصفي ليس أكثر، ولعل ما هو أهم من الوصف هو تبيان صلة النص الشعري املضمن بالنص 

الروائي ككل. وهذا ما سأحاول إنجازه.

تركز األبيات التي يتضمنها النص عىل إبراز الرصاع بني دياب بن غانم والزينايت خليفة، وال يبدو 
فك مغاليق النص أمرًا مربكًا. إن الرمز هنا ال جينح إىل الغموض، ألن املتن الروائي يفصح يف غري 

موطن َمْن هو املعادل الفني لدياب وَمْن هو املعادل الفني للزينايت خليفة.
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يف اإلهداء يركز ممدوح عدوان عىل شخصني مها العريب واليهودي، ويف املتن ما يشري إىل أن هذين 
العثامنية، و ) ألرت  الدولة  العدلية يف  نابلس وهو ضابط يف رشطة  ابن مدينة  مها عارف اإلبراهيم 
ليفي( وهو هيودي يعمل جاسوسًا لصالح بريطانيا التي ستقف إىل جانب احلركة الصهيونية من 
أجل أن تنجز هذه دولتها. ويكون، عىل مدار الرواية، حضور هلاتني الشخصيتني. يالحق األول 

الثاين ويتفنن الثاين يف اخلروج من املآزق التي يضعه فيها األول.

يورد الســارد يف ) ص 443 ( حديثًا عن عارف اإلبراهيم ولقائه مع خرضة والدة ) ألرت ليفي (، 
ويربط بني خرضة وخرضة يف السرية الشعبية، ويورد عىل لسان عارف التساؤل التايل:كيف خطر 

هلؤالء الدرك املالعني أن يسموها خرضة دياب؟

ويتابع السارد:

» وتدفقت األبيات التي تالئم موقفه اآلن، كأنه سيقول للزينايت خليفة، - أي لـ )ألرت   ليفي ( حني 
يراه:

لـي ثار عندك يا زينايت خليفـة
وقد صار يف قومي بكا وتنويــــح

وتطلب مني يا زينايت أصاحلـك
أنـــــا والنبي بني الرجال  فصيــح

فمن يعتق احلية يرضه ســـمها
ويضحي فؤادك بالســـموم  طريح

وأنا لك منطاح يا زينايت خليفة
عىل رسج خرضة ثم فيك أصيـــح

عارف  من   ) ليفي  ألرت   ( طلب  إذن،  الرواية،  يف  يقابله  يصاحله،  أن  دياب  من  الزينايت  طلب  إن 
اإلبراهيم أن يصاحله، وهكذا يرى عارف يف ) ألرت (، كام كان يرى دياب يف الزينايت، حية ال ينبغي 

عتقها، بل ال بد من مالحقتها والقضاء عليها.

ويمكن القول، يف أثناء احلديث عن شكل التناص ما بني السرية والنص الروائي، إنه تناص جزئي 
خيتار الروائي من السرية ما يتناسب وفكرة الرواية، وقد يتطابق ما يرد يف األبيات السريية وما جيري 
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– تطابق مالحقة دياب للزينايت ومالحقة عارف اإلبراهيم لـ ) ألرت ليفي  يف الرواية من أحداث 
(– وقد يتعارض، فعارف يمجد اخلرضة يف السرية ويرى أن خرضة أم ) ألرت ( خمتلفة عن خرضة 

يف السرية، وهو يستغرب كيف تنعت أم ) ألرت ( باخلرضة.
لو توقفنا أمام األبيات الثالثة األوىل التي صدر هبا السارد املقطع األول من الفصل األول وقارّنا ما 

تقوله بام يقوله الفصل األول أو املقطع األول فامذا نالحظ؟:
األبيات الثالثة هي:

يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم
ونريان قلبـي زايدات هلوب

مشـيت وقلت أوصل لألهل   غانم
سعيت وبس ما لقيت دروب

أريد أبكي وأنا فحل الرضاغيم أتنهد وأحكي …………..

يبدو دياب هنا قلقًا حائرًا قلبه يشتعل، لقد مشى آماًل أن يصل ألهله غاناًم، وسعى لكنه مل يلق 
جمتمع  ثقافة  منطلق  من  الرجال،  وبكاء  رجل  ولكنه  يبكي،  أن  أراد  أنه  األمر  به  ووصل  دروبًا، 

ذكوري نشأ فيه، عيب، وهكذا تنهد وحكي.

مل يصل عارف اإلبراهيم، يف هناية الرواية، ألهله غاناًم، بل إنه مل يصل إليهم. لقد فقد ابنه إبراهيم. 
وسعى إللقاء القبض عىل ) ألرت ليفي ( ونجح يف ذلك، ولكن اآلخرين أفرجوا عنه. وألنه الحظ 
األمور وما وصلت إليه يف هناية احلكم العثامين، حيث اختل امليزان ملا هو يف غري صالح ما يصبو 
إليه، فقد أخذ يتنهد وحيكي. يتبع األبيات الثالثة هذه الفقرة التالية التي فيها يتنهد عارف وحيكي 

ويعرب فيها عام وصلت إليه األمور:

» ملعون أبو هذه الدنيا، ملعون أبو هذا العمر اخلراء، نظل طول عمرنا يف الذنب. دائاًم إىل الوراء. 
مرخيتني  بأذنني  محارًا  وينتهي  الغزال  مثل  كركورًا  يبدأ  اجلحاش.  فلو  مثل  اجلامل.  بعر  مثل 
وعينني بليدتني. أنا؟ أنا عارف اإلبراهيم أصل إىل هذه املواصيل؟ أصري مضحكة ؟«   ) ص 13 (.

هذه األسطر تعبري عن حالة قلق تلم بعارف. إهنا خارجة من قلبه الذي تشتعل فيه النريان ويزداد 
هليبًا. لكن السؤال الذي يثار هو: ملاذا اختار ممدوح عدوان دياب بن غانم معاداًل لعارف اإلبراهيم؟

 يتوصل د. حممد رجب النجار وهو يدرس السري الشعبية العربية إىل التايل حول السرية اهلاللية 
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وشخصية دياب بن غانم:

أواًل  : إهنا حتكي الرصاع القبيل – ال القومي – أو تصدر عن عصبية جاهلية.
أطراف  فيها  املتصارعة  فيها داخيل ال خارجي، واألطراف  امللحمي  الرصاع  إن جوهر   : ثانيًا  

عربية إسالمية.
ثالثًا  : ثم إذا نظرنا إليها بمقياس البطولة احلربية القائمة عىل السيف، هالنا أن أبا زيد امللحمي يف 
السرية، ال تعقد له البطولة العسكرية يف أشهر حلقاهتا، وهي » التغريبة » بل تكون من نصيب 
دياب بن غانم أبعد األبطال عن تعاطف القاص واجلمهور … وبسيف أيب زيد يتم حسم 

املعارك الداخلية مجيعًا.
لقي  والذي  اإلطالق  عىل  اهلاللية  خصوم  أكرب  خليفة  الزينايت  أن  نرى  سوف   ……  : رابعًا  
مرصعه بحربة دياب بن غانم مل يكن ليستحق تلك النهاية األسيفة باعرتاف اجلموع اهلاللية 
كلها فيبكونه مجيعًا  وقد شادوا له قدرًا عظياًم إحياًء لذكراه وتكرياًم بمثواه، ومل يكن املبدع 
الشعبي يصدر يف ذلك من نخوة متليها خالئق الفروسية مثاًل، بل حدث ذلك إيامنًا منه بأن 
الزينايت عاش بطاًل ومات شهيدًا بكل ما تعنيه الشهادة يف اإلسالم ويف املجتمع الشعبي عىل 

السواء … » ) انظر: جملة » جذور » السعودية، ع5، آذار 2001، ص 189 وما بعدها (.
العديد من األسئلة حول  يثري  النجار  د.  إليه  ما توصل  إن  القول  أود  السؤال  أن أجيب عن  قبل 

توظيف عدوان السرية اهلاللية:

-  هل رأى عدوان أن الرصاع بني العرب واليهود ما بني 1914 و 1918 رصاعًا قبليًا ال قوميًا، 
ألن بعض اليهود كانوا من رعايا الدولة العثامنية وسكاهنا!

العصبية  من  رضبًا  العثامنية  للدولة  األول  وتعصب   ) ألرت   ( لـ  عارف  مالحقة  يف  رأى  هل    -
اجلاهلية؟

-  هل نجح عدوان يف جعل ) ألرت ( معاداًل للزينايت؟ إن القارئ العريب لن يتعاطف بأي حال من 
األحوال مع ) ألرت ( كام تعاطف مع الزينايت، ولن يبكي ) ألرت ( كام بكى اجلمهور الزينايت.

وأظن أن عدوان نفســه ال يتعاطف مع عارف قدر ما يرثي حالته، ألن عدوان نفسه جعل إبراهيم 
بن عارف يتمرد عىل أبيه، ويكون تعاطفه – هكذا أرى – مع إبراهيم والثورة العربية التي بدأت 
العثامين، وهي أحوال مل تعجب أصاًل عارف  إليه األحوال يف هناية احلكم  تتمرد عىل ما وصلت 
نفسه كام الحظنا. وهذا ما يعرب عنه عىل أية حال املقطع النثري األخري يف الرواية. يرد يف الفصل 
األخري مقطعان الثاين منهام يأيت عىل لقاء عارف و ) ألرت ( وقد أفرج عنه األخري وينتهي بتحرس 
عارف وتذكره دياب بن غانم وما وصل إليه أمر عارف الذي هو مطابق ملا وصل إليه دياب. أما 

املقطع األول فنصه:
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          » آخ يا دياب بن غانم.
الفرس فتصل إىل األرض. يضب ركبيته  الغاب. يضع يده عىل ظهر  كان دياب سبعًا من سباع 
عىل خارصتيها فتطقطق أضالعها. حني كان يقف ليبول، كان بوله حيفر يف األرض جورة عمقها 
بطول الرجل أو أطول. كيف سيتمكنون من قتل فارس كهذا؟ ومن جيرؤ عىل الوقوف يف وجهه أو 
مواجهته؟ قرروا انتظار عجزة وراحوا يراقبون بوله. وحني جاء أحدهم ليقول له إن جورة البول مل 

تعقد أكثر من مرت عرفوا أن الرتاجع قد بدأ.

مرت .. شرب .. فرت .. حط أصبع .. ثم انخفاض بسيط مثل الفسوة يف الرماد … ثم صار 
بوله يسبح عىل األرض دون أن حيفر فيها.

          عند ذلك صار قتله سهاًل.
          أو صار قتله غري رضوري ألنه قد مات.

          آخ يا دياب بن غانم . ) ص 503 (

هل هي حرسة عىل دياب بن غانم وحسب، أم حرسة عىل الدولة العثامنية وما آلت إليه، أم هي 
حرسة عارف اإلبراهيم عىل نفسه وقد آل إىل ما آل إليه دياب وإىل ما آلت إليه الدولة العثامنية، أم 

هي حرسة عىل الثالثة معًا ألن هنايتهم تشاهبت؟

يمكن الوقوف أمام مقطع شعري آخر وتبيان داللته. ُيفتتُح الفصل الثالث والثالثون بأبيات من 
السرية تشكل املقطع األول، وهي:

يقول أبو سعدي الزينايت خليفة: يل
عزم أمىض من رهيف حســـام

ولـي  مهة  تعلو  عىل  كل  ماجــد
ودايم عىل خيل العدا   حجـــام

وهذي  بالد  العرب  ألـف   مدينـة
غري الذين هم  ناصبني خيــــام

جاؤوا  مجيعــًا  طايعني  لكلمتــــي
غصيبة وقهرًا قد أتوا إرغــــام

فأين تروحوا يا عرب وتســـــلموا
اليوم تغدون يف الفالة  هـــزام
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يتكلم هنا الزينايت خليفة ويعرب عن انتصاره عىل العرب الذين ترشذموا،  وجاؤوا له طائعني. كأنام 
الذي يتكلم هو ) ألرت ليفي (، وكأنه أيضًا حكام إرسائيل وقد حققت ما طمحت إليه. يدعم الكالم 
السابق ما يرد يف املقطع الثاين من الفصل نفسه. يستحرض عدوان اإلصحاح الثالث والثالثني من 

سفر العدد، وهو:

» وكلم الرب موسى يف عربات موآب عىل أردن أرحيا قائاًل: كّلْم بني إرسائيل وقل هلم 
إنكم عابرون األردن إىل أرض كنعان. فتطردون كل سكان األرض من أيامكم ومتحون 
تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم املسبوكة وختربون مجيع مرتفعاهتم. متلكون األرض 

وتسكنون فيها ألين قد أعطيتكم األرض لكي متلكوها«.

كأنام يستعري عدوان هذا الكالم ليقول إن ما قيل حتقق. ينترص ) ألرت ليفي ( وينهزم عارف إبراهيم، 
وحتقق دولة إرسلئيل ما طمح إليه أنبياء الصهيونية: أقامت دولتها وهجرت قساًم منا وغريت أسامء 

مدننا وحمت معامل قرانا وقطعت أشجار زيتوننا.

وخالفًا ملا توصل إليه د. النجار فإن املرء وهو يمعن النظر يف أبيات السرية املتضمنة يلحظ تعاطف 
اجلمهور مع دياب، فهل اعتمد عدوان عىل نص آخر للسرية غري الذي اعتمد عليه النجار؟ لنر مثاًل 

ما يرد يف هذه األبيات التي شكلت املقطع األول من الفصل السابع:

 أال يا دياب اخليل أســــرع نحونا
واقتل خليفة يا  أمري  غصيب

دعوك اإلمارة يا دياب   مجيِعهم
دعوك العذارى  يا ديايب جيب

وإن كان ما تقتل خليفة  برحمك

ترى  البيض  تلفظ كالم معيب

وتبقى اهلالليات مجيعًا مع العدا
يروحوا  سبايا لكل نذل رهيب

 هنا يمكن أن نتوقف أمام األغاين الشعبية والشعر الشعبي الذي شاع يف الفرتة التي يكتب عنها 
عدوان. تتكرر أسطر من أغاٍن شعبية يف مخسة مواطن. تتكرر عىل ألسنة املتظاهرين، وعىل لسان 
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مجال باشا، وعىل لسان اليهودي نعامن بلكند – وتكون باللهجة العراقية- وعىل لسان املغني الشعبي.

يردد العرب، وهم ينشدون االستقالل، يرددون يف املظاهرات البيتني التاليني ومها يفصحان عن 
مضموهنام:

عيشــة  بذلــة  ما   منحبا
منتطاهــر  مــا   منتخبا

يــا منــال  االســـــــتقالل
يـا  بنرحل  عىل  أوروبا )ص86(

 ويتكرر السطر التايل عىل لسان مجال باشا وهو يف حالة سكر:

بّدك   تســـكر   وتغنــي
اشــرب مــن عرق يني)ص175(

          والعرق هذا عرق تركي يراه مجال باشا أحسن عرق يف الدنيا.وأما نعامن بلكند اليهودي ، فإنه 
يتحاور وعارف إبراهيم حول اسمه –اسم نعامن- ويتم الربط بني االسم واحلاكم العريب النعامن 

بن ماء السامء، وحينها يغني نعامن البيت التايل بلهجة عراقية:

نخل الساموة يقول طرتني سمرة 
سلف وكرب ضليت ما بيي متره   )ص 326(

ويعلو صوت املغني الشعبي يغني يف مواطن عديدة. يغني أغاين متجد انتصارات الدولة العلية يف 
جناق قلعة والكوت)ص395، 396و397( وفيها يمدح مجال باشا ويشجعه عىل دخول مرص-

ويعلو أيضًا صوته يف هناية الرواية. يطلب عارف اإلبراهيم من املغني، يف املقطع األخري من الفصل 
الثالث والثالثني، أن يغني موااًل بداًل من أن يقرأ من التغريبة. ويغني املغني أبياتًا ذات داللة يرثي 
فيها قائلها ما آلت إليه األمور حيث أعمى حب الذهب بعض البرش الذين ما عاد املغني يعتمد 

عليهم ألهنم طغوا وغرروا بالناس.)ص501(.

يتكرر الشعر الشعبي عىل لسان شباب متعلمني ال حيفظون الشعر الفصيح وحسب، بل حيفظون 
قصائد شعراء شعبيني هم أمحد العيل والشيخ كامل يوسف اخلطيب ومايض أبو حذيفة. حيرض هذا 
الشعر يف حاالت السكر ، حيث يستحرض السكران وما يتناسب واحلالة التي هو عليها، وقد يستحرض 
أيضًا من الشعر الشعبي ما يعرب عن حالة مغايرة ملا هم عليها. كأن تفصح عن النقيض، فإذا كانوا 
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اآلن يأكلون ويرشبون، فقد مرت أيام جوع أكل الناس فيها احلشائش، وإذا كانوا اآلن يف حالة سكر 
ورسور، فقد تغدو األيام القادمة قاسية وصعبة، ألن اليهود سيقيمون وطنهم عىل أرايض العرب.

األتراك،  عىل  وينقامن  الكربى  العربية  الثورة  لواء  حتت  ينضويان  عربيان  شابان  وإبراهيم  سميح 
ولكنهام أحيانًا يغتنامن حلظات هاربة فيقبالن عىل احلياة ويرشبان اخلمر، ويف هذه األثناء يستحرض 

سميح قصيدة أمحد العيل:

وســـحبتها من بني عرشا تليت
تشــبه ســــــفينة ببحر وافق هواها

حطيت ســـرجا ع الظهر شّديت
حتى التصق بالعون ظهرًا بحـــشاها

وسقيت باسم اهلل، بظهرا تعليت
نفرت  نفري  الظبي  تطلب  رباهـــا  ) ص 86 (

وحني يستخف به الطرب يقوم إىل الرقص وهو يردد قّرادية الشيخ كامل يوسف اخلطيب:

شــو  بيدريني  وشو  بيدريك
منرجــع   لسـفر  برليك

منرجــع     للجوع    وللقــل
وأكــل اهلــوا والتحريـك

منرجــــع   ألكــل      القـرة
واهلندوبــــة هاملــــــّرة

مـا  بتعرف  أكلن  ع   احلل
شـو لوحــده بيغذيــك )ص86 (
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الفرحة، ويقفزون يف  الشاربون وكأهنم يرسقون هذه  النفوس، فيحس  بالتصاعد يف  وتبدأ حرقٌة 
القرادية فورًا إىل قول اخلطيب:

ال  تقول  ظلموين   وظلموك
وما   علموين   وال   علموك

املا   بيظلم،   حاله   بيضل
مقنرب    عرفه    مثل   الديك

بكـره   بيجي      عزرائيــل

بيشـــوفك  مع  إســــــــــــرائيل

بيقــــل لك  ِمْن   هونـي  ِفْل
يا صبــاح الشـــــــــــحار تطليك

وينــك عـــــــــن أهل  كتابـك
ألهل    التلمود شــــــــــو جابك

ويلك  ما   شبعت   من الذل
اهلل   يفجـــــع   أّمك   فيــــــك ) ص 87 (

          ويعقب السارد عام تفعله هذه األسطر يف النفوس وما تثريه من نقاش قائاًل:

          » فتهمد النفوس من جديد. ويبدأ احلوار السيايس منطلقًا من الدهشة الدائمة لدى اجلميع 
املثقفون  بينام  الالذقية،  قرب  اجلبال  يف  فالح  عند  اليهود  بخطر  السيايس  الوعي  هذا  لوجود 

واملناضلون متر عليهم لعبة املاسونية التي يتخفى وراءها اليهود ». ) ص 87 (

          ويرى إبراهيم، والقدس تسلم لإلنجليز، ما آل إليه العرب، فيتذكر قصيدة أمحد العيل. يتذكر 
السطر الذي جمد العرب يوم كانوا منترصين:

أوالد يعرب هالفروع الزكية
زاحوا الثريا وجلسون بمكانا ) ص 460 (

          ولكنهم اآلن، وفلسطني تضيع، ما عادوا كام كانوا:
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ُكّنا نشيل السيف ع أنف الربية
قمنا جريناه وقطعنا يدانا ) ص 460 (

الثاين  وتتكرر يف موطن ثالث أبيات للشاعر مايض أبو حذيفة. يتحاور إبراهيم وسميح، ويظل 
أن  سميح  من  ويطلب  دائاًم،  القصيدة  يكرر  سميحًا  ألن  األول  فيثور  العيل،  أمحد  قصيدة  يكرر 

يصغي إىل األبيات الثالثة التالية ملايض، وهو من حوران:

يـا   وّنتي   وّنت   طعينا   بعودي
بأقىص    ضمريي     جايد   مطرق   الزان

حتذروا يا ناس حكمنا صاير هيودي
حتذروا   يا   نـاس   ترى    الدهر   خوان

واويل   سباع   الربهي واألسودي
ن  كان  حكم هبا احلصيني مع سـرب ويوان) ص 260 (

الشعر العربي الفصيح:

ترد نامذج من الشعر العريب الفصيح يف سبعة مواطن، وأكثر األشعار تعود إىل شعراء الفرتة التي 
تدور حوهلا أحداث الرواية أو قبلها بقليل. ولعل ما هو مهم يف أثناء تناول هذه األشعار هو التنظري 
للشعر أو اقرتان الشعر بعبارات مهمة متهد له وتفصح عن  مكانة الشعر والشاعر. لنلحظ الفقرة 
التالية التي ترد يف ص 86، وصاحبها هو السارد، وأظن  أّن ممدوح عدوان يقف وراءه، وبالتايل 

فهي تظهر رأي عدوان يف الشعر:

باللغة  االستمتاع  وبدأ  واإلرهاب  الظلم  مكافحة  عىل  يتفتح  الوعي  بدأ  كهذه  بأشعار  ولكن   «
العربية التي صارت رمزًا لتأكيد اهلوية وإعالن العصيان. والعصيان يبدأ بالشعر.

ومع الشعر يبدأ البحث الذي يقود خطوات الشباب إىل بعض املجالس يف املنازل واجلوامع والتكية 
وليعطيهم  ليضخموه  بيوهتم  إىل  يذهبون  ثم  الناس،  لدى  االحتجاج  نبض  ليلتقطوا  واملقاهي، 
اإلحساس بالراحة: الناس غري مستكينني والثورة قادمة. ونحن عىل صلة هبا. مع الشعر تم تلفظ 
الشعارات التحررية: شعارات الثورة الفرنسية، شعارات املاسونية، شعارات االحتاديني أنفسهم 

قبل أن تظهر أنياهبم الطورانية … ».

الناس  أحاسيس  عن  يعرب  الشاعر  وأن  الوعي،  وتفتح  الثورة  يف  دورًا  للشعر  أن  يفهم  وهكذا 
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وتطلعاهتم. حني يسمع نادر ذات يوم قصيدة ملعروف الرصايف حَيِّس اجلميع بأهنم قد عثروا عىل 
كنز، هكذا يقول السارد، ويردد نادر وسميح وإبراهيم بعض أبيات هذه القصيدة أمام زمالئهم. 
االستقالل عن  الراغبني يف  بالعرب  العثامين، ممن هم عىل صلة  العرب يف اجليش  الضباط  إن  بل 

الدولة العثامنية، يبدون إعجاهبم الشديد ببيتي الرصايف:
عجبت  لقوم   خيضعون  لدولة

يسوسـهم باملوبقات عبيدها

وأعجب من  ذا  أهنم  يرهبوهنا
وأمواهلا منهم ومنهم جنودها

والعبارة الدالة هي عبارة السارد » أحسوا أهنم قد عثروا عىل كنز ».

 وسنجد املتعلمني العرب يميزون بني شعر وشعر؛ بني شعر الغزل وشعر الثورة، فإذا كان ترداد 
91 ( وسيحرض شعر  الثورة ال حيتاج إىل ذلك. ) ص  األول حيتاج إىل باعث، فإن ترداد شــعر 
الرصايف ثانية ألنه يعرب عن أحوال األمة العربية حتت احلكم الرتكي. ثمة حياة يائسة حيياها الشباب 
املتعلم مل يتعودوا عليها، خالفًا ملن تعود بؤسها ونعيمها، وهنا جيد أحد الشباب نفسه يردد بيت 

الرصايف:

تعّود   كل   بؤسها   ونعيمها
وعشنا عىل بؤس ومل نتعود

وعىل  فيه،  للتشكيك  قابل  غري  نص  كأنه  املقدس.  بالكالم  شبيهًا  كالمًا  الشاعر  كالم  وسيكون 
اآلخرين أن يقبلوا ما يقوله الشاعر، ألنه ذو مكانة مقدسة. يتحاور عارف إبراهيم وعبد السالم 
العبداين – وكالمها ضابط يف اجليش العثامين، خيلص األول له ويرغب الثاين يف استقالل العرب – 
وحياول كل منهام إقناع اآلخر برأيه. هنا يستشهد عبد السالم بقول شاعر ما، ولكن بعد أن يمهد 

للبيت بالعبارة الدالة » أمل تسمع ماذا قال الشاعر؟ ويسوق البيت الثاين:

أقداركم يف عيون الرتك نازلة
وحقكم بني أيدي الرتك مغتصب

وندرك أمهية هذه العبارة حني يكون رد عارف عىل النحو التايل:

» – كفى. كفى. مل أعد أريد أن أسمع املزيد » ) ص 124 (. كأن قول الشاعر هو قول جهيزة التي 
قطعت قول كل خطيب. كأن قول الشاعر قول مقدس ما بعده قول.
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ويصبح نرش جريدة ما أبياتًا شعرية ساخرة دالة سببًا يف إغالق اجلريدة. كأن الشعر سالح فتاك 
فاعل ختافه القوة الغاشمة. يشدد األتراك الرقابة عىل الصحف، فينرش صاحب جريدة أبيات أمحد 

شوقي التي يسخر فيها من الرقيب، وهي:
لنا   رقيب   كان   ما     أثقلـه
احلمـــد   هلل   الذي    رّحلـه

لو   دام  للصحف   ودامت   له
مل تنج منــه الصحف املنزلـــة

لو خال » باسم اهلل » يف مصحف
ُتغِضُب » حتسينًا » حما البسملة

إْن   تذكر   اخلنجر   لفظًا ُتِصْب
من شــدة الذعــر به مقتلـــــه

جرائــد   الرتك   علــى   عهـده
كانت بال شـــأن وال منزلـــــة ) ص 309(

ويأيت األتراك إىل مبنى اجلريدة ويعتقلون رئيس حتريرها ويغلقون مكاتبها. تتكرر قصة تشبه هذه يف 
الرواية. يعيد نجيب نصار نرش قصيدة حممد جابر آل صفا املنشورة منذ املؤمتر السوري يف باريس، 
يلتفت إىل قضيتهم  اليهود أراضيهم دون أن  حني حيتج أهايل أرض يف غور بيسان عىل مصادرة 

املسؤولون. وتكون النتيجة أن يسجن نجيب نصار. ونص األبيات:
إذا   جئت   القرى   ألفيت فيها

وطيس   اجلور   يتقد  اتقادا

ترى   فيها   نساًء   حاسـراٍت
جياع   اجلوف   ال يلقني زادا

أناديكـم   فهل   منكم    جميب
ولكن   ال حياة   ملن   ُينادى

بكيت دمًا علـــى األوطــان   ملا
رأيت   اجلور  فيها قد متادى) ص 348 (

وُيستحرض بيت الشعر الشائع:
ومن   ملك   البالد  بغري  حرب
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هيون   عليه   تسليم  البالد  ) ص 480 (

ُيستحرض حني يتحدث عارف لـ ) ألرت ( عن بيع إقطاعيي فلسطني األرايض لليهود. ثمة مقطوعة 
شعرية أخرى ترد يف الرواية هي من قصيدة الشاعر فارس اخلوري قاهلا يف رثاء الثوار العرب الذين 
أعدمهم األتراك، وقد وردت عىل لسان إبراهيم وهو يف السجن يعيش بني ثوار عرب مرشحني 

أيضًا لإلعدام. ) ص 208 (
 

الشعر المترجم:

املرء نصني شعريني مرتمجني يرد األول منهام عن  يقرأ  إذ  الرواية من أشعار عاملية أيضًا،  ال ختلو 
إبراهيم الذي يستمتع باستعراض ما لديه من  إبراهيم الذي يقول عنه السارد: » كان هذا  لسان 

معلومات مأخوذة من األدب حتديدًا، واستعراض قدرته الفائقة عىل احلفظ » )ص 88(.

وإذا كان عدوان قال يف املقابلة التي أجراها معه فيصل دراج إنه أسقط بعض جتاربه عىل إبراهيم، 
فإنه حيق لنا أن نقول إن عدوان الشاعر واملرتجم، بوعي أو دون وعي، يستعرض أيضًا ما لديه من 

معلومات مأخوذة من الشعر.

واملقطع األول من الشعر املرتجم يرد يف أثناء حوار إبراهيم وصحبه عن اليهود واملاسونية ودعم 
األوروبيني، منذ أيام نابليون، حلق اليهود يف فلسطني. وليس نابليون وحده هو الذي أيد فكرة أن 
فلسطني هي أرض إرسائيل، بل » حتى الشاعر ) بايرون ( تعاطف معهم وكتب عنهم – أي عن 

اليهود شعرًا. ويورد إبراهيم املقطع التايل لـ ) بايرون (:

          » للياممة عشها
          وللثعلب كهفه

          ولكل شعب أرضه
          إال اليهودي فليس عنده غري قربه«

و  

          » اطلع أهيا اإلله العظيم ودع قدرتك تتجىل
          وأرسل أشعتها مضيئة ودافئة عىل أبناء يعقوب
          وأعد فلوهلم التائهة إىل أرضهم املوعودة هناك

          واهدهم لكي يذهبوا إىل فلسطني فهي وطنهم »  ) ص 88 (
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النص الشعري املرتجم الثاين هو لشاعر اسمه ) لوسيان سيوتو (، وقد قاله هذا، وهو صحفي كان 
يف ) سالونيك (، عرفانًا باجلميل باسم اليهود يمدح فيه سالطني الدولة العلية التي آوت اليهود بعد 
طردهم من األندلس. حيرض النصَّ اليهودي ) آرون رونسون ( ويطلب من صحيفة )ها أشدوت( 
أن تعيد نرشه، وحيتفظ بنسخة يف جيبه حتى يقرأها عىل مجال باشا حني يقابل معتقاًل لعله – أي 
– يفرج عنه. ويف حلظة اللقاء، وكان مجال يرشب اخلمر، خيرج   ) آرون ( الصحيفة ويقرأ  مجال 

القصيدة، ومنها:

حني كان املنبوذون األبديون، عىل سفن مثقلة
بحمولتها احلزينة، يتجولون من بحر إىل بحر

طالبني امللجأ برصخات مريرة
كانت الشعوب التي تراهم وهم يعربون

ترصخ هبم: ظلوا بعيدين
*******

وحني وصل أولئك الذين كانوا يلعنون باألمس
إىل اسطمبول تعساء ومعوزين

سمعوا ألول مرة كلامت: » أنتم أهيا
املنبوذون، أهاًل بكم« ) ص 226/225 (

هو  القصيدة  يف  الشكر  ألن   ،) آرون   ( من  يسخر  مثقفًا  الرواية  يف  يبدو  الذي  باشا  مجال  ولكن 
للسالطني الذين يقف مجال باشا واالحتاديون ضدهم. ويعقب مجال باشا:

» كنت أظنك ذكيًا يا آرون …. هبذا تريد أن تسليني وأنا أسكر؟ مل يبق إال أن تقرأ عيّل 
املدائح للسلطان عبد احلميد« ) ص 227 (.

بروز شخصية الشاعر:

ال يكتفي ممدوح عدوان بتصدير بعض فصول روايته بأبيات شعر من السرية، الجئًا إىل ما يعرف 
يف البالغة بالتضمني، وال يكتفي بإبراز نامذج برشية حتب الشعر و وحتفظه وتستشهد به، وال يكتفي 
أيضًا بالتنظري ألمهية الشعر، وإنام يلجأ إىل اختيار شخصية شاعر لتكون نموذجًا روائيًا له حضوره 
البارز يف النص الروائي، بل إنه خيتار أكثر من شاعر ليميز بني شاعر وشاعر، كام كانت العرب تقسم 
الشعراء إىل شاعر وشويعر وشعرور، حقًا إن التمييز بني شاعر وشاعر يرد عىل لسان الشخصيات 
الروائية، إال أنه يف النهاية يصدر أيضًا عن عدوان نفسه الذي يدرك أن ثمة فارقًا بني شاعر وشاعر.
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تعرض الرواية نموذجني هيوديني يقوالن الشعر، يكون أحدمها موضع إعجاب والثاين ال ينال من 
التقدير ما يناله األول، وحني يميز بني األول والثاين من خالل التساؤل التايل:

  -أنت شاعر وأفشالوم شاعر؟      ) ص 400 (
نجد ليوفا جييب:

كالسيكي  وشاعر  رومانيس  شاعر  هناك  أليس  خراء.  شاعر  انبسطت؟  خراء،  أنا   «
وشاعر خراء؟ أنا شاعر خراء. أنا ال أريد أن أموت، وال أريد أن أقيض بقية عمري يف 

السجن. أريد أن أعيش وأسكر وأعشق البنات وأكتب الشعر ». ) ص 400 (

فام هي الصورة التي رسمها عدوان للشاعر األول؟
القديم شعراء  العريب  أفشالوم. ونحن عرفنا يف األدب  ليكون شاعرًا، وهو  اختار عدوان هيوديًا 
بالوفاء » أوىف من السموأل »، ومل يلجأ إىل  املثل  به  هيودًا أبرزهم الشاعر السموأل الذي رضب 
تغيري هذه الصورة للسموأل بن عادياء، إال إبراهيم طوقان الذي كتب مقالة يرفض فيها أن يكون 
السموأل وفيًا، ورأى طوقان أن السموأل ضحى بابنه ألن حب املال أقوى، لدى اليهود، من غريزة 
األبوة. طبعًا علينا أال نغض النظر عن الفرتة التي كتب فيها طوقان مقالته، وهي فرتة اشتد فيها 
الرصاع بني أهل فلسطني واليهود، وشوه كل طرف اآلخر. ولكننا، يف حدود ما أعرف، مل نكتب 

يف نصوصنا الروائية احلديثة عن شاعر هيودي نموذجًا هيوديًا. وهذا ما أنجزه ممدوح عدوان.
لنقرأ الفقرة التالية التي تتحدث فيها رفقة عن الشاعر ) افشالوم ( ولنلحظ ما هي الصورة التي 

تربز، من خالهلا، للشاعر:

» شاب مثل الزهرة. متعلم وفهامن وحلو. ما عرفه أحد إال أحبه. حتى العرب أحبوه 
ألنه خّيال وألنه حيفظ القرآن، وحيكي العربية، ويغني أغاين البدو، وألنه يعرف كيف 
يكتشف الشعر يف كل يشء. قال يل مرة إن أباه سخر منه عندما قال له: أنت شاعر يا أيب، 

ولكنه ظل مرصًا عىل أن أباه شاعر.

كان يقول: وهل بذهب إىل اخلضرية التي كلها مستنقعات ويعمل عىل جتفيفها ليستصلح 
األرض فيها لوال أنه شاعر؟ قال له آرون: أبوك حيب األرض ألنه صهيوين بدمه. ويدافع 
ملاذا جييء  قال يل حني سألته  ماذا  آرون  يا  أتعرف  الشعراء.  لكنه حيبها حمبة  أفشالوم: 
له:  تداوهيا؟ قلت  أم  إذا مرضت أمك ترتكها  املستنقعات ؟ قال يل:  ويتعذب يف هذه 
ُأداوهيا. قال: وهذه األرض مريضة باملستنقعات، وحيب أن يداوهيا. صار يعطيها دواء 

ال خيطر ألحد. وزرع أشجار الكينيا ليجفف املستنقعات« . ) ص 39 (

يشء:  كل  أمامه  ويعرين  النساء  حتبه  باألرض،  ومرتبط  وحمبوب  وحلو  وفهامن  متعلم  الشاعر 
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أجسادهن وما يف داخلهن. هذا ما تقوله سارة ألفشالوم التي ختون زوجها حاييم وال تشعر أهنا 
خائنة، بل إهنا حني تنام مع زوجها، ال مع الشاعر الذي حتب، تشعر أهنا ختون الشاعر. والشاعر 
إنه  حيب أن جيلس ويرشب ويقرأ وال حيب الذهاب إىل  املقهى ألنه ال حيب األجواء الرخيصة. 

يسعى لعزة شعبه. والشاعر كام تصفه سارة املرأة التي حتبه:
الغيوم. جيعلها  الريح. يطوح هبا هنا وهناك تارة عىل األرض، ويقذف هبا تارة أخرى إىل  » مثل 
ترغب يف أن تكون حورية أحالم تارة ومقاتلة ببندقية تارة أخرى. أما هو فيظل هادئًا وغامضًا مثل 

البحر الذي يتجاهل أنه دمر مدنًا وأغرق سفنًا ». ) ص 144 (
وأظن هذه الكلامت التي ترسم صورة للشاعر حتى لو كان هيوديًا هي ختيل ممدوح عدوان لتخيل 
املرأة للشاعر. صحيح أهنا صادرة عن سارة لكن السؤال هو: من الذي كان مع سارة أو مع رفقة 

وأصغى إىل الوصف ونقله إىل عدوان؟
ولكن ) أفشالوم (الشاعر اليهودي ينتمي إىل منظمة ) نييل ( التي تتجسس لصالح اإلنجليز حتى ُيساعد 
هؤالء اليهود من أجل بناء وطن قومي لليهود. إن ) أفشالوم ( صديق لـ     ) أرون رونسون ( وهو ال 
يقرتب من أختْي هذا، ومها سارة ورفقة، ألنه ال يريد أن خيون صديقه. كأن الشاعر ال خيون صديقه.

 

الخالصة

رواية  واملنوعة، فصيحًا وشعبيًا ومرتمجًا، حارضًا حضورًا الفتًا يف  العديدة  بأشكاله  الشعر   كان 
إميل  الشعر يف روايات  العربية، فقد استحرض  الرواية  أمرًا جديدًا يف  ممدوح عدوان، وليس هذا 
حبيبي، واستحرض أيضًا يف رواية غائب طعمه فرمان » آالم السيد معروف »، ويف روايات أخرى 

سبقت هذه وتلتها.

وغالبًا ما كان استحضار الشعر يتالءم وقصد السارد، ومن ورائه املؤلف، أو وقصد الشخوص 
التي تستحرضه. رأى عدوان يف الشخصية الرئيسية عارف اإلبراهيم شخصية حتن إىل املايض التي 
ثقافة  التي أسهمت يف تكوين  بني هالل  تغريبة  أكثر من شعر سرية  نبت ملعطياته، ومن هنا  هي 
جيل. وملا كتب عن جيل جديد تعلم يف املدارس وأراد أن ينعتق من املايض، وكانت هناك أصوات 
شعرية عربية تدعو إىل هذا االنعتاق، فقد ترك عدوان أبناء هذا اجليل تردد األشعار اجلديدة التي 
نفسه  أم شعرًا شعبيًا. واليشء  أكان فصيحًا  الشعر  النظر عن طبيعة  تعرب عن طموحاهتا، بغض 
يمكن قوله عن الشخصيات اليهودية، لقد اختارت هذه نامذج شعرية لتعيد نرشها أو لتقرأها أمام 

املسؤولني، عّل األشعار تسهم يف حل مشكلتها.

وهذا احلضور املكثف للشعر رافقه حضور شخصية الشاعر يف النص الروائي، والشاعر هنا حيب 
الشاعر  أن  كام  جتسس،  منظمة  يف  االنخراط  إىل  هذا  أدى  لو  حتى  شعبه  بقضية  ويلتزم  األرض 

موضع حب املرأة وإعجاهبا، وإن مل يغب عن ذهن عدوان التمييز بني شاعر وشويعر.

ولعل عدوان، وهو يكتب نصه، أراد أن يعزز مكانة الشعر. مِلَ ال وهو شاعر بالدرجة األوىل، شاعر 
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رواية ممدوح عدوان » أعدائي«
حدود الواقع … حدود الخيال

الواقع  الناقد حتديدًا إىل مساءلة حدود  قارئها  السوري ممدوح عدوان شهية  الكاتب  تفتح رواية 
وحدود اخليال فيها،ويسهم يف فتح الشهية هذه إقرار املؤلف، يف بعض املقابالت التي ُأجريت معه، 

إىل أنه كان يسقط بعض جتاربه املعيشة عىل بعض شخوص روايته.

ولئن كان الزمن الروائي يغور يف التاريخ، ويبتعد عن الزمن الكتايب حوايل ستني عامًا، فإن الزمن 
املعييش ملمدوح عدوان بعيد أيضًا عن الزمن الراوئي.

 ،2000 1918، وهذا هو زمنها الروائي، وصدرت عام  1914 و  جتري أحداث الرواية ما بني 
وهذا هو زمن النرش، وأظن أن عدوان كتبها يف تسعينيات القرن العرشين، وهذا هو الزمن الكتايب، 
وأما عدوان فقد ولد عام 1941 وما زال حيًا يرزق، واعرتافه بأنه أسقط بعض جتاربه املعيشة عىل 
شخوصه – جيعلنا نقول إن ما مر به عدوان نفسه يف الستينيات أسقطه عىل شخصية إبراهيم وما 

مرت به بني 1914 و 1918.

ويتساءل املرء، وهو يقرأ الرواية، إن كان كثري مما ورد عىل لسان شخوصها، ورد عىل لساهنم يف 
الواقع أم أن عدوان هو الذي أنطقهم به. ويمكن هنا التمثيل بام أوردته هنال حامد عىل لساهنا. 
وهنال حامد هذه امرأة سورية زوجها ضابط سوري يف اجليش العثامين قتل غدرًا فقررت أن تنتقم 
له، وقررت أن توظف جسدها ألجل أن تصل إىل ما تريد. وهكذا، ربام للمرة األوىل يف الرواية 
العربية، يقرأ املرء عن نموذج نسوي عريب ما قرأه عن النامذج النسوية اليهودية التي تكرر حضورها 
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يف الرواية العربية منذ نص حممد عزة دروزة    » املالك والسمسار « ) 1935 ( ونص برهان الدين 
العبويش » وطن الشهيد « ) 1946 (    – وهذا نص مسـرحي – وال يقرأ املرء عن هذا النموذج 

النسوي العريب يف حضوره روائيًا وحسب، وإنام يقرأ ما يقوله هذا النموذج. تقول هنال حامد:

» اليهود يستخدمون نساءهم وأمواهلم لتحقيق أغراضهم. ملاذا يقف األمر عائقًا أمامنا؟ 
نستطيع أن نستخدم األسلحة ذاهتا … « وتواصل هنال كالمها:

» وبجسدي هذا الذي يشتهونه وحيتقرونه أحقق أكثر مما حيققون بمسدساهتم وشوارهبم 
وينافق  يكذب  ملاذا  أحدكم  سألت  هل  الرشف؟  بجسدي؟  أنتم  شأنكم  ما   .……
ويرسق ويرتيش وهو يؤدي مهمته؟ أليس هذا كله متنافيًا مع الرشف؟ ولكن الواجب 
يدعوكم إىل أن تتغاضوا عن هذا احليز الضيق عن الرشف من أجل استمرار الشغل. 
حسن، وأنا أرى أن الواجب يدعوين إىل التخيل عن ذلك اجلانب من الرشف من أجل 

اهلدف املنشود. نعم إنه احلّيز الضيق ذاته الذي ترونه أكثر اتساعًا مما ينبغي « ) ص 65 (.
والسؤال الذي يثريه املرء وهو يقرأ هذا عىل لسان هنال حامد هو: هل كانت ثمة امرأة عربية ما بني 
1914 و 1918 تسلك سلوك هنال ولدهيا القدرة عىل التفوه بمضمون الفقرة السابقة؟ والسؤال 
الذي يتبع هذا السؤال هو: هل كان الرجال العرب أنفسهم، واملثقفون حتديدًا، يثريون قضية الرشف 
القومي والرشف الشخيص؟ وهي قضية أخذت تثار، ربام، منذ مخسني عامًا ليس أكثر. وربام مل يثرها 
إال مفكرون قليلون حوربت أفكارهم، بل وربام مل نقرأها إال يف كتابات د. حليم بركات و د. صادق 
جالل العظم، يف كتاب األول » املجتمع العريب املعارص « وكتاب الثاين » النقد الذايت بعد اهلزيمة«.
ليس إقرار ممدوح عدوان واعرتافه بأنه أسقط بعض جتاربه عىل بعض شخوصه   ) الكرمل، ع 68، 
2001 (، وليست شخصية هنال حامد وأقواهلا وحسب مها ما يدفعان املرء إىل مساءلة حدود الواقع 
وحدود اخليال يف الرواية. هناك مواطن كثرية جدًا تدفع القارئ، الناقد إىل التوقف أمامها ومساءلة ما 
ورد فيها. أكان حدث يف حينه أم أن الكاتب أسقط رؤاه وما يشاهده يف بيئته وواقعه عىل تلك الفرتة.
وأنا أكتب عن صورة اليهود يف الرواية قلت إن ما ورد يف الرواية من شخصيات وأقوال حيتاج إىل 
دراسة مفصلة ملعرفة إن كانت األقوال صادرة عن الشخصيات أم عن املؤلف، وبخاصة أن كثريًا 
من األقوال قرأها املرء يف نامذج روائية عربية وعربية وأوروبية أنجزت بعد الفرتة الزمنية التي جتري 
فيها أحداث الرواية. ومن يقارن صورة اليهود فيها بالصورة التي رسمت هلم يف األدب العريب املنجز 
حتى عام 1914، يلحظ تطابق الصورة جزئيًا، يف حني أن كثريًا من الصفات التي ألصقت هبم يف 
رواية عدوان، أنجزت بعد عام 1914. وللتدليل عىل ذلك يمكن اإلحالة إىل دراسة د. حممد باكري 
علوان » اليهود يف األدب العريب بني عامي 1830-1914، وهي دراسة نرشت باإلنجليزية عام 
1978، يف جملة العربية. وخيلص املرء، بعد قراءة هذه الدراسة، إىل أن اليهود وصفوا يف النصوص 

األدبية العربية باملكر والبخل واخلبث وحب املال واخلديعة ليس أكثر.

قبل أن يغدو روائيًا.
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ثمة جانب آخر يمكن أن يتوقف أمامه املرء ملساءلة دور اخليال يف الرواية، وإسقاط جتارب معيشة 
بأمثلة عديدة،  آيت  أن  هنا  الفرتة. وأستطيع  تلك  الرواية وأجواء  وأجواء معارصة عىل شخوص 

ولكنني سأكتفي بمثال واحد.
يستحرض النص الشعري يف الرواية استحضارًا الفتًا، ويبدو ولع بعض شخوص الرواية بالشعر 
ممدوح  قرية  أهل  حياة  يف  حضوره  الرواية  يف  الشعري  النص  حضور  يقابل  أيضًا.  الفتًا  وترداده 
عدوان، ويقابل ولع بعض شخوص الرواية بالشعر والسرية الشعبية ولع ممدوح عدوان نفسه بالشعر 
وبالسرية الشعبية. وتسعفنا النصوص الفوقية املوازية يف تعزيز ما نذهب إليه. وجيدر هنا التوقف 
أمام املقابلة التي أجراها فيصل دراج مع ممدوح عدوان ونرشها يف الكرمل )  ع 2001/68 (.
يتحدث ممدوح عدوان عن الشعر وأجواء قريته ويعلمنا عن أهل القرية ومزجهم الغناء بالسكر 
بالشعر، ويذهب إىل أن العرق الذي ال خيلو منه بيت هو املسؤول، ربام، عن التعلق بالشعر والعتابا 
والقصيد والغناء والنكات. وال يرتبط الشعر باملناسبات، إذ يكفي جميء الشاعر لتنعقد السهرة يف 
الشعراء  نادرة ألهنا من اختصاص  فاملدائح  يقال،  الذي  الشعر  بيت يستضيفه. وحيدد طبيعة  أي 
املحرتفني، أو ارجتال أي كان ملجاملة ضيف أو رجل حمرتم ووجيه. والشعر احلارض هو شعر الغزل 
العريب  تعود إىل األدب  الفروسية، وترداد أشعار  بالقيم  تغنى  الدينية، وثمة  املوضوعات  وبعض 
البدوية األغاين، وال يفوت عدوان احلديث عن السرية الشعبية وحضورها،  القيم  القديم، ومتأل 

وكان يف طفولته يقرأ مقاطع منها بصوت مرتفع أمام من هم أكرب منه سنًا، بناًء عىل طلبهم.
ويستطرد عدوان يف حديثه عن الشعر وعالقته هو به. يذكر مثاًل أن األساتذة البعثيني املتطوعني 
كانوا يشتعلون محاسًا، وكانوا جيعلون الطلبة خيرجون يف مظاهرات سياسية، ويلقون عليهم قصائد 

تكون محاسية يف أغلبها من نظمهم.
ويكتشف فيام بعد أن الشعر يمكن أن يكون مادة سياسية، وعليه فقد توجه اهتاممه إىل أن يكتب 

شعرًا للتنديد بالظلم االجتامعي.
وإذا ما نظرنا يف الشعر وحضوره يف روايته » أعدائي « قلنا إن عدوان مل خيرج يف توظيفه الشعر يف 

الرواية عن اخلطوط الرئيسة ملا قاله. َوْلَنز:

يستخف الطرف ببعض شخصيات الرواية، ويقوم هؤالء إىل الرقص، ويرددون مقاطع 
شعرية ) ص 86 (، وحني يسكر مجال باشا نفسه يستخفه الطرب فيأخذ يكرر: 

بــدك  تســكر   وتغنـي
ارشب من عرق يني ) 175 (

وإذا كان أهل قرية عدوان، كام قال يف املقالة، يغنون، أحيانًا، أغاين قريبة من اللهجة الواقعية، فإننا 
نجده يرتك نعامن بلكند، وهو هيودي، يرتكه يف الرواية، يغني بلهجة عراقية:

نخل الساموة يقول طرتني سمرة
سلف وكرب فليت ما بّيي مترة
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وال ختلو الرواية أيضًا من أشعار الغزل واألشعار التي تتغنى بقيم الفروسية، األشعار التي متألها 
القيم البدوية. كان سميح، وهو شخصية عربية من شخصيات الرواية، ينهي السكرة دائاًم بالغناء، 
استيقظت  إذا   « عبارة  ولنالحظ  العيل.  أمحد  قصيدة  من  غنى  والبداوة  الفروسية  استيقظت  فإذا 
الفروسية والبداوة « التي يوردها السارد يف الرواية. إهنا قريبة من كالم عدوان يف املقابلة، ولعيل ال 
أخطئ حني أوحد بني عدوان والسارد الذي يبدو ساردًا كيل املعرفة وحارضًا يف الزمن الروائي، 

خالفًا لعدوان. لَِنَر األبيات التي ترد يف الرواية:

وسحبتها  من  بني  عرش تليت     تشـبه  سفينة  ببحر  وافق  هواها
حطيت رسجا  َع الظهر  شديت      حتى التصق بالصوت ظهرًا بحشاها
وسميت باسم اهلل، يظهر تعليت      نفرت  نفري  الظبي  تطلب   رباهـا

مواطن  يف  الرواية  يف  فيبدو  عدوان،  قرية  يف  حارضة  كانت  التي  الشــعبية  السـرية  حضور  أما 
ليفي ( و  ألرت  عديدة. ويامثل عدوان بني بطله عارف اإلبراهيم ودياب بن غانم، كام يامثل بني) 
الزينايت خليفة ويصبح أي ذكر لدياب أو أي أبيات ينطق دياب فيها، ذكرًا لعارف، وما تعرب عنه 
األبيات التي ينطق األول فيها يعرّب يف الوقت ذاته عن عارف. حترض أشعار من السرية اهلاللية يف 

الفصول:1، 4، 7، 9، 18، 21، 29، 31، 33، 34.

أشعارًا  الرواية  يف  نقرأ  مدحهم،  من  قصائد  املظاهرات،  يف  يلقون،  البعثيون  األساتذة  كان  وكام 
األتراك،  حكم  أيام  الناس،  يردد  حني   ،86 ص  يف  يرد  ما  ذلك  من  املتظاهرون.  يغنيها  شعبية 

السطرين التاليني:

منتظاهــر  مـا  منتخبـا عيشـه  بذلة  مـا  منحبـًا   
يـا  منرحـل  ع  أوروبا يــا  مّنـال   االســـتقالل 

وإذا كان عدوان نفسه اكتشف، فيام بعد، أن الشعر يمكن أن يكون مادة سياسية، وتوجه اهتاممه 
إىل أن يكتب شعرًا يندد بالظلم االجتامعي، فإنه يسوق لنا يف الرواية نامذج شعرية قاهلا أصحاهبا 
منذرين بالظلم السيايس واالجتامعي. ويبدو هذا واضحًا يف مواطن عديدة. يسوق عدوان، عىل 

لسان بعض شخوصه، بيتي الرصايف:

عجبت لقوم خيضعون لدولـة      يسـوسهم باملوبقات     عبيدها
وأعجب من ذا أهنم يرهبوهنا     وأمواهلم منهم ومنهم   جنودها ) ص 85 (

ويسوق أيضًا قول الشاعر:
أقداركم يف عيون الرتك نازلة        وحقكم بني أيدي الرتك مغتصب   ) ص 124 (
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العثامنية عىل الصحافة  الرقابة  الرقيب الصحايف حني تشتد  أبيات شوقي يف محلته عىل  وال يغفل 
يف فلسطني. وحني تصادر أرايض أهل غور بيسان من اليهود، ويشتكي األهايل دون أن جيدوا من 
ويورد  جريدته،  وإغالق  سجنه  إىل  تؤدي  أبياتًا  نصار  نجيب  ينرش  صاغية  آذانًا  العثامنية  السلطة 

عدوان هذه األبيات وهي:

إذا  جئت القرى ألفيت فيهـا
وطيـس  اجلـور يتقد   اتقادا
ترى فيها نساًء   حاســرات
جياع  اجلوف ال  يلقني زادا

أناديكــم  فهل منكم   جميب
ولكـن  ال  حيـاة  ملن ُينادى

بكيت وما عىل األوطان ملا
رأيت اجلور  فيها قد  متادى

السيايس  بالظلم  أيضًا،  ونرشها  تكرارها  يعيدون  ومن  فيها،  قائلوها  يندد  أشعار  أهنا  وواضح 
والظلم االجتامعي.

من املؤكد أن املرء يمكن أن يبحث عن حدود الواقع وحدود اخليال يف الرواية، وهو يعالج قضايا 
الرواية، وهي كثرية، وأن  البذاءة يف  ينظر يف مواطن  أن  املثال  وظواهر أخرى. يمكن عىل سبيل 
الضحك سمة من سامت حياة  أن  من  قريته  أهل  املقابلة، عن  قاله عدوان، يف  ما  مع  هذا  يقارن 

القرية، وأن النكت ال ختلو يف كثري من األحيان من بذاءة أو تطاول عىل املقدس.

          وقد يقول لنا ممدوح عدوان ما قاله عن التاريخ وحضوره وعالقته به:

فيه،  ما  لبعض  أو  له  بلغت درجة رفضك  فيه ومهام  اجلو وتكرب  تعيش يف هذا  » حني 
ستكتشف الحقًا أن التاريخ ) تاريخ صدر اإلسالم وبداية اخلالفة األموية ( كان يعيش 
معك، أو أنك كنت تعيش فيه. إن التاريخ ال يعود هنا معلومات يف كتب، بل هو حياة 

« ) ص 201 (.
 وقد يقول إن الزمن الكتايب أو املعييش هو امتداد للزمن الروائي، وأن ما كان حيدث يف القرية يف 
عام 1914 ما زال حيدث اآلن، وبالتايل فإن ما تظنه خيااًل ليس إال واقعًا. قد يقول هذا وربام يكون 
معه احلق، ولكن املرء، وهو يقرأ الرواية، يلحظ حضور الروائي وراء كثري من األقوال التي تنطق 

هبا الشخوص. وربام يقف دارسون آخرون أمام تلك األقوال ويسائلوهنا.
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  غالب هلسا: النص الموازي يف رواية 
» البكاء على األطالل«

دراسة في العنوان الرئيس والعناوين الفرعية  
وصلة هذه كلها بالجسد الروائي

إن   « حرت:  ناهض  يكتب   » عرفتهم  أدباء   … علموين  أدباء   « هلسـًا  غالب  لكتاب  تقديمه  يف 
شخصية غالب هلسا الفذة ومواهَبه العديدة … ال تظهر يف مكان واحد، كام تظهر هنا، وهو ما 
جيعل قراءَة هذا الكتاب مدخاًل رضوريًا لالقرتاب من هذا العمالق العريب … « )1( ويضيف: 
التي ال بد أن تثري يف عقول األدباء  » كذلك فإن يف الكتاب منجاًم لألفكار األدبية اجلديدة احلرة 

الشباب حشدًا من األمثلة الكربى وشهية البحث عن أدب جديد «)2(.
ومن يقرأ الفصل األول من الكتاب، وعنوانه » الزير سامل « يأخذ بصحة ما ذهب إليه حرت حني يقرأ 
رواية » البكاء عىل األطالل «، وأرى أن الفصل األول أفضل مدخل لقراءة الرواية. يقول هلسا: 
» كان سكان قريتنا ينقسمون إىل قبيلتني كبريتني: قبيلة إسالمية وأخرى مسيحية. قبيلة العوازم 
اإلسالمية كانت تنقسم إىل قبائل أصغر حجاًم. ويف الفرتة التي كنت أقرأ فيها سرية الزير سامل كان 
العوازم. ورغم أن  – بني قبيلتني من قبائل  – باحلجارة والعيص  هنالك خالف ومعارك حمدودة 
املعارك كانت تتم بني راجلني ال فرسان، ومل تستخدم فيها السيوف، ومل يقع فيها قتىل، ولكنني 

رأيت فيها صورًة حلرب البسوس «)3(. ويضيف:

» قبل أن أقرأ احلكاية كنت أصدر حكاًم عىل الناس من خالل حضورهم اآلين. أما بعد 
تاريخ  – دجموا يف  – يل  الناس  أن  ينتج عن ذلك   … تارخيهم  أراهم عرب  ذلك فكنت 

القرية ويف األساطري القديمة «)4(.
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ويذهب إىل ما هو أكثر من ذلك فيكتب:

» سرية الزير سامل أصبحت عندي بؤرة النقاط ملجموعة من الشخصيات األدبية ومفتاحًا 
التي تعيش مع  الرغبة يف االنتقام  اليوناين. إن تلك  لفهمها، كام كانت دلياًل يف األدب 
الشاب – الزير سامل – حتى موته، ومع الطفل يكرب ويقوى ساعده، وينتقم ألبيه كليب، 
رأيتها يف مقتل ) أغا ممنون ( وانتقام ) أورست ( و ) ميديا (. األغلب أن هذه األساطري 
اليونانية نشأت يف ظرف اجتامعي شبيه بالظرف الذي دارت فيه حرب البسوس «)5(.

إن ما يراه غالب هلسا هو ما كان يقوم به سارده وبطله خالد يف » البكاء عىل األطالل «، وهو ما 
قامت به أيضًا عزة حني رأت نفسها يف املرأة املرصية الفرعونية منذ سبعة آالف عام.

ال أدري إن كان ثمة دراسة أنجزت، من قبل، تناول صاحبها فيها العنوان يف روايات غالب هلسا 
بعامة أو يف روايته » البكاء عىل األطالل « بخاصة. والدراسات واملقاالت التي قرأهتا عن الروائي 
وأدبه)6(، وهي غيض من فيض، وسأشري إليها يف هناية الدراسة، حثتني عىل الكتابة حتت العنوان 
املدرج، علني أقدم قراءة جديدة لعمل من أعامل الروائي. وكنت أرغب يف أن أكتب عن عنوان 
رواية اخلامسني أيضًا)7(، ولكنني عزفت عن ذلك، ألنني رأيت أن رواية » البكاء عىل األطالل « 
تكفي ألن أقدم دراسة مستقلة عنها. وحني قرأت كتاب الدكتور بسام قطوس » سيمياء  العنوان 
«)8( الحظت أنه أشار إىل الرواية، ولكنه مل خيصص هلا جزءًا خاصًا ليدرس عنواهنا بالتفصيل، 
حُيِْل القارئ إىل دراسات أخرى تناولت العنوان يف هذه الرواية. يكتب د.  والحظت أيضًا أنه مل 

بسام عن الرواية ما ييل:

» وينجدل الزمان باملكان يف كثري من عنونة الرواية العربية كام عند غالب هلسا يف » البكاء عىل 
األطالل « أو عند مجال ناجي يف » الطريق إىل بلحارث « أو عند حنا مينه يف » القطاف «)9(.

وهكذا يلتفت إىل هذه الرواية، دون غريها، من روايات هلسا، ولكن كام ذكرت، دون أن خيوض 
فيها بالتفصيل.

وسأحاول  الفرعية،  العناوين  وسأتناول  الرئيس،  للعنوان  مفصلة  قراءة  الدراسة  هذه  يف  سأقدم 
أعالج  أن  بعد  الفرعية،  العناوين  حتت  رسدية  كتابة  من  يدرج  وما  الرئيس  العنوان  بني  أربط  أن 
تليها، علني أتوصل إىل غري ما يبدو عليه ظاهر  التي  بالكتابة الرسدية  الفرعية وصلتها  العناوين 
العناوين الفرعية والعنوان الرئيس وصلة هذه ببعضها، إذ تبدو صلًة مفككة، تبدو أجزاء الرواية 
وكأن ال رابط بينها، وكأنام الرواية شتات موضوعات مجعتها دفتا كتاب. إن املرء حني يلقى نظرة 
أوىل عىل عنوان الرواية الرئيس وعناوينها الفرعية سيتساءل عن الصلة بني عناوين مثل » الوقوف 
عىل األطالل « و« مجلة اعرتاضية » و« الرعب وراء الباب « و » البحث عن مجال الدين األفغاين «. 
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ولكنه حني يقرأ النص قراءة ثانية وثالثة، حني يسأل نفسه من جديد عن الصلة بني هذه العناوين، 
قد جيد بينها رابطًا وصلة، وأن الرواية ليست جمرد موضوعات شتيتة مجعها غالف كتاب.

اآلن،  إليه  ألتفت  ما  إىل  ألتفت  أكن  ومل  عامًا،  عرشين  قبل  الرواية،  هذه  شـخصيًا،  قرأت،  لقد 
وأظن أنني، يومها، تسـاءلت عام يربط بني أجزاء هذه الرواية غري سـاردها الذي يقص عن بطلها 
خالد الذي أظن أنه هو غالب)10(، خالد الذي ال يذكر اسمه إال يف ص175 - أي قبل هناية 
الرواية بصفحات قليلة. وقد توقف قارئون كثر)11( أمام ظاهرة حضور غالب يف رواياته وصلة 
هذه بعضها ببعض، وإن كان توقفهم توقفًا عابرًا. وأظن أن إنجاز دراسة حول إشكالية املؤلف 

والراوي والبطل يف روايات غالب هلسا جديرة بأن تنجز إن مل تكن أنجزت فعاًل.

قراءة بدئية للعنوان الرئيس:
يقرأ املرء عىل غالف الطبعة األوىل للرواية اسم املؤلف والعنوان الرئيس وكلمة » رواية « التي حتدد 

جنس الكتاب، ويقرأ أيضًا اسم دار النرش)12(.

سيقرأ  أنه  إىل  القارئ  ذهن  انرصف  لربام  النارش،  أو  املؤلف  أدرجها  التي   » رواية   « كلمة  ولوال 
دراسة يتناول صاحبها فيها ظاهرة الوقوف عىل األطالل يف القصيدة العربية. حقًا إن غالب هلسا 
الشعر  تناول يف قسم منها  نقدية عديدة  ناقد كتب دراسات  أيضًا  بالدرجة األوىل، ولكنه  روائي 
اجلاهيل)13(. وإذا كانت كلمة رواية رصفت الذهن عن أن الكتاب ليس دراسة علمية لظاهرة 
أدبية فإن تصدير الكاتب روايته بمقتطفات من معلقة امريء القيس سيوقعه من جديد يف حرية 

جديدة. يصدر هلسا روايته باألبيات التالية من معلقة امريء القيس:

لدى ســـــمرات احلي ناقف حنظل كأين غداة البني يوم حتملــوا  
فهل عند رســــم دارس من معول وإن شــــــفائي عربة ُمهراقة  

وجارهَتــا أم الرباب بمأســـــــــــل  كدأبك من أم احلويرث قبلهــا 
نســـــيم الصبا جاءت بريا القرنفل إذا قامتا تضوع املسك منهام  
بـه الذئب يعوي كاخلليـــــع املعّيل وواٍد كجوف العري قفر قطعته  
قليل الغني إن كنت ملا مَتَّـــــــــَول فقلت له ملا عوى أن شـــاننا  

ومن حيرتث حرثي وحرثك هيـزل كالنا إذا ما نال شـــــيئًا أفاته  

 وهي األبيات 4 و 6 و 7 و 8 و 49 و 50 و 51 كام وردت يف رشح املعلقات السبع للزوزين)14( ورشحها:

-  كأين عند سمرات احلي يوم رحيلهم ناقف حنظل/ وقفت بعد رحيلهم يف حرية وقفة جاين 
احلنظلة ينقفها بظفره يستخرج منها حبها.
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-  وال طائل يف البكاء يف هذا املوضع، ألنه ال يرد حبيبًا وال جيدي عىل صاحبه بخري، أو ال أحد 
يعول عليه بخري.

-  عادتك يف حب هذه كعادتك من تينك – أي قلة حظك من وصال هذه ومعاناتك الوجد هبا 
كقلة حظك من وصاهلام ومعاناتك الوجد هبام.

-  إذا قامت أم احلويرث وأم الرباب فاحت ريح املسك منهام كنسيم الصبا إذا جاءت بعرف 
القرنفل ونرشه.

-  ورب واد يشـبه وادي احلامر فـي اخلالء، من النبات واإلنس أو يشـبه بطن احلامر … طويته 
سريًا وقطعته، وكان الذئب يعوي فيه من فرط اجلوع كاملقامر الذي كثر عياله ويطالبه عياله 

بالنفقة وهو يصيح هبم وخياصمهم إذ ال جيد ما يرضيهم به.
-  إن شأننا أننا نطلب الغنى طوياًل ثم ال نظفر به إن كنت قليل املال كام كنت قليل املال.

-  كل واحد منا إذا ظفر بيشء َفّوته عىل نفسه، أي إذا ملك شيئًا أنفقه وبذره، ثم قال: ومن سعى 
سعيي وسعيك افتقر وعاش مهزول العيش.

فنيًا  تعد معاداًل  األبيات دون غريها؟ وهل  ملاذا صدر هلسا روايته هبذه  ابتداء،:  املرء،  ويتساءل 
– عالقات مع بعضهن.  – أي خلالد  خلالد بطل الرواية وعالقته بالنسوة الاليت تعددن، وكان له 
هل خالد هو امرؤ القيس املعارص؟ وهل رأى هلسا يف ما يبدو عليه امرؤ القيس، يف هذه األبيات، 

صورة ملا يبدو عليه خالد يف الرواية.

 من الذين رحلوا وتركوا خالدًا يف حرية؟ وما جدوى بكائه؟ وهل سريد بكاؤه اخلري له؟ وما حظه 
ينظر خالد إىل رائحة هذه  مع هذه وتلك؟ وهل حظه مع األخريات كحظه مع األوىل؟ وكيف 
الذئب؟ وإذا كان  القيس وخالد هو  امرؤ  السارد هو  الرواية؟ هل  الذئب يف  وتلك؟ ثم من هو 
السارد وخالد يف الرواية شخصًا واحدًا، فهل ُيَعدُّ امرؤ القيس والذئب شخصًا واحدًا؟ وهل جرد 
امرؤ القيس من شخصه ذئبًا خياطبه؟ وما الذي يطلبه خالد وال يظفر به؟ وما الذي يظفر به ثم 
رسعان ما يفوته عىل نفسه ليفتقر ولكي يعيش مهزول العيش؟ هل هو عالقته باملرأة التي يتعرف 
إليها ثم رسعان ما يفرتقان، كام افرتقت عزة عنه ثالث سنوات لتعود وتلتقي به وليفرتقا من جديد؟

ماضيهم.  الرواية عىل  كثريين يف  بكاء  يوازيه، كام سيتضح،  األطالل  القيس عىل  امرئ  بكاء  إن 
ولعل ما جيدر ذكره هنا هو  سبب البكاء عىل األطالل.

 ثمة رأي البن قتيبة يفصح فيه عن سبب الوقوف عىل األطالل وبكائها، وقد التفت إليه  دارسون 
كثريون، ومنهم – مما هو متناول بني يدي – د. عبد املالك مرتاض يف دراسته » بنية الطلليات يف 

املعلقات ) قراءة أنثروبولوجية سيميائية لطللية امريء القيس ()15( يرد يف دراسة مرتاض:

ووصف  الديار،  بذكر  القصائد  مقّصدي  ابتداء  لعلة  القدماء  النقاد  نّبه  فقد  وإذا   «  
ومزايلة  عنها،  أهلها  حتّمل  ويشكون  لدهيا،  يبكون  الربوع  عىل  والوقوف  الدمن، 
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من  فيها  به  نعموا  كانوا  وما  املوايض،  واألزمان  اخلوايل،  األيام  فيذكرون  إياها  األحبة 
بتبادل  وإما  والرتوات،  بالنظرات  إما  الواقفات:  احلبيبات  مع  السعيدات،  اللحظات 
منهم  فتذرف  ذلك  كل  يذكرون   … منهن  ذلك  من  أكثر  بنيل  وإما  احلديث،  أسقاط 
العيون تذرافا، وهتيم هبم الصبابة، وترتعش يف أعامقهم العواطف، وتلتعج يف قلوهبم 
املشاعر، فينهال عليهم الشعر اجلميل اهنيااًل، كام تنهال من أعينهم الدموع الغزار حتى 

تبل حماملهم«)16(.

إن كان هناك ثمة صلة بني  أدرج حتتها  بام  الفرعية وصلتها  العناوين  أعالج  ولسوف يتضح وأنا 
األيام اخلوايل،  فيذكرون   « التي صدر هبا هلسا روايته وأبطال روايته، وستظل عبارات  األبيات 
دائم،  حضور  ذات   »  … السعيدات  اللحظات  من  فيها  به  نعموا  كانوا  وما  املوايض،  واألزمان 

َر ويتذكر يف جسد الرواية حضورًا الفتًا. وسيحرض الفعل َتَذكَّ

ولئن كان » البكاء عىل األطالل «، مقرتنًا باألبيات السـبعة من معلقة امريء القيس، يذكر القاريء 
املطلع عىل الشـعر اجلاهيل بظاهرة الوقوف عىل األطالل واقتداء الالحق بالسـابق هبذه الظاهرة، 
فإنه أيضًا يذكره بموقف أيب نواس من ظاهرة البكاء عىل األطالل. وكان أبو نواس، يف كثري من 
بااللتفات  ينصحهم  أشقياء، وكان  ويعتربهم  األطالل  يقفون عىل  الذين  أولئك  قصائده، هيجو 
إىل احلياة املعارصة بام حتتوي عليه من مخر وخبز ونضارة. وسـيتذكر قاريء الرواية، وهو يقلب 
صفحاهتا، ويقرأ عن خالد وصديقاته، أبا نواس مرارًا حتى ليظن املرء أن خالدًا نصري أليب نواس ال 
المريء القيس، وحتى ليذهب إىل أن غالب هلسـا وجب أن يصدر روايته بأبيات من أشـعار أيب 
نواس أيضـًا. ثمة حنني إىل املايض، ولكن ثمة انغامس يف احلارض. ثمة تذكر المرأة ما، وثمة إقبال 
الفت لشـرب ) الرباندي (، وما بني هذين يبدو خالد/غالب موزعًا عىل ماٍض وحارض. إنه مثل 
امريء القيس يف حنينه إلـى املايض، ولكنه أيضًا مثل أيب نواس يف االنغامس بملذات احلياة املتاحة له.

جسد النص:
 تتكون الرواية من أربعة أجزاء، يتكون كل جزء من عدة أقسام، ويمكن تبيان ذلك عىل النحو التايل:
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ا قراءة في العناوين الداخلية وصلتها بالعنوان الرئيس:

الجزء األول:

 » املهباش  إيقاع  العنوان األول »  يتكون اجلزء األول، كام الحظنا، من أربعة عناوين. نقرأ حتت 
لسارد غري حمدد اهلوية، ويبدو كيل املعرفة، عن شخص ال حيدد اسمه يزور بيت صديق متزوج من 
سلمى وله طفلة اسمها كوثر، ويبدو الصديق والشخص مثقفني هلام ذوق فني وهيتامن بالسياسة، 
ويبدو الشخص أكثر ذوقًا من صديقه، يتضح هذا من خالل تدخل الشخص يف ترتيب لوحات 
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ال  فيام  فتتاميل،  الطاولة  عىل  هلا  يدق  كوثر،  الطفلة  الشخص  ويالعب  البيت.  يف  التشكييل  الفن 
يعجب هذا األب،  وتبول الطفلة عىل نفسها فتبلل الشخص الزائر.

 يسرتجع الشخص الزائر، وهو يف البيت، طفولته يف قريته وما حدث معه ذات مرة. ولكنه قبل هذا 
حين إىل ماض بعيد، ماضيه، وتتكرر كلمة الذكرى يف الصفحتني األوىل والثانية من هذا املقطع مرارًا:

 » تصحو الذكرى « و » توغل يف الذكرى « و » انكشف الغطاء عن بئر الذكريات « و » 
إنه اآلن يمتح الذكرى متقصدًا « و » تسارع اإليقاع، حماورًا، مبتعثًا صور املايض البعيد 
« و » أصبحت الذكرى جمرد مساحات من األرض البيضاء املشمسة *. ) ص 8 و ص 9 (
يذكره هذا اجلو األرسي بأرسته، ويذكره مشهد األم وهي تغري مالبس طفلتها، بعد أن بالت عىل 

نفسها، بام حدث معه يف الطفولة:

اختفت،  ثم  اللحظة،  املايض واخرتقت  اندفعـت مـن  البـرق  » طعنـة حادة كوميض 
تعرب  وأخذت  اخلارجية  احلجرة  زاوية  من  أطل  أمه  وجـه  فأوجعته،  قلبه  هبـا  اختلـج 

احلوش …«) ص 10(.
» وتذكر فجأة وهو يعرب بني مجع النساء ليصل إىل أمه ويأخذ منها املفتاح، ومتد املرأة 
الشابة يدها وجتذب بنطلون البيجاما إىل أسفل، معرية إياه أمام مجعهن ……. قالت 
الشابة: انظرن، ها هو قد أصبح رجاًل » وصاحت امرأة أخرى متظاهرة بالغضب: « هل 

أعجبك الوقوف بيننا وأنت هكذا، هيا اميض «.) ص 16(

كأنه هنا، من خالل الذاكرة، يقف عىل األطالل ويتذكر األحبة، يتذكر أمه ونساء القرية وإيقاع 
املهباش فيها، وربام جاز لنا أن نذهب إىل ما هو أبعد من ذلك ونقول إنه يرى نفسه امتدادًا المريء 

القيس، وإذا كان األخري يف معلقته قال:

كالنا إذا ما نال شيئًا أفاته

ومن حيرتث حرثي وحرثك هيزل

فإن خالدًا الذي كان له أم أفاهتا وغدت أحواله يف الغربة صعبة وقاسية. وكام يتذكر امرؤ القيس 
اخليول  صهيل  أيضًا  ويتذكر  بل  أيضًا،  وعطرهن  القرية  نسوة  خالد  يتذكر  وعطرهن،  النسوة 
األصيلة وهي تدق األرض بأقدامها واقفة يف احلوش الواسع املسور)ص 8 (، لكان أجواء قرية 

خالد ال ختتلف عن أجواء امريء القيس. وقبل أن ينتهي هذا القسم بأربعة أسطر نقرأ:

 » كانت الطربيزة اخلشبية – السوداء عىل يساره، وعىل الفور، وعيناه عىل الطفلة أخذ 
يدق اإليقاع. كانت لوعة الذكرى تعرص قلبه«) ص 20(.
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التي  الذكرى  هي  األغنية  هذه  وتكون   ،» العبيط  أغنية   « الثانـي  القسـم  إىل  القسـم  هذا  يقود   
تعرص قلبه- قلب خالد. يتذكر هنا خالد أجواء قريته أيام األعراس. يتذكر أمه وطفولته والديوان 
والرجال واألبله عطوة- لعله هو – ترسل إليه أمه حني خيتفي ليعود إليها، خيفي رأسه إىل األمام 
وخيبط األرض بقدمه اليمنى …. مؤقتًا حركة جسده مع دقات املهباش، وهو يقول:« جرن عمي 

أبو رحل يقول: بياع البيارق طل، بياق البيارق طل، بياع البيارق طل « ) ص 24 (.

هذه هي أغنية العبيط.

هنا يمكن أن نالحظ صلة هذا القسم بالذي سبقه. كان وهو يف البيت يدق عىل الطرابيزة، وكانت 
الطفلة كوثر ترقص. ويوم كان يف القرية سمع إيقاع املهباش وكان الطفل / األبله / العبيط يرقص. 
لكان القسم الثاين هو أطالل خالد التي يبكي عليها يوم غدا كبريًا. ثمة حركة تذكر بحركة، وثمة 
فمقابل ضحك  يذكر بضحك،  بل وثمة ضحك  بطفل،  تذكر  برقص، وثمة طفلة  يذكر  رقص 

سلمى أم الطفلة نقرأ عن ضحك املرأة اجلميلة ثرية) ص 24 (.

يدرج القسـم الثالث من اجلزء األول حتت عنوان » رثاء عائشة بنت طلحة «، وأول ما يثريه الدارس 
مـن تسـاؤالت هو ما صلة عائشـة بنت طلحة بام يقصه خالد الذي يقيم يف القاهرة، يف فرتة تبدو 
غيـر حمددة زمنيًا بالضبط وال نعرف الزمن الروائي إال من خالل ورود أسـامء مثل ) نيكســون( 
الرئيس األمريكي. هنا نصغي إىل صوت خالد نفسه، وال نقرأ كالم الراوي عنه، وهذا حتول يف 

الرسد يتكرر يف القسم الثاين من اجلزء الرابع » عزة تتحدث«.

يفتتح هذا القسم باألسطر التالية:

   نمت، وأنا مفعم بعائشة بنت طلحة، قرأت عنها يف كتاب األغاين، وفكرت وحلمت 
هبا كثريًا قبل أن أنام ……..«.

و

» يف الليل نبهني رعب أصم ال مصدر له. صحوت، وعىل التو تذكرت أن عائشة مل يعد 
هلا وجود. لقد حتول ذلك اجلسد الباذخ املتوقد باحليوية والرغبة واحلب إىل تراب وعظام 

نخرة هشة …« ) ص 25(.

لكأن ثمة عالقة بينه وبني عائشة انتهت بالفقدان، وهذا ما جعله يرثيها ويقف عىل أطالهلا. هنا 
يمكن أن نلحظ الصلة بني ما يرد حتت عنوان هذا القسم وعنوان الرواية, ولكننا أيضًا يمكن أن 
نلحظ ما هو أكثر من ذلك. يورد أنا املتكلم / خالد قصة عائشة بنت طلحة وغريها مع الرجال 
يف زمنها، ويأيت عىل مجال هذه وفحولة زوجها يف الفراش، ويذكر قصة رضهتا رملة بنت عبد اهلل 
بن خلف، وتتشهى األخرية جسد عائشة، ومع أهنا دفعت ألفي درهم جلارية عائشة حتى مكنتها 
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اجلارية من رؤية جسد عائشة، إال أهنا متنت لو أهنا دفعت أربعة آالف درهم ومل تره – أي جسد 
عائشة – فقد ذكرها جسد عائشة بام هي عليه من شيخوخة حتى قالت: » ماذا أبقت األيام مني؛ 
األنوثة  وتلك  الفاره،  عائشة  جسد  ترى  وهي  ولكنها  وسيلة،  بكل  الفناء  عامل  تقاوم  وأخذت 
العارمة املمنوحة لزوجها أدركت أنه مل يبق هلا أمل. وينتهي هذا املقطع بالسطرين: « لقد أصبحت 

مع املوت يف مواجهة مبارشة، فأطلقت رصختها البائسة: لوددت أين مل أرها« ) ص 32 (.

        إن هذه الرصخة هي من باب الوقوف عىل األطالل وبكاء األحبة / بكاء اجلسد.

وربام يتساءل الناقد وهو يقرأ هذا القسم والقسم الذي يليه إن كان غالب هلسا ملاًم، وهو يكتب 
نصه، بخصائص النص املكتوب،  وهو، كام ورد تعريفه يف » دليل الناقد األديب)17( « نص مفتوح  
تأوياًل  يقتيض  وينتجه. وهو  يكتبه  أن  قراءة  القاريء يف كل  يستطيع  بعد حداثي، كتب حتى  ما 
وإحاالت  ومرجعيات  مقتطفات  من  يتألف  أنه  سامته  ومن   … قراءة  كل  عند  ومتغريًا  مستمرًا 

وصدى أصوات خمتلفة ومن لغات ثقافية متباينة … «.

  ويبدو القسم الرابع قاباًل لتأويالت عديدة، ويبدو وكأنه ال صلة له بالرواية إال من خالل تذكر 
الراوي قصة الراسبي التي تبدو مثااًل يتطلع إليه املثقف املعارص)18(. ختتلط يف هذا القسم األزمنة، 

زمن الراسبي، وزمن الراوي/املروي عنه إذا ذهبنا إىل أهنام شخص واحد.

العدل  لتحقيق  السالح  بد من محل  أن ال  الراسبي مفكر من مفكري اخلوارج يدرك  الوازع  أبو   
ويسخر منه الصيقل الذي حيارب مع اخلوارج لكي يعيش عىل الرغم من عدم قناعته بام يقدمون 
نافع بن األزرق  يقتل. ويسلك  أن  املفكر يمكن  أن  الذي ال يظن  الصيقل  الراسبي  عليه، ويقتل 
الذي كان ينّظر وال يفعل، يسلك سلوك الراسبي فيحارب ويموت. إن القصة يلخصها العنوان 
» الراسبي يشرتي اجلنة «، ولكن السؤال الذي يلح عىل القاريء هو: ما صلة هذا القسم بعنوان 
الرواية؟ هل يدعو الراوي أو البطل إىل رضورة أن يسلك املثقف املعارص مسلك الراسبي ونافع 
بن األزرق، وأال يظل موضع سخرية من املقاتلني الذين يرون أن املثقف حني حيمل سالحًا يبدو 
منظره مضحكًا؟ إذ ما الذي سيفعله هبذا السالح؟ هل كان غالب هلسا يرى يف الواقع شخوصًا 
عىل شاكلة الراسبي ونافع؟ هل كان هذان قناعني ليس اكثر؟ إن الدليل عىل هذا يبدو واضحًا يف 
العبارات التي ترد عىل لسان السارد،  حيث يسقط هذا كلامت معارصة عىل سلوك الراسبي وابن 

األزرق، وهو ما يبدو، عىل سبيل املثال، يف قول السارد:

 » كيـف يعالـج املثقف ذلك اخلالف القديـم بني النظر والعمل، بني الكلمة والفعل « ) ص 34( 
و » وأدرك – نافع بن األزرق األكذوبة التي تتخفى وراءها « خدعة اللحظة املناسبة » فاستبدل 
بلسانه صارمًا وقامت حرب الطبقات « ) ص 36 (. إن  عبارة حرب الطبقات عبارة معارصة، وال 
أظن أن املؤرخني  القدامى استخدموها، وال أظن أن نافع بن األزرق والراسبي كانا يمهدان حلرب 
طبقات، ولربام يمكن  التساؤل: هل وقفة هلسا أمام قصة الراسبي ونافع بن األزرق هي رضب 
من الوقوف عىل أطالل املايض، عىل فكر املايض؟ وسنلحظ أن الراوي يعود يف صفحة 140 من 
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الرواية ليذكر الراسبي.

الجزء الثاني

يفتتح اجلزء الثاين بعنوان فرعي هو الوقوف عىل األطالل، ويبدو ذا صلة واضحة بالعنوان الرئيس 
حيث  الثاين  القسم  يف  سنلحظه  ما  وهو  البكاء،  إىل  يؤدي  قد  األطالل  عىل  الوقوف  إن  للرواية. 

العنوان هو البكاء عىل األطالل الذي هو عنوان الرواية الرئيس، كام أرشت غري مرة.

ويثري املرء وهو يقرأ العنوان أسئلة عديدة أوهلا: من هو الذي يقف عىل األطالل هنا؟ وبخاصة 
أن القسمني الثاين والثالث من اجلزء األول، كام الحظنا، يدوران حول شخصيات تارخيية منتزعة 
من املايض البعيد حيث كانت عادة الوقوف عىل األطالل يف الشعر ما زالت قائمة. هل الذي يقف 
عىل األطالل هنا هو شاعر جاهيل أم شاعر إسالمي أم شاعر أموي، أم أنه شاعر عبايس يقف عىل 
األطالل ليسخر من الذين وقفوا عليها؟ ومن األسئلة التي يمكن أن تثار أيضًا السؤال التايل: هل 
سأقرأ رأيًا عن ظاهرة الوقوف عىل األطالل، كام قرأت قبل قليل عن عائشة بنت طلحة والراسبي؟

 جييب جسد النص عن األسئلة، ويزيل اللبس الذي قد يتشكل من القراءة األوىل، وحني يرشع 
املرء يف القراءة يقرأ لسارد يروي عن آخر يقيم يف مرص، ويتذكر هذا األخري، وهو خالد طبعًا، ما 
حدث له يف طفولته مع الراعية البدوية. إنه يف مرص يقف عىل أطالله اخلاصة. ويتكرر الفعل يتذكر 

هنا، كام يف الرواية، مرارًا:

 » يسـتعيد ما حـدث مع الفتاة البدوية، يصوغه من جديد حمواًل إياه إىل حلم يقظة «. ) ص 46 (.

يتجدد حلم اليقظة وقد أخذ مسارًا ثابتًا. إن زمن اللقاء الذي مل يتم مع الفتاة البدوية سيظل دائاًم 
جيد منفذًا إىل أحالم اليقظة « ) ص 46 (.

وقبل هذه:

وآخر  آن  بني  تنفجر  كانت  أهنا  رغم  غامضًا،  كان  وجهها  أن  بدهشة  اآلن  يتذكر   «
بالعصا بعيدًا وأحاطت جسده بذراعني قويني، وأخذت تضغط  بالضحك، ثم ألقت 

ثم قبلته …« ) ص 45 (.

يسـرتجع  احلالية،  إنه، يف وحدته  البدوية،  بالفتاة  مقترصًا عىل عالقته  الطفولة  اسـرتجاع  وليس 
أجواء القرية، ويسـاعده عىل هذا شـرب الروم وتناول القهـوة التي تذكره بالقهوة يف قريته:

» الروم يفتح مسارب مغلقة يف صدره وطعم القهوة عتيق أليف. انفعاله حتول إىل إيقاع 
الفرسان  حكايات   ( الرجال  وجملس  الدار  إليه  تعود  القديم.  اإليقاع  ذلك  كان   …



99عادل األسطة

الرعب:  حكايات   ( منغومة  ثرية  النساء  وأصوات  الربابة  وحلن  واألشعار  واحلب 
األشباح واألرواح الرشيرة ونذر املوت(. ) ص 44 (.

وهنا، وهو يغيل القهوة يف منزله، يتذكر، وهو يرى فقاقيع املاء، أبا نواس وأشعاره. ونعرف جيدًا 
أن أبا نواس شـاعر اقرتن اسـمه بشـرب اخلمر والسـخرية من الذين يقفون عىل األطالل.

 يقود عنوان » الوقوف عىل األطالل « إىل العنوان الرئيس » البكاء عىل األطالل «. ويوضح هذا 
العنوان ما مل يفصح عنه العنوان األول بجالء. إن الوقوف عىل األطالل ال يبعث السـعادة لدى 
الواقف عليها، وإنام يسـبب له البكاء. ويف هناية : البكاء عىل األطالل  يقول خالد:« مل يعد هذا 

العامل عاملي «. ثمة فقدان وثمة خسـارة والسـؤال هو: ملاذا مل يعد هذا العامل عامله؟

الثانية قبل أن يعرف األوىل،  العنوان عن خالد وعالقته بعزة ونادية. وكان عرف  نقرأ حتت هذا 
وكلتامها مثقفتان. وكلتامها يامرس احلب معهام، ولكن ثمة فرق بينهام، فعزة متنحه اجلسد وال متنحه 
املودة واحلنان، وكانت نادية متنحه هذين، وحياول باستمرار أن يرشح لعزة أن احلب ليس اجلنس 

فقط إنه أيضًا املودة واحلنان. وعامل عزة هذا يذكره دائاًم بنادية التي كان عرفها يف اخلمسينات.

 وتبدو نادية أكثر جرأة من عزة. حني يسري مع عزة طالبة األدب اإلنجليزي ويقرتب املساء ترتكه 
وال تدعوه إىل منزهلا، أما نادية فكانت أكثر جرأة، وكانت تدعوه إىل بيتها، وهذه كانت أكثر صمتًا، 

يف حني أن عزة تبدو ثرثارة.

ولكنه  بالواقع  إحساسه  يستعيد  أن  حياول   :1956 عام  السويس  قناة  معارك  هنا  خالد  ويتذكر   
ينفلت منه، يترسب امليدان وحشد الطلبة إىل ذلك املعسكر البعيد يف منطقة القنال. »هل يعود للحياة 
بعد ذلك املوات الطويل ؟ » ) ص 51 (. إنه هنا يتذكر، بعد مرور عرش سنوات عىل األحداث، 
عامل النشاط والفعل واملقاومة، وهو عامل يغاير عامله اليوم حيث يبدو عامل اليوم عامل موات طويل.

  وسنجد  الفعل » يتذكر « أو » يفكر يف « يتكرر هنا مرارًا. إن الذكرى حارضة حضورًا الفتًا، وألن 
املايض يبدو يف نظره أمجل من احلارض نجده يبكي ماضيه الذي هو أطالله.

هل يختلف تذكر خالد نادية عن تذكر امريء القيس أم الحويرث ؟

يفتتح القسم الثالث » الشعور بالذنب « بعبارة وحياول أال يتذكر ذلك، ولكنه يلح عليه » ) ص 
التي عاشت معه يف شقته دون  ابتداًء رمحة  يتذكر  بالذنب.  الشعور  لديه  يولد  يتذكره  57(. وما 
زواج، وكانت عرفت رجااًل، من قبل، لكنها ارتاحت إليه ووافقت عىل أن تكون عالقتهام حرة 
الذين  أصدقاءه  حتب  ال  البوليسية  الروايات  قراءة  علمها  التي  هذه  وكانت  رشعي.  رابط  دون 
يزورونه يف شقته، ألهنم – كام تقول هي – ال حياولون إرشاكها يف نقاشاهتم،  يف حني، كام يقول 
أعامله. وتغضب  الرغم من  السارد، كانوا حياولون ذلك. وتكون عالقته هبا عالقة جنسية، عىل 
رمحة منه ذات يوم وتغادر شقته، ويراها بعد فرتة، وقد حتولت إىل مومس تقريبًا. هنا يشعر بالذنب.
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» كان حيكي قصة رمحة لكثريين ويصغي لتعليقاهتم بشغف، ساعيًا إلزالة شعوره بالذنب نحوها، 
وإذا بيشء حيدث أحّل حبًا جديدًا يف قلبه وأزال كل أثر لرمحة « )ص 71(.

وتكون قصة رمحة التي رواها لعزة فاحتة عالقة جديدة مع هذه. حتت هذا العنوان نقرأ أيضًا عن 
عالقة املروي عنه / خالد بامرأة ثانية أقامت فرتة يف لبنان مع رجل خدعت به، وحتولت إىل مومس 
فاضلة – وهذه الفكرة شغلت تفكري غالب هلسا وكتب دراسة عنها نرشها يف أحد كتبه -)19(، 
وحتن هذه املرأة، وهي معه، حتن إىل لبنان. يغدو لبنان فردوسًا مفقودًا تتمنى أن تعود إليه. وهي 

تصنع الشاي يف الشقة، عىل البوتوغاز، تتذكر الشاي وهي تصنعه، يف لبنان، عىل احلطب:

»  تتذكر ذلك البيت ونار احلطب والعاصفة والثلج. ترغب بجنون أن تعود إىل ذلك املكان، تريد 
أن تعود إىل ذلك، سـوف تفعل ذلك بقينًا، ليس مع ذلك اآلخر، ولكن معه هو » ) ص 75 (.

أن حتلم كطفلة.  املرأة: »كانت تستطيع  فيتذكر هذه  تقيم يف شقته وحيدًا  الذي  املروي عنه  وأما 
يتذكر اآلن، وهو يتلوى عىل الرسير بشوق خمبول إليها، يتذكرها جالسة عىل طرف الكنبة يف شقته، 

وقد تركزت عيناه عىل ركبتيها العاريتني، يتذكر اخلجل واإلرباك …« ) ص 74 (.

هذا  وصلة  به  حتته  يندرج  الذي  الرسد  صلة  وتبيان  الرواية  أقسام  من  قسم  كل  تتبع  أن  ويبدو   
وتبيان  فرعية  عناوين  ثالثة  أمام  بإجياز  الوقوف  يمكن  ولكن  استطرادًا،  يبدو  الرئيس،  بالعنوان 

صلتها بالنص:

1-  البحث عن مجال الدين األفغاين.
2-  مجلة اعرتاضية
3-  عزة تتحدث.

الجزء الثاث:

يرد ذكر اسم مجال الدين األفغاين يف العناوين الفرعية ثالث مرات يف اجلزء الثالث » البحث عن 
« و » مواصلة البحث عن « و » لقاء مع … «، وربام يثري املرء هنا السؤال الذي  أثاره وهو يقرأ 
مقطعي » رثاء عائشة بنت طلحة و « الراسبي يشرتي اجلنة » وهو: ما صلة مجال الدين األفغاين 
الدين  مجال  فيه  عاش  الذي  القرن  غري  قرن  يف  يعيش  معارص  مثقف  عن  تتحدث  التي  بالرواية 

األفغاين «)20(.

 يطلق اسم مجال الدين األفغاين عىل مقهى من مقاهي مدينة القاهرة. ويتساءل القاريء عن السبب 
الذي يدفع خالدًا للبحث عن األفغاين، علاًم بأن هذا ميت إال يف الكتب، وبالتايل فإن البحث عنه 
حيًا يبدو مستحياًل إاّل إذا كان هناك شخص آخر اسمه مجال الدين األفغاين ما زال عىل قيد احلياة.

حني يغادر خالد باحثًا عن األفغاين يكون يف بيت صديق يعامل طفلته كوثر معاملة مهينة. فهل 
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بحث عن األفغاين ألنه شكل ظاهرة متقدمة يف جمتمع متخلف؟

يتصور خالد، وهو يف املقهى، األفغاين خياطب املرصيني ليحرضهـم عىل واقعهم: » إىل متى تظلون 
نيامًا أهيا املرصيون! اهنضوا من سباتكم الثقيل الكئيب الذي استمر عرشات القرون « ) ص 140 (.

 مجال املفكر يرسـم له املرصيون يف املقهى الصورة التالية: »الرجل العجوز يتذكر بالطبع يس مجال 
عصفورًا  مخسني  ويأكل  كاملة  ويسـكي  زجاجة  الليلة  يف  يشـرب  يتذكره  طبعًا  األفغاين،  الدين 
مشويًا، ثم يتعشى بعد ذلك. قبل أن ينرصف يضع يف يده مخسة وعرشين قرشًا، ربع جنيه عندما 

كانت العرش بيضات بقرش تعريفة. كان – رمحه اهلل – راجل فنجري « ) ص 139 (.

معها  ويتبادلون  اآلخرون،  يغازهلا  امرأة  األفغاين،  الدين  مجال  مقهى  نفسه،  املقهى  عىل  وجتلس 
النكات البذيئة، وترد عىل عباراهتم بأخرى أبذأ منها. غدا األفغاين أطالاًل، ماضيًا حين املرء إليه،  
وبخاصة املثقف اجلاد خالد، غدا األفغاين أطالال أمام الواقع البائس. وحني يرى خالد هذا يغيب 

عن الشارع » يعلو ويعلو ويبتعد « ) ص 146 (.

يزور خالد املقهى ثانية، وجيلس ويرى » الفوران الفوضوي لعامل معقد أشد التعقيد، فيتواله حٌس 
فاجع بالعبثية وفقدان املعنى. كان له هو إيقاع خمتلف، إيقاع بسيط ……… لذا اشتاق إىل ماض 
من قريته جعلته الذكرى ذهبيًا، وإىل مايض تعرف عليه من كتب التاريخ … اشتاق إىل عامل ألنه 

أصبح ذكريات قديمة، شاحبة،  مستسلمة .. « ) ص 166 (.

البسيط، كام جيعله يتذكر ماضيًا  هكذا يدفعه احلارض الذي ال ينسجم فيه إىل تذكر عامل الطفولة 
عرفه من خالل الكتب، هو مايض مجال الدين األفغاين الذي قرأ عنه، وهو جالس مع عزة – يتذكر 

جلسته – يضحك ثم:

» يكتم ضحكته، فالشيخ مجال الدين هنالك، جالسًا خلف باب املقهى الزجاجي، حماطًا 
بمجموعة من املطربشني املعممني. اجلميع صامتون، ساكتون كأهنم متاثيل « )ص 168 (.

 وتبدو صورة مجال الدين وتالمذته مغايرة كليًا ملا يراه خالد اآلن. يتكلم مجال ويصمت اآلخرون 
تلتقيان  عينيه  جيعل  أن  خالد  وحياول  معقد.  لعامل  فوضوي  فوران  ففيه  اآلن  املكان  أما  يصغون، 
بعيني واحد من مجاعة مجال الدين فيفشل، فالوقت مل حين بعد لالنضامم إليهم. إال أنه حني هيدأ 

الليل يكون ذلك مناسبًا متامًا. ) ص 168 ( وختاطبه املرأة التي يلتقي هبا يف املقهى.

  » - نم يا ابني نم. مل تكد تعيش. جف ماء احلياة منك. أنت جيفة تعيش عىل الذكرى. 
مل تكد تذوق طعم التجربة احلقيقية « ) ص 171 (.

هل البكاء عىل األطالل، إذن، ظاهرة هلا وجهان: إجيايب وسلبي ؟ وهل يذكرنا العنوان بامريء 
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القيس وأيب نواس معًا؟ وقف األول عىل األطالل وذم الثاين هذه العادة. يقف خالد عىل األطالل، 
خالدًا  لكأن  احلقيقية.  التجربة  طعم  يتذوق  يكد  مل  ألنه  حالته  املرأة  وتنعى  الدين،  مجال  ويتذكر 
امتداٌد المريء القيس واملرأة امتداد أليب نواس. وكام ذكرت فإن البحث عن مجال الدين األفغاين 
املفكر يف عام 1966 يبدو أمرًا مستحياًل إال إذا أراد أن يبحث عنه يف الكتب، وسيبدو اللقاء معه 

مستحياًل إال من خالل اخليال.

يتكرر عنوان » مجلة اعرتاضية « مرة يف اجلزء الثاين، ومرة يف اجلزء الثالث، ومرة يف اجلزء الرابع. 
وأول ما يتبادر إىل الذهن، حني يقرأ املرء العنوان منفصاًل عن الرواية، هو أن القاريء أمام فصل 
من فصول النحو. فاجلملة االعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب، ونحن عرفناها من خالل كتب 

النحو. ولكن ذهن القاريء رسعان ما ينرصف عن هذا حني يقرأ ما أدرج حتت العنوان.

يرسد الراوي هنا ما حدث مع خالد وهو جالس يف صالة فندق شربد. تدخل امرأة تبدو الفته، 
وينظر إليها خالد ويقيامن معًا عالقة عابرة. يرى املرأة يف املرة األوىل مجيلة، وال يراها كذلك يف املرة 
الثانية. يراها يف املرة الثانية امرأة عادية. تكون هذه املرأة عىل عالقة مع رجل، وال تكون العالقة  
ودية، وهلذا تفكر يف إهنائها. وال خيتلف حال خالد. هو أيضًا يقيم عالقة مع امرأة يفكر يف إهنائها. 

ويكون اللقاء بينهام عابرًا، فكأنه مجلة اعرتاضية يف حياة كل منهام.

 إن هذا اللقاء خلالد » مثل حبه لعزة، وقبلة الفتاة البدوية، ومشهد اإلعدام يف سجن عامن املركزي، 
ومثلام تعيش يف داخله شخصيات أيب الوازع الراسبي، ناتاشا ) احلرب والسالم (، سوان ) البحث 

عن الزمن الضائع ( … « ) ص 113 (.

 كان حبه لعزة عابرًا، وكانت قبلته للفتاة البدوية عابرة، وكذلك كان مشهد اإلعدام يف سجن عامن 
املركزي مشهدًا عابرًا … الخ. هذه كلها كانت يف حياته مثل اجلمل االعرتاضية التي غالبًا ما تكون 
عابرة. ومثل هذه كلها كانت املرأة التي التقى هبا يف صالة فندق شربد. ويدرك القاريء أن املقصود  

بالعنوان » مجلة اعرتاضية « ليس مدلوهلا النحوي. إنه أحداث عابرة مؤثرة )21(.

الجزء الرابع:

يوحي عنوان » عزة تتحدث – بانطباع أننا سنقرأ كالم عزة ونصغي إىل صوهتا، وهذا ما يكون. ال 
يعمد واضع العنوان إىل اإلهيام، ويكون الكالم هنا لعزة ال للسارد الذي يظل مهيمنًا عىل الرسد، 
باستثناء القسم الثالث من اجلزء األول، حيث يتم الرسد عرب الضمري األول، ال عرب الضمري الثالث 
كام هو احلال يف الرواية كلها. ولكن إذا ذهبنا إىل أن الراوي واملروي عنه مها شخص واحد، عرفنا 
أن تغري أسلوب الرسد ال يتم حقيقة إاّل يف املقطع األخري » عزة تتحدث «. وإن الحظ املرء أن تغريًا 
طفيفًا بدا يف املقطع اخلامس من اجلزء الثاين » مجلة اعرتاضية «، إذ يوجه السارد اخلطاب ملروي له، 

ونجد أنفسنا هنا أمام خماِطب وخماَطب.
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أملت هبا. وختربنا عن دراستها  التي  املرضية  بأمها وأخيها عادل واحلالة   تقص عزة عن عالقتها 
ورسالة املاجستري التي تعدها عن ) جراهام جرين (. تغادر عزة منزهلا إىل الكازينو، وهناك تلتقي 
بخالد بعد انقطاع ثالث سنوات. يف املنزل يفتح خالد غطاء احللة فينفتح غطاء املايض. ويعودان 
بيت  إىل  أخيها عادل  مع  تذهب  منزهلا وهناك  إىل  تغادر  ثم  الغرام  يتطارحان  إىل سابق عهدمها. 
صديقته عواطف. تتأمل عزة جسد عواطف، فيتوقف الزمن و » تعيد الشباب والذكريات واملايض 

كله « ) ص 210 (.

تقول عزة:

  من املستحيل أال أتذكر سبعة آالف عام تصب يف هذا اجلسد كل مجال األنثى وتارخيها الرسي 
العريق ».) ص 210 ( وتتذكر متثال امللكة يت، وهي جتلس بجوار زوجها، وقد مالت بردفيها نحوه 
التي شقت  ابنة الشعب  الفاجر خيفي صالبة  … وتعلم أن هذا اجلسد الشامخ  يف  إغواء لعوب 
طريقها نحو القمة بمجهود خارق، وخيفي أعظم مبادئ اإلنسانية التي لقنتها البنها أخناتون، ومن 
بعد ذلك أغوته وجعلته يتزوجها وهيجر  نفرتيتي « وتعقب عزة: » وأرصخ هبام دون صوت »وأنا 
أيضًا، وأنا أيضًا « ) ص 210 (، وتتحول الرصخة إىل كلامت متلؤها باالعتداد: »وأنا أيضًا وارثة 
ذلك التاريخ العريق واألرض«) ص 210 (.  ويذكرنا هذا بام كتبه هلسا حني رأى يف ابن كليب 

امتدادًا ملا يف األسطورة اإلغريقية.

 ربط خالد ابن البادية بني طفولته وما جرى معه وما جرى مع امريء القيس، وعزة ابنة مرص تربط 
بني جسدها وامللكة التي عاشت منذ سبعة آالف عام. لكأن ثمة ما هو مشرتك بني خالد وعزة، بل 
بينه وبني شخصيات أخرى يف الرواية. كل واحد حين إىل املايض ويبكي عليه. وربام يربط قاريء 

الطبعة األوىل للرواية بني ما تقوله عزة وصورة الغالف التي تبدو وجه متثال مرصي فرعوين.

الخالصة:

يلحظ قاريء الرواية أن خالدًا الشخصية الرئيسة يبكي دائاًم ماضيه وحين إليه، وال يقترص هذا عليه 
فأكثر شخصياته، إاّل ما ندر، حين إىل ماض مفقود ويبكي عليه. وال يقترص هذا عىل الشخصيات 
وإذا كان  وثرية.  تتذكر جسدها وهي شابة  بنت طلحة  ترى جسد عائشة  فرملة حني  املعارصة، 
لويس أراغون قال لكل واحد غرناطُته التي يبكي عليها، فإن قاريء الرواية خيرج بانطباع مماثل 
لالنطباع الذي شكله أراغون، وهو لكل شخصية من شخصيات الرواية أطالهلا التي تبكي عليها. 
ولعل املرء وهو ينتهي من قراءة الرواية خيرج بانطباع مغاير لالنطباع الذي خيرج به حني يلقى نظرة 
أوىل عابرة عىل عناوينها الفرعية. ولئن كانت النظرة األوىل تدفع املرء إىل التساؤل إن كان هناك صلة 
بني هذه العناوين، فإن القراءة الفاحصة تقول له غري ما تقوله القراءة األوىل، وهكذا فإن الرواية 
ليست فصواًل ال  رابط بينها. ثمة خيط خفي يكتشفه املرء يربط بني فصول هذه الرواية،  ويكون 

العنوان » البكاء عىل األطالل « هو امللخص لألفكار التي اندرجت حتت العناوين الفرعية.
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شرق المتوسط : العنوان والنص 
المحيط والفوقي

خيتار عبد الرمحن منيف »رشق املتوسط« عنوانًا للرواية التي كتبها عام 1972 ونرشها يف طبعتها 
األوىل عام 1975 ، وعاد عام 1999 ليكتب لطبعتها الثانية عرشة مقدمة حتت عنوان »تقديم متأخر 
ولكنه رضوري« ، ويف املقدمة يأيت عىل موضوع السجن السيايس يف الرواية العربية املعارصة ، كام 
أنه يأيت عىل قضية املكان يف روايته وتأثري حتديده وعدم حتديده عىل انتشار الرواية يف البلدان العربية .

 وكان املؤلف ، يف احلوارات التي أجريت معه من قبل ، قد أتى عىل هذا اجلانب ، وهو ما بدا يف 
احلوار الذي أجرته معه سلوى النعيمي ونرشته يف جملة »الكرمل« عام 1983 وأعاد املؤلف نرشه 

يف كتاب »الكاتب واملنفى« )1992( .

 وال أدري إن كان عبد الرمحن منيف اطلع عىل الدراسات التي كتبت عن الرواية ، وحاول مؤلفوها 
فيها حتديد بلد عريب معني ، اعتامدًا عىل قراءة دقيقة جدًا للنص من حيث إقالع السفينة وبعض 
العريب دون غريه ، واإلشارة إىل بحرية فيها يعيش  القطر  التي يكثر استخدامها يف هذا  املفردات 
السمك ، ليعود – أي املؤلف – ويربز مقصده يوم ألف الرواية ، وليؤكد أن ما رمى إليه غري ما 
تقوله بعض القراءات ، وإن كانت هذه دقيقة ، فهو يكتب يف التقديم : »-أي أن رشق املتوسط ، 

مع أنه ال يسمي مكانًا بذاته لكنه يعني كل دولة حتديدًا«)ص8( .

رشق  عن  الكتابة  إىل   ، ابتداًء   ، يرمي  منيفًا  أن   ، القراءات  عن  النظر  بغض   ، العنوان  ويفصح   
املتوسط ال عن بلد حمدد فيه . ويأيت النص ليؤكد هذا ، ولكنه يفصح عن جانب آخر مل يكشفه 
العنوان وهو غرب املتوسط . وخالفًا للطيب صالح ال يقسم منيف العامل إىل شامل وجنوب ، وإنام 
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إىل رشق وغرب ، مثله مثل توفيق احلكيم يف »عصفور من الرشق« .

ثنائية الرشق والغرب يف الرواية بوضوح ، وما حيرض يف ذهن منيف حيرض أيضًا يف ذهن   وتربز 
بطله رجب إسامعيل ، هذا الذي مل خياطب بلدًا بعينه ، وإنام ظل خطابه موجها إىل الرشق ؛ رشق 
املتوسط ، ولكنه خيتلف عن منيف يف أنه خياطب أهل غرب املتوسط وهو يتحدث عن الرشق . 
وهلذا االختالف ما يربره ، فجسد الرواية يقع يف مائة وست وسبعني صفحة ، يتكلم رجب يف مائة 
صفحة منها تقريبًا ، أما عنوان النص فال يمكن املؤلف من قول ما يريد ألن املؤلف ال يمتلك سوى 

صفحة واحدة أو اكثر قلياًل .

 وعبارة »رشق املتوسط« حتيل الذهن إىل كل ما يف رشق املتوسط ، ماضيًا وحارضًا . إهنا عبارة 
ختتزن الكثري الكثري ، وال يتحدد معناها الذي يرمي إليه صاحب النص إال بعد قراءة النص كله ، 
وهكذا يفهم القارئ ، بعد االنتهاء من صفحات الرواية ، أن املؤلف يتحدث عن رشق املتوسط 
بعد احلرب العاملية الثانية وعن عالقة احلاكم باملعارضة السياسية أساسًا ، وإن كان يأيت عىل وضع 
املرأة وعالقتها بالرجل وعىل الفارق ما بني دول غرب املتوسط ودول رشقه يف التعامل مع املعارض 

السيايس واملوقف من الفن والثقافة.

ويصدر منيف روايته بمواد من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ، وهذه املواد هي : األوىل والثانية 
والثالثة واخلامسة والعارشة والثانية عرشة والرابعة عرشة . وتبدو هذه املواد غري ذات جدوى حني 
يقرأهـا املرء دون أن يقرأ الرواية . وربام يقول قارئها : هذا كالم مجيل ، وسوف خيتلف موقفه منها 
بناء عىل مكانة  أنه خيتلف من قارئ آلخر  ، كام  التزامه هبا  فيه ومدى  يقيم  الذي  البلد  باختالف 
هذا يف البلد الذي يقيم فيه ، وبناء أيضًا عىل جتربته اخلاصة . ويدرك املرء ، بعد أن ينتهي من قراءة 
الرواية ، أن تصدير الكاتب روايته هبذه املواد مل يكن تصديرًا عابثًا غري ذي داللة ، لكأن منيفًا يقول 
إن ما ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يشء وما جيري يف رشق املتوسط يشء آخر ، وإن 
ما توقع عليه دول رشق املتوسط ، إذا وقعت ، ال تلتزم به ، وأن ما تفعله ال يتناسب إطالقًا وما ورد 
يف اإلعالن . حقًا إن هناك دواًل أخرى يف هذا العامل تفعل ما تفعله دول رشق املتوسط ، وأن هذه 
ليست االستثناء الوحيد ، ولكن املرء غالبًا ما هيتم ، أول ما هيتم به ، بمحيطه ثم بعد ذلك يلتفت 

إىل املحيط األوسع .

 وليس هناك من شك يف أن قارئ الرواية رسعان ما يعود إىل تلك املواد ليقارن ما بني النصوص 
والواقع ، ولريى مقدار اهلوة .

  تنص املادة األوىل أن الناس يولدون أحرارًا متساوين يف الكرامة واحلقوق ، وأن عليهم أن يعاملوا 
بعضهم بعضًا بروح اإلخاء . ويتعامل الناس ، يف رشق املتوسط ، كام تصور الرواية ، مع بعضهم 
البعض بروح السيد والعبد ، احلاكم واملحكوم ، السجني والسجان . والذي يسري يف ركب السلطة 
حيصل عىل ما يريد ، ومن رأى عقله وضمريه غري ما يراه السلطان يعاقب ، وال تكون اجلنة مأواه . 

إنه املارق الذي سيشنق أمام الدنيا قاطبة ، عىل رأي مظفر النواب .
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وتنص املادة الثانية عىل أن لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن ، 
دون أي متييز بسبب العنرص أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو أي رأي 
آخر . وملا كانت »رشق املتوسط« تصور عالقة النظام باملعارض السيايس ، فإن ما هيمنا هنا هو 
كيف يتعامل احلاكم مع املعارض السيايس . يسجن العرشات ملجرد أهنم ذوو رأي سيايس مغاير 
، ويقضون وردة شباهبم يف السجون ، وال خيرجون إال حني يقتلون أو حني يرضخون للنظام . 
وجريمة رجب الشخصية الرئيسة يف الرواية أنه كان ذا رأي سيايس مغاير ، وأنه كان يقرأ الكتب 
املمنوعة . إنه مل ينضم لتنظيم مسلح ، ومل يقتل أحدًا ، وال نادى برفع السالح ، وال يكتفي السجان 

هبذا ، إنه يسخر من بعض املتدينني ويعذهبم ويشدهم من حلاهم .

 وببساطة فإن كل مادة من هذه املواد ليست ، يف رشق املتوسط ، سوى حرب عىل ورق . يعامل 
املعارضون السياسيون معامالت قاسية ووحشية وحاطة بالكرامة ، وال يأمنون عىل أنفسهم وال 
عىل أقربائهم ، وال ينظر يف قضاياهم نظرة نزهية ، ويعرضون للتدخل التعسفي يف حياهتم اخلاصة 
أفراد  إىل بالد أخرى هربًا من االضطهاد يالحق  يلجأون  ، وحني  ويف أرسهم وتفتش رسائلهم 
عائلتهم . هكذا مل ينظر يف قضية رجب نظرة نزهية ، وهكـذا اعتقلوا زوج أخته أنيسة وشتموا من 
قبل أمه ورضبوها ، وحني ذهب ، إىل باريس إىل العالج ، أرسلوا إليه حتى يعود وهددوه بأهنم 

سيالحقونه وسيالحقون زوج أخته .

 ويدرك القارئ ببساطة أن هذا التصدير مل يكن عبثًا ، ومل يكن أيضًا اختيار الكاتب األسطر الشعرية 
التالية للشاعر التشييل )بابلو نريودا( اختيارًا عشوائيًا . يرد يف الصفحة السادسة من الرواية األسطر 

التالية للشاعر املذكور :

»لتلمس جفوين كل هذه ... حتى تعرفها
حتى تتجرح

وليحتفظ دمي بنكهة الظل الذي
ال يستطيع السامح بالنسيان«

و)بابلو نريودا( شاعر ولد عام 1904 وتويف عام 1973 ، وتقول لنا سرية حياته أنه وقف باستمرار 
إىل جانب املضطهدين ضد الطغاة . لقد كتب ديوانه »إسبانيا يف القلب« حتت وطأة أحداث الردة 
1936 ، العام الذي قتل فيه الشـاعر اإلسباين الشهري )لوركا( ،  18 متوز من عام  الفرنكوية يف 
وكان نريودا تعرف إليه يف )مدريد( . وقد تعرض ، وهو يف املكسيك ، إىل اعتداء من مجاعة نازية ، 
وعىل الرغم من تعاطف اجلامهري معه إال أنه اضطر ملغادرة املكسيك ، ويف مسرية حياته صدر أكثر 
من أمر بإبعاده عن البالد التي كان يزورها مثل فرنسا وإيطاليا ، وقد احتل يف آخر أيامه موقعه 
للثورة  النكسونية ومديح  قتل  النضال نرش »حتريض عىل  ، ومشاركة منه يف هذا  يف نضال شعبه 

التشيلية« الذي رسعان ما ترجم إىل مجيع لغات العامل تقريبًا .
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حقًا لقد ملست جفون )نريودا( كل هذه ، وتعرفت إليها ، وجترحت بسببها ، ولقد احتفظ دمه بنكهة 
بنكهة  . ومالمسة )نريودا( األشياء وتأثره هبا واحتفاظه  بالنسيان  السامح  الذي ال يستطيع  الظل 
الثورات والشعراء  الفقر ورشوره ، وعن  الظل دفعاه ألن يكتب قصائد عن العامل وهلم ، وعن 
الذين قتلوا ، ومن خالل كتابته شهد عىل عرصه ورسم صورة الطغاة. وحني يصدر عبد الرمحن 
منيف نصه الروائي هبذه األسطر الدالة هلذا الشاعر اإلنساين فإنام ينحاز إليه ويرتسم خطاه . إنه 
هو أيضًا يريد أن حيتفظ بنكهة الظل الذي ال يستطيع السامح بالنسيان . وهو يريد أن يرسم صورة 
لواقع الظلم يف »رشق املتوسط« حتى يقول لألجيال الالحقة هذا ما كان عليه »رشق املتوسط« بعد 
احلرب العاملية الثانية يف ظل احلكم الوطني ، وحتى يفضح األنظمة القمعية التي تسجن املعارضني 
السياسيني . وعبد الرمحن منيف هنا ينجز ما مل ينجزه بطل روايته . إن رجب الذي سجن بسبب 
آرائه السياسية ، وعذب أربع سنوات ضعف فيها جسمه وأصيب بالروماتيزم ، حيـاول أن يكتب ، 
ألن من يكتب حكايته ال يسمح بالنسيان ، ولكنه ال يفعل ، فالوقت خيونه والنظام احلاكم يالحقه 
يف البالد التي سافر إليها ليتعالج ، وهو يدرك أن الكلمة ال تستطيع إنقاذ سجني يتعذب ، وما مل يقم 
به هلذه األسباب ينجزه عبد الرمحن منيف ، هذا الذي يغدو مثل )بابلو نريودا( ، هذا الذي يكتب 

يف تقديمه املتأخر لروايته:

 »الرسالة الصغرية التي أرادهتا »رشق املتوسط« أن يكون عىل هذه األرض شعب حر 
، ألن يف حال وجود احلرية يمكن أن ينام احلاكم واملحكوم ملء اجلفون . أما إذا كان 
احلاكم وحده »حرا« ، فإن دوالب الزمن ال يتوقف عن الدوران ، وقد جيد نفسه من 
إن جاء  الندم  يفيد  ، ولن  الناس ضعفًا وعبودية  أكثر  القوة واحلرية  مالك  أنه  افرتض 

متأخرًا« )ص16 ، ط12( .

النصوص الفوقية :

 يتساءل عبد الرمحن منيف يف تقديمه : »هل ال تزال »رشق املتوسط« صاحلة وقادرة ، بعد ربع قرن، 
عىل حماورة العقول والضامئر ، هنا ... واآلن ؟

  إنه سؤال التحدي«

  وسؤاله هذا حييلنا إىل رأيه نفسه يف املقدمة هذه ، وإىل إشارته إىل اجلزء الثاين من الرواية »اآلن هنا 
... أو رشق املتوسط مرة أخرى« )1991( :

»وإذا كانت »رشق املتوسط« مل تقل كل ما جيب ، لألسباب التي ذكرت يف البداية ، وألن 
السجن السيايس مل يوف حقه ، فقد كانت الرضورة تقتيض العودة إىل هذا العامل الكئيب 
والقايس ، فكانت رواية ثانية ، هي »اآلن ... هنا ... أو رشق املتوسط مرة أخرى« . ومع 
ذلك ال يزال املوضوع بحاجة إىل مسامهات الكثريين ، ألن عار السجن السيايس أكرب 

عار عريب معارص ...« )ص14( .
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وقد أخذت أدرس هذه الرواية لطلبة اجلامعة منذ تسع سنوات تقريبًا ، وقبل أن أدرسها أخذت 
أبحث عن نص فلسطيني يصور جتربة السجن يف ظل االحتالل ، فام وجدت نصًا ناضجًا نضوج 
نص »رشق املتوسط« ، وأحالني هذا إىل سؤال أثرته ، ذات يوم ، بعد قراءيت رواية منيف »األشجار 
واغتيال مرزوق« وهو : ملاذا مل يكتب أحد روائيينا  نصًا فنيًا ناضجًا نضوج نص منيف ؟ لقد عرب 
مثله يف نصوصنا  أقرأ  مل  تعبريًا  باألرض واألشجار  اإلنسان  …« عن عالقة  منيف يف »األشجار 
األدبية عىل الرغم من الكم اهلائل الذي أنجزناه حول األرض ، ويمكن قول اليشء نفسه عن كتابة 
أدبائنا عن جتربة السجن ، فعىل الرغم من استمرار هذه التجربة ، حتت االحتالل ، ثالثني عامًا ، إال 

أننا ، حتى اآلن ، مل ننجز نصًا ناضجًا .

وتعد »رشق املتوسط« رواية ناضجة فنيًا ، وقد حظيت بالعديد من الدراسات واملراجعات التي 
جتدر اإلشارة إليها ، وأبرزها دراسة الناقد جورج طرابييش »عبد الرمحن منيف والبحث عن زمن 
الرجولة« التي ظهرت يف كتابه »األدب من الداخل« )1978( . ويرى طرابييش يف الرواية ، عىل 
صعيد الوجدان الفردي ، رواية تؤرخ لشخص نكرة يف التاريخ ، شخص مثقف دخل السجن من 
أجل فكرة وكان يف صموده وسقوطه معًا عظياًم بعظمة الفكرة التي شهد هلا واستشهد من أجلها ، 
)ص54( ، وعىل صعيد الوجدان اجلمعي رواية تؤرخ ملا كان بطلها . العرص العريب يف أحد وجوهه 
، عرص االعتقال وهاجس االعتقـال . عرص التعذيب وانتظار التعذيب . والرواية تؤرخ جلو ، ملناخ 

، ملصري . وحيلل الناقد عقدة الرجولة حتلياًل معمقًا .

وأنجز الدكتور سمر روحي الفيصل كتابًا عنوانه »السجن السيايس يف الرواية العربية« )1981(، 
وقد درس الرواية وهو يدرس روايات السجن السيايس ، وخصها بالصفحات )102-110( و 
)204 – 210( و )244 – 247( )ط1994/2( ، وفيها درس موضوع الرواية وبناءها ولغتها 
. وما من شك يف أن عدم اطالع بعض الدارسني عىل هذه الدراسة أوقع دراساهتم يف تكرار جزئي 

كان يمكن تالفيه .

 وقد أتى عىل الرواية د. حمسن املوسوي يف كتابه »الرواية العربية : النشأة والتحول« )ط1982/1 
وط1988/2( فكتب ثامين صفحات حتت عنوان »بصامت عبد الرمحن منيف يف رشق املتوسط 
)ص211 – ص218 من ط2( ، والحظ أن املخطط الذي اقرتحه رجب إسامعيل بطل الرواية 
الرواية جديد  أسلوب  أن  املوسوي  ، ورأى  املؤلف  كتابتها هو من بصامت  فكر يف  التي  للرواية 
فيها  الصدق  قوة  من  يتأتى  الرواية  نجاح  أن  إىل  وذهب   . التقليدية  الروائية  بالتجارب  مقارنة 

مطروحًا بموضوعية هادئة هيأهتا األزمات العديدة واألصوات املتباينة...«)ص217( .

 ومل يغفل شاكر النابليس يف كتابه »مدار الصحراء ...« )1991( دراستها ، خالفًا للدكتور أمحد 
جاسم احلميدي يف كتابه »البطل امللحمي يف روايات منيف« )1987( الذي لـم يتعرض هلا ، لقد 
درس النابليس روايات منيف الصادرة حتى تاريخ صدور كتابه ، وأتى عىل الرواية مرارًا ، وعىل 
الرغم من قيمة دراسته إال أن هناك أخطاًء معينة جتدر اإلشارة إليها ، وبخاصة أن النابليس يطلب 
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من القراء ، باستمرار ، أن يكتبوا له يف حالة وجود رؤى ما أو خلل ما يف دراسته . يورد النابليس 
يف ص76 أن سارد الرواية هو رجب ، وال يشري إىل أنيسة ساردة ، ويقع يف ص128 يف خطأ وهو 
يشري إىل بداية الرواية حيث ال يشري إىل البداية الصحيحة وهي » أشيلوس هتتز ...« ، ويذكر أن 
النهايات ، وذلك يف ص237 ، وليس هذا صحيحًا فقد  باريس ومرسيليا يف  منيفًا ذكر مدينتي 
ورد ذكرمها يف »رشق املتوسط« ، ويورد أن رجبًا كان متزوجًا وأن زوجته تركته ، وليس هذا أيضًا 

صحيحًا ، فلم يكن رجب متزوجًا ومل يكن خاطبًا )ص420 و ص517( .

وقد خصص هلا الدكتور عيل الراعي يف كتابه »الرواية يف الوطن العريب : نامذج خمتارة« )1991( 
سبع صفحات )ص457 – ص463( واكتفى بعرضها دون أن يتحدث عن بنائها ، ولعل السبب 
يف ذلك يعود إىل أن د. الراعي كان يكتب ويف ذهنه قـارئ جملة وهذا ليس متخصصًا دائمـًا ، ونحن 
نعرف أن د. الراعي كــان ينرش يف » املصّور « التي يقرأها مجهور عريض من القراء . ورأى فيها 
»رواية شجاعة ، مرهفة احلس ، حتب اإلنسان حتى اجلنون ، وتتفجع ملصريه حني تصادر حريته 
وسعادته وفرحه وجسمه ورشفه . متجد اإلنسان حني يصمد ، وحتدب عليه حني يسقط ، وتوضح 

شقاءه مظلومًا أو ظاملًا« )ص463( .

وقد تناوهلا مع جزئها الثاين األستاذ الناقد حممود أمني العامل . وكتب حتت عنوان »قراءة لروايتي 
»رشق املتوسط« و »اآلن ... هنا« أو رشق املتوسط مرة أخرى« : من أنا السقوط إىل نحن التحدي 
والتغيري« ، وقد نرشت قراءته يف جملة »الكاتب« املقدسية يف ترشين أول من عام 1993 ، وليس 
مثل  إىل قضايا مهمة  العامل  . وأشار  آخر  ، يف مكان  ذلك  قبل  أهنا كانت نرشت  هنالك شك يف 
منيف والسياسة ، وتصدير الرواية والغرب ، ولكنه مل يتوسع يف هذه اجلوانب ، وقد خانه التقيص 
وهو يأيت عىل زمن نرش الرواية وكتابتها واملدة التي أنفقها رجب يف السجن ، ويبدو أنه مل يدقق 
يف التواريخ جيـدًا ، فهو حني يقارن بني »رشق املتوسط« و »رشق املتوسط مرة أخرى« يرى أن 
املدة الزمنية بينهام أربعة عرش عامًا ، ويشري إىل أن األوىل صدرت عام 1977 ، كام يذكر أن رجبًا 
أنفق يف السجن أحد عرش عامًا . لقد كتب منيف روايته عام 1972 ، وأورد هذا يف هناية الرواية ، 
وصدرت طبعتها األوىل عام 1975 ، ومل ينفق رجب من املدة التي حكم عليه هبا ، وهي أحد عرش 

عامًا ، سوى أربع سنوات تزيد قلياًل .

 وكنت أنجزت عام 1994 دراسة ألركان الرواية ونرشهتا عىل صفحات الكاتب املقدسية ، قبل 
أن أنرشها يف كراس ويف كتاب عام 1995 ، ثم أتبعتها بمقالة تتناول ثنائية الرشق والغرب نرشهتا 

يف جريدة »األيام« الصادرة يف رام اهلل بتاريخ 1996/12/5.

وأصدر عبد احلميد حمادين ، عام 1999 ، كتابًا عنوانه »التقنيات الرسدية يف روايات عبد الرمحن 
منيف ، ومل يأت صاحبه فيه عىل الدراسات السابقة التي أنجزت عن الرواية . وهذا اإلغفال الكيل 
للدراسات يفتح الباب ملناقشة ظاهرة جتاوز اجلهود السابقة يف دراسة نص ما أو ظاهرة ما أو قضية 
ما . حقًا إن نظرية التلقي التي نقلت مركز الثقل إىل القارئ جتيز هذا ، ألن كل قارئ خيتلف يف 
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ثقافته عن اآلخر ، إال أن األمر جيب أال يلقي عىل عواهنه ، وال أريد هنا أن أكرر ما ذهبت إليه يف 
مقالتي الطويلة »تشابه التجربة ... تشابه الكتابة« ، ولكني أوجز رأيي:

أو نقض رؤية من  فيام كتب  التوسع  أو  تطبيق منهج جديد  تعني  ما  الكتابة حول نص  إعادة  إن 
التكرار الذي ال لزوم له ، وهو ما نراه يف كثري من  كتب، وأية كتابة ال حتقق هذا تعد رضبًا من 
الدراسات . ويبدو األمر يف العامل العريب مشكلة ، وذلك لعدم جدية بعض الباحثني، أو إلغفاهلم 
املتعمد لبعض الدراسات حتى ال يقال إهنم نسخوا دراسات غريهم أو منهج غريهم ، ولعل املرء 
يتساءل وهو يقرأ كتاب حمادين عن السبب الذي حدا به إىل ذلك . حقًا إن املؤلف قد يعيدين إىل 
دراستي »اليهود يف األدب الفلسطيني ما بني 13 و 1987« ويذكرين بدراسة محودة زلوم ، وهي 
أنجزته كان ضمن منهج  ، وما  املوضوع  تناول هذا  الصحيح يف  املنهج  إىل  تفتقد  دراسة موجزة 

خمتلف كليًا، منهج ال جيزئ النص وإنام يدرسه مجلة .

 لقد عالج عبد احلميد حمادين قضايا روائية يف »رشق املتوسط« هي الراوي والرؤية وأنامط الرسد، 
 ، السابقة  الدراسات  عاجلتها  وظواهر  قضايا  وهي   ، واألسلوب   ، والفضاء   ، واإليقاع  والزمن 
واجلديد الذي فعله ، إىل حد ما ، فدراسة النابليس مل ختل منـه ، هو أنه درس الظاهرة يف »رشق 

املتوسط« ويف رواية أخرى من روايات منيف ، واختلفت الرواية يف كل ظاهرة .

 وما من شك يف أن هذه املراجعات تثري النص وتغنيه ، وما من شك أيضًا يف أن »رشق املتوسط« 
رواية تستحق الوقوف أمامها ، ويعد تدريسها يف اجلامعة خطوة متقدمة مل تنجز ، يف حدود علمي ، 
من قبل ، ألن الرواية التي ترمجت يف التسعينات إىل اإلنجليزية واألملانية ما كانت منترشة ، بسهولة 
، يف العامل العريب ، وهذا ما توقف أمامه الكاتب يف تقديمه املشار إليه . حقًا كيف يمكن أن يدرسها 
أستاذ جامعي يف العامل العريب دون أن يتعرض ملا تعرض له رجب أو الكاتب يف رواية منيف »عامل 
بال خرائط« ، هذا الكاتب الذي كتب عن نص قديم فيه نقد للحاكم ، فرفض صاحب اجلريدة 

نرش نصه ألنه رأى فيه نصًا ذا داللة رمزية .
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الشرق والغرب يف رواية عبد الرحمن منيف
 » شرق المتوسط «

 مل هييأ يل االطالع عىل الدراسات كلها التي تناولت نصوص عبد الرمحن  منيف الروائية، متاما كام 
مل تسنح يل الظروف بقراءة الدراسات التي أتى مؤلفوها فيها عىل ثنائية الرشق والغرب يف الرواية 

العربية ، أو عىل جانب واحد منها - أعني جانب الرشق أو جانب الغرب.

ولقد لفت هذا املوضوع نظر دارسني كثر، فكتب فيه دارسون أوربيون مثل )روتراود فيالندت( 
األستاذة يف جامعة )بامربغ( يف املانيا، واألستاذ خليل الشيخ املدرس يف جامعة الريموك، والناقد 
اللبناين جورج طرابييش. ومل يأت أثنان من هؤالء عىل معاجلة رواية »رشق املتوسط« ، ومل أطلع عىل 
دراسة الشيخ ألعرف ان كان أتى عليها. وقد يكون السبب يف امهاهلا عائدا اىل أن رجبا وأنيسة، ومها 
الشخصيتان اللتان تقصان، مل يأتيا عىل وصف الغرب اال ملاما ، واذا ما أجرينا عملية حسابية فسنالحظ 
أن ذكر الغرب مل يتجاوز مخس صفحات من صفحات الرواية البالغة مائة وستا وسبعني صفحة.

العامل  أمني  كثر ومنهم حممود  ، وهم  املتوسط«  رواية »رشق  تناولوا  الذين  الدارسون  يلتفت  ومل 
قدر  فيها  كتابة  الثنائية  الكتابة عن هذه  اىل  الراعي،  املقالة وعيل  وجورج طراببييش وكاتب هذه 
املقالة،  هذه  يف  أقف،  وسوف  عليها.  ركزت  دراسات  ثمة  كانت  ان  أعرف  وال  التفصيل،  من 
أمامها، وذلك العتقادي اهنا - أي ثنائية الرشق والغرب- عوجلت من منظور مغاير كليا لكثري 
من  »عصفور  رواية  مثل  الرشق،  وصورة  الغرب  صورة  فيها  مؤلفوها  عالج  التي  الروايات  من 
الرشق« )1937( وقصة »قنديل ام هاشم« )1944( ورواية »احلي الالتيني » )1953( ورواية 

»موسم اهلجرة اىل الشامل« )1966(.
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لقد اختار احلكيم انسانا مثقفا هو احلكيم نفسه، ودارت احداث الرواية يف باريس، يف الثالثينات 
من هذا القرن، ومل يأت، اال ملاما، عىل ذكر االورويب بوصفه مستعمرا. وكتب حييى حقي قصته عن 
طالب خيفق يف احلصول عىل مقعد جامعي يف بالده، فيسافر، بناء عىل ذلك، اىل اوروبا ليتخصص 
يف طب العيون، وتتشابه هذه القصة مع رواية منيف يف اهنا تقص عن الرشق وختلفه اجتامعيا اكثر 
بكثري مما تقص عن الغرب الذي ال نعرف عنه اال من خالل اسرتجاع اسامعيل ، وهو عائد اىل بالده 
عىل ظهر السفينة، حلياته يف لندن. ويقص سهيل ادريس ايضا عن مثقف لبناين يسافر اىل باريس 
للحصول عىل شهادة الدكتوارة يف االدب العريب يشجعه عىل ذلك رغبة ملحة لاللتقاء باملرأة التقاء 
بعيدا عن الرقابة االجتامعية، ويتشابه اىل حد ما مع بطل الطيب صالح الذي حيصل من لندن عىل 
املستعمرون يف  فعله  ما  يتذكر مصطفى سعيد  بينا، حيث  اختالفا  اختلفا  وان  الدكتوراة،  شهادة 

بالده السودان بخاصة والرشق بعامة.
فيها حياة  بني عام وسبعة، خربوا  تراوحت  الغرب مدة طويلة  الروايات يف  ابطال هذه  أقام  لقد 
الغرب فتعرفوا عىل النساء وعارشوهن، وزاروا املحارضات والتقوا باالساتذة وساروا يف الشوارع 
وشاهدوا املرسحيات. ومل تكن حياهتم يف الرشق، اذا ما قيست بتجربة رجب اسامعيل يف »رشق 
املتوسط« ، صعبة مريرة لدرجة ال تتصور. ولقد عاد هؤالء اىل بالدهم وانسجموا مع جمتمعهم، 
حتى لتبدو ثورة بعضهم عىل الرشق ثورة الشاب املحروم جنسيا حتى اذا ما روى ظمأه وغليله بدا 

له الرشق جمتمعا عاديا غري متخلف.
خيتار منيف يف روايته شخصية مغايرة لشخصيات الروايات املذكورة. فرجب ال يذهب اىل الغرب 
من أجل امتام تعليمه او ارواء ظمأه اجلنيس، وإنام من أجل ان يتعالج هناك بعد أن أصيب، وهو يف 
السجن، بالروماتيزم. وينفق هناك ثالثة شهور يتعالج فيها، دون أن ينسى النظام رجبا، فريسل يف 

طلبه، ويعود ليواجه مصريه، ولتتواصل رحلة العذاب حتى يلقى حتفه.

رجب  حضور  الغرب  حيرض  كام  متاما  السجن،  يف  رجب  جتربة  حضور  الرواية  يف  الرشق  حيرض 
يف الغرب. وكام ذكرت ابتداء فان قص رجب وأنيسه عن الرشق حيتل املساحة األكرب. ثمة تواز 
الرغم من أن »رشق  العاملني. وعىل  ينفقها رجب يف كال  التي  الزمنية  بني مساحة الكالم والفرتة 
»األشجار  رواية  يف  بدت  اذ   - الثنائية  هذه  عىل  تأيت  التي  منيف  نصوص  اوىل  ليست  املتوسط« 
واغتيال مرزوق« )1973( ووقف عندها جورج طرابييش يف كتابه »رشق وغرب، رجولة وانوثة« 
)1977( وقفة رسيعة عابرة عبور حضور الغرب فيها ايضا - إال أهنا كتبت عنها بطريقة مغايرة اىل 
حد ما. لقد كتب منيف »األشجار…« عام 1971 وكتب »رشق املتوسط« عام 1972، وهكذا 
ال يبدو ثمة فارق زمني كتايب كبري، وانعكس هذا بدوره عىل النغمة العامة للروايتني، بخاصة فيام 
يتعلق بنظرة بطيل الروايتني للرشق والغرب. لقد كتبت يف 1987/4/28 مقالة نرشهتا يف جريدة 
»الشعب« املقدسية، وذهبت فيها اىل ان زكي النداوي يف »حني تركنا اجلرس« ومنصور عبد السالم 
يف »األشجار واغتيال مرزوق« قد خرجا من معطف رجب اسامعيل، وان كانت »رشق املتوسط« 
نرشت متأخرة عن »االشجار..«. وخييل اىل ان منيف كان يفكر يف الروايتني يف آن واحد، حتى اذا 

ما فرغ من تدوين االوىل بدأ، مبارشة ، بكتابة الثانية.
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املتوسط« وتبدو عبارته، وهو  فعليا يف رواية »رشق  يرد عىل لسان منصور  الذي  الكالم  يتجسد 
محار«  اىل  الرشق  حتول  لقد  االحتامل.  موطن  »الرشق   : معهم،  يعمل  الذين  االوروبيني  خياطب 
القصص  أليس عندك سوى هذه   ، اىل اجلحيم  انت ورشقك  »اذهب  )340( ورد راؤول عليه: 
البطالة، االضطهاد، لقد سمعنا هذه القصص يف  التعذيب،  اململة، ترددها دون تعب » السجن، 
امللونة  باريس   ، باريس  نتذكر نحن »  الليايل، منذ أربعة شهور وحتى االن، والليلة نريد أن  كل 
التي تضج بالضحكات والقبل، باريس النساء. كل امرأة تعادل رشقك كله ! »تبدو عبارة منصور 
ملخصا لرواية »رشق املتوسط« التي استطردت يف وصف الرشق املتحول اىل محار، وفيها يقرأ املرء 

بالتفصيل عن السجن والتعذيب واالضطهاد، وفيها ايضا يقرأ بإجياز عن باريس.

حقا ان منصور عبد السالم يعاين وهو يف الرشق مثله مثل رجب اسامعيل، واهنام يتشاهبان ايضا 
يف موقفهام من الرشق ومن الغرب، اال ان رحلتهام كانت معكوسة. عاد االول اىل الرشق بعد ان 
اهنى دراسته يف الغرب، وهو هنا يتشابه وابطال الروايات املذكورة آنفا، عاد ليكتشف بؤس الرشق 
ودكتاتورية حكامه، أما رجب فقد ذهب اىل الغرب بعد ان رأى وخرب وانفق مخس سنوات من 
بعد  ذا  لكليهام  الرشق  بدا  ولقد  وأوحشه.  أقساه  التعذيب  من  خالهلا،  القى،  السجون  يف  عمره 

واحد: الرشق القمعي، وخالفا له بدا هلام الغرب: عامل احلرية.

فكري  موقع  ذا  كان  الذي  بطلها  منظور  يف  السابقة  الروايات  عن  اذن  املتوسط«  »رشق  ختتلف 
وسيايس مغاير، وبناء عليه عاش جتربة مغايرة مل يمر هبا اي بطل غريه. وخيتلف عنهم ايضا يف انه 
كان ضحية النظمة االستقالل الشكيل، فليس يف الرواية ما يشري اىل استعامر اورويب القطار رشق 
املتوسط. وهكذا، مدفوعا بتجربة السجن وبتجربة قصرية جدا أنفقها يف الغرب، جتربة مل خيرب فيها 

الغرب خربة كافية، يقارن بني هذين العاملني.

وال حيتاج املرء، حتى يظهر صورة الرشق، اىل الكتابة عنها بالتفصيل، اذ ليس افضل من قراءة الرواية 
يلد اال املسوخ واجلراء«،  الذي » ال  الغثيان، الرشق  املرعبة لدرجة  لرؤية تلك الصورة املوحشة 
الرشق  ويبدو  منه«.  أغىل  السجائر  أعقاب  االشياء،  »أرخص  االنسان  فيه  يبدو  الذي  الرشق 
عموما جمسدا يف السجان والسجني، اجلالد والضحية، السادي وااللعوبة. وخالفا له يبدو الغرب.

خيرب رجب الغرب، ابتداء ، وهو عىل ظهر السفينة التي تقله اىل الغرب، حيث يقابل نامذج اوربية 
تقص عليه احيانا عن رحلتها، ومن ضمن النامذج امرأة »هلا وجه االطفال وجرأهتم، وفيها عنادهم« 
)82(، وحتاوره هذه بأدب جم، فيعرف اهنا مسافرة اىل بريطانيا، واهنا طالبة، وال يقطع حوارمها 
لغتهم رسقوه،  يعرف  واحدا ال  رأوا  »اذا  الذين  الطليان  رأيه يف  ليبدي  اليهام  ينضم  سوى رجل 

ضحكوا عليه… اهنم خبثاء« )83(.

ويبرص رجب ، عىل ظهر السفينة ايضا، امرأة سويدية حتمل، من شاطيء املتوسط الرشقي، ثالثة 
بدأ  فيام   ، اىل طيورها  ينظر، بدهشة،  تراه  له حني  املرأة  كناريات صفراء يف قفص كبري، وتبتسم 
هو يقارن بني سلوك االنسان يف »رشق املتوسط« وسلوكه يف غربه: »أشيلوس، هل تقولني هلذه 
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السويدية التي تنام االن يف فراش دايفء وحتلم بطيورها، إين أكره كل الطيور، وان نظرات األمس 
كانت تشفيا ملعونا ؟ هل تقولني هلا يا أشيلوس ؟«

»كنت امتزق من االمل، كنت اريد ان أبكي، رأيتها ما تزال تقفز، هل كانت تقفز من اخلوف، من 
الفرح ؟ كانت تقفز، تغرد …نورى  )وهو السجان( حيب طيوره، يطعمها بيديه ..« )ص 97(.

تذكر  الغرب  عامل  من  شيئا  رجب  رأى  وكلام  كليا.  اختالفا  خمتلفان  عاملان  متغايران،  عاملان  ثمة 
نقيضه يف الرشق، حتى ليبدو الرشق رشا مطلقا والغرب خريا مطلقا. »شاطيء املتوسط ال يلد اال 
املسوخ واجلراء … سيظل ذاك الشاطيء يقذف كل يوم عرشات اجلراء، مئات اجلراء، وحتى لو 
وصلت أعدادهم اىل  اآلالف ، فستظل جراء تعوي يف الرساديب، أو متوت يف املزابل ، ألهنا تريد 
ذلك« )100(. يتذكر رجب هذه الصورة للرشق، وحني يبرص الناس يف الغرب يستغرب »كيف 
يضحك الناس، كيف يقفزون عىل رؤوس اصابعهم كأهنم الطيور الفرحة. املسنون .. اال يموتون 
وسط  هبا  ويسري  متباهية،  بقوة  حيملها  السنني.  مئات  كتفه  فوق  حيمل   ، منهم  واحد  كل  ؟  هنا 
الثلوج والزحام، بال خوف. وأنت يا بالد الشاطيء الرشقي، بدءا من ضفاف البحر وحتى أعامق 

الصحراء ، ملاذا ال ترتكني برشك يصلون اىل سن الشيخوخة ؟ »)140(.

يرى رجب أناسا فرحني ، يراهم عىل ظهر السفينة ويف مرسيليا ويف باريس، ويرى أمورا اعجب : 
»األحزاب هلا مراكز مكتوبة عليها األسامء بوضوح. يدخلها الناس دون خوف. يدخلون دون أن 
ينظروا وراءهم، ويتكلمون يف الشارع ، وبصوت عال .. أما اجلرائد فاهنا تنرش كل  يشء.. االفكار 
وحوادث القتل والطرق احلديثة يف العالقات اجلنسية.. والناس يقرأون .. أما الكتب فال بد  أن 

االنسان  يعجز عن معرفة ما يصدر منها، لكثرهتا.

عىل ضفاف السني آالف الكتب، ماليني الكتب .. كانت عيوين متر عىل العناوين، وما تكاد تستقر 
عىل عنوان حتى أرجتف، أتلفت ، ال أريد أن يراين أحد » )155(.

ويبدو السؤال : ملاذا تنتاب رجب هذه احلالة ؟ ذا جواب واضح. إنه يرد عىل لسان رجب نفسه 
الكتب..«  اسامء  ويذكرون   … املرفقة  اجلرمية  »األدوات  املوقوف  بيت  تفتيش  لدى  »وجدنا   :
وخياطب رجب اهل باريس : »آه يا أهل باريس، لو جئتم بكتبكم اىل شاطيء املتوسط الرشقي، 
لقضيتم حياتكم كلها يف السجون. سيأكلكم الندم، سوف تكفرون بكل يشء، واحذروا اكثر ان 
تفكروا يف االحزاب، ألن اية كلمة جتد من يلتقطها وجيعلها مؤامرة وختريبا، وتدفعون ثمن كلامت 

حياتكم كلها يف السجون الصحراوية، وهناك تصابون بالسل  والتيفوس ومتوتون« )155(.

هذان العاملان املتباينان كليا يدفعان رجب اىل التساؤل : »ولكن باريس التي أراها، هل ولدت هكذا 
؟« )ص 156( وال يرتك لنا االجابة عن هذا السؤال. يسرتجع رجب مايض باريس ويبني وجهها 
االخر يف ذلك املايض: »باريس املشانق واملقاصل واحلصار، باريس املقاومة، باريس الشهداء، هي 
التي صنعت احلرية«. وهنا يصاب رجب بنزعة مازوخية مثل تلك التي أصيب هبا زكي النداوي 
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الشخصية املحورية يف رواية »حني تركنا اجلرس«. ويقابل رجب بينه وبني الطبيب الذي يعاجله، 
الدكتور )فايل(، وهو الشخصية الثانوية يف الرواية، ولكْن الشخصية االوروبية الوحيدة التي هلا 
اسم، ويشعر رجب بالضآلة وهو يتعرف عىل مايض الدكتور ونضاله، غري ان هذا يواسيه ويشجعه 
ويشعر معه: »أقدر الصعوبات التي واجهتها، لكن اعتربك رجال.. والرجال ال يسقطون. جيب ان 
تعرف أين الوحيد الذي بقيت من عائلتي. قتلوا اثنني من اخويت، قتلوا أمي، ثم قتلوا زوجتي، كنت 

أسريا وفررت. منذ اللحظة التي وصلت البندقية فيها ليدي، وحتى هناية احلرب، مل أتركها«.

ومع أن الدكتور فايل، كام تقول الرواية عموما، ليس حالة اوروبية وحسب، إال أن نغمة اخلطاب 
توازيه هي شخصية هادي، ولكن رجب، وهو يف  ثمة شخصية عربية  لنا وكأنه كذلك.  توحي 

الغرب، ال يستحرض، وبالتحديد حني يتحادث والدكتور فايل، هاديا.

أمام  تغيب  تكاد  الرواية،  يف  الرشق  وعامل  الغرب  عامل  العاملني؛  لكال  اخرى  هامشية  صورة  ثمة 
خالل  من  تبدو  التي  الصورة  وهي  الرواية،  قاريء  بذهن  تعلق  التي  األساسية  الرئيسة  الصورة 
اطالقا  بغريبة  ليست  الصورة  وهذه  ورجب.  الغفور  عبد  املهاجر  الفنان  بني  جيري  الذي  احلوار 
عن تلك الصورة التي بدت يف رواية احلكيم »عصفور من الرشق« ورواية سهيل ادريس »احلي 

الالتيني«. اهنا صورة الغرب احلضاري مقابل الرشق املتخلف.

باريس  الفنون اجلميلة منذ ثالث سنوات، يسافر، خالهلا، اىل  الغفور ، يف مرسيليا،  يدرس عبد 
، مرة واحدة. ويكره عبد الغفور السياسة وال حيب ان يتحدث فيها، وليست له اية صلة بالطلبة 
العرب يف اوروبا، ويفضل ان يقيض وقته كله يف املعهد، ثم باملتاحف، وما يتبقى لديه من وقت 
التشكييل يشري اىل لوحة بيكاسو  الفن  161(، وحني يتحاور ورجبا عن  النساء« ص  يقضيه مع 

ويقول خماطبا رجبا :

- »أتعرف، لو أن رساما عندما رسم هذه اللوحة لرضبوه باحلجارة ! أتعرف ملاذا؟
- ال

- ألن احلضارة سلم ليس له هناية، وجيب عىل الشعوب ان تبدأ من أول السلم، وشعبنا 
مل يكتشف بعد السلم ومل يسمع بيشء اسمه حضارة، لذلك فان كل حماولة القناعه بغري 

ذلك .. خطأ ..« )161(.

ويبدو هذا احلوار القصري غري شاذ، فقد جرى يف الغرب ، وهو عموما جاء ليدعم الصورة االساس 
الرئيسية، وما كان ليحتل مساحة يف الرواية لو مل يزر رجب الغرب، مثله مثل صورة الغرب التي 
بدت أيضا مقنعة فنيا ال صورة مقحمة عىل الرواية التي اختار هلا مؤلفها عنوان »رشق املتوسط« اذ 
كان قصده أن يكتب عن رشق املتوسط ال عن غربه، وربام هلذا السبب حتديدا، مل يلتفت الدارسون 

اىل تناول هذه الثنائية يف دراساهتم التي عاجلت ثنائية الرشق والغرب يف الرواية العربية.
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قراءة نقدية يف رواية »شرق المتوسط«

يتناول عبد الرمحن منيف يف روايته »رشق املتوسط« )1975ط1( موضوعا ذا حضور الفت يف 
املنطقة العربية، وبخاصة يف العقود األخرية من هذا القرن.

الرواية رواية شخصية أو رواية فكرة بقدر ما هي رواية موضوع هو موضوع السجن.  وليست 
حقا ان شخصية رجب تعيش مع املرء طويال، بعد أن يفرغ من قراءة الرواية، حتى ليزعم البعض، 
أنني، شخصيا، ال أذهب هذا  الرواية رواية شخصية أيضا، غري  أن  ومعهم بعض حق يف ذلك، 
التي أنفقها يف سبعة  املذهب، فهي تركز عىل فرتة من حياة رجب، وبالتحديد السنوات اخلمس 
سجون يف رشق املتوسط، عانى خالهلا ما عانى حيث يبدو أي وصف ملعاناته اعتامدا عىل الرواية، 

ما مل يقرأ النص األصيل، قارصا عن بلوغ اهلدف مهام كان الواصف بارعا.
له: وهو  املقابل  الطرف  فانه يفرتض  معينة  بقعة جغرافية  يقترص عىل  أساسا،  العنوان،  واذا كان 
رجب  علينا  يقصه  ما  خالل  من  وبالتحديد  النص،  خالل  من  عنه  نعرف  الذي  املتوسط  غرب 
اسامعيل ابتداء من اللحظة األوىل التي يقف فيها عىل ظهر الباخرة التي تقله اىل املغرب ليتعالج 

هناك من الروماتيزوم الذي أصابه وهو يف رساديب سجون رشق املتوسط.
موضوع القمع، اذن، وما يتفرع عنه هو املوضوع الرئييس يف الرواية، ولكنه ليس الوحيد، فالرواية، 
من خالل شخصيتي رجب وأنيسة، تأيت عىل جوانب أخرى أبرزها اجلانب االجتامعي، وحتديدا ما 
يتعلق بوضع املرأة يف العامل العريب، وموضوع الرشق والغرب. وتقوم الرواية عىل ثنائيات عديدة 
أبرزها: السّجان والسجني، املايض واحلارض، والرجل واملرأة، والواقع واحللم، والرشق والغرب 
أو عامل القمع وعامل احلرية، الرشق الذي، كام يقول رجب، »ال يلد اال املسوخ واجلراء )ص100( 
الرشق الذي يتمنى رجب »لو ظل... بركة« للتامسيح ولو ظلت الكهرباء بعيدة .. لكن جاءت 
مكتوبة  مراكز  هلا  »األحزاب  التايل:  النحو  عىل  فيصفه  الغرب  البرش«.أما  تقتل  لكي  اللعنة  هذه 
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عليها األسامءبوضوح. يدخلها الناس دون خوف. يدخلون دون أن ينظروا وراءهم، ويتكلمون يف 
الشارع، وبصوت عال...... أما الكتب فال بد أن االنسان يعجز عن معرفة ما يصدر منها لكثرهتا! 
األدوات  املوقوف،  بيت  تفتيش  لدى  »وجدنا  الرشق:  عن  متحدثا  رجب  ويتابع  »)ص155( 
اجلرمية املرفقة..« ويذكرون أسامء الكتب. آه يا أهل باريس، لو جئتم بكتبكم اىل شاطىء املتوسط 

الرشقي، لقضيتم حياتكم كلها يف السجون )ص 155(.
 وتسري الرواية التي تشكلت من ستة فصول )ف 1 ،28ص ، ف 2 ،40 ص ف 3 ، 28 ص ،ف4 

،32 ص ، ف5 ،30ص ، ف6 ،6ص عىل النحو التايل :

حياة  اىل  الذاكرة  به  تعود  حيث  الباخرة  ظهر  عىل  وهو  رجب  اىل  الفصل  هذا  يف  نصغي    -1
السجن : يتذكر حلظة ضعفه وتساقطه وخروجه ، ويمعن يف تذكره ، فيصف ما كان يعانيه 
الذين  السجناء  بني  تسود  كانت  التي  العالقات  عن  ويتحدث  السجن  جدران  داخل  وهو 
كانوا  فيام بينهم ، خمتلفني  فمنهم املناضل الصلب ومنهم اخلائن منذ اللحظة االوىل ، ومنهم 
الصامد إىل حني ، يتذكر السجان السادي ،  ويتذكر أيضا حالته التي املت به بعد خروجه من 

السجن وذهابه  اىل بيت أخته أنيسه واحلوار الذي دار بينه وبني أخته عن أمه وهدى  .
2-  نصغي يف هذا الفصل اىل أنيسه التي تصف كيف أنفق رجب ليلته االوىل ، وتعود اىل الوراء 
قليال فتتذكر أمها وسؤال رجب عنها ورغبته يف معرفة كل يشء عنها . وتقص أنيسة عىل 
رجب الكثري عن األم : موهتا ومشاركتها يف املظاهرات وبحثها عن ابنها، بعد اعتقاله، بحثا 
مضنيا. كام تأيت أنيسة عىل ذكر هدى الفتاة التي أحبها رجب قبل سجنه، وتصف تغري رجب 
بعد خروجه، رجب الذي كان يكتب الشعر قبل اعتقاله، رجب الصامد الذي أخذ حيدثها 

عن حياة السجن وبكاء الرجال.
3 -   يعاود رجب، وهو أيضا عىل ظهر السفينة، احلديث: خياطب السفينة ويطلب منها أن تبتعد عن 
رشق املتوسط حتى ينسى ما أمل به، وينظر اىل الناس الفرحني يغنون دون أن يستطيع مشاركتهم.
     وتعود به الذاكرة اىل عامل السجن وحالة الصمت الذي كان يلجأ اليه ليقهر السّجان القايس،  
السجان الذي يستخدم أساليب عديدة ليقتل السجناء بال رمحة. يتذكر رجب هاديا املناضل 
وناجيا املتساقط، كام يتذكر القبو الذي زجوه فيه وحيدا فأخذ حيّدث النملة حتى ال يصـاب 

اجلنون، وينتهي هذا الفصل بتذكره حلظة سقوطه الذي يربره بضعف جسده.
  4-  تقص، يف هذا الفصل، أنيسة بعد أن أصبح رجب بعيدا عنها. تصف ما أمّل بزوجها حامد الذي 
كفل أخاها، وتتحدث باطناب عن عالقة رجب هبدى، فنعرف شيئا عن واقع الفتاة يف جمتمع  
رشق املتوسط األبوي الذي ال يرتك للفتاة هامشا من احلرية يتمثل يف اختيار رشيك حياهتا.
وتوضح أنيسة أن رجبا وهدى عاملان خمتلفان كليا. كام تأيت عىل ذكر الرسائل التي تسلمتها من  
رجب؛ الرسائل التي توضح من خالل ما فيها وما تستثريه يف ذهن هدى شكل العالقة بني رجب 
وأمه، أمه التي ضحت بعد وفاة أبيه بحياهتا حتى تريب أنيسة ورجب، وتأيت أنيسة عىل بداية اهتامم 
رجب بالسياسة والقراءة، وترسد املامرسات التي تلجأ اليها السلطات التي اعتقلـت زوجها حامدا 

حتى يعود رجب من اخلارج.
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النفسية وهو  الرشق وأوروبا، ويصف حالته  فيقارن بني  أوروبا،  5 -  يقص رجب، وهو يف 
هناك: جيد رجب تفهام من الطبيب فايل وسخرية من الطلبة العرب الذين رأوا فيه متساقطا، 
ويقرر مواصلة النضال، من خالل الكلمة، لذا يفكر يف كتابة رواية عن هادي، غري أنه يرتاجع 
اذ ال حيق ملتساقط أن يكتب عن مناضل، وتستبد به حالة مازوخية حتى أنه يفكر يف االنتحار. 

وتبدو ثنائية الرشق-الغرب يف هذا الفصل أوضح ما تكون.
 6 -  تقص أنيسة يف هذا الفصل، بعد ستة عرش شهرا من موت رجب واعتقال حامد، عن موت 
رجب  واعتقال زوجها الذي ما زال، حتى حلظة الرسد، يف السجن. وتفكر يف سلوكها يف 
أثناء حيـاة  رجب وبعد مماته لتكتشف أهنا أخطأت دائام: أخطأت حيث بعثت لرجب كي 
تتبع  أن  أنيسة  وتقرر  والقائها.  الزجاجة  تعبئة  من  عادال  ابنها  منعت  يوم  يعود، وأخطـأت 

خطى رجب وترى أن عليها أن تدفع األمور اىل هناياهتا عل شيئا ما يقع.
وسوف أتناول اآلن، بيشء من التفصيل، أهم مكونات العمل الروائي وهي عنرص الزمن، وعنرص 
املكان وعنرص اللغة وعنرص اللغة واألسلوب املستخدم يف الرواية وبعض القضايا التي أراها مهمة، 
وسوف أشري يف النهاية اىل بعض الدراسات التي تناولت هذه الرواية حتى يرجع اليها، ألهنا تتناول 

بالتفصيل جوانب أخرى مل أقف عندها ااّل  ملاما.

 عنصر الزمن في الرواية:

صدرت الطبعة األوىل من الرواية )زمن النرش( عام 1975م. وكان عبد الرمحن منيف قد فرغ من 
كتابتها، دون أن يذكر متى بدأ يف ذلك، يف ربيع 1972/ )الزمن الكتايب(. وليس هناك، يف الرواية 
التي استغرق رسد أحداثها، منذ كان رجب عىل ظهر السفينة التي أقلعت من بريوت مغادرا، حتى 
اللحظة التي فرغت فيها أنيسة من قص الفصل السادس وحتدثت فيه عن اعتقال زوجها حامد بعد 
عودة  رجب بأسبوعني حيث أنفق هذا ثالثة أشهر يف الغرب كام أنفق حامد يف املعتقل، وما زال، 
ستة عرش شهرا، ليس هناك يف الرواية التي استغرق رسد أحداثها )زمن الرسد( تسعة عرش شهرا، 
حيث رسد رجب الفصلني األول والثالث يف ثامنية أيام، هي األيام التي كان فيها عىل ظهر الباخرة، 
ورسد الفصل اخلامس قبل عودته، من جديد، أي بعد ثالثة أشهر من خروجه من السجن، أما 
19 شهرا، ليس هناك ما يشري اىل تاريخ حمدد عاش فيه  أنيسة فقد رسدت فصوهلا الثالثة خالل 
رجب. بمعنى آخر اننا ال نستطيع حتديد تاريخ معني حلياة رجب وما أمل هبا )الزمن الروائي(، وان 
كانت هناك بعض أدّلة توضح أّن  ذلك تّم بعد احلرب العاملية الثانية، وهذا ما نلمحه بوضوح يف 
الفصل اخلامس من الرواية، من خالل احلديث الذي تّم بني رجب والدكتور فايل يف باريس. وكان 
األخري شارك يف مقاومة االحتالل النازي لبالده، وبناء عىل ذلك نستطيع القول ان أحداث الرواية 

جتري يف اخلمسينيات والستينيات من هذا القرن )الزمن الروائي(.
  وخالفا ملا هو األمر عليه يف احلكاية ال يسري الزمن، هنا، سريا تقليديا.وهكذا ال نقرأ ، عىل التوايل، 
عن طفولة رجب فشبابه فدراسته اجلامعية فسجنه فخروجه من السجن فسفره فعودته فموته. اننا 
نتعرف عىل رجب وهو عىل ظهر السفينة، أي منذ حلظة سفره، ويسري الزمن بعد ذلك سريا غري 
منتظم. تقلع السفينة ملدة ثامنية أيام فيعود بنا رجب خالهلا اىل ماضيه يف السجن وما قبل السجن، 
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وجيري مقارنة بني ما يشاهده وهو عىل ظهرها وبني ما شاهده وعانى منه من قبل. ويبدأ الفصل 
الثاين من الرواية، الفصل الذي تصبح فيه أنيسة ساردا من حلظة أسبق من اللحظة التي بدأ فيها 
الفصل األول، ترسد أنيسة لنا عن احلوار الذي دار بينها وبني أخيها بعد خروجه من السجن وحتى 

حلظة سفره، ويعودا معا بذاكرهتام اىل الوراء فتقص عليه شيئا عن موت أمه وشيئا عن هدى.
وعىل الرغم من أّن الرواية تأيت عىل ذكر طفولة رجب وشبابه اال أهنا توجز وال تطنب، فنحن ال 
نعرف اال أقّل القليل عن الفرتة التي أنفقها وهو يف اجلامعة حيث ختترص فرتة السنوات األربعة 
فثمة  الواقعي،  والزمن  يتطابق  ال  الروائي  الزمن  ان  القول:  اىل  نذهب  وهنا  عبارتني.  أو  بعبارة 

اقتصاد واضح خيترص فيه الزمن الذي أنفق فيه رجب من عمره سنوات عديدة.
ويمكن لنا تتبع الصفحات اخلمس األوىل من الفصل األول ملالحظة حركة الزمن يف الرواية:

  يبدأ الفصل األول ورجب عىل ظهر السفينة وهي تنطلق، ولكنه ال يصف لنا ما حيدث معه منذ 
هذه اللحظة، وانام يعود بنا اىل الوراء ليتحدث عن حلظة خروجه من السجن فام قبل، وهكذا ال 

يسري الزمن سريا تصاعديا، وسوف أوجز حركة احلدث عىل النحو التايل:

1-      أشيلوس هتتز، ترتجرج، تبتعد بحركة ثقيلة ... )ص7(.
2-      كان يوم االربعاء 17 ترشين األول )يوم خروجه من السجن( )ص8+7(.

3-      يتذكر ما قاله له، يف ذلك اليوم، طبيب العيادة )ص+8ص9(.
4-      يتذكر ما حدث معه يوم الثالثاء مساء 16 ترشين أول )ص9(.
5-      يتذكر ما حدث معه صباح االربعاء 17 ترشين أول )ص11(.

6-      يسرتجع حلظة خروجه من السجن وذهابه اىل املنزل )ص+11ص12(.
7-      تذكر مزدوج: وهو يف البيت يتذكر أيام السجن )ص13(.

          ويمكن رسم املخطط التايل هلذه الصفحات:
وهكذا يبدأ الزمن من حلظة آنية ثم يرتد اىل حلظة: أ سبق منها، ويعود اىل اللحظة التي هو فيها اآلن، 
أي وهو عىل ظهر السفينة، اللحظة التي تسري اىل األمام مع تقدم الرحلة، لنتعرف فيام بعد عاّم أمّل 
برجب بعد سفره  حتى نصل اىل هناية زمن الرسد الذي أرشت اليه من قبل، وبالتايل فان املخطط 

السابق يتغري ليتجاوز 10/20 بتسعة عرش شهرا.

عنصر المكان في الرواية:

 ليس يف الرواية، عدا عنواهنا الذي يتكرر يف صفحات الرواية عىل لسان رجب، ما يشري اىل مكان 
حمدد يف رشق املتوسط، وان كان يشري اىل بلدان حمددة يف غربه: اليونان وايطاليا وباريس.

 ويبدو أن منيفا أراد أن يكتب عن رشق املتوسط كله ،وكأنه ال يرى كبري فرق بني بلدانه كلها عىل 
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اختالف نظمها السياسية ، ولعله أيضا رمى ، من وراء ذلك ، اىل أن الرواية ، حني ال تأيت عىل ذكر 
بلد بعينة ، ال تصادر ، فتوزع يف غري بلد وقد يكون هناك سبب آخر يتمثل يف أن منيفا نفسه ال يلقى 

، حني يسافر من بلد اىل آخر، من املضايقات ما يمكن أن يلقاه لو عنّي اسم بلد ما.

 ويمكن للمرء، عىل أية حال، وبناء عىل بعض ما يرد يف الرواية أن حيدد هذا لبلد الذي فيام أرى 
مستبعدة  األخرية  الدولة  كانت  وان  واألردن،  وسوريا  العراق  هي  ثالثة  من  واحدا  يتجاوز  ال 
روائيا ال واقعيا. يرد يف الرواية أن رجبا وهو طفل كان يذهب مع خاله ليصطاد، يف بحرية، سمكا 
زيادين يف  يعقوب  ولكن جتربة رجب ال ختتلف عن جتربة  بحرية،  األردن  وليست يف  )ص99( 
سريته الذاتية«البدايات« )             (.  وتقلع السفينة التي أقّلت رجبا من بريوت، وهلذا داللته 
أيضا. ومما يرجح أيضا أن يكون املكان الذي عاش فيه رجب واحدة من تلك الدول ورود بعض 
املفردات واألسامء والعبارات التي تتكرر فيها، من ذلك: اآلغا، راجي، »ولك مر عيل مثلك«، » 

أّمك فاحتة مناحة«، »اسمع يا أحول واهلل ألرجعك ... أّمك«.

 ونستبعد أن يكون املكان مرصا، فرجب حني يكون يف أثينا يكتب، ألخته أنيسة، رسالة يرد فيها: 
»صادفت عددا من الناس يتكلمون اللغة العربية، يتكلموهنا بلهجة مرصية لذيذة« )ص107(.

وعىل العموم فان رجبا يقص علينا الفصلني األول والثالث وهو عىل ظهر السفينة التي متخر عباب 
البحر املتوسط متجهة نحو غربه، املكان الذي يقص، وهو فيه، الفصل اخلامس.

عنصر اللغة:

يلحظ القارىء للرواية أّن هناك مستوى لغويا واحدا يسود يف الرواية، منذ مبتدأها حتى منتهاها، 
بغض النظر عن اختالف الشخوص ثقافة ووعيا، وبام أّن الساردين يف الرواية شخصيتان أساسيتان 
فال يستطيع الدارس أن يميز بني لغة سارد قد يكون هو الكاتب نفسه، اذ ليس يف الرواية ما يشري اىل 
غري ذلك، ولغة شخصية تتناسب ومستواها  الثقايف. ولو زعمنا، افرتاضا، أن رجبا، يف الرواية، ال 
يقل ثقافة عن عبد الرمحن منيف الكاتب، وذهبنا اىل أن هناك تناسبا بني لغته، يف الواقع، كتابة ولغة 
منيف، فكيف تكون لغة أنيسة وبقية الشخوص ممن نالوا حظا أقل، من رجب، تعليام ومطالعة، 

كيف تكون لغتهم مساوية للغة رجب ان تلم تكن لغة الكاتب نفسه.

يرد يف الرواية ما ييل:

 وعندما بدأ يقرأ، بدا جمنونا، كأنه اكتشف القراءة صدفة، واكتشفها وحده دون مساعدة أحد.

 بدأ يقرأ دو ن توقف، وكلامت أمي، وهي تلح عليه أن يقوم ليأكل، أو أن يتوقف عن القراءة بعد 
أن صاح الديك ومل يبق أحد ساهرا، كانت كلامهتا تذهب هباء .. ومل يكن يستجيب ااّل  اذا خانه 

السهر أو انتهى الكتاب.
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 كان اذا انتهى من قراءة الروايات التي تسميها أّمي روايات اللصوص وقطاع الطرق، يلقيها بعيدا، 
وكأنه يتخلص من عار أو من يشء كريه، ويقول يل بصوت حامل:

-  أنيسة .. هذه الرواية رائعة وجيب أن تقرأهيا!
-  وملاذا رميتها هبذا الشكل؟

-  ألهنا جيدة وال أطيق أن تظّل بني يدي!
-  ملاذا؟

...................................

ويميض اليوم االول ، وال أقرأ اال صفحة أو صفحتني ، فاذا سألني أقول له : مل يبق اال صفحات 
قليلة .. ويبدأ يسألني .. وأخجل النني ال أفهم شيئا مما يتحدث عنه ...) ص 124 ، ص 25 ( .

حقا ان املرء ال يفاجأ هبذا املستوى اللغوي املتميز عند رجب السباب واضحة منها ما بدا يف النص 
السابق ومنها أن رجبا خريج جامعي وهو فوق هذا وذاك واحد من جيل اخلمسينيات والستينيات 
هذا اجليل الذي كانت املطالعة خصيصة بارزة من اخلصائص التي متتع هبا وامتاز فيها عن االجيال 
الالحقة . ولكن املرء يفاجأ باملستوى اللغوي الذي يميز لغة أنيسة وغريها . وما من شك يف أن 
الكاتب نفسه هو الذي يتدخل هنا فيعيد صياغة عبارات شخوصة ، كام أنه ، أحيانا ينطقهم بام 

يفكر هو فيه ، ولنقرأ النص التايل لنالحظ ذلك :

» تنحنح حامد ليشعرنا أنه اقرتب . كان حيس بغريزته أن حلظات مثل هذه جتعلنا أقرب 
اىل احللم ، وكان حيرص أن يرتك لنا االستمتاع أو العذاب ، دون أن يتدخل .. ان الرجل 
الغيوم  من  سدود  البعيدة  االيام  وبني  بينه  تبقى   ، صديقا  أو  زوجا  كان  أيا   ، الغريب 
التي كونت طفولتنا وحياتنا االوىل ، وال يستطيع أن خيرتقها اال بعد  ، االيام  السوداء 
فرتة طويلة من احلياة املشرتكة أو العذاب ، حتى اذا صارت ماضيا ، اتسعت آفاق الرؤية 

وبانت احلياة كلها وكأهنا مقاطع من احلجارة الصلبة املتداخلة )ص74( .

         ويتناسب الكالم السابق وثقافة رجب أو الكاتب أكثر مما يتناسب وشخصيته أنيسة التي مل 
تكن ، كام الحظنا يف النص االسبق ، تفهم شيئا مما يتحدث عنه رجب .

  وال ختتلف لغة احلوار ، اال قليال ، عن املستوى اللغوي السابق ، فام يرد عىل لسان االم التي مل تنل 
حظا من التعليم ال خيتلف عام يرد عىل لسان رجب أو السجان .

 ومما سبق يمكن القول ان اللغة يف الرواية مل تدون عىل الورق ، كام نطقها شخوصها يف الواقع وانام 
دونت بعد أن تدخل الكاتب يف صياغتها وفيام هو أبعد من الصياغة ، وأعني بذلك انطاق بعض 
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الشخوص بأكثر مما ينطقون ، وتبقى اللغة عىل أية حال ، متينة قوية متوترة يشعر املرء وهو يقرأها ، 
وكأن نبض ناطقيها يرسي فيها وينتقل ، من ثم ، اىل قارئيها لتشدهم اللغة نحو الرواية شدا بينا واضحا .

الشخوص في الرواية:
  تتعدد الشخوص يف الرواية وتنقسم اىل رئيسة وأخرى ثانوية. ورجب هو الشخصية الرئيسة التي 
أّن هناك شخصيات أخرى  الرواية حني ترسد عن ذاهتا وحني ترسد أنيسة عنها، غري  تظل حمور 
تظل  فاألم  رئيسيتني.  شخصيتني  اعتبارمها  يمكن  اذ  رجب  وأم  أنيسة  أمهها  فاعل  حضور  ذات 
حارضة وهي ميتة،  وتصبح أنيسة بعد موت أمها أما ثانية لرجب، فهي تقص علينا الكثري الكثري 
عن رجب وعالقته هبا وباآلخرين. وكام يرسد رجب فصوال ثالثة ترسد هي أيضا فصوال ثالثة 

تتساوى حجام، باستثناء الفصل األخري، مع الفصول التي يرسدها رجب.

 وهناك شخصيات ثانوية كثرية العدد نعرف عنها من رجب وأنيسة، هناك رفاق رجب يف التنظيم، 
وهناك السجان والدكتور فايل وعبد الغفور، وهناك هدى وحامد زوج أنيسة وعادل ابنها وليىل 
ابنتها، وهناك أسعد األخ األكرب لرجب ... الخ. وال يعلق من الشخصيات هذه كلها، بعد قراءة 

الرواية، ااّل شخصية رجب وأمه وأنيسة وهدى وصوت السجان بشكل عام.             

  وتنقسم هذه الشخصيات اىل نامية) دائرية ( وثابتة )مسطحة ( ويقصد بالشخصية النامية تلك 
التي تتطور مع تطور االحداث وجرياهنا حيث ال تبقى عىل حال واحدة ، أما الشخصية الثابتة فهي 

تلك التي تظل عىل موقفها منذ بداية الرواية حتى هنايتها .

  وشخصيات رشق املتوسط يف معظمها ، شخصيات نامية : رجب واالم وأنيسة وحامد وبعض 
السجناء وهدى . وخالفا هلذه الشخصيات تكون شخصيات الّسجان وأسعد ثابتة.

  يبدأ رجب مناضال ويسجن فيصمد أوال ثم يضعف فيوقع عىل ورقة يستنكر فيها ماضيه ، ولكنه 
يعود ، من جديد ليواصل النضال . وتطلب االم من ابنها قبل سجنه أال يقرتب من السياسة ، ولكنها 
، عندما يسجن تطلب منه أن يكون رجال وأن يصمد حتى النهاية ، خالفا النيسة التي كانت تدفع 
به اىل السقوط ، من خالل ما تقصه عليه عن العامل اخلارجي ، ولكنها يف النهاية تتبع طريقته وترى 
أن عليها أن تدفع االمور اىل هنايتها ويمكن قول الشيىء نفسه عن حامد . ويبقى السجان عىل حاله 
منذ بداية الرواية حتى هنايتها ، ويظل أسعد ، عىل الرغم مما أمل بأخيه وأمه وأخته، بعيدا عن العائلة .

التي ال  الشخصية  النمطية هي  ، والشخصية  نموذجية  نمطية وأخرى  الرواية شخصيات     ويف 
مالمح حمددة هلا ، فليس هلا سامهتا اخلاصة أو جتربتها املتميزة التي ختتلف عن سامت غريها وجتربتها 
الفئة،  هذه  داخل  الفردية  ذاهتا  عن  تعرب  مما  أكثر  اليها  تنتمي  فئة  عن  تعرب  التي  الشخصية  اهنا   .
وببساطة فهي تلك الشخصية التي تعرب عن رؤية الكاتب لطبقتها أكثر مما تعرب عن رؤيته هلا فردا 
انسانيا له خصوصيته ، وغالبا ما تكون هذه شخصية مسطحة جامدة تربز يف كتابات أولئك الذين 
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حيملون رؤى مسبقة عن الكون والناس ، رؤى يعتقدون بثباهتا وصحتها دون غريها ) املتدينون 
تكون  هذه  عكس  وعىل   .  ) قوميتهم  يف  املغالون  والقوميون  اجلامدون  واملاركسيون  املتعصبون 
املختلفة عن جتارب غريها  اخلاصة  الفردية وجتربتها  هلا سامهتا  التي  ، هذه  النموذجية  الشخصية 

داخل الفئة نفسها أو العائلة نفسها .

ولتوضيح ما سبق يمكن التدليل ، من الرواية، عىل ذلك : هناك سجناء هم رفاق درب ، وهناك 
 . نفسها  العائلة  داخل  االخوة  وهناك   ، واحلبيبة واالخت  االم   : امرأة  وهناك غري   ، غري سجناء 
الرواية هي شخصية السجان ، فال نلحظ أن هناك  التي تطالعنا يف  النمطية الوحيدة  والشخصية 
تباينا بني سجان وآخر ، كأن يكون أحد السجانني قاسيا واالخر أقل قسوة ، وغالبا ما تنسحب 
هذه الصفة ) القسوة( عىل شخصيات السجان يف الرواية العربية . أما السجناء فيختلفون فيام بينهم 
: هناك املناضل الصلب )هادي( وهناك املناضل الذي يتساقط مع الزمن ) رجب ( وهناك املناضل 
اخلائن منذ اللحظة االول )سعد الدين( كام تطالعنا يف الرواية غري صورة لالم : أم رجب الصابرة 
املناضلة التي حتث ابنها عىل الصمود ، وأم السجني التي حني تلتقي بابنها تأخذ بالبكاء والعويل 
فتساهم باضعافه واسقاطه )ص54( وأنيسة نفسها التي هلا غري موقف يف الرواية : لقد أسهمت يف 
اضعاف رجب ، ولكنها بعد موته أخذت تسري عىل خطاه. وليس أفراد عائلة رجب عىل الشاكلة 
نفسها ، ففي الوقت الذي يناضل فيه رجب سياسيا يتخىل عنه أخوه أسعد النه اختار هذا الطريق .

 بنية الرواية :-

 يفكر رجب يف كتابة رواية ويعيش هذا اهلاجس ، وبخاصة أنه يف حلظات معينة من عمره يؤمن بأن 
الكلمة سالح يمكن للمرء أن حيارب بوساطتها )146( ولكنه ، يف آخر أيام حياته، بعد التعذيب 
الرهيب الذي ذاقه عىل أيدي اجلالوزة ، يفكر يف متزيق أوراقه وعدم نرشها ، فالسجان يف رشق 
املتوسط ، ليس قاسيا وحسب ، انه شخص سادي : » ملا أعطاين عبد الغفور االوراق ، طويتها بعد 
أن ألقيت عليها نظرة رسيعة ، ماتت يف نفيس رغبة الكتابة .. اذا أتيح يل أن أكتب فسوف أفعل ، 
ولكن يبدو أن الوقت اآلن أصبح متأخرا .. وكلامت االرض كلها لن تستطيع انقاذ سجني يتعذب 
.«)166ص(« لكن كام قال يل حامد ، وكام قال يل عادل احلكيم ، ما فائدة الكلمة ؟ من سيقرأها ؟ 
حتى ولو قرئت فام تأثريها ؟ ....... مل تعد الكلامت كائنا حيا قادرا عىل أن يفعل شيئا .. واالن وأنا 
أعود استغرب تلك اللحظات املرعبة ، التي تدفعني بقوة لألن أكتب ، أتصور أن الكتابة كفارة .. 
ولكن.. سأصمت .. سأضع االوراق يف مكاهنا ، وسأعود اىل الوطن » . )169ص، 170ص ( .

ومل يكتب رجب وانام كتب عبد الرمحن منيف . فكيف ختيل شكل الرواية التي كان حيلم بكتابتها 
؟ وهل من تشابه بني أسلوهبام وأسلوب رواية » رشق املتوسط« ؟

 يفكر رجب يف الكتابة ويتساءل ملن يكتب ومتى ؟ وهو يريد أن يكتب أشعارا وروايات ، فلديه 
أن  أستطع  مل  الذي  اليشء   «  : الرواية  بخصوص  ذاته  والشىء  )134ص(  الشعر  عن  ما  تصور 
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أتوصل اليه االن ، كيف جيب أن تكون الرواية . أريدها أن تكون جديدة بكل شيىء : أن يكتبها 
أكثر من واحد ، وفيها أكثر من مستوى ، وأن تتحدث عن أمور هامة واألفضل مزعجة .. وأخريا 

أال يكون هلا زمن ..« )134ص( .

ويتابع مخاطبا أنيسة :

» اسمعي : أريد أن نكتب معا رواية ..... بل وأريد أن يكتب الصغار . لو كتب عادل 
بعض االشياء وتركناها عىل بساطتها وصدقها ، ولو كتب حامد ...« )134 ص ( .

 » وحتى ال نضيع يف دوامة قد ال نخرج منها ، فمن الرضوري أن نحدد موضوعا ونكتب 
فيه. التعذيب مثال، كيف تتصورين املوضوع؟ كيف يتصوره انسان من اخلارج؟ وليس 

أي انسان، انسان له عالقة بشكل ما، يف مستوى ما« )ص 135(.

األحاسيس،  الذكرى،  ومتباينة:  كثرية  امتدادات  للموضوع  يكون  أن  جيب  »طبيعي 
املختلفة  الزوايا  هذه  خمتلفة.  زوايا  من  ننظر  أن  أيضا  وطبيعي  ذلك.  وغري  العالقات 
رضورية لكي نرى اليشء من مجيع جوانبه، فاذا ارتبط املوضوع أيضا باألزمان العديدة، 
أصبح شيئا جديدا. مثال: كيف يتصور عادل، وكيف يترصف، وماذا يتفرع عن ذلك؟ 
وحامد وأنت وأنا. اذا نجحنا يف أن نحارص موضوعا معينا، من هذه الزوايا، يمكن أن 
أطمح  ما  باألحرى  أو  أتصوره،  ما  هذا  ولكن  متأكدا  لست  ناجحا،  موضوعا  يكون 

اليه«. )ص135(.

 »... لو كانت أّمي موجودة الستطاعت أن تقول شيئا مهام ولكان املوضوع يف النهاية 
جمنونا ورائعا ». )ص135(.

  »الكتابة هل حتتاج اى انفعاالت؟ اىل غضب؟ ليس رضوريا أن أسأل الدكتور فايل ألن 
املحاوالت التي قمت هبا حتى اآلن أدت اىل تنتيجة واحدة: سيل من االنفعاالت احلاقدة 

والغاضبة.. وال  صفحة واحدة من الكتابة التي أطمح اليها..« )ص 155(.

»حامد مل يكتب يل شيئا، سوى كلمة كبرية يف منتصف صفحة بيضاء..  كتب: الكلمة 
آخر سالح يمكن أن أجلأ اليه..

  

وعادل .. ماذا تتصورين أن عادل كتب ايّل؟ كتب رسالة قصرية، قال فيها: انه مل يسمع بقائد انترص 
بالكلمة.. السيف وحده هو الذي حيقق النرص، هكذا قال هلم معلم التاريخ عندما حاول أن يسأله 
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بمكر لكي يستعني باجابته يف الكتابة ايل« )ص 168، 169(.

قد  كانت  جروحا  يل  فّتحت  ينبغي.  مما  وأكثر  قدرت  مما  أكثر  كتبت  أنيسة  يا  »أنت    
انطفأت، منذ وقت طويل. استغربت كيف تتذكرين حوادث، تبدو يل صغرية متوارية، 

بحيث يعجز االنسان عن تذكرها« )169(.

»لو كان رجب حيا لكتب لكم رواية أو شيئا آخر تستمتعون وأنتم تقرأونه. لكن رجب 
رحل منذ وقت بعيد، وال أجد اآلن تكريام لذكراه ااّل أن أهّرب األوراق التي عاد هبا اىل 

وراء احلدود وأنرشها كام هي« )171(.

فهل ختتلف الرواية التي قرأناها، بنية، عن املخطط الذي اقرتحه رجب؟ وهل يكون رجب سوى 
قناع منيف اختفى وراءه؟

ال ينكر منيف أن الكاتب الروائي ال بد وأن خيتفي، أحيانا، وراء شخصياته.

فهو يقول: »الرواية وعالقتها مع الراوية عالقة شديدة التعقيد، بمعنى أن الكاتب خيلق 
عددا غري حمدود من الشخصيات لكن حيملها مقدارا متفاوتا من آرائه وقناعاته. وهذه 
اآلراء والقناعات ليست بالرضورة تلك التي يروهيا البطل أو تتصل بالبطولة اخلارقة أو 
احلكمة. قد تقال عىل لسان املعتوهني أو الشخصيات الثانوية، وقد تقال رمزا أو برسعة« 

)الكاتب واملنفى، ص 194 وانظر الصفحات 192، 193، 194(.

ويمكن، بناء عىل ما سبق، أن نربط بني رجب ومنيف ولنا أيضا غري دليل:

-شارك رجب يف النشاط السيايس وكان عضوا يف خلية، وهذا ما فعله منيف نفسه فقد كان مستغرقا يف 
السياسة والعمل السيايس »ولكن رأيت أن هذا كله خدعة كبرية« )الكاتب واملنفى، ص 163(.
-كان رجب يفكر يف كتابة األشعار: »يبدو يل أن الشعر ال يمكن أن يكتبه ااّل انسان واحد، ألنه 
سيل من األحاسيس الداخلية، يف حلظات هاربة، فاذا مل يستطع االنسان السيطرة عىل هذه 
اللحظات توارت وانتهت. هذا ما توصلت اليه« )ص 134، الرواية(. ويرد منيف عىل سؤال 
سلوى النعيمي: أمل تكتب الشعر؟ قائال: »ال، ولكننا كّنا نجتمع، شلة من الشباب، لنظم الشعر 
.)162 ص  واملنفى،  )الكاتب  بذيئة«  قصيدة  لكتابة  وأحيانا  والسلطة.  األساتذة  هجاء  يف 

-ال خيتلف موضوع رواية »رشق املتوسط« عن املوضوع الذي فّكر فيه رجب موضوعا لروايته، 
واليشء نفسه يمكن قوله عن فكرة الزمن يف الرواية وجدة موضوعها وطريقة كتابتها. فلقد 
رسد  يف  رجب،  جانب  اىل  أنيسة،  شاركت  كام  حمدد،  غري  املتوسط«  »رشق  يف  الزمن  كان 

أحداثها وكتب كل من حامد وعادل بعض الرسائل.



131عادل األسطة

-حقا ان رجب مات قبل أن حيقق املرشوع الروائي، غري أن أنيسة، بعد وفاته، مل تلتزم بوصيته، فقد 
هّربت أوراقه اىل اخلارج لتنرش وراء احلدود، عدا أهنا، يف الرواية، رسدت أكثر مما تقدر عليه.

-ومل يكن ألنيس جتربة يف االعتقال، وانام كانت عىل صلة بأخيها وزوجها من بعد، وبالتايل فقد 
المست املوضوع من اخلارج، كام المسه رجب من الداخل.

-تشكل الرسالة يف »رشق املتوسط« جزءا من بنية الرواية، وكان رجب يفكر يف هذا، فقد طلب من 
أخته أن تكتب له ردا عىل رسائله، كام طلب منها أن حتث حامدا وعادال عىل الكتابة، وهذا ما فعاله.
-لقد جتاوز عادل يف الرواية، وكذلك والده حامد، حدود الكتابة وحققا واقعيا ما آمنا به فكريا. 
فعادل مل يسمع أن هناك قائدا انترص بالكلمة وانام بالسيف، وهذا ما يقدم عليه يف هناية الرواية، 

اذ يعبىء زجاجة ليقذفها عىل السجن.
وختاما فليس هناك، حني يريد املرء أن يتحدث عن بنية الرواية يف رشق املتوسط، أفضل من أن 
يستعري ما كان رجب نفسه خيطط له، حني فكر يف كتابة الرواية ليتحدث عن بنية الرواية التي كتبها 
عبد الرمحن منيف، هذه الرواية التي فيها جّدة يف األسلوب ويف املوضوع وهكذا حقق منيف ما كان 
حلم به رجب: لقد فضح أنظمة القمع وكتب رواية جديدة تعتمد املواصفات التي حلم رجب هبا.               

مالحظات:
-1  كتبت حول الرواية العديد من الدراسات وقد اطلعت عىل التايل منها:

1(  د. عيل الراعي، الرواية يف الوطن العريب: نامذج خمتاره، القاهرة 1991. )ص -457ص 463(.
2(  جورج طرابييش ، االدب من الداخل ، بريوت 1978. ) ص51 - ص                   79 ( . وكنت قرأت ، من  قبل ، مقالة 
كتبها د. كامل ابو ديب ونرشها يف جملة الناقد الصادرة يف لندن ) عام )1991/90(.  كام أذكر أن د. سمر روحي الفيصل 
كتب عنها يف كتابه »أدب السجون يف العامل العريب«، وهناك دراسة عن عبد الرمحن منيف، مل يتيرس يل االطالع عليها، كتبها 

شاكر النابليس.
2 -   يمكن االستعانة أيضا بكتاب أعده الناقد حممد  دكروب حتت عنوان »الكاتب واملنفى: عبد الرمحن منيف، دار الفكر اجلديد، 

لبنان 1992. وهو جمموعة مقاالت كتبها منيف ومقابالت   أجريت معه: ويأيت فيها عىل ذكر رواية »رشق املتوسط«:
مثال حول املكان يف الرواية يقول منيف: )ص167(

»اّن عدم حتديد املكان .. مل يكن هروبا، ولكن تشابه الوضع يف البالد العربية، من حيث  سجوهنا والتعذيب فيها، حيّول كل 
تعميم اىل ختصيص، ألن كل بلد عريب معني باملوضوع. وكثريون  حاولوا اقناعي بأن حوادث الرواية جرت يف املغرب العريب 

بالذات ومل جتر يف مرشقه، وأن تسميتها   »رشق املتوسط« حماولة هرب من تسمية األشياء بأسامئها، أو األماكن بأسامئها«.
»ورشق املتوسط هو كل بلد عريب ... التحديد الزائد ال يعني التحديد احلقيقي، وعدم التحديد ال يعني عدم التسمية. وفهمي 

أنا للمكان قد يكون ضمن رؤية خمتلفة عن بعض الكتاب اآلخرين«. )ص167(.     
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  الياس خوري يواصل لعبه الروائي
قراءة في روايته الجديدة » يالو «

 يواصل الروائي اللبناين الياس خوري، يف روايته » يالو « )2002( مشـروعه الروائي الذي أقىص 
فيـه الناقد الذي عرفناه من خالل كتبه النقدية العديدة وأبرزها » جتربة البحث عن أفق« )1974( و 
» دراسات يف نقد الشعر «)1976( و » الذاكرة املفقودة «)1982( و » زمن االحتالل« )1984(.

 ويواصل أيضًا لعبه الروائي، ويكتب رواية احلداثة التي أهم سامهتا، كام يكتب حليم بركات يف 
كتابه » املجتمع العريب يف القرن العرشين « )2000(، أهنا:

 » رواية حتررية جتمع بني اجلد واللعب الفني، فيندمج فيها الشكل واملضمون، واملضمون بالشكل 
 « مثلها  يف  رواية  وأهنا   « الكاتب  ورغبة  نفسها  الكتابة  سياق  بحسب  يلتقيان  ال  أو  يلتقيان  وقد 

يتخبط اإلنسان بني أمواج احلرية والتساؤالت « ) ص 799 (.

 وكان الكاتب قد بدأ هذه اللعبة يف روايته »- والكثري من اإلرجاء يف الواقع - قبل إغالق حبكة 
ما، فرعية أم مركزية. وليس بغري داللة شكلية رصحية، لعلها تأخذ أيضًا هيئة املفتاح األسلويب إىل 
العمل، أن خوري يبدأ 11 فصاًل من اصل 16 بعبارة مماثلة واحدة هي » هكذا بدأت احلكاية « أو 

» بدأت احلكاية هكذا«. ) الطريق، ع1، سنة 60، 2001، ص 125 (.

وال يشذ الياس يف شكل القص عن مألوف الرتاث العريب والعاملي، يكتب فخري صالح عن »باب 
الشمس« : تعيد » باب الشمس« قراءة تاريخ فلسطني من خالل رسد حكايتهم التي تتناسل مع 
النهاية إىل  بعضها بعضا عىل طريقة » ألف ليلة وليلة «. حكاية تطلع من حكاية إىل أن نصل يف 



أدباء عرب رافضون 134

حلظة التحام الراوي بمن يروي عنه وله، خصوصًا أن الراوي يف هذا الرواية الكبرية هو جزء من 
احلكاية نفسها يروي لآلخر ولنفسه وكأنه شهرزاد التي فيام هي تروي لشهريار حكاياهتا الكثرية 
التي تتوالد كل ليلة تتذكر حكايتها هي وتتساءل عن مصريها الشخيص عندما تنتهي احلكايات 

وينتصب املوت املهدد يف النهاية ») الطريق، ع1، سنة60، 2001، ص136 (.
 ويربط صالـح بني الرواية هذه ورواية الكاتب العاملـي ) ايزابيل الليندي ( وهي رواية ) باوال(، 
يف  الذاهبة  ابنتها  مع  باحلديث  األم  تقوم   «  ) باوال   ( ويف  التقنية،  منها  خوري  الياس  يستعري  إذ 
غيبوبة عميقة بغرض انتشاهلا من أرض املوت »، وهو األمر الذي يفعله الياس خوري يف جعله 
الطبيب-املمرض خليل حيكي مع يونس املصاب بغيبوبة عميقة عّله يعيده من أرض املوت كذلك 

«)الطريق، ص 139 (.
الياس خوري غري حارض  يالو «)2002( مع أن  الروائي يبدو، ايضًا واضحًا يف »  اللعب  ولعل 
فيها، مثل حضوره يف رواية مملكة الغرباء، ومع أن بطلها ليس كاتبًا روائيًا، وإن أدرج البطل نفسه 
حال  هو  كام  للحكاية،  دارسًا  وال  روائيًا،  كاتبًا  «ليس  يالو   « و  مثقف.  أنه  عىل  مرة،  ذات  فيها، 
الراوي يف مملكة الغرباء ». إنه هنا يكتب ما يطلب منه املحقق أن يكتبه، بعد أن اعتقل ووجهت 
إليه بعض االهتامات التي أمهها أنه منتم إىل عصابة هلا صلة باملتفجرات، وهو ما مل يكن أصاًل عليه. 
إن » يالو «يذكر قارئ روايات ) فرانز كافكا ( بـ ) يوسف. ك ( بطل رواية » القضية «، وكام سيق 
هذا إىل املحاكمة بسبب امرأة ما، دون أن يكون مذنبًا، يساق يالو إىل املخفر، بسبب إساءة املرأة 
التي أحبها له. ويبدو يالو وجهًا آخر ليوسف . ك. ويكتب يالو قصته مرارًا، يكتبها بناًء عىل طلب 

املحقق، وهكذا نقرأ ثالث صياغات كتبها:
تقع الصياغة األوىل ما بني ص 179 و ص 187، وهنا يتغري إيقاع الرسد، إذ يستخدم الضمري األول، 
خالفًا للصفحات السابقة حيث يستخدم الضمري الثالث، وتقع الصياغة الثانية ما بني ص 205 و 
ص 219، وتقع الصياغة الثالثة «بني ص 261 وص 269، ويف هذه األخرية خيربنا يالو أنه مثقف.

وتظهر هذه الصياغات جانبًا من اللعب الروائي، ويرد هذا أيضًا عىل لسان املحقق حني خياطب 
دانيال / يالو حول هذا:

 » أنت يا كلب مفكر حالك ذكي وفيك تلعب فينا، نحن أعطيناك أوراق منشان تكتب 
احلقيقة مش منشان تؤلف قصص، وتتهم الناس وخترب بيوت العامل ...« ) ص 273(.

غري أن اللعب الروائي يبدو أوضح ما يكون منذ الصفحات 287 وما بعدها. هنا يقص دانيال عن 
يالو الذي كانه. دانيال هو يالو، ولكن دانيال هنا يقص عن يالو الذي كان يقص عن ذاته، وكان 
السارد يقص عنه. لقد انتهى يالو بانتهاء احلرب، وعاد دانيال، ولكن دانيال غري قادر عىل أن ينسى 
يالو. هنا نقرأ عن يالو الذي خيرج من دانيال، ودانيال هو الذي يقص، ولكن يالو يربز أحيانًا، وهنا 

نقرأ عن االثنني. يكتب دانيال خماطبًا املحقق:
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» أعتقد يا سيدي أنني رشحت الظروف التي دفعت بيالو إىل ارتكاب أخطائه وجرائمه. واآلن سوف 
أحاول كتابة احلكاية كلها من األول إىل اآلخر. اعتربوين صوته الذي فقد منذ جلوسه عىل عرشه« 
)ص 298 (. واجللوس عىل العرش، هنا، هو اجللوس عىل القنينة يف السجن، اجللوس عىل اخلازوق.

 وال يكتب دانيال من أجله، وإنام يكتب من أجل يالو وأمه. ) ص 378 (. هنا يبدو وكأننا أمام 
الرواية       من  عديدة  مواطن  يف  خوري،  الياس  ولعل  نفسه.  يالو  هو  دانيال  أن  مع  خمتلفني،  اثنني 
ينطق دانيال/ يالو بام ينطق به هو شخصيًا. ثمة ما يشري إىل نظريات نقدية حديثة ال يلم هبا إال 
أكاديمي أو مثقف، أكاديمي يدرس النقد احلديث أو مثقف مطلع عىل النظريات النقدية احلديثة. 

بل إن املحقق يبدو ملاًم بنظرية التلقي. لنقرأ هذه الفقرة التي ترد عىل لسان املحقق:

» عم تفهم كيف الزم تكتب«
....

» اسمع يا كلب، عندي هون كل قصص يليل اعتديت عليهم واغتصبتهم ورسقتهم، 
بس القصص فيها فراغات، بدي ياك تعبي الفراغات. يعني تكتب شو صار ملن الزملة 

أغمي عليه. فهمت ؟« ) ص 282 (.

وما يرد يف ص 304، ال يمكن أن يصدر إال عن شـخص درس التأويل والتفكيك وقرأ ) جاك 
دريدا (. إن ما يرد يف هذه الصفحة عن قراءة املمحو نابع، كام أرى، من قراءات الياس خوري 

للتفكيكية ونظريات نقدية حديثة أخرى.

 » جده قال وهو يروي عن املذبحة التي جرت يف طور عابدين، إنه تعلم قراءة املمحو. 
الزم نتعلم نقرأ الكلامت املمحية، هيدي هي قصتنا، نحن شعب حكايته انمحت ولغته 

انمحت، وإذا ما تعلم يقرأ املمحي بضيع كل يشء« ) ص 304 (.

 وتتكرر يف النص الروائي عبارات وأسئلة أرى أن مصدرها الياس خوري نفسه ال شخوصه:

» ألنك ال تستطيع أن تروي احلكاية نفسها مرتني « ) ص 364  ( » وإذا مل أجد هناية 
القصة فكيف أكتب « ) ص 379 (.

» كيف يكتب وماذا ؟« ) ص 235 (.
» مل تكن غايب قادرة عىل أن تصف للرجل عالمات خوفها من الليل، ال ألهنا ال تعرف أن 

حتكي، بل ألن احلكي ال يأيت إذا مل يكن اآلخر مستعدًا لسامعه « ) ص 249 (.
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أن يكتب  العرب، اضطر  تاريخ  يالو كل رواياته عن  قرأ  الذي  » حتى جرجي زيدان 
مليون صفحة عن اآلخرين، ثم حني كتب مذكراته، مل يكتب شيئًا « ) ص 257 (.

 » كتب أواًل أن اإلنسان ال يستطيع أن يكتب حياته، وعليه أن خيتار بني أن يعيش أو 
يكتب « ) ص 258 (.

ومقوالت  الرسقات  نظرية  إىل   )  259 ص   (  » مرسوقة  األفكار  مجيع  إن   « يالو  عبارة  وحتيلنا   
التناص. وربام حتيلنا هذه إىل رواية الياس خوري السابقة وإىل بعض املقابالت التي أجريت معه، 

وإىل بعض مقاالته النقدية.

قراءة في النص المحيط:
األهلية  احلرب  عن  نقرأ  خالهلا  من  التي  املحورية  الشخصية  هو  ويالو  يالو،  هو  الرواية  عنوان 

اللبنانية، وهي مادة أكثر روايات الياس خوري، وقد الحظ هذا حليم بركات فكتب:

 » إن الياس خوري حصد قمح احلرب األهلية اللبنانية وطحنه وعجنه وخبزه، ومل يأكله ساخنًا 
ربام كي يظل يرسد علينا حكاياته باللجوء إىل لعبة فنية قديمة تتوالد هبا احلكاية من حكاية من دون 
هناية ومن دون أن نكتشف العالقة العضوية يف ما بينها سوى من خالل التجريب الفني ومن خالل 
املناخ النفيس الذي خيم عىل الكاتب وخملوقاته من الرواة «. ) املجتمع العريب، 2000، ص 804 (.

 ومل خيب توقع حليم بركات، فيالو أنجزت بعد دراسته، ويف يالو يواصل خوري الكتابة عن احلرب 
اللبنانية، وحتديدًا عن شخصية شاركت يف هذه احلرب. ولد يالو ومل يعرف أباه الذي ترك أمه بعد 
عام وهاجر، وهكذا عاش يالو مع جده ألمه ومع أمه، فكان جُده أباه وأُمه أخته. وكانت أمه عىل 
عالقة مع اخلياط الياس الشامي الذي يمكن أن يكون والده. ويالو هو دانيال جلعو ابن جورج 
جلعو. ويالو لقبه. ولد يالو يف بريوت سنة 1961، والتحق عام 1979 بالقوات اللبنانية، وبقي 
مقاتاًل حتى عام 1989. أخذه صديقه طوين عتيق إىل باريس وختىل عنه هناك، وعاش مترشدًا حتى 
التحق باملحامي ميشال سلوم الذ أعاده إىل لبنان ليعمل حارسًا يف منزله. وميشال تاجر سالح كثري 
السفر، ويف أثناء غيابه يقيم يالو عالقة مع زوجة ميشال رندة. ويف أثناء حراسته ) الفيلال ( يراقب يالو 
العشاق الذين يأتون إىل احلرج ليامرسوا اجلنس، وهنا هيددهم، فيرسق أمواهلم ويزين بالنساء، وذات 
مرة يتعرف عىل شريين فيحبها ويقرر الزواج منها، ولكنها تقوده إىل الرشطة، ويف الرشطة يتهم بأنه 
عىل عالقة مع عصابة متفجرات، دون أن يكون هذا صحيحًا، ولكنه بسبب التعذيب، يقر بذلك.

 وتبدو القصة قصة طريفة، بخاصة يف هناية الرواية ) ص -364 ص367 (، حيث تكتشف عصابة 
املتفجرات، وال يكون يالو منها، وهنا نصغي إىل الضابط خياطب يالو:



137عادل األسطة

» ما تآخذنا يا مسيو يالو، ما تآخذنا، عذبناك معنا، قصتك سخيفة وما بتستاهل، اكتشفنا 
واحد عرس.  انت جمرد  إلك عالقة.  ما  وأنت  بكل يش،  واعرتفوا  املتفجرات  عصابة 
لينا نشك فيك، بينام أنت  ليش تذاكيت علينا وكتبت قصص ما إهلا هناية، وهيدا يليل خلَّ
أهبل. أنت جمرد عرس وتافه، وهتمتك يليل راح تتحاكم عليها هي الرسقة والتعريس 

بنسوان العامل بحرش بلونه. منشان هيك ما كان يف لزوم لكل هاالعرتافات «.) 367 (

 ولكن متى يتم ذلك؟ يتم ذلك بعد أن يعذب تعذيبًا رهيبًا يضطر بسـببه إىل االعرتاف 
بام مل يرتكب. ويقرأ املرء يف الرواية صفحات عن التعذيب يف السـجون تذكره بام قرأه 
يف روايات السـجون والسري الذاتية التي كتبها سجناء عرب مروا بالتجربة. ) عىل سبيل 

املثال ص 125-121 (.

 ويالو هو األساس، ولكْن ثمة قصص أخرى تشبه قصته وأمهها قصة ألكيس. إنه مثل 
أحسـن  احليوانات صارت   «  .) ) ص -134ص153  اللبنانية.  األهلية  احلرب  يالو ضحية 

منا« )ص 145(.

لوحة الغالف:
يكتب اسم الياس خوري أعىل يمني صفحة الغالف، يكتب باللون األسود متامًا كام كتب عنوان 
الرواية الذي توسط لوحة الغالف، وإن بدا العنوان ذا حجم أكرب، وهذا له داللته عىل أكثر من 
إنه  الياس خوري، كام الحظنا، ال يكون، مثل غالب هلسة، حمور رواياته.  أن  صعيد، من ذلك 
املقابلة  لنا يف  إنه ينظر هلذا، وهو ما بدا  يكتب عن اآلخرين، وحني يفعل هذا يفعل هذا بوعي. 
لنا أيضًا حني نقرأ رواياته، فأغلبها ال تتمحور  التي أجراها معه سامر أبو هواش، وهو ما يبدو 
حول شخصيته، وقليلة هي الروايات التي بدا فيها الياس شخصية من شخصيات رواياته، وهو 

ما نلحظه يف » مملكة الغرباء«.

 وحيدد الكاتب جنس عمله الكتايب، فيكتب لفظة رواية أعىل صفحة الغالف، جهة اليسار، يكتبها 
باللون األبيض، وتبدو اللفظة كام لو أهنا تتوسط شاشة تلفاز.

 وقد صمم الغالف من نجاح طاهر التي يبدو أهنا قرأت الرواية واختارت صفحة مكتوبة بخط يد 
لتكون لوحة الغالف، وهذا االختيار له صلة بالنص. ويبدو أن الفنانة قرأت الرواية، وتوقفت أمام 
ص 378 و 379، ويف هاتني نقرأ عن معاناة يالو يف السجن، هذا الذي مل جيد من يزوره وحيرض له 
بعض األغراض، فأشفق عليه أحد حراس السجن، وأحرض له ما طلبه منه: عرشين ورقة بيضاء 

وقلم حرب ناشف، ومل يتمكن من إحضار املزيد ليالو:

» قررت أن أكتب قصة حيايت من جديد بخط صغري، بحيث تكون الكلامت مثل النمل، ال يستطيع 
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أحد قراءهتا. ال أريد أن يقرأ أحد سواي هذه القصة. رأيت بعيني هاتني كيف داس املحقق عىل 
أوراقي، قرأ بحذائه وأغرق األوراق يف مياه مبتذلة ونتنة الرائحة. ال تزال هذه الرائحة يف أنفي، ختتلط 
برائحة عرق الرجال وبوهلم، مّما يمنعني من التذكر. أريد أن أتذكر كل يشء. أحاول فأرى كل يشء 
أسود عىل أبيض، لكنني ال أستطيع أن أقرأ. كأنني أقرأ يف منام. أرى حروفًا ال أستطيع فك  رموزها. 
كاملة«. صفحة  الواحد  السطر  يف  أضع  بحيث  صغرية،  كلامت  األوراق  هذه  عىل  أكتب  سوف 

ويتوسط اسم يالو صفحة من هذه الصفحات التي قد تكون بخط يالو وقد ال تكون، ألن التصدير 
الذي توسط الصفحة اخلامسة يقول شيئًا مهام. وقبل أن آيت عىل هذا التصدير أتساءل ملاذا كان اسم 
باللون األبيض،  باللون األسود. قد نجد تربيرًا ألن تكون لفظة رواية  الياس خوري  يالو واسم 
احلرب  رواية  كتب  أن  سوى  يفعل  فلم  خوري  الياس  وأما  الواقع،  ضحية  يالو  يف  نرى  ولكننا 
اللبنانية يف تناوله جانبًا منها، فهل هو أسود ألنه فعل ذلك، وهل يالو أيضًا أسود؟ ويالو، كام أرى، 
ليس سوى نتاج واقعه، وكام ذكرت فهو ليس سوى وجه آخر لـ ) يوسف . ك ( يف رواية )كافكا(. 
ليس يالو املسؤول عن احلرب. إنه نتاج لواقع يغوص بجذوره إىل مذابح شهدها لبنان منذ 1860، 
وتأيت الرواية عىل هذا، وهي كأنام تريد أن تقول إن ما نقوم به من أعامل ليس سوى صدى لالوعينا. 

إننا نكرر يف الواقع ما شهده املايض وما قام به األسالف.

الغالف  لوحة  خط  بني  املقارنة  من  متكننا  يده  بخط  خوري  الياس  يكتبه  مما  صفحة  قراءة  ولعل 
وخط املؤلف، لنرى إن كان يالو شخصية خمرتعة، وأن الذي كان يكتب هو الياس خوري ال يالو. 
يكتب الياس عن يالو وأمثاله، ولكنه عرب اللعب الروائي، ينفي أن يكون هو وراء يالو ويؤكده، 
ينفي ذلك ويؤكده يف مكانني األول يف التصدير، والثاين يف الرواية نفسها، وحتديدًا يف ص 369 

وما بعدها.

 يصدر الكاتب روايته باألسطر التالية:

 » األحداث والشخصيات واألماكن واألســامء يف هذه الرواية هي من خلق اخليال. 
أماكنها  بني  أو  حقيقيني،  أناس  وبني  وأسامئهم  اشــخاصها  بني  شـبه  أي  وجد  وإذا 
وأحداثها وأماكن وأحداث حقيقية، فلــن يكون ذلك إال حمض صدفـة، ومـن غرائب 

اخليال، وخاليًا من أي قصد«.)ص5(

ويفعل الكاتب هذا درءًا ألية إشكاالت قد تقع ومتسه، وبخاصة أنه يذكر أسامء أماكن حقيقية قد 
تكون شهدت ما جرى يف الرواية. ولكن الكاتب الذي فعل هذا يعود ويذكر يف الرواية نصًا يوحي 
للقارئ وكأن الرواية حقيقية، وكأن شخصية دانيال/يالو حقيقية. يرد يف الرواية نص احلكم الذي 

ورد بشأن يالو، ويتخيل املرء أنه يقرأ حكاًم حقيقيًا، وألقتبس:

حكم
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باسم الشعب اللبناين

 إن حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان، املؤلفة من الرئيس املنتدب غسان دياب واملستشارين نديم جحا 
ونقوال عبد النور. بعد اطالعهام عىل مضبطة االهتام عدد 223/ بتاريخ 94/3/18، وبناء عىل 

ادعاء النيابة االستشارية يف جبل لبنان عدد 9355 تاريخ 93/8/2 وعىل أوراق الدعوة كافة.

تبني أنه أحيل أمام هذه املحكمة، املتهم:

أوقف  لبناين.  بريوت،   1961 مواليد  ماري،  والدته  يالو،  باسم  املعروف  أبيض،  هابيل  دانيال 
وجاهيًا بتاريخ 8-6-92،  وال يزال موقوفًا ليحاكم بمقتىض أحكام املواد 693/640 عقوبات، 
عمليات  عدة  ارتكاب  عىل  الزمن  عليه  يمر  مل  وبتاريخ  بلونة،  حملة  يف  إلقدامه  639عقوبات،  و 

سلب واغتصاب لياًل وبقوة السالح ...«.

غواية الكتابة:
يصدر الكاتب أيضًا روايته باألسطر الشعرية التالية من جدارية حممود درويش:

        ومثلام سار املسيح عىل البحرية
        رست يف رؤياي

        لكني نزلت عن الصليب
        ألنني أخشى العلو

        وال أبرش بالقيامة ...«

ببعض  األسطر  هذه  ربط  من  بد  ال  خوري  الياس  لدى  وعدمه  االلتزام  فكرة  نناقش  أن  وقبل 
صفحات من الرواية، وبـ )أنا( صاحبها. إن أنا املتكلم هنا هي أنا حممود درويش، وفيها يعلن أنه 
سار يف رؤياه مثلام سار املسيح عىل البحرية. هنا ثمة تشابه بني الشاعر واملسيح، ولكن درويش ال 

يواصل طريق املسيح ألنه خيشى العلو، وهو أيضًا ال يبرش بالقيامة.

ولعل ما هيمنا هنا هو املغزى ال املعنى. لقد ناقشت هذا يف كتايب » أرض القصيدة: جدارية حممود 
درويش وصلتها بأشعاره « ) رام اهلل، 2001، ص 59-76 (. وال بأس من توضيح هذا هنا.

 ربط بعض الدارسني بني الشاعر والفيلسوف والنبي، ورأوا أن مهمة هؤالء هي إصالح العامل، 
األول من خالل الكلامت، والثاين من خالل العقل، والثالث من خالل الفعل. وكان درويش يف 
بداية حياته الشعرية يرمي إىل إصالح العامل. كان أديبًا حزبيًا ملتزمًا بمبادئ احلزب، ثم ترك احلزب 
إال رغبة  الكلامت  أن ال جدوى من  الواقع، واكتشف  تغيري  الكلامت قدرة عىل  يرى يف  وما عاد 
الكلامت يف تغيري صاحبها، وهذا ما دفعه إىل قول املقطع السابق. لقد نزل عن الصليب، وما عاد 
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يبرش بالقيامة. وهكذا افرتق يف طريقه عن املسيح/الداللة.  واآلن ماذا عن يالو؟

 يقول السارد يف ص 93: » غري أن احلرب أسالت الكلامت كام أسالت الدم. الدم يسيل، ومل يعد 
الناس من الكلامت، ولكن  الناس يصدقون شيئًا، ال الدم وال الكلامت. « هذا فيام يمس موقف 

يالو، وهو جييب املحقق، يعرتف بأنه قال لشريين إنه يستطيع امليش عىل وجه املاء:

 » نعم، قلتلها إين بقدر إميش عىل وجه املي، مثل املسيح « ) ص 69 (. وقد فعل ذلك وما غرق. 
هنا يالو مثل املسيح.

الذي  السبب  ويوضح  بالتفصيل  يالو  حكايات  يروي  سوف  أنه  يعد  هنا،  دانيال  السارد،  ويعد 
يدفعه إىل هذا » فأنا أريد هلذه احلكاية أن تكون عربة ملن يعترب « ) ص 317 (، واحلرب الذي يكتب 
به هو روحه. هنا يبدو السارد معلاًم يريد إصالح العامل، مثله مثل الشاعر امللتزم، مثل الفيلسوف 

الذي يريد إصالح العامل، مثل النبي الذي يرمي إىل تغيري العامل.

وتغدو القصة التي كتبها يالو غري ذات جدوى. لقد اكتشف املحقق العصابة ومل يكن ليالو صلة 
هبا، ومن هنا مل يطلبها منه، خالفًا ملا توقعه يالو. وهنا نقرأ

» رأيت بقع املاء املنترشة عىل األرض وشممت الرائحة العفنة التي متأل املكان، فشعرت أنه جيب 
أن أعود إىل فوق.

كتب   » عرس  واحد   « يالو  ويغدو   .) )ص364  عريش«  عن  وأنزل  أصدقهم   أن  جيب  كان  ما 
قصصًا ليس  هلا هناية، وهلذا شكوا فيه وورط نفسه، مل تنقذه قصصه ومل تنقذ غريه. لقد أوقعته يف 

ورطة وأجلسته عىل اخلازوق.

الياس خوري  نفسه من جدوى احلكاية. هل رأى أن درويش  الكتابة عن موقف  ننتقل إىل  هنا 
يف أسطره يعرب عام توصل إليه هو نفسه؟ لقد أثار الياس أسئلة عديدة عن الكتابة، وهو ما يربز 

بوضوح يف » مملكة الغرباء «. يف هذه نقرأ عبارات كثرية مثل:

» حاولت أن ألعب معها لعبة أخبار احلكايات التي تعرفها« )ص11(.
» عّم أكتب« )ص12(.
» ملاذا أروي«)ص13(.

» واليوم مل يعد القول يعني شيئًا« )ص13(.
» احلقيقة أنني قلت هلا بأننا سنغري العامل« )ص13(.

» أنا مل أغريه، أنا رأيته« )ص13(.
» األبطال يموتون، وأما نحن فنروي حكاياهتم« )ص14(.

» نحن نخون املوتى بشكل دائم، الكتابة عنهم  هي ذروة خيانتهم« )ص22(.
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وتكفي هذه العبارات من الرواية لكي تقول لنا إن الياس خوري، احلارض بشخصه يف هذه الرواية، 
يرى رسد احلكايات لعبة، وإنه يتساءل ملاذا يروي، وإنه مل يغري العامل بعد أن  كان يريد تغيريه. وإذا 
كان الكالم السابق ورد يف رواية ما، وإذا كان الدارسون الذين اقتبسنا بعض آرائهم يرون أن الياس 
شغوف بفن احلكاية، فامذا يقول نفسه حول هذا؟ هنا نعود إىل املقابلة التي أجراها معه سامر أبو 

هواش لنرى رأيه يف الفن الروائي واألدب امللتزم.

يسأله سامر عن اخليوط التي جتمع شغله كله يف الكتابة الروائية فيجيب:

» ربام أظن أن هناك عدة  خيوط لكن أبرز خيطني مها األول طريقة الرسد، أي كيف تبنى 
الرواية …….. اخليط الثاين هو العالقة باملضمون واملعنى، العالقة باملوت انطالقًا من 

التفكري باحلياة اليومية«. ) الطريق، ع1، 2001، ص148 (

– أي كيف تبنى احلكاية / الرواية، عىل املضمون، وإن أشار إىل  وهكذا نراه يقدم طريقة الرسد 
عالقة الشكل باملضمون. لكأن الكاتب يؤمن، مثل البنيويني، بأولوية الشكل، وال يذهب إىل ما 
بني  يربطون  أخذوا  وإن  املحتوى،  بأولوية  يقرون  حني  االجتامعي،  املنهج  أصحاب  إليه  يذهب 

الشكل واملضمون وال يفصلون بينهام.

 وحني يروي الياس خوري حكايته عن احلرب ال يرى أهنا احلكاية الوحيدة، إهنا رواية مـن روايات. 
إنه ال هيتم أن تكون لنا ذاكرة واحدة » أحدهم قال يل مرة إنني كتبت رؤيتي اخلاصة للحرب، قلت 
له ال بأس اكتب رؤيتك أنت، فأنا غري معني باحلكاية الواحدة والصيغة النهائيـة «  ) الطريق، ص 
149 (؛ وهلذا نجده يروي احلكاية مرات عديدة، وهذا ما الحظناه يف » يالو «. ووجهة نظره هذه 
ال تتفق مع وجهات نظر ماركسيني كثر كانوا يرون أن رواياهتم هي الرواية الصادقة الوحيدة، وأن 

خطاهبم هو اخلطاب الصادق الوحيد. ويقودنا هذا إىل رأي خوري يف األدب امللتزم.

مل ينتم الياس إىل حزب سـيايس يساري، وهو ليس من عائلة يسارية؟ إنه ابن عائلة لبنانية عادية، 
اجته إىل املقاومة وإىل حركة فتح التي تتسع لكل األفكار سواء كانت قومية أم إسالمية أم يسارية. 
ويف فتح كان جزءًا من جمموعة يسارية، وإن مل يكن يساريًا متامًا. ) انظر: الطريق، ص 144، 145 
(. وحني كتب األدب مل يكتب أدبًا ملتزمًا، وأول كتبه » عن عالقات الدائرة «  ) 1975 ( ال عالقة 
له باألدب السيايس، أما » اجلبل الصغري « فقد استاء منها أصحابه ألهنم وجدوها عماًل غري ملتزم. 
امللتزم، يقر أن أدبه ليس ملتزمًا،  145 (. ويقر هو الذي يرفض تسمية األدب  ) انظر: الطريق، 
وكانت إحدى مفاجآته حني قرأ ) نريودا ( و ) ناظم حكمت (، لكن أدباءه » سواء، هنا أو يف 
العامل مل يكونوا أدباء الواقعية االشرتاكية « ومن هنا أحب جملة شعر » وحفظ نتاجات شعرائها «. ) 

الطريق، ص 145 (. ويذهب إىل ما هو أبعد من ذلك فيقول عن األدب امللتزم:

» األدب امللتزم كام قدم نفسه ال أحبه، أي األدب املرتبط بالواقعية االشرتاكية، ببساطة ألنه ليس 
أدبًا، ألن األدب ليس لديه رسالة، أنا أكتب املقال السيايس كمواطن وهذا الرأي أكتبه كاماًل لكن 
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األدب يشء آخر، األدب ليس رأيًا، بل حالة، األدب خيتمر يف     قلبك وروحك ونفسك عىل نحو 
أعقد من الرأي، وإال كان جمرد رأي يموت. هبذا املعنى اللحظة األدبية هي حالة تتضمن عنارص 
معقدة ومتناقضة ال يمكن تلخيصها بموقف يف  خدمة يشء ما، األدب ال خيدم شيئًا، األدب خيدم 

نفسه، خيدم املعرفة اإلنسانية بشكل عام «. ) الطريق، ص 149 (.

هكذا األدب يف رأيه،وهو ال يرى عماًل أدبيًا بال هاجس شكيل بنائي. وروايته » اجلبل الصغري « 
كان فيها هم شكيل، وهي، كام يقول إدوارد سـعيد، أول نص » ما بعد حداثي « عويب. ) الطريق، 

.) 148/150

ترى هل أخطأ حممود درويش حني قال مرة عن عالقته بالياس خوري إنه توأم روحه. إن ما يقوله 
الشعر. كالمها  التسعينات، يف  الثامنينات ويف  بآراء درويش يف  الياس خوري عن األدب يذكرنا 
يركز عىل أدبية األدب، وإْن ير أن األدب  الذي ال حيمل بعدًا معرفيًا وقضية يتكئ عليها ليس أدبًا، 
ولكن أهم ما يف األدب أنه بناء. عرب األول يف شعره عن قضية فلسطني فرفعها، وعرب الثاين عن 
لبنان يف السبعينيات من القرن العرشين وما بعدها ليكتب أدبًا عن مكان مل خيرب أحد قصصه بعد، 
» ذلك أن األدب الكالسيكي ] اللبناين [ يعني توفيق يوسف عواد ومارون عبود ويوسف حبيش 

األشقر الحقًا ) قبلـ¥eIہ
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الفلسطينية عن  القضية  النكبة، ونتج تضامنه مع  1948، عام  الياس خوري يف بريوت عام  ولد 
هزيمة 1976، وغدا إثرها فدائيًا وذهب إىل األردن ليلتحق بقواعد املقاومة هناك، ومل ينتم الياس 
إىل حزب سيايس يساري، كام أنه ليس من عائلة يسارية. إنه ابن عائلة عادية، وهلذا فقد اجته إىل 
تتسع  كانت  التي  فتح  منظمة  إىل  انتمى  فيها، وهكذا  األفكار  لكل  يتسع  أكثر حمل  وإىل  املقاومة 
للفرد سواء كان قوميًا أم إسالميًا أم يساريًا. وكان هو جزءًا من جمموعة يسارية يف فتح، وإن مل 
يكن يساريًا متامًا. وتربى تربية مسيحية عميقة، وأدرك ما يعنيه الظلم، وربط الشعب الفلسطيني 
باملسيح وعذاباته، ولكن ما أثر فيه أكثر، كام يظن، هو مناخ احلركة الثورية اليسارية التي اجتاحت 

العامل يف الستينات.

وقد كتب الياس العديد من الروايات والقصص القصرية، وحاز عىل جائزة دولة فلسطني للرواية، 
كاتبًا عىل مستوى عريض من خالل  وربام عرف   ،)1998(« الشمس  باب   « روايته  وذلك عن 
نرش روايته » مملكة الغرباء » الصادرة عام 1993، يف سلسلة كتاب يف جريدة، وإن كان معروفًا 
عىل مستوى عريب من خالل دراساته ورواياته وترمجاته وإرشافه عىل سلسلة ذاكرة الشعوب التي 
أوروبية، من  لقراء يف دول  العربية. وغدا معروفًا  األبحاث  دار مؤسسة  صدرت يف بريوت عن 
خالل ترمجة بعض أعامله إىل لغاهتا،  فقد ترمجت بعض رواياته إىل اإلنجليزية والفرنسية واألملانية 
والسويدية. وفوق هذا كله، فقد دّرس يف جامعتي ) كولومبيا ( و )نيويورك( كام درس يف اجلامعتني 

اللبنانية واألمريكية يف بريوت.

 الياس خوري إذن كاتب لبناين من أرسة عادية، تريب تربية دينية مسيحية عميقة، وتفتح عىل هزيمة 
1967، وكره الظلم، وتأثر باألفكار املاركسية، وانتظم إىل فصيل فلسطيني هو حركة فتح. ولعل 
هذا كله يعطي تصوره عن مرايا الذات واآلخر يف نصوصه، حتى قبل أن يقرأ املرء رواياته نفسها.

ثم  فيها.  بدت  اليهود كام  » ألبرز صورة  الغرباء  » مملكة  الطويلة  أمام قصته  هنا  أتوقف   سوف 
سأعود وأكتب عن صورهتم يف رواية » باب الشمس«.

إذا بحثنا عن الياس خوري يف روايته فسنجده حارضًا حتى دون أن يذكر اسمه، إننا يف الرواية نقرأ 
عن فدائي لبناين يذهب إىل األردن، يعد أطروحة دكتوراة عن احلكايات الشعبية، يقيم يف أمريكا 
لفرتة، ويكتب الرواية، ويلتقي بسلامن رشدي، ويؤرقه - أي الياس - الشكل الروائي، ويذكر اسم 
روايتني له » اجلبل الصغري » )ص22( و » وجوه بيضاء » )ص28(، وينطق بآراء نقدية يف املقابالت 
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التي أجريت معه، قريبة من آرائه النقدية يف الرواية. من ذلك مثاًل ما قاله، يف املقابلة التي أجراها 
معه سامر أبو هواش، عن اختالف ادبه عن أدب مارون عبود، وما ورد يف » مملكة الغرباء »، وهو:

 » ملاذا مل ُترَو هذه احلكايات أو ما يشبهها من قبل؟ ملاذا ال نجد يف كل نصوص مارون 
عبود حكاية تشبه حكايات الدكتور لطفي بركات؟ واحلكاية مل أولفها أنا، مثل رشدي 
الذي مل يؤلف حكاية املالءة، ومثل نجيب حمفوظ الذي مل يؤلف حكاية السيد أمحد عد 

اجلواد. احلكاية موجودة، روهتا مريم أو رويتها أنا، ال فرق ) ص 103 (.

ستختلف  هل  عنه؟  سيكتب  وكيف  اليهودي؟  إذن،  شخصيًا،  الياس  خوري  سيتصور  كيف   
صورة اليهودي يف نظره عن صورة اليهودي لدى مثقف لبناين، مسيحي الرتبية، ُمنفتح عىل األفكار 
التقى  وكان  اليهود،  الثقافية،  املراكز  يف  أو  اجلامعة  يف  هناك،  والتقى  الغرب  يف  عاش  املاركسية، 
بمثففني فلسطينيني يساريني وعمل معهم وتأثر هبم تأثرًا كبريًا. هل سيختلف تصوره لليهود عن 
الياس خوري،  الرواية مع  الرئيس يف  الراوي  يتطابق، كام الحظنا،  مثاًل؟  تصور حممود درويش 

ولعلنا حني نقرأ رأي الراوي يف اليهود، نقرأ رأي الكاتب نفسه. ال فرق.

 يلتقي الراوي، وهو يف أمريكا، بطالب إرسائييل هو ) إميل آزاييف ( يعيش يف نيويورك، ويريان 
معًا فيلاًم قصريًا أخرجه أحد أصدقاء إميل عن » كندا بارك » يف القدس - أي عن القرى الثالث 
 ،1967 عام  الغربية  الضفة  احتالهلم  فور  اإلرسائيليون  دمرها  التي  ويالو  نوبا  وبيت  عمواس 

وحولوها إىل » كندا بارك »، من أجل توسيع مدينة القدس ». )ص28(.

وغالبًا ما ينعت الراوي إميل بأنه صديقه. وغالبًا ما جتمع بينهام احلكايات حيث يصغي كل واحد 
منهام إىل حكاية اآلخر. هنا نقرأ عن اليهودي األورويب الذي هرب والده من بولونيا إىل فلسطني 

لينجو من مذابح اإلبادة.

كان إلبري والد إميل يسري يف أحد شوارع صوفيا، وكان أخوه يف سيارة االعتقال، وملا رأى املعتقل 
أخاه يف الشارع أخذ يرصخ، دون أن يدري إلبري سبب رصاخ أخيه:

» هل كان أخي يريد قتيل، أم كان خائفًا، واخلوف يستطيع أن جيعل اإلنسان يفعل كل 
يشء؟ »)ص 31 ( أم أنه أراد أن حيذر أخاه.

ومل يكن إلبري يرغب يف البقاء يف فلسطني التي وصل إليها عن طريق الوكالة اليهودية. أراد الذهاب 
إىل سويرسا، ولكنه وصل إىل تل أبيب، وهناك التقى بزوجته، وهي فتاة روسية األصل ولدت يف 

فلسطني، وبقي معها.

وخالفًا لوالده، هياجر إميل إىل نيويورك، وذلك عندما رأى العدالة املستحيلة يف إرسائيل. خدم يف 
اجليش خالل حرب 1973، ثم انتقل للعمل يف قطاع غزة. وهناك قرر اهلجرة إىل أمريكا. يف غزة 
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رأى الكهل يميش جاثيًا عىل ركبتيه ويديه ويرتاجع إىل اخللف خوف أن تطلق النار عىل ظهره:

 » اهلجرة كانت بسبب غزة. هناك أمام خميم » الشاطئ » َتمَّ جتميع كل الذكور، من عمر 
14 سـنة حتى 70 سـنة. بعد أن وقف سـت سـاعات حتت شـمـس آب احلارقة، مع 
املئات من الرجال، طلب الرجل الكهل بالذهاب إىل اخلالء كي يقيض حاجته. اذن له 
الصف، وبدا يمشـي  الرجل من  العشـرين من عمره، خرج  الذي كان جمندًا يف  إميل 
بتلك الطريقة املخيفة، جثا عىل ركبتيه، يداه عىل األرض، وحترك إىل الوراء، خمافة أن 

يطلقوا عليه النار يف ظهره ».)ص 114(.

البيضاء  بالزنابق  العريب بقصيدة حممود درويش » جندي حيلم  وتذكر حكاية إميل قارئ األدب 
» )1967(. يرغب اجلندي يف الرحيل ألنه ال يرغب يف مواصلة القتل. لقد جاء لكي حييا مطالع 
هجرته  حكاية  وتذكر  املساء.  يف  آمنًا  ويعود  أمه،  قهوة  يرشب  أن  يريد  إنه  مغرهبا.  ال  الشموس 
إهنا  قالت  النجر(.  املشهورة)فيلتسيا  اإلرسائيلية  املحامية  عليه  أقدمت  بام  املرء  تذكر  وسببها، 

هاجرت من إرسائيل، ألهنا مل تستطع مواصلة عملها وحتقيق العدالة يف بالدها.

 ) إميل آزاييف ( ووالده ) إلبري (، إذن، نموذجان موجودان يف الواقع، وموجودان يف النصـوص 
األدبيـة. يذكر ما حدث مع ) إلبري (، يذكر املرء بام حدث مع ) ايفرات كوشن ( و ) مريمام ( يف 
رواية غسان كنفاين » عائد إىل حيفا »)1969(. يأيت هذان إىل فلسطني عن طريق الوكالة اليهودية، 
ويفاجآن بأهنا ليست أرضًا بال شعب، ولكنهام حني حيصالن عىل املنزل وعىل ابن يتبنيانه، يبقيان 

يف فلسطني، وال يرتكاهنا.

اليهودي العريب احلارض يف الرواية هو وديع السخن. ووديع هذا هيودي لبناين أبًا عن جد. يتكلم 
رشكة  وله  جتاري،  مضارب  إنه  لبنان.  عرب  عن  معزول  غري  وهو  عريب،  اسم  واسمه  العربية، 
لبنان وال  ابنته راحيل من مسلم وتبقى يف  اللبناين. وتتزوج  يتقاسمها مع اسكندر نفاع املسيحي 
تغادرها إال حني تشتعل احلرب األهلية. هنا تقرر الذهاب إىل باريس لتلتحق بابنتها أندريه هناك.

 وال يغادر وديع السخن لبنان إىل فلسطني/إرسائيل ألنه يريد أن يغدو إرسائيليًا، متامًا كام أنه ال 
أيضًا بسبب  يغادرها  الدولة اجلديدة. وال  لبنان ألنه يشعر أهنا ليست وطنه وأن وطنه هو  يغادر 

مشكلة مع ابن رشيكه الذي حتول إىل رشيكه وصديقه ومثل ابنه وأعز، كام كان يقول:

» مشكلته كانت ابنه موسى. موسى كان يبحث عن البداية، بداية احلياة وبداية احلرية. 
اليهودية  التقاليد  من  احلرية  بريوت،  من  احلرية  النساء،  مع  احلرية  الشخصية،  احلرية 
ابنه عىل  يوافق  الوالد  البيت، واحلرية من االب. وكان  التي كانت سائدة يف  الصارمة 
رضورة » العودة » وعىل كل يشء، ولكنه مل يكن يريد أن يذهب ألنه مل يكن يستطيع. 

كان كام قال له ابنه مرة ينتظر املوت وال يشء آخر .« )109(
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غادرهتا  وحني  ابنه،  غادرها  حني  غادرها  ولكنه  فلسطني،  إىل   1959 عام  لبنان  وديع  ويغادر    
زوجته، صار بيته فارغًا، ومل يعد يطيق احلياة، فباع كل يشء ورحل، ومل يرتك يف بريوت سوى ابنته 
راحيل املتزوجة من مسلم. ويموت وديع السخن يف تل أبيب، يموت بعد وصوله بثالث سنوات:

 » مل حيتمل أن يصبح ال يشء، جمرد إنسان متقاعد »)ص108(.

 وربام يسرتجع املرء، وهو يقرأ قصة وديع السخن هنا، أعاماًل أدبية عربية وفلسطينية عديدة حتدث 
النموذج األقرب هو  الذين هاجروا إىل فلسطني/إرسائيل. ولعل  العرب  اليهود  فيها عن  كتاهبا 
الرحيل   « و         )1969(« النصارى  » حارة  فلسطني  ثالثية  باسم  املعروفة  نبيل خوري  ثالثية 
»)1974( و » القناع »)1974(. ويف اجلزء األخري نعثر علـى اليهودي اللبناين)راؤول( الذي ترك 
بريوت بعد العدوان الثالثي عىل مرص، مهاجرًا إىل إرسائيل. » تركت لبنان ألنني هيودي، واخرتت 
إرسائيل ألهنا وطن اليهود » » بعد حرب السويس شعرت فجأة بأنني غريب يف لبنان، مرفوض، 

لقد رفضني جمتمعكم ... أصبحت وحيدًا ...«.

  وخيلص أمحد أبو مطر يف كتابه » الرواية يف األدب الفلسطيني » ) بريوت، 1980 (، وهو يعالج 
الرواية إىل أن احلوار بني كامل الفلسطيني وراؤول اليهودي يكشف األسباب التالية للهجرة:

أ-  مل يتعرض راؤول ألي اضطهاد يف لبنان. بل بالعكس، إذ كان الشخصية املحببة لكل رواد 
اإلكسلسيور. ووالداه ما يزاالن يعيشان يف بريوت.

 « بأن  القائلة  الصهيونية  الدعاية  تأثري  حتت  وقوعه  نتيجة  كانت  إرسائيل  إىل  هجرته  إن  ب-  
إرسائيل » وطن لليهود من كل أنحاء العامل.

اثنان عىل  بمفاهيم ال خيتلف  مقتنعًا  آرائه، وجعله  إن وجوده يف إرسائيل، غرّي كثريًا من  ج-  
خطئها، يف حني يراها هو عني املنطق والصواب »)366(.

طبعًا ثمة اختالف بني هجرة وهجرة، ولكن اليهودي اللبناين، من اجليل اجلديد، يغادر لبنان إىل إرسائيل.

يكتب عن وديع  اليهودي واإلرسائييل. حني  بني  الياس خوري  يميز   « الغرباء  » مملكة  رواية  يف 
السخن يكتب عن لبناين هيودي الديانة، وحني يكتب عن هيود أوروبا يكتب عن هيودي بولوين، 

عىل سبيل املثال، ولكنه حني يكتب عمن ولدوا يف إرسائيل يكتب عن إرسائييل:

» لست أدري ملاذا تذكرت وديع السخن حني التقيت إميل أزاييف. كان إميل هو أول 
رجل إرسائييل التقيته يف حيايت« .) ص 27 (.

ومرة أخرى إذا وحدنا بني الياس خوري وأنا السارد يف هذه الرواية، ال بد لنا من وقفة أمام هذين 
السطرين. وكان ذلك يف عام 1981.

        » نيويورك 1981.
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احلرب األهلية يف لبنان حتولت إىل وجوه بيضاء، وأنا يف نيويورك أعد بحثًا أكاديميًا عن احلكايات 
الشعبية الفلسطينية، وأبحث عن شخصية جرجي الراهب.

األمريكية  يتكلم  اللحية،  كّث  أسمر،  كان  إميل.  التقيت  كولومبيا،  جامعة  مكتبة  يف 
بلهجة رشقية .... »)ص28(.

والسؤال الذي نثريه هو هل يقرص الياس خوري لفظة إرسائييل عىل هيود دولة إرسائيل؟ وماذا عن 
العرب املسلمني واملسيحيني الذين يعيشون يف الدولة وحيملون جنسيتها؟

وإميل حبيبي،  التقى  قد   ) ايزاييف  إميل   ( يقابل  أن  قبل  أعرف،  ما  الياس خوري، حسب  كان 
الياس  نظر  نفسه، فكيف  العام  الكرمل، يف  املقابلة يف جملة  وحاوره هو وحممود درويش، ونرشا 
خوري إىل إميل حبيبي الذي استلم، فيام بعد، جائزة الدولة اإلرسائيلية؟ وربام تعيدنا عبارة الراوي 

» كان إميل ) ايزاييف ( هو أول رجل إرسائييل التقيته يف حيايت » ربام تعيدنا إىل سؤال اهلوية.

اليهودي غريب من الغرباء في مملكة الغرباء:
السؤال الذي يثريه املرء، وهو يبحث عن صورة اليهودي يف رواية » مملكة الغرباء » هو: هل ثمة 
مالمح خاصة لليهود يف الرواية، أم أهنم برش مثل بقية البرش، وغرباء مثل غرباء كثريين يف هذا 

العامل الذي هو مملكة للغرباء؟

لبنان وحسب، حتى نقول إن  الرواية يف  الغرباء »، وال جتري أحداث  الرواية هو » مملكة  عنوان 
لبنان فقط هي مملكة الغرباء. إلبري ايزاييف كان غريبًا يف بولونيا، ووديع السخن، حني هاجر إىل 
وحني  فقط،  اليهود  ليسوا  والغرباء  الغرباء،  مملكة  هو  إذن  كله  العامل  غريبًا.  فيها  غدا  إرسائيل، 
نبحث، يف الرواية، عن احلكايات الرئيسة وشخوصها سنجد أهنم مجيعًا غرباء، واليهود جزء من 

الشخوص، ولنلحظ:

-  وداد الرشكسية كانت فتاة ال تتجاوز الثالثة عرشة حني اشرتاها اسكندر نفاع عام 1920 من 
التجار وقطاع الطرق، جيء هبا من بالدها، وظلت يف لبنان وماتت جمنونة.

صربا  جمازر  شاهد  فلسطني،  إىل  بالرجوع  وحيلم  لبنان،  خميامت  يف  يقيم  الفلسطيني  فيصل    -
وشاتيال، وكان يبحث عن طريقة للذهاب إىل فلسطني، وجاءته هذه عام 1987 عىل شكل 

طلقة يف الرأس، وقرب يف جامع.
-  جرجي الراهب غادر قريته وهو يف الثامنة عرشة ليصبح راهبًا يف مجعية القرب املقدس، بدل أن 
يرتقي يف املراتب الروحية ويصبح مطرانًا، كام كان حيلم، عاش كئيبًا ووحيدًا ومضطهـدًا. » 

إدارة الدير أكثرية رهبانه كانوا من اليونانيني الذين يكرهون العرب » )ص67(.
وهؤالء، وغريهم، كام نلحظ، ال ختتلف حكايتهم عن حكاية اليهود. بل إن خوري يذهب إىل ما 
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هو أبعد من ذلك. فاملسيح هو الغريب الوحيد، ويراه السارد اليوم - أي يف سنة 1991 - يف هناية 
عىل وجه  بيننا ومصلوبًا ويميش  يراه وحده  بجريمة،  وانتهى  بمذبحة  بدأ  الذي  املتوحش  القرن 

املاء:

» إنه الغريب الوحيد.
غريـب فـي مملكة الغرباء التي حاول تأسـيسـها، هكذا كانت تعتقد الرشكسية البيضاء 

»)ص38(.
املسيح غريب بني قومه، بني اليهود، ومثل غربته كانت غربة ووديع السخن الذي مات 

يف تل أبيب بني اليهود.
البيتني  يذكر  سارده  نجد  هنا  ومن  أيضًا،  العربية  للثقافة  قارئ  خوري  الياس  أن  غري 

املهمني:
وإين مقيم ما أقام عسـيب أجارتنا  إن املزار  قريب   

وكل غريب للغريب نسيب أجارتنا إنا غريبان  هاهنا  

ومن قرأ أبا حيان التوحيدي يتذكر النص الذي كتبه عن الغربة، يتذكره وهو يقرأ » مملكة الغرباء » 
تذكرا جيدًا. وربام يتذكر املرء، وهو يقرأ التوحيدي والياس خوري، جدارية حممود درويش. أهي 

غربة املثقف يف هذا العامل؟ ولكن الغرباء يف الرواية ليسوا من املثقفني.

هذه هي نظرة الياس خوري لإلنسان، ولليهود، يف هذه الرواية التي هي ليست الرواية الوحيدة 
التي يأيت فيها عىل الكتابة عن اليهود، فقد عاد وكتب عنهم يف روايته » باب الشمس ». وهذا ما 

سنالحظه.

ثانيًا: في رواية » باب الشمس«:

 مصادر الكتابة:

إذا كان الياس خوري يف » مملكة الغرباء » كتب عن هيودي التقاه يف أمريكا، وكتب عن هيود لبنان 
الذين هاجر قسم منهم إىل إســرائيل، وقسم آخر إىل باريس، فإنه يف » باب الشمـس »)1998( 
التجربة  اليهود هنا ليس  الكتابة عن  لبنانيني وعراقيني وأملان ويمنيني. ومصادر  يكتب عن هيود 
املعيشة وحسب، بل ما يقوله الالجئون الفلسطينيون يف لبنان، وما يقوله املؤلفون اإلرسائيليون. 
هنا ثمة انفتاح عىل مصادر أخرى غري تلك التي الحظناها يف » مملكة الغرباء »)1993(. ويفصح 

الكاتب عنها يف الصفحة األخرية من الرواية، إذ يشري إىل ثالثة هي:
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أواًل : سكان خميامت برج الرباجنة وشاتيال ومار الياس وعني احللوة.
ثانيًا : شـخوص حيددهم باالسم، وهم سعيد صالح عبد اهلادي وسامية عيسى وآمنة جربيل 

وعرب لطفي وافتكار النابليس وعبد رسحان وجاكلني جريصايت.
( يف  بن غوريون   ( و   ) كابليوك  آمنون   ( لكتاب عرب وهيود، ومن اآلخريين  ثالثًا: نصوص 
مذكراته، و) توم سـيغف ( و ) بني موريس (. ويرد اسم األول وكتابه » الدماغ احلديدي » 

يف النص الروائي.
وال يكون الياس خوري نفسه حارضًا يف روايته هذه، فهو ليس الراوي وال املروي عليه الذي كان 
مصدر روايات عديدة قصها عىل الراوي قبل أن يغدو راويًا، ويتحول إىل مروي عليه، متامًا كام 
حتول املروي عليه إىل راٍو. كان يونس هو الذي يروي عىل د. خليل، وملا مرض يونس، وعني به 
د. خليل يف املستشفى، أخذ يروي عليه رواياته التي رواها له من قبل. ولكن هناك من كان يروي 
حكايته وجتربته التي أعاد د. خليل روايتها. وقارئ أعامل الكاتب كلها، يدرك أن الياس خوري 
الذي كتب الرواية، كان - بوعي أو دون وعي - يتسلل إليها وإىل عقل شخوصه ليبث بعض آرائه 
وللفلسطيني  لليهودي  نظرهتم  يف  الشخوص  بعض  إن  القول  ليمكن  حتى  وقناعاته،  ومفاهيمه 
أن روايات  يعزز ذلك  ما. وما  نوعًا  مثقفني  نفسه، وإن كانوا  الكاتب  به  ينطق  بام  ينطقون  كانوا 
الكاتب ال حتفل بتناص خارجي وحسب، بل ثمة تناص داخيل واضح فيها عىل غري صعيد، بل 
وثمة أفكار وآراء يكررها الراوي الذي يبدو خمتلفًا من رواية إىل أخرى. إن راوي » مملكة الغرباء 
» لبناين مثقف، إنه دارس. وراوي » باب الشمس »  طبيب مثقف وهو فلسطيني، وراوي » يالو » 
مسيحي لبناين، يقاتل يف صفوف الكتائب. ومع ذلك تؤرق الثالثة فكرة القص ورسد احلكاية وأمهية 
ذلك. ثمة آراء وأفكار يقرؤها املرء يف الروايات الثالثة تقول إن مصدرها واحد هو الياس خوري.

الذين كتب عنهم، وهل  اليهود  الرواية؟ من هم  اليهود يف  أية حال هو صورة  هنا عىل  ما هيمنا 
األدب  يف  عنها  عنهم  الكتابة  اختلفت  وهل  بل  السابقة؟  الرواية  يف  عنها  عنهم  الكتابة  اختلفت 

العريب؟

 اليهودي مجردًا من مالمحه:

تطالعنا، يف الرواية، يف صفحات عديدة، فقرات عديدة يصف راوهيا ما فعله اليهود بأهل فلسطني 
عام 1948، وما بعدها. وغالبًا ما يبدو اليهودي هنا قاسيًا فظًا بال رمحة. إنه يقتل الفلسطينيني أفرادًا 
ومجاعات. إنه هنا اجلندي أو الضابط يف فرتة بناء الدولة اإلرسائيلية. ولكننا ال نعدم، هنا أو هناك، 
إشارات إىل حمامية إرسائيلية تدافع عن فلسطيني ما. يمكن اقتباس الفقرة التالية ملالحظة ذلك:

» تقدم ضابط شاب من يوسف وصفعه عىل وجهه، ثم سحب مسدسه، وأطلق النار عىل رأسه، 
فانفجر دماغه وتناثر عىل األرض، ومل يتحرك أحد منا، حتى زوجته بقيت راكعة ومل تتحرك. ثم 
اختار اجلنود حوايل أربعني شابًا وساقوهم أمامهم، وحني اختفوا عن األنظار سمعنا إطالق نار. 
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قتلوا الشباب، ثم ساقونا كالغنم إىل اجلهة الغربية من القرية، وأمرونا بمغادرهتا، وبدأوا بإطالق 
النار فوق رؤوسنا.

ركضنا يف اجتاه وادي الكرار، حيث جتمعنا يف أسفله، قبل أن نسري يف اجتاه قرية شعب )ص176(.

صفحات  ويف   ،234/227/214/196/195 الصفحات  يف  تتكرر  اليهود  عن  الكتابة  هذه 
كاتب  من  ما  إنه  القول:  ليمكن  حتى  كثرية،  وفلسطينية  عربية  روايات  يف  وردت  وقد  أخرى، 
روائي عريب كتب عن الرصاع العريب / اإلرسائييل إاّل وأبرزها يف كتابته. واليشء نفسه يمكن قوله 
عن النموذج االستثنائي - أي املحامي اليهودي الذي يدافع عن العرب. لقد كتب كثريون عن ) 

فيلتسيا النغر ( و ) ليئه تسيمل ( ومها حماميتان دافعتا عن الفلسطنيني.

اليهودي محدد الصفات والمالمح:

ترد أسامء أصالن درزية  بأسامئهم، وينتمي هؤالء إىل غري مكان.  أيضًا  الرواية،  اليهود يف  حيرض 
وسعيد الوي وسيمون أصالن درزية، وهم من لبنان، ومثلهم احلاخام يعقوب ألفية، وايلال دويك. 
ويرد اسم سليم نيسان، وهو حلبي األصل، كام يرد اسم سارة ريمسكي، وهي مهاجرة من أملانيا.

ايلال دويك هي أول نموذج يطالعنا، وهي هيودية لبنانية تركت بريوت وأقامت يف بيت أم حسن 
يف الكويكات، وأم حسن الجئة فلسطينية تقيم يف بريوت. تزور هذه قريتها، وهناك تلتقي بـ ايلال. 
كلتا املرأتني تندب حظها وما آل إليه مصريها. وتتعاطف اليهودية اللبنانية مع الفلسطينية الالجئة 
وتسمح هلا بأن تأخذ إبريق الفخار الذي خيصها. ويذكر مشهد العودة فاللقاء، بمشهد عودة سعيد 

. س إىل حيفا يف رواية كنفاين » عائد إىل حيفا«.

ايلال دويك هيودية لبنانية من بريوت من وادي أبو مجيل حي اليهود،هّجروها إىل فلسطني وهي ابنة 
اثنتي عرشة سنة، وما زالت حتن إىل هناك، وتريد العودة والعيش يف بريوت. وحني تبرص دموع أم 

حسن التي تريد، بدورها، العودة إىل بيتها، رافضة إقامتها يف بريوت، ختاطبها:

» أنا يّليل بدي أبكي، قومي روحي، قومي يا أختي روحي، رّدي يل بريوت، وخدي كل 
هاألرض املقطوعة« )ص 109(.

مل تشعر ايلال يف إرسائيل باالندماج. كانت يف بداية وجودها تشعر بالغربة، وكانت حتاول أن تصبح 
جزءًا من هؤالء الذين ال تعرفهم - أي من اليهود الغربيني. ومن حيث هي هيودية رشقية، لبنانية 
بالتحديد، كانت تعاين مما عانى منه اليهود العرب الذي هجروا إىل إرسائيل. وقد وصف السارد 
رشقيون  هيود  كتبها   روايات  يف  ورد  عام  يشذ  ال  الوصف  هذا  إن  القول  يمكن  وهنا  معاناهتم، 
عن املعربوت، ومن هؤالء سامي ميخائيل و شمعون بالص. نقرأ املقطع التايل عن حياة اليهود 

الرشقيني يف املعربوت:
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» أخربهتا كيف عاشت يف » املعربوت » حيث كانوا يرشون اليهود الرشقيني باملبيدات 
كأهنم حيوانات، قبل إدخاهلم الرباكات احلجرية، وأهنا بكت حني أجربوها عىل خلع 
الطويلة،  األسطوانية  الرش  آلة  حتمل  وهي  الشقراء،  املرأة  تلك  منها  اقرتبت  ثياهبا. 
ورشتها بال رمحة يف كل أنحاء جسمها. وأن والدها اخلمسيني صار يعوي حني أمروه 

بخلع طربوشه … »)112(.

ومل ختل أعامل فلسطينية كثرية من تصوير معاناة اليهود العرب يف دولة إرسائيل. وأشري هنا إىل قصة 
غريب عسقالين » اجلوع »، ولعلها من أبرز األمثلة عىل ذلك.

اليهود اللبنانيون اآلخرون الذين يأيت الراوي عىل ذكرهم مها أصالن درزية وسعيد الوي، واحلاخام 
يعقوب ألفية. كان أصالن وسعيد يملكان يف بريوت معمل تنك يعمل فيه حوايل عرشين عربيًا 
الراوي إىل  إنه دعا والد  العامل ويعارشهم حتى  اللبنانيني. حيب أصالن  املسيحيني  معظمهم من 
مع  متشددًا  كان  فقد  الفرنجية،  الثياب  يلبس  الذي  سعيد  عنه  وخيتلف  مجيل.  أبو  وادي  يف  بيته 
العامل، حيسم هلم من أجورهم إذا تأخر أحدهم عن العمل دقائق معدودة. وأما احلاخام يعقوب 
فبدا شاذًا. لقد ارتبط بعالقة شاذة مع سبعة شبان وأغرم بيوناين كان يستبقيه الليل يف فراشه، رغم 
أيضًا ال  البقاء يف بريوت، ولكنها  تعد تقوى عىل  مل  التي ترفض اخلطيئة، وهذه  معارضة زوجته 
متلك الشجاعة عىل اهلجرة إىل أرض إرسائيل، إذ ماذا ستقول لليهود هناك عن زوجها الذي قتل 

يف رسير الزنا واللواط.

يستقبلون  إرسائيل،  إىل  هاجروا  الذين  لبنان  هيود  يستقبل  حسن،  أم  دويك  ايلال  استقبلت  وكام 
الذين  درزية  بآل  يلتقون  وهناك  إرسائيل،  هؤالء  بعض  يزور  إرسائيل.  يزورون  حني  اللبنانيني 

هاجروا عام 1958، ويستقبـ¥eIہ
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 « القاسم  أفنان  أم سارة يف رواية  يتذكر  العرب،  يقرأ عن سليم يف عالقته مع  املرء وهو  ويتذكر 
الباشا »، فهذه كانت فلسطينية وعىل عالقة ودية مع بقية سكان القرية.

ويقرأ املرء يف الرواية عن اليهود القادمني من اليمن، ولكنه ال جيد نموذجًا جمسدًا يمكن أن يتوقف 
أمامه. وهنا يمكن اإلتيان عىل النامذج اليهودية غري العربية.

أشري ابتداء إىل كاترين الفرنسية، وهذه ممثلة فرنسية جاءت إىل لبنان، وقد زارت إرسائيل وهي 
يف الثالثة عرشة، وعاشت هناك يف كيبوتز يف الشامل، ثالثة أشهر. ذهبت إىل إرسائيل تعاطفًا مع 
اليهود بسبب ) اهلولوكست (، وكانت ترى أن اجلميع مسؤول عن ذبح اليهود. وكاترين هذه هي 
ابنة المرأة كاثوليكية، وأمها ابنة المرأة هيودية اعتنقت املسيحية خوفًا من الذبح بسبب هيوديتها. 
وحني ترى اليهود يقتلون الفلسطينيني تستغرب، وعندما تقرأ كتاب ) أمنون كابليوك ( » الدماغ 
احلديدي » تتوقف أمام فقرة يشري فيها املؤلف إىل أن تسع نساء هيوديات قتلن يف مذابح شاتيال. 
كن هؤالء متزوجات من فلسطينيني قبل عام 1948، وهاجروا عام النكبة مع أزواجهن. وتتوصل 

كاترين هذه إىل أن اليهود حني يقتلون الفلسطينيني يقتلون أنفسهم. وتقرر أن تقول هذا لليهود.

ولعل النموذج اليهودي املهم هو ) سارة ريمسكي (. وهذه فتاة هيودية أملانية، هاجرت إىل فلسطني 
مع أهلها، قبل عام 1948 وعاشت يف القدس صعوبات املهاجرين األملان الذين كانوا عاجزين 
التأقلم مع ) اليشوف ( اليهودي وقيمه ولغته. ودرست سارة األدب يف اجلامعة، وتعرفت،  عن 
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يف أثناء ذهاهبا وإياهبا، بشاب فلسطيني يقيم يف القدس، ويعمل يف دكان والده التاجر. وملا أحبا 
بعضهام، وكانت هناك عوائق أمام الزواج، اضطرا، بعد أن تزوجا، إىل الذهاب إىل غزة ليقيام فيها 
وليعمال يف بيارات الربتقال، ورسعان ما تأقلمت سارة مع وضعها اجلديد، بل واعتنقت اإلسالم، 
غري آهبة بمحاوالت أهلها قتلها. وختلف سارة أوالدًا وتربيهم تربية إسالمية، وال تبوح هلم برسها 

إال مع اقرتاب حرب 1967 وحدوثها، ومع ذلك:

 « أبناءها  ختاطب   « تعرفوا  أن  جيب  ولكن  خيارها.  وهذا  فلسطينية  إهنا  األم  قالت   «
فاليهود حيتلون غزة اليوم، ولن خيرجوا منها ».)ص 431(. قالت هذا بعد أن باحت 

هلم بالرس: » أنا لست عربية وال مسلمة، أنا هيودية«)ص 430(.

بريوت  حرب  يف  قاتل  الثورة.  مع  مقاتل   – الليبي  مجال  عليه  وأطلق   – مجال  وهو  أبنائها،  أحد 
1982 وأصيب. وكان مجال درس اهلندسة يف القاهرة، وحتول مع حركة القوميني العرب إىل ما 
سمي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، أحد أبنائها، وهو مجال،  يزور بيت خاله اليهودي ويتحاور 
معه، ولكن خاله ال يرحب به ترحيبًا حارًا، خالفًا البنته ليا التي تصادقه وتذهب معه إىل تل أبيب.

ويبدو والد ليا متعاليًا عىل العرب، فحني خيربه مجال أنه يدرس اهلندسة يف مرص يسأله:

» وهل يعرفون تعليم اهلندسة هناك »)ص 434(.

بل ويطرح أطروحات صهيونية فيسأل مجااًل: ملاذا ال يندمج الفلسطينيون مع العرب. ويبدي مجال 
رأيه يف أمه. يسجن بسبب مقاومته االحتالل وتزوره أمه وهو يف السجن ويقول عنها ما ييل:

» أنت ال تعرف أمي، واهلل مل يكن بإمكان أحد أن يعرف أهنا إرسائيلية أو هيودية. كانت 
فلسطينية أكثر منا مجيعًا، أيب ظل يتحدث بلهجته املقدسية، أما هي فصارت غزاوية، 

حتب الفلفل وتأكل السلطة دون زيت الزيتون … » )ص 437(.

بل  وأحبته،  أهلها  عن  ختلت  عربيًا  أحبت  حني  ولكنها  اليهود،  مع  تندمج  ال  األملانية  اليهودية 
وعاشت معه يف غزة. ولكنها تظل حتن إىل برلني. وحني مرضت مل ترد العالج، حني أراد زوجها 
أن يعاجلها. قالت: ال يوجد عالج، أريد أن أدفن هناك »)ص 438(، ويأخذها زوجها الفلسطيني 

إىل برلني فتستعيد ألياٍم صحتها، وتبدو كام لو أهنا طفلة، ولكنها متوت بعد ثالثة أيام.

الشاكلة.  يقرأ عن نامذج هيودية عىل هذه   – الفلسطينية  – ومن ضمنها  العربية  الروايات  وقارئ 
الربتقال »)1964(، إذ حتب فيها مريم  النشاشيبي » حبات  الدين  املرء رواية نارص  وربام يتذكر 
اليهودية، وال تفعل  الفلسطيني سابا، وترفض اهلجرة إىل فلسطني إطاعة ألوامر الوكالة  الشاب 
ذلك إال حني ُيسفّر سابا إىل فلسطني. حينئذ تضطر أن تطيع أوامر الوكالة اليهودية لكي تسافر إىل 
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فلسطني بحثًا عن سابا. بل وربام يتذكر املرء رواية حييى خيلف » هنر يستحم يف البحرية »)1997(، 
الشمس »)1998(. يف رواية خيلف  باب   « قريبة من فرتة كتابة  فقد كتبت يف فرتة  وكام نالحظ 
نقرأ عن ) بريتا ( اليهودية التي أحبت فارس الفارس، قبل عام 1948، وعاشت معه، بل  وحني 
فلسطني/ إىل  تعد  احللوة. ومل  لتعيش يف خميم عني  معه  للهجرة هاجرت  النكبة واضطر  حدثت 
إرسائيل إال حني هجرهتا املباحث اللبنانية التي ظنت أهنا جاسوسة إرسائيلية، فأعادهتا من ثم إىل  

رجال الصليب األمحر، ليسلمها بدوره إىل السلطات اإلرسائيلية.

 أقوال دالة، ونعوت شائعة:

أواًل: اليهود بدأوا يصريون مثل العرب
        يبدي د. خليل، وهو يف املشفى، رأيا يف اليهود. ويتمثل يف الفقرة التالية:

» ما أصغر عقل اليهود، ما هذا الشعار السخيف الذي يرفعونه، القدس عاصمة أبدية 
يأتون  واآلن   …… التاريخ  من  خيرج  األبد  عن  يتكلم  واحد  كل  إرسائيل.  لدولة 
أهنم  يعني  وهذا  تافه،  كالم  اخلرا،  هاحلكي  شو  أبدية،  عاصمة  القدس  إن  ويقولون 

بدأوايصريون مثلنا، أي قابلني للهزائم.)ص 128(
ود. خليل مقاتل، وغدا ممرضًا، ودرس يف الصني، وتثقف وغدت له أيديولوجية ما. وكالمه يردده 
كثريون من املثقفني الذين ما عادوا يؤمنون بمقوالت كانوا هم أنفسهم يكرروهنا، وبخاصة بعد 
انتصار  وعن  تارخيية،  حتمية  عن  يتحدثون  فيه  االشرتاكيون  كان  الذي  السوفيتي  االحتاد  اهنيار 

مؤكد للطبقة العاملة.

ثانيًا: اليهود يعمرون األرض:
يزور اللبناين نرصي فلسطني ليتدرب هناك مع القوات اإلرسائيلية، ويعود، من ثم، إىل لبنان ليقاتل 

الفلسطينيني، ويعجب هذا بام رآه هناك، وخياطب أحد الفلسطينيني بالعبارات التالية:

» أنا أعرفها، واهلل بالدكم مجيلة، تشبه لبنان كثريًا. لكن اليهود رتبوها ونظموها. ترتيب 
مذهل، حدائق وماء وبرك سباحة كأنك يف أوروبا ». )ص 269(

ويرى هذا اللبناين أن اليهود حيبون األشجار، وبخاصة أشجار الصنوبر والنخيل، ولكنهم ال حيبون 
أشجار الزيتون. وتتكرر هذه العبارة، يف الرواية، ثانية )ص 507(.

ويذكرنا رأي اللبناين نرصي بام ورد يف رواية غسان كنفاين » عائد إىل حيفا »)1969(. يزور سعيد. 
يقول  ما  عىل  يأتيان  وحوارمها  زيارهتام  أثناء  ويف   ،1967 هزيمة  بعد  حيفا،  صفية  وزوجته  س. 
الفلسطينيون عام فعله اليهود بفلسطني، وإعجاب بعض الفلسطينيني بإنجازات اليهود. وهنا أيضًا 
ثمة إقرار بام يقوله اإلرسائيليون وما كتبوه يف نصوصهم الروائية، وبخاصة رواية ) هرزل ( » أرض 

قديمة جديدة »)1903(.
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ثالثًا: اليهود يغدون أخالقيني:
من ضمن احلكايات الرئيسة يف الرواية حكاية هنيلة وزوجها يونس. وكان هذان متزوجني، كانت 
املرأة تقيم يف فلسطني ويونس يقيم يف لبنان، وكان يتسلل إىل قريته ويعارش زوجته، وكانت حتبل 
منه وتلد، وكان اإلرسائيليون يستغربون من والدهتا املتكررة، وحني كانت تذهب لتسجل األوالد 
كان اليهود يسألون عن األب، ولكي ال ختربهم عن زوجها الفدائي املناضل، اضطرت أن تعرتف 

بأهنا رشموطة، وهلذا تلد. وهنا خياطبها الضابط قائاًل:

» وعمك الشيخ املحرتم، كيف يقبل أن تعيش حتت سقف بيته امرأة عاطلة »)ص 289(.
وهنا ختاطبهم ضاحكة:

» خُمجل! رسقتم البالد وطردتم أهلها، وتأتون لتعطوين دروسًا يف األخالق. يا سيدي نحن أحرار، 
وال حيق ألحد أن يسألني عن حيايت اجلنسية »)ص 289(.

وهنا يربز رأي د. خليل يف سلوك هنيلة: » امرأة لبست العار، كي حتمي حياتك، وتغطيك برشف 
لفظًا، متارسه هنال يف رواية  تقوله هنيلة  ما   )290 احلب » - أي كي حتمي زوجها يونس »)ص 

ممدوح عدوان » أعدائي »)2000( فعاًل. إهنا تضحي بجسدها لفضح مؤامرات اليهود.

رابعًا: املقارنة بني هيود وهيود:

خياطب الراوي ] د. خليل [ املروي عليه ] يونس [ عن موقف أهل فلسطني من قتل اليهود عىل 
يد النازيني، إبان احلرب العاملية الثانية. هنا نلمح من األقوال أن أهل فلسطني مل يكونوا يعون ما 
جيري يف أوروبا، وهنا نلحظ تعاطفًا مع اليهود الذين ماتوا. ويغدو اليهود الذين قتلهم الوحش 
النازي يشبهون الفلسطينيني، ولكن اليهود يف إرسائيل ال يشبهون أولئك الذين ماتوا يف معسكرات 
قتلت ضحيتها،  الشعري: ضحية  تذكر لسطر حممود درويش  أدوار، وثمة  تبادل  ثمة  التعذيب. 

وصارت يل هويتها.

خياطب الراوي املروي عليه قائاًل:

)ص   « وجوهكم  يشبه  شيئًا  الذبح  إىل  سـيقوا  الذين  هؤالء  وجوه  يف  تروا  أمل  يل،  قل  ولكن   «
.)291

ويتابع:

» أنا ال أريد أن أعظ اآلن، رغم أنني أعظ، فاملستوطنون الذين أسسوا » الكوبانيات » واملستعمرات، 
والذين يؤسسوهنا اليوم يف القدس والضفة الغربية وغزة، ال يشبهون أولئك الذين ماتوا. املستوطنون 

كانوا جنودًا قادرين عىل قتلنا، كام قتلونا بالفعل، وكام سيقتلون أنفسهم أيضًا.
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أما الذين ماتوا، فيشبهون هنيلة وأم حسن »)ص 291(.

وهنيلة وأم حسن عانتا الكثري الكثري جراء قيام دولة إرسائيل. إهنام الضحية اجلديدة للجالد اجلديد 
الذين كان أهله ضحية.

وتتكرر، يف الرواية، إشارات إىل عذاب اليهود الذين غدوا  مرضب مثل حني يتحدث عن معذبني 
جدد، ويغدو أهل فلسطني هيود اليهود:

اليهود  أي   - )372 بيهودهم »)ص  اليهود  ماذا سيفعل  نرى  اليهود، واآلن سوف  » نحن هيود 
بالفلسطينيني. ومن قرأ مظفر النواب قرأ هذه الفكرة. يقول مظفر:

» سنصبح نحن هيود التاريخ، ونعوي يف الصحراء بالء مأوى ». ولن يكون مصري اجلالد اجلديد 
خمتلفًا عن مصري جالدين سابقني. يرد يف الرواية املقطع التايل:

الثمن  كل  دفعنا  إننا  له  قلت  الذوبان.  مصريها  معزولة  صليبية  قلعة  مثل  إهنم  للمحقق  قلت   «
قاعنا،  إىل  وسنأخذكم  معنا،  ستنحدرون  يشء،  ال  القاع  وبعد  القاع،  إىل  أوصلتمونا  وحتطمنا. 

وستذوقون طعم النار التي حترقنا »)ص 399(.

وما يرد عىل لسان هنيلة الفلسطينية الباقية، يقوله فلسطينون كثريون. مل يبق لنا ما سنخرسه. ويتذكر 
هؤالء  وأبرز  األعوام،  آالف  قبل  غزة  يف  شمشون  مصري  إليه  آل  ما  الفلسطينيني  الكتاب  بعض 

الشاعر معني بسيسو يف مرسحيته » شمشون ودليلة ». لكأن املحقق شمشون وهنيلة دليلة.

خامسًا: اليهود منغلقون:

عىل الرغم من أن الرواية تشري إىل هيوديات عشن مع العرب، ومع هيود عرب مل يكونوا منغلقني، 
مثل أصالن درزية وابنه سيمون، إال أن ما يرد عىل لسان هنيلة، وهي تتحدث عن واقع العرب حتت 

احلكم اإلرسائييل، يشري إىل أن اليهود منغلقون.

» الصورة األخرية يف  القاسم  أدبية فلسطينية، مثل قصة سميح  الوصف هلم ورد يف أعامل  وهذا 
األلبوم ». لكن تلك األعامل مل تكن ختلو أيضًا من ذكر نامذج هيودية ترفض االنغالق.

يرد عىل لسان هنيلة الفقرة التالية:

» هم ال يريدوننا أن ننسى لغتنا وديننا، ألهنم ال يريدوننا أن نصري مثلهم »)ص 406(.

ويرد أيضًا:

» قلت لك إهنا مشكلتهم، أي مشكلة اليهود، فنحن ال نستطيع التخيل عن لغتنا ألهنم ال يريدون 
ذلك. يريدون لنا أن نبقى عربًا، وأن ال نندمج. ال ختف. إهنم جمتمع طائفي مغلق، حتى لو أردنا 

فلن يسمحوا لنا بذلك »)ص 407(.
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وربام يغني إرصار اليهود، يف الفرتة األخرية، عىل رضورة أن تكون إرسائيل دولة لليهود، ربام يغني 
عن أي تعليق.

هذه هي الكتابة عن اليهود يف الرواية التي هي رواية فلسطني، عىل الرغم من أن كاتبها هو إلياس 
خوري اللبناين املولد. ولعلها تبدو صورة غري مبالغ فيها، ولعل الكاتب مل يكرر الصفات التقليدية 
واحدة  صورة  يرسم  ومل   ،) شايلوك   ( يشبه  املال  حيب  هيودي  عن  يكتب  مل  اليهود.  عن  املنقولة 
لليهودي: اجلندي القاتل. لقد كتب عن هذا، ولكنه كتب أيضًا عن هيود ضحايا، عانوا ما يعاين 
منه الفلسطيني. وهو، يكتب، يقر بأنه مجع حكايات أهل فلسطني، وبالتايل فإن مصدر الصورة كام 

الحظنا متعدد.
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   » عابر سرير« للجزائرية أحالم 
مستغانمي: هل هي فيلم جنسي؟

» عابر رسير » )2003( للروائية أحالم مستغانمي هي اجلزء الثالث من مرشوعها الروائي الذي 
كان جزؤه األول هو رواية » ذاكرة اجلسد »)1993( وجزؤه الثاين هو » فوىض احلواس »)1998(. 
وغدت الكاتبة من خالل هذه األجزاء أديبة معروفة عىل مستوى الوطن العريب وأكثر، وقد حظيت 

عام 1998 عىل جائزة نجيب حمفوظ للرواية، وترمجت أعامهلا إىل العديد من اللغات العاملية.
والثاين،  األول  اجلزءين  يف  واضحًا  بدا  الذي  الروائي  لعبها  اجلديدة  روايتها  يف  الكاتبة  وتواصل 
سعدي  الشاعر  بأن  األدباء  بعض  ادعاء  أبرزها  كثرية  مشاكل  هلا  سبب  ربام،  الذي،  اللعب  هذا 
صوت  إىل  نصغي  احلواس،  لفوىض  خالفًا  هذه،  ففي  اجلسد.  ذاكرة  هلا  كتب  الذي  هو  يوسف 
رجل خياطب امرأة، ويبدو هذا هو املؤلف للرواية. إنه، حسب مصطلحات نقد الرواية، املؤلف 
الضمني، فيام أحالم مستغانمي هي املؤلف احلقيقي/ علاًم بأن املرسل إليه - أي املخاَطب ) بفتح 
العني ( - هو امرأة تكتب الرواية وهلا رواية منجزة. هذا ما يقول املتن الروائي. وتغدو هذه املرأة، 
املتكلم. لقد  التي تروي عرب الضمري األول/أنا  الراوية  يف » فوىض احلواس »، هي املرسلة. إهنا 
أهنا  إىل  اإلشـارة  وواصلت  الثاين،  اجلزء  يف  راوية  إىل  األول،  اجلزء  يف  عليه،  مروي  من  حتولت 
كاتبة قصة ورواية. وتعود الكاتبة يف » عابر رسير » إىل أسـلوهبا يف اجلزء األول، حيث تلجأ إىل 
أسلوب املخاِطب )بكرس العني( املخاَطب )بفتح العني(، وتنوع، كام يف اجلزء األول يف األسلوب. 
كان الرسام خالد بن طوبال هو الذي يروي يف اجلزء األول، وكانت حياة / أحالم هي املخاطبة 
ليذيل  الرسام  انتحل الصحفي اسم  الرئيس. وغدا الصحفي خالد بن طوبال -  إليه  املرسـل   /
مقاالته باسمه - هو املرسل، وحياة / أحالم نفسها هي املرسل إليه الرئيس / املخاطب الرئيس. 
وثمة ما هو مشرتك بني الرسام والصحفي ذكرته حياة / أحالم يف » فوىض احلواس » حني قالت:
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» أتذكر أنني مل أره يومًا يستعمل معي إال يده اليمنى. يذهلني هذا االكتشاف املتأخر 
والذي يعيدين إىل ذلك البطل يف روايتي ».)ص269(

و:

» أن تذهب إىل موعد حب، وإذا بك مع شخص خارج توًا من كتابك، حيمل االسم 
نفسه، والتشويه اجلسدي، نفسه ألحد أبطالك، وأن تبقى برغم ذلك عىل اشتهائك نفسه 
له، ال بد أن يرتك يف نفسك كثريًا من فوىض املشاعر ... وفوىض األسئلة، خاصة عندما 
ترى اسمه، كام اخرتعته أنت، وأجهدت نفسك للعثور عليه، قد غادر كتابك، وأصبح 

مكتوبًا، أسفل مقال صحايف عىل جريدة ....

 ما يدهشني هو كون هذا الرجل يواصل معي قصة بدأت يف رواية سابقة، وكأنه يعيد 
إصدارها يف طبعة واقعية. من نسخة واحدة«.)ص273/272(

وما هو مشرتك بني بطيل اجلزء األول والثالث، عدا أن كليهام حيب حياة / أحالم الكاتبة الضمنية / 
رمز املدينة قسنطينة / ورمز اجلزائر التي تتزوج من جنرال / حيث حيكمها العسكر، ما هو مشرتك 
بينهام أن األول شارك يف حرب التحرير وبرتت ذراعه، وغادر إىل فرنسا ليقيم فيها، وأن الثاين الذي 
عاش يف عهد االستقالل غدا صحافيًا وأعطبت ذراعه بسبب مقاالته التي ينرشها. وقد انتحل هذا 

الثاين اسم األول بعد أن قرأ قصة األول يف الرواية.

 كالمها خالد بن طوبال. وخالد بن طوبال أيضًا هو بطل قصة ملالك حداد، تشري إليها الروائية، 
التي تقتل أبناءها.  وتوضح املصري املزعج هلا، لكأهنا تريد من خالل ذلك أن تكتب عن اجلزائر 
أحب الرسام حياة، ولكنها تزوجت من ضابط، وهربت وريدة، يف نص مالك حداد، مع ضابط 

فرنيس متخلية عن زوجها خالد الذي قاوم من أجلها، فامت منتحرًا.

ليستلم جائزة عىل صورة كان  باريس  الصحفي خالد  يزور  أكثر من ذلك.  ما هو  بينهام  ويكون 
التقطها لكلب، وهناك يزور معرضًا خلالد بن طوبال الذي يمنحه االسم زيان، ويكون زيان يف 
املشفى. ويف املعرض يتعرف عىل الفرنسية فرانسواز التي يقيم لدهيا الرسام، حيث يستأجر غرفة 
يف منزهلا. ويكون أيضًا أن يرغب الصحفي يف التعرف إىل الرسام، ويتم له هذا، وما يتم له أيضًا أن 
الفرنسية فرانسواز ترحب به ليقيم يف غرفة خالد/زيان، وعىل رسيره يقيم، ويقيم أيضًا عىل رسيره 
عالقة غرامية مع حياة التي تزور باريس مع أمها، لكي تلتقيا بنارص أخيها، حيث هرب هذا إىل أملانيا 
خوفًا من مالحقة السلطة له بتهمة اإلرهاب، إذ أنه غدا مسلاًم متطرفًا. ويموت الرسام، ويستلم 
أجلها. ناضل من  التي كان  اجلزائر  إىل  به  الذي ذهب الستالم جائزة، جثامنه ويعود  الصحفي، 
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داللة العنوان:
 أشري ابتداًء إىل أن روايات أحالم مستغانمي مقروءة جيدًا يف الوطن العريب، ولقد طبعت » ذاكرة 
عن  الثالث  جزءها  نرشت  التي  هي  الروائية  أن  ومع  طبعة.  عرشة  ست  اللحظة  حتى   « اجلسد 
منشورات أحالم مستغانمي، خالفًا للجزئني األول والثاين حيث صدرا عن دار اآلداب، إال أن 
نارشي األرض املحتلة مل يأخذوا بام ورد يف الصفحات الداخلية: » مجيع احلقوق حمفوظة. ال يسمح 
بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو ختزينه يف نطاق استعادة املعلومات أو نقله بأي شكل 

من األشكال، دون إذن خطي مسبق من النارش ». وهكذا صدرت غري طبعة من الرواية.

 والذي يدفعني هنا إىل مسـاءلة العنوان والوقوف أمامه ليس دافعًا ذاتيًا، أو رغبة يف قراءة النص 
قراءة سيميائية كام أفعل أحيانًا. ما يدفعني إىل ذلك حوار جرى بيني وبني بعض أصدقائي الذين 
نقلوا يل رأي قارئ يف الرواية، وهو إن الرواية فيلم جنيس. وهي ليست كذلك وإن كان العنوان 
ولوحة الغالف يوحيان بأن اجلنس هو موضوع الرواية. فالعنوان هو عابر رسير، ال عابر سبيل 

- وكانت الروائية صدرت روايتها بقول الميل زوال هو: » عابرة سبيل هي احلقيقة ...

          وال يشء يستطيع أن يعرتض سبيلها » -
 وهناك، يف العربية، قصص وروايات كان عنواهنا » عابر سبيل » أو عابرو سبيل »، واالنزياح هنا 
هو يف كلمة سبيل التي غدت عابر رسير، وقد تصدر صفحة الغالف رسير لشخصني، وهذا قد 
يمنح الرواية داللة ما، داللة أن موضوعها هو احلب. ولطاملا تكررت كلمة رسير يف اجلزء الثاين من 
الرواية. من ذلك مثاًل ما يرد يف ص97 من » فوىض احلواس » حني تتحدث عن زوجها الضابط 

وعالقتها به وحياهتام يف الرسير وماذا يعني الرسير هلا وله:

» دومًا كان ضابطًا حيب االنتصارات الرسيعة حتى يف رسيره وكنت أنثى حتب اهلزائم 
اجلميلة، والغارات العشقية التي ال تسبقها صفارات إنذار .. وال تليها سيارات إسعاف، 

وتبقى إثرها جثث العشاق أرضًا«.

» يف النهاية، الرجال الذين خلقوا لكريّس، مل خيلقوا بالرضورة لرسير، والذين يبهروننا  
بثياهبم ليسوا الذين يبهروننا بدوهنا«.

 وتتكرر كلمة رسير وعابر رسير يف اجلزء الثالث تكرارًا الفتًا. تتكرر يف صفحات ويكون تكرارها 
ذا داللة، وهذه الصفحات هي 227-223/ 231/ 243/ 249/ 284.

معًا.  وحياة  الصحفي  الكاتب  عليه  ينام  الذي  الرسير  هو  والرسير  املشفى،  رسير  هو  والرسير 
إىل  ينظران  امرأة أخرى، وال  متزوج من   الضابط، وهو  متزوجة من  عابرًا. هي  لقاؤمها  ويكون 

املؤسسة الزوجية نظرة تقدير، وهكذا ال يامنعان من اللقاء العابر.

يقول املخاطب / السارد / الصحفي يف أثناء اللقاء:



أدباء عرب رافضون 162

» يوم ماكر يرتبص بسعادة تتثاءب مل تغسل وجهها بعد. رسير غري مرتب لليلة حب مل 
تكن. عبور خاطف لرائحتها عىل خمدع امرأة أخرى« )ص226(.

وحني يزور الصحفُي خالدًا الرساَم يف املشفى ثانية يتذكر ما كان الرساُم قاله له يف أثناء الزيارة األوىل:

» قد ال جتدين يف هذه الغرفة، قد أنقل إىل جناح آخر » قبل أن يعلق مازحًا » أنا هنا عابر 
رسير« )ص231(.

وربام ال حيرض اجلنس يف الرواية حضورًا بارزًا حتى نقول إهنا –أي الرواية- فيلم جنيس. حقًا إنه 
حارض ولكن ليس لدرجة جتعل الرواية رواية جنسية رخيصة. ومن يقرأ روايات الكاتبة الثالثة 
سيلحظ أهنا حتفل بأبعاد معرفية تثري قارئها. ثمة أبعاد معرفية روائية، وأخرى تتعلق بفن الرسم، 
األدب  عن  بمعلومات  ورابعة  العرشين،  القرن  مخسينيات  منذ  احلديث  اجلزائر  بتاريخ  وثالثة 
بالبعد  الوطني  البعد  اجلزائري املعارص من مالك حداد حتى كاتب ياسني، وخامسة عن تضافر 
القومي، وسادسة عن حياة املنفى وباريس. وسيجد القارئ نفسه مثقاًل بكم هائل من النصوص 

األدبية العاملية التي توظفها الروائية أحيانًا خلدمة مرماها.

الرواية  100 عام من  بثينة شعبان يف كتاهبا »  الرواية ما قالته د.  ولعله يصدق أن نقول عن هذه 
النسائية العربية »)1999( عن رواية »ذاكرة اجلسد«:

» يف أمور اللغة واالستشهاد واالستقالل واإلخالص واألمانة املتعلقة بالبالد، تستغرق 
املؤلفة يف إعادة تقييم شاملة تتساءل عن مواقف وقيم موروثة قديمة متر بال سؤال من 
جيل إىل آخر. وهي بعملها هذا تعيد كتابة تاريخ الثورة اجلزائرية والعقود الثالثة التالية 
لالستقالل، وتكتب من منظور مستقل دون أي إلزام، وال تريد كسب أي يشء سوى 
تصوير ما حدث بالقدر املمكن من الدقة والصدق، لتنقل هذه املعرفة إىل اجليل اآليت 
دون تزييف أو مبالغات، وذاكرة اجلسد هي ذاكرة الذين دفعوا أرواحهم وأعضاءهم 

اجلسدية من أجل استقالل اجلزائر« )ص198(.

حول األسلوب:
متنوع، ويغلب عليه يف  متعدد  ثالثيتها هو أسلوب  توظفه أحالم مستغانمي يف  الذي  األسلوب 
اجلزئني األول والثالث أسلوب الضمري الثاين، فيام ُيصاغ اجلزء الثاين عرب الضمري األول. وأسلوب 
الضمري الثاين: األنا / أنت مل يستخدم يف الرواية بكثرة. وقد توقف أمامه عبد املالك مرتاض يف 
كتابه » يف نظرية الرواية: بحث  يف تقنيات الرسد »)1998( وعاجله يف صفحات عديدة )ص189-
197(، وأشار إىل أنه ال يشكل شيئًا الفتًا ومدهشًا، كام يذهب الفرنسيون حني يزعمون أنه من 
ابتكارهم، وإىل أنه يشكل شيئًا الفتًا. وقد أتى مرتاض عىل رأي الدارسة  )فرانسـواز غيون ( التي 
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ذهبت إىل أن بلزاك هو أول من استخدمه يف رواية » الزنبقة يف الوادي »، وعىل ما يزعمه الروائي 
الفرنيس )  ميشال بيطور (، حيث يرى أنه وظفه بطريقة منهجية، يف روايته » العدول« أو »التحوير«.

ويذهب مرتاض إىل أن العرب وظفوا هذا األسلوب يف » ألف ليلة وليلة »، وخيلص إىل أنه األقل 
هو  وإنام  رسدية،  معجزة  ليس   « وأنه  آخرًا،  نشأة  األحدث  الفرنسيني  رأي  عىل  ثم  أواًل،  ورودًا 
جمرد ضمري بسيط كبقية الضامئر، يؤدي وظيفة تبليغية عادية »)ص195(، ويرى مرتاض، خالفًا 
ملنظرين كثر حول األسلوب يف الرواية، حيث يرى أن األمر ليس لعبة شكلية، يرى مرتاض أن 
باالجتهاد  الرتحيب  إىل  التطلع  باب  إيثار اجلديد ومن  باب  هذا األسلوب يشكل شيئًا فقط من 
بني  املراوحة  ملرتاض-  –والكالم  ولكن  األرقى.)ص196(،  صورته  يف  املألوف  عن  واخلروج 
ال  واختيارية  جوهرية،  ال  وشكلية  داللية،  ال  مجالية،  مسألة  الروائي  الرسد  لدى  الثالثة  الضامئر 

إجبارية«)ص197(.

  غري أن دارسني آخرين ال يذهبون مذهب مرتاض. ولو كانت القضية قضية شكلية ملا أوالها 
الدارسون هذه العناية الالفتة.

وعمومًا فإن أسلوب املرِسل / املرَسل إليه أو املخاِطب املخاَطب معروف يف النصوص  النثرية. 
يف  هناك،  كان  دائاًم  الصيغة.  هذه  عليها  تغلب  التي  الرسائل  يف  ومعروف  القرآن،  يف  معروف 
الرسائل طرفان؛ كاتب ومكتوب إليه. من-إىل. وكان هذا األسلوب برز يف الرواية العاملية ) آالم 
فرتر لغوتة( و ) الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس املتشائل إلميل حبيبي (، وربام وجب 
علينا هنا أن نميز، داخل النص الروائي، بني كاتب رسائل ومتكلم، ألن الذي يكتب غري الذي 
يتكلم. ولربام جيب علينا، ونحن نقرأ روايات صيغت هبذا األسلوب، أن ننظر يف املرِسل واملرَسل 
/ املخاِطب واملخاَطب، وهكذا نستطيع أن نميز بني نص روائي وآخر.       والسؤال هو: هل 
أفادت أحالم مستغانمي، وهي تكتب روايتها، من األدب الفرنيس، حيث درست الدكتوراة يف 

باريس، أم أهنا أفادت من األدب العريب، أم أهنا ابتكرت هذا األسلوب وحدها؟

يف اجلزء األول من الرواية –أعني يف ذاكرة اجلسد- إشارات عديدة إىل أن خالد بن طوبال كتب 
رسائل قبل أن يكتب الكتاب. يف ص11 نقرأ:

» كان يمكن أن أقول أي يشء …
لنعلن   .. املعلنة  املناسبات  نكتبها خارج  وبطاقات،  الروايات سوى رسائل  ليست  النهاية،  ففي 

نرشتنا النفسية، ملن هيمهم أمرنا«.

ويف ص218 من الكتاب نفسه نقرأ:

» كم من الرسائل كتبت لك .. هل يمكن لكاتبة أن تقاوم الكلامت«
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و

 » تراين بدأت يومها أكتب كتايب هذا دون أن أدري، بعد أن أنتقل عشقي لك إىل هذه 
اللغة التي كنت أكتب هبا رسائل ألول  مرة ….«.

إنه يكتب حلياة ويبوح هلا كام راح ) بول ايلوار ( يكتب للمرأة التي أحبها أمجل الرسائل وأمجل 
األشعار. )ص 219 (

حيث  من  مستغانمي  أحالم  تكتبه  فيام  جديد  فال  رسائل،  أسلوب  هو  األسلوب  كان  وإذا   
األسـلوب. ولكنني أظن أن هذه الرواية، وروايات أخرى مثل روايايت، ورواية إلياس خوري » 
باب الشمس »)1998( ورواية يوسف العيلة » غزل الذاكرة »)2000( ستشكل نصوصًا مهمة 
لدراسة األسلوب يف الرواية العربية، حني يدرس ضمري املخاطب يف الرواية، أو الضمري الثاين. 
وبغض النظر عن هذه القضية، فإن املرء وهو يقرأ » ذاكرة اجلسد » و عابر رسير » جيد نفسه يقرأ 

ما كتبه نزار قباين حول اجلزء األول:

» روايتها دوختني، وأنا نادرًا ما أدوخ أمام رواية من الروايات. وسبب الدوخة أن النص 
الذي قرأته يشبهني إىل درجة التطابق فهو جمنون، ومتوتر،واقتحامي، ومتوحش وإنساين، 
وشهواين … وخارج عىل القانون مثيل. ولو أن أحدًا طلب مني أن أوقع اسمي حتت هذه 
الرواية االستثنائية املغتسلة بأمطار الشجر … ملا ترددت حلظة واحدة …« ) عن الغالف (.

الكاتب الضمني وتقمص شخصية الرجل:
 ثمة يف الرواية إشارات إىل كاتبة روائية، وثمة أيضًا ما يشري إىل أن املخاِطب / املرِسل، هو كاتب 
أيضًا. وقد يقوم املرء، بعد أن يطلع عىل حياة املؤلفة، بإجراء مقارنة  بني املؤلفة واملؤلفة الضمنية. 
تناص واضح جدًا  ثمة  بل   « ذاكرة اجلسـد   « إىل  بإحاالت كثرية  والثالث  الثاين  ويمدنا اجلزءان 
ما بني أجزاء الرواية، وهو ما يسميه النقاد التناص الداخيل، وهناك يف املقابل تناص خارجي مع 

روايات عربية وأخرى غري عربية.

وربام يتذكر املرء، وهـو يقـرأ الروايات الثالثة، رواية نجيب حمفوظ » ثرثرة فوق النيل »، ومرشوع 
الصحفية سامرة هبجت التي ترغب يف أن تكتب مرسحية عن شخوص الرواية، بل وربام يتذكر 
أيضًا جربا إبراهيم جربا ورواية » يوميات رساب عفان ». هنا ثمة تالعب روائي واضح. ثمة نص 

يعتمد عىل نص أو نصوص للمؤلف.

 الصحفي خالد ين طوبال يف اجلزء الثالث » عابر سـرير« يأيت عىل ذكر روايتيها » فوىض احلواس« 
و » ذاكرة اجلسد« ويشري إىل أسلوهبا يف الكتابة:
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العربية، حترتف توثيق جرائمها،واستنطاق ضحاياها يف كتاب.  التي كاألنظمة  »وهي 
كيف هلا أال جتعلني مفضوحًا بالنسبة إليه، بقدر ما كان هو يف » ذاكرة اجلسد »، وإذا 

بواحدنا يعرف عن اآلخر كل يشء، جاهاًل فقط علم اآلخر بذلك »)ص246(.
ولربام يسأل املرء نفسه: ملاذا جلأت أحالم مستغانمي إىل راو؟ ملاذا تركت الرجل خياطب املرأة ومل 
مل  بأهنا  اهتامها  الكتابة عن أسباب  الرواية  أقرأ  وأنا  ببايل  ] كان خيطر  امرأة ختاطب رجاًل؟  جتعل 
تكتب روايتها [. ويبدو أهنا تسللت إىل نفسية الرجل وكتبت عنها بجرأة أكثر مما يكتب عن ذاته. 
ذكر،  كاتب  يكتبه  ال  قد  كالمًا  تكتب  أهنا  ليلحظ   89-86 الصفحات  أمام  املرء  يتوقف  ولربام 
وهي بذلك مثل نوال السعداوي وغادة السامن يف بعض كتابتهام، وربام يتذكر قارئ رواية احلرب 
اللبنانية رواية  نجوى بركات » يا سالم »)1999(، وحني يقارن املرء ما ورد يف » عابر رسير » و 
» يا سالم » بام ورد يف » يالو »)2002( إللياس خوري يلحظ أن نص املرأة العربية يمتلك جرأة  

كبرية أيضًا يف اخلوض يف تابو » اجلنس ».

بالتقمص. تتقمص  الروائي » امرأة هلا عالقة  البطـل  الرواية، كام يصفها  الروائية داخل  الكاتبـة 
نســاًء من أقىص العفة إىل أقىص الفســق، مـن أقىص البـراءة إىل أقىص اإلجرام »)ص189( غري 

أن ما هو مذهل أكثر هو تقمصها الرجال والكتابة عنهم.

*************

يف » ذاكرة اجلسد« قال الرسام خالد بن طوبال عن إحدى  لوحاته:

 » وهذه اللوحة ال تعني شيئًا بالنسبة يل. إهنا امرأة عابرة، يف مدينة عابرة« )ص165(.
 والسؤال هو: هل كانت أحالم مستغانمي ختطط لكتابة » رسير عابر » وهي تكتب« ذاكرة اجلسد 
»؟ وأيًا كانت اإلجابة فنحن أمام رواية ممتعة وروائية  متتلك لغتها، وتبدو مولعة بالتجريب واللعب 
الروائي. وإن كان من مالحظة أخرية فهي: حبذا لو راجعت الروائية نصها األخري قبل طباعته، 
فهو ال خيلو من أخطاء مطبعية ونحوية، ويبدو أن هذا هو مأساتنا مجيعًا، إذ قلام خيلو كتاب من 

كتبنا من هذا أو بعضه.
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  بنات الرياض لرجاء الصانع:
مالحظات قراءة أولى

فتيات  أربع  تتحدث عن  فالرواية   ،« الرياض  بنات   « األوىل عنوان  لروايتها  الصانع  ختتار رجاء 
من مدينة الرياض هن: قمرة وسديم ومليس وميشيل. وقد فكرت الكاتبة مليًا يف العنوان املناسب 
2005/12/11 ) الزمن الكتايب (، واقرتحت  2004/2/13 إىل  ملا كتبته خالل الفرتة ما بني 

عناوين عديدة، غري أهنا آثرت يف النهاية عنوانًا آخر غري التي اقرتحتها.

بنات  مفردة  أبرز  كان  فإذا  الروائي.  املتن  يقوهلا  أشياء  خيفي  فإنه  شيئًا،  يقول  العنوان  كان  وإذا 
لسن  املدينة  فتيات  أن  يعني  ما  وهؤالء،  هؤالء  عن  نقرأ  الرواية  يف  فإننا  شباب،  مفردة  وأخفى 
املحور الرئيس يف الرواية بمفردهن، وما يعني أيضًا أهنن لْسَن شاذات، يقمن يف عامل منعزل عن 
عامل الرجال، فالرجال هلم حضورهم الكبري يف أذهان بنات الرياض الاليت يبحثن عن عالقة أنثوية 

ذكرية، ال عن عالقة أنثوية أنثوية قد يقوهلا العنوان ابتداًء، ألنه مل يأت عىل شباب الرياض.

ولن يقرأ املرء كالمًا عن البنات وعاملهن بعيدًا عن عامل الرجال. متامًا كام أنه لن يقرأ عن عامل مدينة 
الرياض فقط، فهذا العامل موصول بباقي مدن السعودية ومناطقها، كام أنه موصول بعوامل أخرى 
تبدأ بدول اخلليج ومتر بلبنان وال تنتهي بلندن، إنه يمتد إىل أمريكا حيث تدرس ميشيل التي هي 

أصاًل من أم أمريكية.

وربام كانت الرسالة رقم 48 املكتوبة بـ 2005/2/4، ربام كانت أشبه بخالصة فكرة الرواية، إذ 
تعطيني صورة عن طبيعة املجتمع السعودي الذي تعيش فيه الفتيات األربعة، ويعيش فيه أيضًا 
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الرجال السعوديون، والعالقة بني الشباب والشابات وإىل أين تسري. املجتمع، كام تقول )ميشيل( 
مريض. وهذا ما يبدو يف الفقرتني التاليتني:

 » تأكدي يا سديم أن فراس وفيصل رغم الفارق الكبري يف السن بينهام، لكن اثنينهم 
من طينة واحدة، سلبية وضعف واتباع للعادات والتقاليد املتخلفة حتى إن استنكرهتا 
عقوهلم املتنورة، هاذي هي الطينة اليل خلق منها شباب هذا املجتمع لألسف. هذويل 

جمرد أحجار شطرنج حيركها أهاليهم، ويفوز يف اللعبة اليل أهله أقوى«.
و 

» أنا كان ممكن أحتدى كل العامل لو كان حبيبي من غري هذا املجتمع الفاسد اليل يريب 
أبناءه عىل ) الكونرتا دكشننر والدوبل ستاندر دز (، التناقضات وازدواجية املعايري مثل 
ما يقولون. املجتمع اليل يطلق فيه الواحد زوجته ألهنا ما جتاوبت معه بالشكل اليل يثريه 
يف الفراش بينام يطلق الثاين زوجته ألهنا ما أخفت عنه جتارهبا معه وما تصنعت الرباءة 

واالشمئزاز« )ص306(.
الرواية كلها نصغي إىل كاتبة  أننا يف  أنثوي، متامًا كام  أننا هنا نصغي إىل صوت  وما من شك يف 
تقص عن بطالت هلا صلة هبن كام سنرى. وإن كانت تبدو متحررة نوعًا ما، وإىل حد ما، من اآلراء 
املسبقة الثابتة حول عامل الرجال وعامل النساء عىل السواء. ويتضح لنا موقفها من اآلخر يف الرسالة 
رقم 39. إهنا تروي قصة كام حدثت، فهي ال تعمم، ألهنا ترى يف كل منطقة أصنافًا متنوعة من 
الناس. )ص242(، وهو ما تعززه الرواية يف ص )267(، حني تتحدث عن شباب نجد وشباب 

الرياض والفرق بينهم.

سؤال الساللة:
 من خالل املراجعات التي قرأهتا عن الرواية، وهي قليلة، أشاد الكتاب بأسلوب الرواية وتأثره 
الكتابة.  التي فرضت نفسها، وأثرت بدورها عىل أسلوب  التكنولوجية احلديثة، هذه  بمعطيات 
اكتشافه وشيوعه، وبالتايل فقد  قبل  يتم  أن  ما كان يمكن  لكتابة رواية،  تقنية االنرتنت  فتوظيف 
يرى بعض داريس الرواية أهنا جديدة كل اجلدة يف أسلوهبا. وقد يكون هذا صحيحًا، لكن ما جيعلنا 
نقول أنه ليس أسلوبًا مل يكن له نظري من قبل كليًا، هو أن الرواية تذكرنا، حني نقرأها، بنصوص 

روائية وقصصية سابقة يف أدبنا العريب.

سيتذكر قارئ هذه الرواية رواية إميل حبيبي » الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس املتشائل 
»)1974(، وسيتذكر أيضًا قصة أكرم هنية » وقائع موت املواطنة مني. ل »)1980(.      يكتب 
أن  العجيبة،  الرسائل  هذه  تلقى  الذي  املحرتم  يرغب   « رسائل:  شكل  عىل  روايته  حبيبي  إميل 
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يبلغكم بأهنا كانت ترد عليه مدموغة يف بريد عكا »)ص196(. والرواية كلها تتكون من )45( 
)50( مخسـني رسالة.  من  الصانع  رواية رجاء  وتتكون   ،)12+13+20( وأربعني رسالة  مخس 
النحس  أيب  الكاتب من سعيد  أنا  إىل  اليد، وتصل  إميل حبيبي مكتوبة بخط  وإذا كانت رسائل 
املتشائل: » كتب إيّل سعيد أبو النحس املتشائل قال »، فإن رسائل رجاء الصانع تكتب بواسطة 
جهاز ) الكمبيوتر ( وتعمم، ال من خالل الربيد كام هو شأن رسائل إميل، وإنام من خالل الشبكة 
العنكبوتية ) االنرتنت (. وإذا كان إميل حبيبي مل يعرف ردود القراء إزاء رسائله إال بعد نرشها 
نقاد متخصصون يف األغلب، فإن رجاء الصانع كانت  يف كتاب، حيث قرأ مراجعات هلا كتبها 
كلام كتبت رسالة ) إيمياًل ( عرفت ردود فعل القراء، نقادًا وعاديني، وأسهم هذه بدوره يف توجيه 
الرواية وجهة ربام مل ختطط هلا من قبل. وربام تعد هذه الرواية، بحق، من أفضل الروايات التي حتقق 
مقولة مشاركة القارئ يف كتابة النص. ويف غري مرة، بل ويف بداية كل ) إيميل ( جتد الكاتبة تشري 
إىل استقبال القراء لـ )اإليميل ( السابق، وتتفاعل هي بدورها معه، ما جيعل آراء القراء ذات تأثري 
واضح عىل سريورة الكتابة. يف بنات الرياض نحن لسنا فقط أمام كاتب ونص ومتلق سلبي، ولسنا 
أيضًا أمام نص ومتلق، وإنام نحن أمام مؤلف ونص وقارئ، يؤثر األخري يف األول، كام يؤثر األول 
يف األخري، وهذا التفاعل ما بني األول واألخري يؤثر، بدوره عىل النص، وهكذا يكون النص نتاجًا 
لتفاعل طرفني. وال يعني هذا أن النص مل يكن مؤثرًا، فتأثريه عىل القارئ هو الذي جعل األخري 
يشارك يف العملية اإلبداعية. وسيكون لنص » بنات الرياض » تأثري واضح يف املقوالت النقدية.

 وربام جيب اإلشارة إىل تشابه ثان بني الرواية ورواية إميل حبيبي، يكمن يف ظاهرة التناص. وإذا 
كان بعض الدارسني رأوا، وهم يدرسون إميل ونصوصه، أنه صاحب التناص املتطرف يف الفن 
أمام نص حيفل  به. نحن   « الرياض  بنات   « نعت رواية  يمكن  نفسه  الشيئ  فإن  العريب،  الروائي 
بشكل بارز بنصوص األخرين. ما من ) إيميل ( تقريبًا من ) اإليميالت ( اخلمسني إال وحيفل بنص 
كاتب آخر، سواء يف التصدير أو املتن. وال يبدو هذا االحتفال بنصوص اآلخرين تزيينًا شكليًا. 
إن نص الكاتبة يقول الفكرة التي تقوهلا العبارة املقتبسة، فهذه توجز ما تريد الكاتبة أن تقوله يف 
رسالتها ) إيميلها (. وإذا كان عنوان النص الكالسيكي يلخص ما يقوله النص، فإننا، يف » بنات 
الرياض »، أمام نصوص مستحرضة تلخص ما تريد الكاتبة أن تقوله فيام ستكتبه. العنوان لإليميل 
/ الرسالة هو ما تدرجه الكاتبة أمام كلمة Subject، والتصدير هو العبارة أو املقطع الشعري أو 
النثري الذي تبدأ به الكاتبة. هنا أيضًا نجد اليشء لدى إميل حبيبي تقريبًا مع اختالف، فهذا يضع 
الكتاب بمقاطع شعرية، وإذا مل يصدره  الرسالة، وقد يصدر  به نص  لكل رسالة عنوانًا يلخص 
أورد الشعر أو املثل أو النص النثري يف متن الرسالة. وتستحق ظاهرة التناص يف الرواية دراسة 

مفصلة.

وكام أشـرت فإن قارئ الرواية سـيتذكر قصة أكرم هنية » وقائع موت املواطنة منى. ل من »زاويتني: 
األسلوب والفكرة. لقد أفاد أكرم هنية يف إنجاز قصته من عمله صحفيًا، كام أفادت رجاء الصانع من 
) االنرتنت (. وكان أكرم هنية عالج فكرة الشباب املتعلم الذي يتخىل عن مبادئه وخيضع لقوة العادات 
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والتقاليد وقسوة الواقع، وثبات الفتاة عىل مبادئها. وتكاد فكرة » بنات الرياض » ال ختتلف كثريًا. 
الفتاة تدفع ثمنًا باهظًا، ألهنا تقيم عالقة مع رجل خيضع للعادات والتقاليد، ويتخىل عن اختياره، 
ألنه ال يريد إغضاب الوالدين أو ما شابه، وعىل الفتاة أن تدفع الثمن، وهو ما نلحظه يف الرواية. 
ثمة غري فتاة أبرزهن ) سديم ( تدفع ثمنًا لشباب معطوبني خيضعون لعادات املجتمع وتقاليده.

وإذا ما أتينا عىل الزمن يف الرواية الحظناه حمددًا تقريبًا. الزمن الكتايب والزمن الروائي. كل ) إيميل( 
– رسالة – هلا تارخيها. تبدأ الرواية بالتاريخ 2004/12/13 وتنتهي بالتاريخ 2005/2/11 
ويف هذا اليوم تكتب رجاء / الكاتبة ) إيميلني (، وال أدري إن كان ثمة خطأ يف التاريخ، وهناك خطأ 
أظنه مطبعيًا يف اإليميل رقم 44، فالتاريخ الظاهر 2004/1/7 والصواب هو 2005/1/7، وما 
بني 2004/12/13 و 2005/2/11 تكتب الكاتبة أسبوعيًا، تنقطع خالل هذا الفرتة ملدة شهر 
تقريبًا هو شهر رمضان، وهكذا فإن الزمن الكتايب يف الرواية هو املدة التي تنفقها كاتبة الرسائل 
أسبوعيًا عىل مدار واحد ومخسني أسبوعًا، - أي حوايل واحد ومخسني ساعة. أما الزمن الروائي 
فتذكره الكاتبة فيام تكتب – حوايل ست سنوات من حياة البنات األربعة، هي سنوات دراستهن يف 

املدرسة الثانوية ودخوهلن إىل اجلامعة وخترجهن منها، فالرواية يف هنايتها تأيت عىل حفل التخرج.

سؤال اللغة:
وربام ما يلفت النظر يف أثناء قراءة الرواية هو لغتها. نحن أمام مستويات لغوية عديدة، بل أمام 
لغات عديدة تقريبًا. هناك اللغة العربية الفصيحة، وهي لغة الرسد، ولكن هذا اللغة ليست اللغة 
العربية الفصيحة متامًا، إذ تتخللها عبارات إنجليزية مكتوبة بحروف عربية، وحتى ال يرى بعض 

الدارسني مأخذًا عىل الكاتبة نجدها، داخل روايتها، تربر هذا اإلكثار من العبارات اإلنجليزية.

 » أعجبت ميشيل بالقصة كثريًا وأثنت عىل طريقتي يف الرسد وكانت تساعدين باستمرار 
عىل تذكر األحداث التي تغيب عن ذهني وتصحح يل النقاط التي أذكرها بشكل خاطئ 
من  أزيد  أن  مني  وتطلب  الفصحى  كلاميت  بعض  تفهم  تكن  مل  أهنا  مع  واضح،  غري 
استخدامي اللغة اإلنجليزية عىل األقل يف اإليميالت التي تتحدث عنها حتى تتمكن من 

فهمها بشكل جيد، وقد فعلت ذلك من أجلها« )ص317(.
وهذا الفقرة تفصح لنا عن أشياء مهمة فيام خيص اللغة، وإن أفصحت لنا أيضًا عن أشياء أخرى 

ختص الرسد، وختص الكتابة الروائية بشكل عام ومشاركة الشخوص فيها.

 ما قالته ميشيل عن بعض املفردات وعدم فهمها سيقوله أيضًا قراء عرب ال يعرفون اللهجة السعودية 
مع  وتتعامل  كثريًا  أوروبا  إىل  تسافر  التي  األرستقراطية  الطبقة  بلغة  نفسه  الوقت  يف  يلمون  وال 
السلع األوروبية. أنا واحد من القراء وضعت إشارات البأس هبا إزاء مفردات بالعامية السعودية 
وأخرى مكتوبة بحروف عربية ألنني مل أفهمها. والكاتبة تدرك هذا من خالل شخصية ) ميشيل (، 
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بل وتدرك أن أبطاهلا حني يصغون إىل عبارات ترد باللهجة العراقية ال يفهموهنا.

لنلحظ نموذجني لغويني من النص:

َأَمَرة يام سديم يا مليس؟   » بونسوار إللكون، مني بتتوأعوا تكون الشخيس املجهويل؟ 
 «  ..... الربايم  بحفلة  حترضونا  تتجوا  ببريوت  إكامي  مع  تزكرتني  وبرتبحوا  احزروا 

)ص44(.
و

الناطقني  لغري  الرتمجة   ( توك؟!!  يو  آند  هزبند  ماي  تيك  يو  بتش!  يو  أب!!  شت   «   
رجيل؟!  خذيتي  ما  بعد  حتتسني  عني  لتس  بعد  بقايلة!  ماين  اليل  جعلتس  بالفنزويلية: 
يو مانزثيف!! ) يا خطافة الرجالة بس باإلنجليزي ( قسم باهلل آي ول كول يو! ) أنا 

أوريتس يا حيوانة!! واهلل ألخلص عليك، وأظن الباقي واضح ! ( ) ص99(.
   مرة توضح الكاتبة املقصود ببعض العبارة، وثانية ال تفعل ذلك. مرة تقول لنا كيف تقرأ الكلامت 
السعودية،  باللهجة  الواردة  املفردة  مقابل  العريب  املعني  تضع  مرة  تفعل.  ال  وثانية  اللهجة،  ذات 
وأن  العبارات،  بعض  فهم  يف  اإلرباك  بعض  سيجدون  القراء  بعض  أن  وأظن  تفعل،  ال  وثانية 
القارئ غري السعودي أو اخلليجي سيضع إشارات كثرية أمام مفردات كثرية. وربام تذكر قارئ 
الرواية العربية، وهو يقرأ بنات الرياض، رواية الطيب صالح الروائي العريب السوداين » بندرشاه: 

ضو البيت » ففي هذه إغراق يف اللهجة السودانية أيضًا.

السرد:
  ملا كان هناك تواصل بني كاتبة) اإليميالت ( – الرسائل – وقرائها، فإن هؤالء الذين يقرأون كالمًا 
ربام بدا غري مستساغ وخطريًا أيضًا، فإهنم يسألوهنا عن مصدر معلوماهتا. وهذا يفتح أمامنا املجال 
للحديث عن السارد وأنواعه، فالسارد كيل املعرفة غري السارد املشارك وغري السارد الكامريا أو 
السارد غري احلارض. يبدو األول، كام يقول نقاد الرواية، غري مقنع، ألنه يقص ما يعرف وأكثر مما 

يعرف دون مسوغ عقيل منطقي، ويراه بعض النقاد أسوأ أنواع الرواة هلذا.

 وخيتلف عنه السارد املشارك الذي يروي من الداخل بمقدار ما يعرف ويشعر به، متامًا كام خيتلف 
عنه السارد / الكامريا / املحايد، هذا الذي ال يروي إال ما يرى وما يسمع وما يتكلم به، ويبقى 
السارد الرابع الذي يروي ما يرويه اآلخرون وما يسمعه منهم، ويظل الصدق والكذب فيام يروي 
عىل عهدة الراوي أو الرواة، وليس املطلوب منه أن يقنع، ألنه يكثر من عبارات قالوا، شاع، روي، 

حّدث فالن.

  ويف الرواية التي يشارك القراء يف توجيهها، حيث ترسل كاتبة اإليميالت اإليميل وتنتظر ردود 
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أفعال القراء، فتقرأها وتعقب عليها، يف الرواية التي يتساءل فيها بعض القراء إْن كانت الكاتبة ) 
كاتبة اإليميالت ( ختتفي خلف هذه الشخصية أو تلك، يسأهلا بعض القراء عن مصدر معلوماهتا، 

حتى يثقوا بكالمها. يرد يف ) اإليميل ( رقم 41 ما ييل:

اإليميل  يف  ذكرته  الذي  لسديم  الساموي  الدفرت  عن  يستفرسون  كثريون  يل  كتب   «   
السابق، بعضهم يتساءل كيف قرأت ما كتبت سديم » أرادوا أن يضيفوا: إن مل تكوين 
سديم نفسها، لكن الذوق منعهم من ذلك! » والبعض اآلخر متحمس ملعرفة املزيد مما 

كتب يف هذا الدفرت.
  يا لفضولنا القاتل! يود البعض لو يقرأ بعض الفضائح الشــخصية! أوكي، للمالفيف ) مثيل ( 
سأقرأ لكم ومعكم املزيد من خواطر سديم التي دونتها يف دفرتها الساموي، وللتحريني ) الغثيثيني 
( أقول: أنتم مستقعدين يل؟ ما حد قال لكم تقرون إيمياليت إذا كان عندكم شك بكالمي ! ... » 

) ص254/253 (.

  كأهنا تستحرض هنا لنا ما يقوله نقاد الرواية يف الراوي كيل املعرفة، هذا الراوي غري املقنع يف كثري 
كيفية حصوله عىل  يقنعنا يف  زمان، وال  دائاًم يف كل مكان وكل  يكون حارضًا  يقول، ألنه ال  مما 
املعلومات التي يقصها، وكثريًا ما يكون غري مقنع. وإذا ما أردنا إعامل عقلنا فيام نقرأه من معلوماته 
تركنا الرواية جانبًا. لكن الذي يدفعنا إىل مواصلة قراءة روايات كثرية يكون السارد / الراوي فيها 

كيل املعرفة هو ثقتنا بالكاتب، فإذا ما زالت هذه ما عاد هناك مربر للقراءة.

هنا تطرح الكاتبة األمر نفسه: إما أن تثقوا يب وإال فاتركوا ) اإليميل ( وانرصفوا إىل شأن آخر:

ربنا  ترمحون وال ختلون رمحة  يعني ال  وناستها؟  نقطع  ليش  ناس مصدقة  فيه  دام  ما   «
تنزل؟ طيب وش رايكم أن غزالتي الفسفورية رسقت الدفرت من غرفة سديم وهي نايمة 
وطارت وحطته عندي، سويت له كويب وعطيته لغزالتي ترجعه .. هاه؟ عندكم يش؟ 

حد رشيكي؟ اليل مو مصدق يصطفل، والغرفة هلا أربعة جدران »)ص254(.
 لكن الكاتبة التي أجازت لنفسها، عرب خدعة روائية، أن توضح لنا كيف حتصل عىل معلوماهتا، 
وإن كان هذا غري مقنع لكثريين من أصحاب العقل، وإن كان يقنع من يؤمنون باخلرافات واخليال، 

تعود لتخربنا بالضبط كيف حصلت عىل هذا الذفرت.

  يف الفصل األخري الذي عنوانه بيني وبينكم تفصح لنا عن رأي بطالهتا فيام كتبته عنهن، وفيه أيضًا 
تأيت عىل تصويرها لعواملهن الداخلية، وتأيت عىل قصة دفرت سديم:

بعدما  أنني قد خرسهتا  األمر، حتى ظننت  بداية  احلقيقية يف  مل تفصح يل عن مشاعرها   » سديم 
هبدية  والثالثني  التاسع  إيمييل  بعد  األيام  أحد  يف  فاجأتني  لكنها  إيميالهتا،  يف  قصتها  أوردت 
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ثمينة، هي دفرتها الساموي الذي مل أكن ألعرف عنه لوال أن أهدتني إياه قبل عقد قراهنا عىل ابن 
 .« املؤملة من حياهتا  احلقبة  تلك  فيه مشاعرها كام كانت تسطرها يف  به، وألنقل  خالتها ألحتفظ 

)ص318(

تحديد الجنس األدبي:
 كنت ذهبت ابتداًء إىل تأثر الكاتبة برواية إميل حبيبي املتشائل، وإىل أن هناك شبهًا بني الروايتني 

أسلوبًا مع اختالف.

تنهي الكاتبة روايتها بفقرات منها:

  » لقد قررت أخريًا أن أكشف لكم عن هويتي بعد أن يتم طبع هذه الرسائل كرواية مثلام 
اقرتح عيل الكثريون، لكنني أخشى مغبة تسميتها رواية، فهي جمرد مجع هلذه اإليميالت 

املكتوبة بعفوية وصدق«.
يرغب   «  :« املتشـائل   « رواية  التي وردت يف هناية  تلك  العبارات ال ختتلف عن  أن هذه   وأرى 

املحرتم الذي تلقى هذه الرسائل العجيبة أن ...«.

  ثمة رسائل شكلت رواية. هناك كاتب واحد للرسائل، وهناك خماطب / خماطبون حارض/ون يف 
ذهن املرسل، وهناك وحدة موضوع، وهناك تناص، وكل يروي قضية شعبه. وال ضري أن تكون 
املرأة يف  أزمة  الكتابة عن  بأكرم هنية حيث  الشكل، وربام  بإميل حبيبي من حيث  تأثرت  الكاتبة 
الرياض » عمل أديب ممتع  بنات   « أن  املعارص، ال ضري يف ذلك، وما من شك يف  العريب  املجتمع 
أنصح  أنا  الرواية.  سطور  من  كثري  يف  تلحظ  التي  دمها  خفة  يميزها  ما  أهم  بارعة  أديبة  أنجزته 

القارئ بأن ال يرتدد يف قراءة هذا العمل األديب املمتع الساحر حقًا.
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   مالمح لزينب حفني:
خوض في التابوات ) المحرمات (

يف عام واحد صدرت طبعات ثالثة من رواية األدبية السعودية زينب حفني، عدا طبعة األرض 
املحتلة ) فلسطني ( التي هي صورة عن الطبعة الثالثة الصادرة عن دار الساقي ) لندن ()2006(.

العام، ثالث روايات سعودية هي » احلزام«   وسنكون نحن، قراء األرض املحتلة، قرأنا يف هذا 
ألمحد أبو دمهان، و » بنات الرياض » لرجاء الصانع، وأخريًا » مالمح » لزينب حفني. هذا إذا 
النجدي، كام حيب هو أن ينعت نفسه، عبد الرمحن منيف  الكاتب  غضضنا الطرف عن روايات 

الذي صدرت له بعد موته روايته األوىل التي مل يرغب يف نرشها يف حياته، وهي » أم النذور ».

وربام نكون انقطعنا عن أدب اجلزيرة العربية منذ فرتة طويلة، ومل نعرف عن أحواهلا، إال من خالل 
النصوص التي يكتبها أدباء عرب أقاموا فيها، ُثمَّ غادروها، وكتبوا عن جتارهبم هناك. نذكر عىل 
سبيل املثال رواية حييى خيلف » نجران حتت الصفر »، ورواية مجال ناجي » الطريق إىل بلحارث »، 
ورواية إبراهيم نرص اهلل » براري احلمى ». وهي روايات تظهر قسوة احلياة يف شبه اجلزيرة العربية 
أو يف صحراء اململكة العربية السعودية، حيث َعِمَل هؤالء الكتاب، لفرتة قصرية، معلمني يف قرى 
نائية. وختتلف عن رواياهتم روايات كتاب مل يقيموا، يف القرى، وإنام أقاموا يف املدن، وإن مل حيدد 

هؤالء األماكن بالضبط، كام هو حال ليىل األطرش يف » امرأة للفصول اخلمسة«.

وقد تكون الصورة التي أبرزها األدباء العرب سلبية إىل حد كبري، وربام اهتم بعضهم بعدم الوفاء 
للدولة التي رحبت به. وقد يكون السبب عائدًا إىل اختالف العادات والتقاليد، وقد يكون أيضًا 
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القايس الذي قرأنا عنه يف الشعر اجلاهيل، يف المية  إليه، املكان  الكتاب  طبيعة املكان الذي ذهب 
العرب وشعر الشعراء الصعاليك واحلطيئة أيضًا.

وختتلف الصورة التي قدمها أبناء املكان، مثل أمحد أبو دمهان، فبطل روايته هو ابن القرية، ال الوافد 
إليها من مكان آخر، قد تكون ظروف احلياة فيه أقل قسوة. وربام احتاج املرء إىل قراءة مزيد من 
– إىل السعودية،  إليها  الذاهبون من العرب  الفارق بني ما يكتبه  النثر القصيص السعودي، لريى 
ألفوا املكان، ألهنم نشأوا فيه، وألن عاداهتم وتقاليدهم  الذين  العرب السعوديون  وبني ما يكتبه 
تبدو هلم غري ما تبدو آلخرين هلم عادات وتقاليد خمتلفة. إن إنجاز دراسة، يف هذا املوضوع، ستبدو 

مثمرة، ولعل طالب دراسات عليا خيوض فيه.

وأول ما يلفت النظر، قبل أن يدلف القارئ إىل صفحات الرواية، هو صدور ثالث طبعات لكاتبة 
هلا باع يف كتابة املقال أكثر مما هلا باع يف عامل الرواية، يف عام واحد، وبخاصة يف العامل العريب الذي 
نجيب  مثل  مشهورين  ألدباء  حتى  طبعة،  غري  واحد،  عام  يف  واحد،  عمل  طباعة  شهد  ما  نادرًا 
يف  ومعروف  مشهور  جزائري  أديب  املثال،  سبيل  عىل  وطار،  الطاهر  درويش.  وحممود  حمفوظ 
املرشق العريب ويف املغرب العريب، وهو كاتب جاد ورصني، ومع ذلك فإن الطبعة الثانية من أية 
رواية من رواياته قد تصدر بعد عام أو عامني أو ثالثة من صدور طبعتها األوىل. وربام، إذا ما أنجز 

عماًل جديدًا، ربام مل حيالفه احلظ يف نرشه فورًا. يف األعوام األخرية شكا من ذلك.

 زينب حفني يف هذا اجلانب حمفوظة، حظها حظ أحالم مستغانمي األديبة اجلزائرية، فهل يعود 
السبب إىل متيز روايتها مجاليًا أم إىل أهنا خاضت يف املحرمات؟

ال شك أن أحالم مستغانمي قدمت عماًل مميزًا، من ناحية مجالية وأسلوبية، عدا جرأهتا يف الكتابة، 
تطابق  أنت، سواء   / األنا  الثاين:  الضمري  فيها أصحاهبا  التي وظف  الروائية  األعامل  فقليلة هي 
هذان أم اختلفا، وكان املرسل غري املرسل إليه. إهنا أعامل تعد عىل اصابع اليدين عىل أية حال. فهل 

جددت زينب حفني يف أسلوب الرواية العربية؟

 قد تكون رجاء الصانع، يف هذا اجلانب _ أعني التجديد يف األسلوب – أوفر حظًا بكثري من زينب 
حفني، فرجاء التي تذكرنا روايتها برواية إميل حبيبي » الوقائع الغريبة يف اختفاء سعيد أيب النحس 
املتشائل »)1974(، من حيث أسلوب الرسائل، أفادت من التكنولوجيا احلديثة، وبذلك تكون 
تشاهبت مع املتشائل واختلفت معها يف الوقت نفسه. تشاهبت معها يف األسلوب، واختلفت معها 
يف أن مرسل الرسائل كان يتفاعل مع قرائها، ويقرأ ردود أفعاهلم – وإن كان ذلك لعبًا فنيًا – ويبني 

رسائله الالحقة عليها، وهذا مل يتوفر إلميل، ربام لعدم توفر تقنية ) االنرتنت ( زمن كتب روايته.

وإذا ما نظر املرء يف أسلوب رواية زينب حفني، وبحث عن شبيه له يف روايات عربية سابقة، فال 
شك أنه واجٌد روايات كثرية صيغت هبذا األسلوب: تعدد الرواة. يف » مالمح » نحن أمام أكثر 
من راو يروي روايته، يبوح باعرتافاته. أمام ثريا وحسني وهند، وسيكون النصيب األوفر لثريا. 
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لقد عرفت الرواية العربية رواية وجهات النظر وتعدد الرواة عىل يد نجيب حمفوظ ويوسف القعيد 
وآخرين. وهكذا يمكن القول إن اجلدة يف األسلوب ليست هي السبب يف طباعة » مالمح » ثالث 

طبعات يف عام واحد. إذن أين يكمن السبب؟

ربام يعود السبب يف ذلك إىل أن الكاتبة خاضت يف املحرمات. لقد المست موضوعات حساسة، 
ربام مل تالمس من قبل، من كاتب سعودي، وأرادت الكاتبة أن جتعل من روايتها عماًل أدبيًا ال يقل، 
يف جانب االعرتافات، عن اعرتافات ) جان جاك روسو (. وليس عبثًا أن صدرت الفصل األول 
بمقطع من اعرتافات هذا األخري، وجعلت أبطاهلا يسريون عىل خطاه. ستقص ثريا بجرأة نادرة، 
ربام مل نجد هلا مثياًل، إال يف » اخلبز احلايف » ملحمد شكري، ويف » الرواية » لنوال السعداوي، ويف » 

يا سالم« لنجوى بركات.

  إن بعض الصور التي قدمتها حفني للرجل مألوفة يف الرواية العربية، وإن كانت قليلة، فحسني 
الديوث ال خيتلف كثريًا عن حمجوب عبد الدايم يف » القاهرة اجلديدة » لنجيب حمفوظ، وربام ال 
خيتلف كثريًا عن مثيله يف رواية ليىل األطرش » امرأة للفصول اخلمسة ». وربام يكمن الفارق، بني 
زينب وليىل يف أن األوىل هي ابنة السعودية، خالفًا للثانية. قد يكون السعوديون سمعوا الكثري من 
العرب الذين ذهبوا إىل هناك، بخاصة بعد مغادرهتم، عن وصفهم بكذا وكذا. ولكن أن يصدر 

االهتام عن سعوديني، يصفون املجتمع السعودي بكذا وكذا، فهذا ربام ما يبدو صادمًا.

ولكن السؤال الذي يثار هنا هو: هل تيسء زينب حفني للمجتمع السعودي؟ ويتبع هذا السؤال 
سؤال آخر: هل تريد الكاتبة الدعوة لقيم جديدة أم أهنا تريد ترسيخ القيم القديمة وتعزيزها؟

إن كانت هناك إساءة فال تكمن، فيام أرى، يف أهنا كتبت عن ديوث سعودي، وفاجرة، أو مثلية. 
 [ عنها.  ويتخلون  مجيعًا،  القيم  عىل  يدوسون  إليه،  يطمحون  ما  حتقيق  سبيل  يف  شخوص،  عن 
حسني يريد أن يغدو غنيًا، فال يامنع يف أن متارس زوجته اجلنس مع املسوؤل عنه، حتى يسهم هذا 
يف ترقيته، ومن ثم يصل حسني إىل أعىل وأعىل، وهذا ما تم له [. فربام يكون مثل هؤالء موجودين. 
ربام. ولكن ال أظن أهنم هم النموذج األبرز. حقًا إن الرواية تأيت عىل نامذج مغايرة، حمافظة وسعيدة 
فوالد هذه ووالدهتا رشفاء.  ثريا،  إليه  أو ما وصلت  إليه حسني،  إىل ما وصل  وقنوعة، ال تصل 
فقراء ولكنهم قنوعون، وال يسلكون، يف سبيل التخلص من الفقر، مسالك تدفعهم إىل الرذيلة. 
ولكن الرواية تربز، أكثر من هؤالء، حسينًا وثريا. هذان مها اللذان يتحدثان ومثلهام هند؟ وربام 
يكون قصد الكاتبة يكمن يف هناية الرواية، فثريا، كأنام من خالل اعرتافها، توحي لنا بأهنا أخطأت، 
ومتنت لو هنجت هنج أمها، وسارت عىل الرصاط املستقيم. وربام ما يعزز هذا اإلهداء الذي مهرت 
اتعظوا، وال  تقول هلؤالء:  الكاتبة هنا  »، كأن  » إىل كل نفس فقدت مالحمها  الكاتبة روايتها:  به 
تفقدوا مالحمكم. كونوا أنتم حتى تعيشوا هادئي البال، وال تفكروا يف أن تكونوا غريكم، ألنكم 
إن فعلتم هذا فسيكون مصريكم مصري ثريا وحسني: الوحدة والوحشة واملوت بعيدًا عن األهل 
واألحباب. ولعل زينب حفني تدعو إىل ترسيخ القيم القديمة أو بعضها عىل األقل. وهي ال شك 

حتارب مفاهيم بالية.
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غريهم،  إىل  ثروهتا  تذهب  ال  حتى  يزوجوها،  أن  إخوهتا  رفض  التي  هذه  هند،  إليه  آلت  ما  إّن 
إليه هند هلو مما حتاربه زينب حفني. ال شك يف ذلك، فمآل هذه  آلت  ما  إّن  فتحولت إىل مثلية، 
املثلية  هندا  فإن  وهكذا  اإلنساين.  واحلس  والعقل  الدين  حياربه  مما  هلو  املال،  عىل  حرصًا  الشابة، 

ضحية العادات والتقاليد واألثرة وحب املال.

القول إن » مالمح » تضاف إىل روايات عديدة أنجزها روائيون وروائيات  العموم يمكن  وعىل 
عرب معارصون، خاضوا فيها بجرأة – أنا أحسدهم عليها، ألنني أبدو غري جريء قياسًا هلم – 
خاضوا  فيها بجرأة يف موضوعات كانت متس، ربام، مسًا، وتالمس مالمسة،  - علاًم بأن قارئي 
– تالمس مالمسة حمرمات اجلنس والطبقة  منا بكثري  دائاًم أن أسالفنا كانوا أجرأ  تراثنا يكررون 

والدين. و » مالمح » واحدة من هذه الروايات التي أظن أن تدريسها يف اجلامعات غري ممكن.
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