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تعب آراء ُ
والثقافية"
الفكرية
تبي للدراسات
الك َّتاب بالرضورة عن جَّاتاهات يتب َّناها "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" أو "جملة نُّ
ال رِّ
ّ
ّ

مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسانيّة بشكل
ّ
عام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخاصة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
ّ
ً
العام العربي أيضا ،وينشر جميع إصداراته باللغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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*

د .صــبري حافــظ

الرواية العربية
والتحوالت االجتماعية والثقافية
ّ

تـبـيـن ،إىل إعداد هذا امللف اخلاص بالرواية العربية
حينام دعاين د .عزمي بشارة ،رئيس حترير فصلية
ُّ
نظرا إىل معرفتي أمهية
ّ
والتحوالت االجتامعية والثقافية يف ربع القرن األخري ،مل أتر ّدد يف قبول هذه الدعوةً ،
التحوالت التي انتابت الرواية عىل امتداد الساحة العربية الواسعة يف تلك الفرتة احلساسة من تارخينا العريب
ّ
التحوالت تستحق التوقف عندها ودراستها دراسة حتليلية جا ّدة من
املعارص من ناحية ،وإىل وعيي بأن هذه
ّ
ناحية أخرى .وكان هاجيس الوحيد هو أن الفرتة املتاحة إلعداد هذا امللف ليست كافية إليفاء هذه املهمة حق
مهمة تؤسس ملكانتها يف الساحة الثقافية
قدرها .لكن حداثة هذه الفصلية اجلديدة ،ورغبتها يف أن تبدأ بمحاور ّ
تصور للقضايا التي أريد للملف أن
العربية مها اللتان تغلبتا عىل هذا اهلاجس ،ودفعتاين إىل الرشوع يف إعداد ّ
معا.
يتناوهلا ،واألسئلة التي آمل أن يطرحها عىل الرواية والواقع العريب ً

التصور  ..أفق الطموح
حدود
ّ
توسمت فيهم القدرة عىل الكتابة
كان نص
التصور الذي بعثت به إىل كل من اتصلت هبم من الباحثني ،الذين ّ
ّ
يف هذا امللف ،هوما ييل:

التحوالت االجتامعية والثقافية كام رصدهتا الرواية العربية يف العقدين
يسعى هذا املحور إىل استقصاء طبيعة
ّ
األخريين ،أي منذ بداية التسعينيات وحتى اآلن .وهو استقصاء ينطلق من جمموعة من الفرضيات املنهجية
التي تقول بوجود عالقة جدلية بني الرواية كنص أديب له خصوصيته الثقافية والفنية ،والواقع احلضاري
املضمرة فيها؛ فالرواية
الذي تصدر عنه ،بمتغرياته االجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وببنية املشاعر الثقافية
َ

الضيف.
* أكاديمي وناقد أديب وثقايف مرصي.
املحرر ّ
ّ
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املتخيل الوطني ،وأن تبلور رؤى
العربية استطاعت ،عرب مسريهتا املمتدة أكثر من قرن من الزمان ،أن تصوغ
َّ
ً
فضال عن نجاحها يف استرشاف مستقبله يف كثري من احلاالت.
وحتوالته وصبواتـه،
الواقع الذي تصدر عنه ّ
مرورا بـ اّ
السمن
فمن يقرأ روايات نجيب حمفوظ يف النصف األول من الستينيات (من اللص والكالب،
ً
ً
وصوال إىل مريامار) ،يتلمس كيف استرشفت تلك الروايات نكسة
واخلريف ،والطريق ،وثرثرة فوق النيل،
 1967قبل وقوعها .وباملثل ،من يقرأ روايات اجليل اجلديد من ك ّتاب الرواية العرب يف العقدين املاضيني،
البد أن يقرأ فيها طبيعة األزمة التي عاشتها األجيال العربية اجلديدة ،يف رصاعها مع األفق االجتامعي
والسيايس املسدود يف وجه أبسط أحالمها وتطلعاهتا ،ويف إمكانه أن يسترشف عربها بعض ما أسفر عنه
الربيع العريب من انفجارات.
َّ
املحكمة ،إىل دراسة الرواية التي أنتجها العقل
تـبـيـن
يسعى هذا املحور ،الذي ّ
نعده للعدد الثاين من فصلية ُّ
اإلبداعي العريب ،بشبابه وكهوله ،يف ربع القرن األخري ،من العراق إىل املغرب ومن سورية إىل السودان ،لتبينّ
جمموعة من األمور ،وحماولة اإلجابة عن عدد من األسئلة ،وهي عىل سبيل املثال ال احلرص:

التحوالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تنطوي عليها تلك الروايات اجلديدة التي
 ما هي طبيعةّ
ُكتبت يف العقدين املنرصمني؟ وما هي الصورة الكلية للواقع العريب التي تتبدى عىل مراياها؟ وما هي املشاغل
واهلواجس التي تسيطر عليها أو تشكل القواسم املشرتكة بني قدر كبري منها؟
 ما هي الرؤية ،أو الرؤى األساسية ،التي تنطوي عليها تلك الروايات؟ وما هو املوقف الفكري أو الفلسفياملضمر فيها من العامل املحيط هبا؟ وما هي درجة وعيها باملتغريات التي تنتاب هذا العامل ،وموقفها من تلك
املتغريات؟ هل ترصدها؟ تعيها؟ تتجاهلها؟ تنقضها؟ أنحن بإزاء روايات مكتوبة من منطلق الوعي بموقع ما
يف العامل؟ هل تسود تلك الروايات رؤية متفائلة باملستقبل؟ أم العكس؟ وما هو السبب؟

 ما هي طبيعة الفرد /البطل /أو الالبطل الذي تتمحور حوله تلك الروايات؟ هل يشعر بفرديته وذاتهوكرامته ،أم أنه يعاين القهر واالنسحاق؟ أيعيش يف أفق مفتوح يستطيع أن خيطط فيه ملستقبله ،وأن حيقق مطاحمه،
أم أن األفق مسدود أمام أبسط تطلعاته؟

يتلمسه من يقرأ تلك الروايات؟ وما هي اإلشكاليات األساسية ،فكرية
 ما هي طبيعة الواقع السيايس الذي ّكانت أو حضارية ،التي تطرحها عىل قارئها؟ هل هناك قواسم مشرتكة يف رؤية تلك الروايات ملا يدور يف
السياسة العربية ،أو طرح لبدائل مرجتاة ،أم أهنا تأثرت بدعوات موت الرسديات الكربى ،واستعصاء العامل
عىل الفهم؟
التحوالت التي
 ما هي مجاليات هذه الرواية؟ وما هي طبيعة اجلدل بني صيغ الرسد وبناه والتجديدات أوّ
تنتاب خطابه ،وتلك الرؤى املطروحة فيه؟ بمعنى آخر ،ما هي طبيعة الشكل الروائي الذي يتبلور فيها؟ وما هو
حمتوى هذا الشكل اجلديد ،لو كان جديدً ا ،ودالالته؟ أو باألحرى ما هو مقدار التناغم والتفاعل والتضافر بني
البنية الرسدية والرؤى التي تسعى إىل طرحها عىل قارئها؟

هذه األسئلة ،أو باألحرى مناطق االستقصاء و«التبينّ » ،هي ما ندعو كل باحث إىل وضعها كمحاور أساسية
مفصلة جتيب عن هذه األسئلة عرب حصاد الرواية
لدراسته؛ إذ نطلب من كل باحث أن يكتب لنا دراسة حتليلية ّ
يف ربع القرن األخري ،لدى الراسخني من الك ّتاب ولدى الوافدين اجلدد إىل حقل الرواية من الشباب ،حيث
يسعى فيها البحث إىل حتقيق التوازن املرجتى بني التنظري والتطبيق ،ويكتب فيها الباحث عن املساحة التي يعرفها
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جيدً ا ،أكثر من غريها؛ فقد اتسع املشهد الروائي العريب بصورة غري مسبوقة ،بحيث يصعب فيها عىل الباحث
كثريا ،لكنه يرجو من الباحث أن يغني دراسته بتفاصيل
هتمه التفاصيل ً
اإلملام بكل تفاصيلها ،وهذا املحور ّ

املساحة التي يعرفها جيدً ا ،من دون جتاهل العالقة اجلدلية واألساسية بينها وبني املشهد الروائي العريب العام،

مزودة باهلوامش واملراجع .وأرجو أن يقرأ الباحث امللف املرفق
وأن تكون الدراسة بني  6000و  8000كلمةَّ ،
املتعلق بمواصفات النرش ورشوطه يف املجلة.

بين مثالية الطموح وواقعية الممكن
توسمت فيه القدرة عىل تناول هذه األسئلة يف الروايات التي
كانت هذه هي الدعوة التي أرسلتها إىل كل من ّ
حريصا عىل أن
يعرفها جيدً ا ،معرفته بالواقع الذي صدرت عنه ،ودعوهتم إىل الكتابة يف هذا امللف .وقد كنت
ً

يشمل امللف ّ
جل البلدان العربية التي سامهت بشكل ملحوظ يف إنتاج الرواية العربية يف ربع القرن األخري.
ودعوت باحثني من بلدان ال يظهر أي تناول لرواياهتا يف هذا امللف ،إىل جانب كل من ّلبى الدعوة ،وأوىف

ووعيا من بعضهم اآلخر
بالعهد ،فظهرت مسامهته فيه .وقد اعتذر بعضهم بداءة عن تلبية دعويت لضيق الوقت،
ً
بام حتتاج إليه الدراسة املطلوبة من وقت وجهد .وقد احرتمت كل من اعتذر حينام وجهت إليه الدعوة ،مهام
كانت طبيعة العذر أو التعلة .ولكن ليس لدي إال املالمة لكل من تلقّى الدعوة ولكنه مل ِ
يوف بام وعد يف هناية

املدة املتاحة لكتابة البحث .واملالمة هنا ألنَّ ذلك مل يتح الفرصة يل للبحث عن بدائل ،وساهم عن قصد أو بغري

قصد يف إحداث بعض الفجوات.

ومع أن ما ينطوي عليه امللف من أبحاث ال حيقق كل ما طمحت إليه حينام خططت له ،فإنه حقق بعض تلك
الطموحات ،وأجاب عن بعض األسئلة ،وطرح أسئلة جديدة تستحق االستقصاء والبحث .صحيح أن
الذين وعدوا بالكتابة وأخلفوا العهد تركوا يف امللف فجوات البد من االعرتاف بأمهيتها وتأثريها يف قدرته

عىل تناول القضايا التي سعى إىل استقصائها ،لكن هناك إىل جانب الفجوة الكبرية املتعلقة بالرواية املرصية

للتحوالت االجتامعية والثقافية التي قادت إىل ثورهتا الكبرية يف  25كانون الثاين /يناير ،فجوة أخرى
ورصدها
ّ
تتعلق بالرواية اللبنانية ،وثالثة بالرواية التي بزغت يف منطقة اجلزيرة العربية وطرحت نفسها يف شكل انفجارة

ً
فضال عن غياب الرواية يف ليبيا ،والتي قدمت يف الفرتة نفسها
روائية جديرة باالهتامم يف العقدين األخريين،
ً
مهمة ،وخاصة لدى كاتب الطوارق والصحراء الليبية بامتياز ،إبراهيم الكوين ،وجمايله أمحد إبراهيم
أعامال ّ
الفقيه الذي كتب قصة التاريخ الليبي من االحتالل اإليطايل وحتى االستبداد اجلامهريي من ناحية ،وعدد من

الروايات التي كتبت استبداد نظام القذايف اخلانق وبشرّ ت بنهايته الوشيكة ،مثل رواية ملاذا أنت هنا؟ لفرج

العشة ،ووزارة األحالم ملحمد األصفر .لكن االعرتاف بوجود تلك الفجوات ال ُيغْ ني عن رضورة رأب بعض
صدوعها ،وهو أمر سأسعى إىل القيام ببعض جوانبه يف هذه املقدمة ،بعد احلديث عن اجلانب اإلجيايب الذي

يتضمنها امللف.
حتقق عرب األبحاث التي
ّ
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استقصاءات وإضافات تستحق الرصد والتأمل
استطاع امللف أن يكشف عن مدى حيوية الرواية يف املغرب العريب خاصة ،ويف سائر أنحاء الوطن العريب عامة،
منجزا يستحق االهتامم والدراسة؛ فقد كشف
وكيف أهنا راكمت يف هذا الشكل األديب يف ربع القرن األخري
ً
امللحق الببلوغرايف للرواية املغربية ،الذي أحلقه شعيب حليفي بدراسته ،أن الرواية املغربية وحدها أنجزت يف
العقود الثالثة األخرية أكثر من ستمئة رواية(*) ،وهذا عدد ضخم بأي معيار من املعايري ،ويوشك أن يقرتب
من عرشة أضعاف ما أنجزته هذه الرواية ذاهتا منذ بداياهتا الباكرة يف أربعينيات القرن املايض وحتى مطلع
كثريا ّمما تنتجه الرواية الفرنسية أو اإلنكليزية يف
العقد األخري منه .ولكن جيب أال ننسى أن هذا الرقم أقل ً
عام واحد ،وأن ما ُوزّ ع من هذه الروايات مجيعها قد ال يصل إىل ما ُوزّ ع من رواية واحدة ناجحة يف فرنسا
أو بريطانيا ،حتى ال نقع يف ترهات «زمن الرواية» وما شاهبها .وهذا نفسه ما نجده يف الرواية التونسية ،حيث
يؤكد حممود طرشونة أهنا أنجزت يف السنوات السبع األوىل من القرن احلادي والعرشين أكثر من مئتي رواية.
وهناك زيادة ملحوظة أخرى يف عدد الروايات اجلزائرية املنشورة يف الفرتة نفسها ،وخاصة باللغة العربية ،وإن
مل تصل إىل عدد ما نُرش يف كل من املغرب وتونس ،أي إننا بإزاء انفجارة روائية مغاربية تناظر تلك التي شهدهتا
اجلزيرة العربية يف العقدين األخريين ،وإن مل تقم مثلها بدور االنفجارة االجتامعية بسبب كثرة الكاتبات يف
رواية اجلزيرة العربية ،وهو أمر كنا نود إدراجه يف هذا امللف لوال حنث من ك ّلف بتقديم دراسة بشأنه بالوعد
الذي قطعه .ولو ُقدر هلذا امللف أن ينطوي عىل ثبت بيبليوغرايف بالرواية العربية يف كل من مرص والعراق ولبنان
وسورية وفلسطني ،لوجدنا أننا بإزاء ظواهر مناظرة يف كل منها.
النمو تغيرّ كيفي يف طبيعة التجارب واملغامرات
لكن املسألة ليست مسألة النمو الكمي فحسب ،بل يرافق هذا
َّ
يسجل الكثري
الفنية والتجريب الروائي وطبيعة اخلطاب الرسدي ً
معا ،األمر الذي جيعل الرواية بحق «ترمومرتًا» ّ
ّمما أصاب الواقع العريب العريض من تغيرّ ات عىل صعيد التطور االجتامعي والسيايس من ناحية ،وعىل صعيد
التغري الثقايف والفكري والفني من ناحية أخرى .وهذا التغيرّ الفني والتجريب ينطويان عىل وعي مضمر بأن
عملية التحديث ليست عملية مثاقفة جدلية فحسب ،تعيش حوارها اخلصب مع إنجازات اآلخر ،بل هي ً
أيضا
معا؛ فقد استطاعت الرواية أن حتاور الزمن واملكان
عملية مستمرة والبد هلا من التواصل عرب النمو والتحول ً
نسبيا عن أجهزة القمع وآليات
والواقع ،وترصد حركاهتا وحتمل يف تضاعيفها بصامهتا ،ربام ألهنا كانت بعيدة ً
اهليمنة اإلعالمية .كام أهنا استطاعت أن تسجل نبض الواقع ،وأن تكون ضمريه املؤرق الذي يرفض الكثري ّمما
ينطوي عليه هذا الواقعّ ،
ويبكت الوالغني يف سلبياته يف كثري من األحيان ،وذلك بسبب انفتاحها عىل جدليات
املتخيل اجلمعي ،وتفاعلها مع «بنية املشاعر» املضمرة فيه ،حسب تعريف رايموند وليامز الشهري هلذا املصطلح
ّ
احليوي؛ فهي القادرة عىل أن تطرح ال أسئلة ثقافتها املعرفية الراهنة فحسب ،وإنام أسئلتها األنطولوجية الباقية
ً
أيضا ،وأن تقدم استقصاءاهتا الشيقة يف هذا املجال .وقد استطاعت الرواية بحق أن تتجاوز الظواهر السطحية
وتتغلغل يف أغوار البنية العميقة للواقع العريب؛ إذ هي كتبت فسيفساء الواقع العريب ،وثقافاته اجلزئية التحتية
املهمشة ،اإلثنية منها (كاألكراد يف سورية والعراق،
الغنية بمرياثها وطقوسها وعواملها املتفردة ،ومجاعاته ّ
والدروز يف سورية ولبنان وفلسطني ،والنوبيني والبدو يف مرص ،واألمازيغ يف املغرب واجلزائر ،والطوارق يف
ليبيا والصحراء  ..إلخ) ،والدينية (كاألقباط يف مرص ،واليهود يف املغرب وتونس وسورية ،والصابئة واملسيحيني
يف العراق  ..إلخ).
نظرا إىل حجمه الكبري( .التحرير)
* مل نورد هذا امللحق ً
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لكن يبدو أن القاسم املشرتك األعظم بني الروايات العربية يف سائر أقطار الوطن العريب ،هو القمع والديكتاتورية
معا يكتب الروائي
من ناحية ،وكتابة ما يدعوه نبيل سليامن السرية الروائية املجتمعية من ناحية أخرى؛ فعربمها ً
ويعريه من خطابات اهليمنة الزائفة التي تتسرت عىل سوءاته ،أو تربر إخفاقاته،
العريب رؤيته النقدية لواقعه،
ّ
يتحول معها اخلطاب الروائي إىل خطاب مناهض خلطاب اهليمنة السائد يف السياسة واإلعالم عىل
بصورة
ّ
معا .فام تقدمه دراسات هذا امللف يسجل شهادات الرواية عىل الراهن العريب،
السواء ،وكاشف لسوءاهتام ً
وقدرهتا الفائقة عىل التعبري عن القاع االجتامعي الذي طمست خطابات السلطة حركيته الفعلية ،أو بالتعبري
املغريب الشهري عن «الزفت االجتامعي» وعن املدن العشوائية أو مدن الصفيح التي انترش طفحها فوق وجه املدن
العربية الكربى من بغداد ودمشق ،إىل القاهرة واخلرطوم وحتى اجلزائر والدار البيضاء.
أما الرواية العراقية ،فتكشف الدراسة التي يتضمنها امللف بشأهنا أهنا تعاملت مع أكثر التواريخ العربية درامية
ً
وأشدها عن ًفا والمعقولية .وقد متيزت بمجموعة من اخلصوصيات النامجة
وحتوال يف تلك الفرتة،
ومأساوية
ّ
عن املزيج العراقي الفريد من القمع والعنف واحلروب املستمرة ملا يقرب من ربع قرن ،منذ عام  1980وحتى
تسجل جتليات خراب
الغزو األمريكي عام  ،2003وما تبعها من نزيف املحاصصات الطائفية .واستطاعت أن ّ
اإلنسان وخراب اجلغرافيا بسبب تتابع احلروب وما أعقبها من غزو أمريكي؛ فهي توزعت بني نوعني :روايات
مكتوبة حتت وطأة القمع والعنف يف زمن الديكتاتورية ،وأخرى مكتوبة يف فضاء املنفى وما يتيحه من حرية
ممزوجة باالغرتاب .التجأ أوهلام إىل كتابة «روايات احلرب» ،أو اهلرب إىل التاريخ واألسطورة والرمز ،أو
الغوص يف سديم اإلهبام الغموض ،بينام عمد الثاين إىل االنشغال بعبء الذاكرة وما تركه وراءه من تناقضات
القمع واالستبداد ،أو بالنزح من خمزون التاريخ احلديث الثري ،أو باالجرتاء عىل التابو السيايس واجلنيس من
املحرمات االجتامعية والتقاليد من ناحية أخرى ،أو بالتوقف عند مآيس اجلندي العراقي يف
ناحية ،ونقد مجيع
ّ
ً
وصوال إىل الغزو األمريكي
احلروب املمتدة مع إيران ،ثم يف غزو الكويت ،واحلصار األمريكي اخلانق بعدمها،
حتول أكثر من مخسة ماليني عراقي إىل الجئني وتش ّتتهم يف املنايف.
للعراق ،وما ترتب عىل ذلك كله من ّ
وقد كتب التياران حمنة العراقي بامتياز ،من القمع االستبدادي وحتى االحتالل األمريكي واملحاصصات
الطائفية ،وما ترتب عليهام من متغيرّ ات الواقع السيايس واالجتامعي عىل السواء .وتوشك الرواية العراقية يف
كتابتها للذاكرة وملا خ ّلفه العراقي وراءه ،أن تكون رديف الرواية الفلسطينية يف كتابتها للذاكرة وتوثيقها لرحلة
النضال والنفي .لكن الرواية الفلسطينية التي تكتب اًّ
كل من الواقع الناجم عن االحتالل من ناحية ،والواقع
الغائب نتيجة االقتالع والنفي من ناحية أخرى ،تعمد إىل اسرتاتيجيات نصية مغايرة تتوخى استنهاض الذاكرة،
وطرح فلسطني يف مواجهة املحو َّ
املنظم الذي يامرسه مرشوع االستيطان الصهيوين عىل أرضها.
ومن اجلوانب اإلجيابية يف هذا امللف ً
أيضا أنه استطاع أن يلقي الضوء عىل الرواية السودانية ،التي توشك أن
تكون قارة جمهولة بالنسبة إىل املشهد الثقايف العريب الذي خلد إىل دعة الكسل بمعرفة الطيب صالح نيابة عنها،
بصورة ّ
شكل معها هذا الروائي نفسه ،وهو روائي كبري بأي معيار من املعايري ،عقبة يف طريق معرفتنا هلذه
ً
مريرا من النقد العريب واختزال بلد بأكمله يف كاتب واحد ،وكانت ،كام أعتقد،
الرواية ،التي تعاين
جتاهال ً
أنتجت لنا واحدة من أعذب الروايات العربية التي قرأهتا يف السنوات اخلمس األخرية ،أال وهي سن الغزال
لصالح حسن أمحد ،الذي ك ّلام حتدثت عنه وعن روايته اكتشفت أن أحدً ا ال يعرفه أو ال يعرف روايته بالرغم
يتضمنها امللف بشأهنا
من أهنا صدرت عن دار نرش شهرية هي دار اآلداب البريوتية .وقد كشفت الدراسة التي
ّ
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كم هي غنية بالتجارب ،ومدى تأثري األفق املأزوم الذي عاشه السودان يف فرتة الدراسة ،والناجم عن انقالب
اجلبهة اإلسالمية ،التي ال تزال متسك بخناق السودان منذ عام  1989والتي أدت سياساهتا اخلرقاء إىل انفصال
جنوبه عنه يف العام املايض ،عىل بنى هذه الرواية ورؤاها ولغتها.
والواقع أن دراسات هذا امللف جمتمعة تكشف لنا أن النص الروائي العريب مل يكتف برصد ما دار يف الواقع العريب،
بل قام ً
يموه عىل
أيضا بأحد أدوار املثقف ّ
املهمة ،وهو إبقاء جذوة العقل النقدي متقدة ،وكشف التدليس الذي ّ
احلقائق أو يطمسها ،وتعرية الواقع احلقيقي ،ومنع أنصاف احلقائق من أن تؤسس مصداقيتها ،واحلفاظ عىل
حالة من اليقظة الدائمة إزاء ما يدور ،والكشف عماّ ينطوي عليه من مضمرات دالة .وقد فعل ذلك من دون أن
نصيته ،أو يغفل عن أمهية اجلدل بني اسرتاتيجيات النص وتعزيز صريورة الكتابة ،وبني
ينسى نفسه ،أو يتجاهل ّ
موقعا
ما يدور من صريورات أخرى متزامنة ومتفاعلة معها؛ حيث احتلت عملية الكتابة يف كثري من الروايات ً
مركز ًيا ،واستأثرت بقدر كبري من األمهية ،واستفادت من تقنيات الفن املعامري والتقطيع السينامئي واملشهدية
املرسحية وتعدد اللغات وتراكم اخلطابات املتغايرة ،كام استفادت من استخدام الكوالج الصحايف من أقوال
وقصاصات واستعامل للصور والوثائق  ...إلخ.

شيء عن الرواية المصرية الغائبة
لكني أود أن أضيف إىل هذا كله بعض نتائج قراءايت املوسعة للرواية املرصية التي كتبت يف ربع القرن األخري،
ومن خمتلف األجيال ،وخاصة أدب اجليل اجلديد الذي مل يعرف يف حياته كلها غري زمن الرت ّدي واالهنيارات
واهلوان ،ألن هذا اجليل كان قد نشأ يف عامل القيم املقلوبة ،وتنامي املدن العشوائية إىل احلد الذي أصبح يعيش
فيها  40يف املئة من سكان املدن ،وتفاقم األزمة االقتصادية ،وانتشار البطالة بني الشباب ،وخاصة املتعلمني
وتكون اهلرم االجتامعي
منهم ،وتفاوت الدخول بشكل صارخ ،وحياة  40يف املئة من املرصيني حتت خط الفقر،
ُّ
ّ
التحكم
قادرا عىل
املنبعج ،عىل شكل ديناصور ضئيل الرأس وكبري اجلسد ،بصورة مل يعد الرأس الصغري فيها ً
يف هذا اجلسد ،ناهيك عن إدارته والسيطرة عليه .لذلك ،حينام كتب هذا اجليل عن جتربته ،جاءت كتابته مغايرة
تنبأ بام
ً
كليا ملا ُكتب قبله ،ومؤكدة استحالة استمرار الواقع الذي صدرت عنه .وال أريد أن أقول إن هذا األدب ّ
حدث بالضبط يف ثورة  25يناير ،وإن كان فيه الكثري من النبوءات التي يمكن تأويلها عىل أهنا استرشاف للثورة،
ولكنه أكد استحالة استمرار احلال عىل ما هي عليه ،ألن أي قراءة له ،وقد ُكتبت أكثر من قراءة له بالعربية
واإلنكليزية ،كانت تفيض دائماً إىل ما دعوته مجاليات األفق املسدود(((.
لنتعر ْف ً
أوال عىل ما كتبته األجيال السابقة عليه،
لكن قبل احلديث عن هذا األدب اجلديد  ..نبوءاته ومجالياتهّ ،
وعىل إذا ما كانت تلك الكتابات قد استرشفت الثورة التي وقعت يف مرص أو حتى أكدت استحالة استمرار
ما يدور فيها من تناقضات .والواقع أن أي متابع ملا ُكتب يف مرص يعرف أن األدب املرصي الذي سبق له أن
استرشف اهلزيمة قبل وقوعها املدوي عام  1967قد واصل استبصاراته الكاشفة ال عن حقيقة الواقع فحسب،
 1راجع يف هذا املجال دراسة طويلة يل عن رواية التسعينيات يف القاهرة وعالقتها بتغيرّ البنية املكانية للمدينة ،نُرشت باإلنكليزية:

Sabry Hafez, “The New Egyptian Novel: Urban Transformation and Narrative Form”, New Left Review, no. 62 (July/
August 2010), pp. 47 – 63.
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وإنام عن اجتاهات مستقبله ً
أيضا .ففي السنوات األخرية من عقد السبعينيات ،كتب عبد احلكيم قاسم روايته/
ِ
سجل فيها ببصرية واقتدار موجع زحف التأسلم السيايس عىل وجه الواقع ،وآثاره املدمرة
النبوءة املهدي التي ّ
يف مجيع صنوف احلياة فيه .وكتب معها عجز السلطة ممثّلة يف عمدة القرية ،واملشغولة بمغامراهتا اجلنسية الفاشلة
ً
تعويضا عن فقداهنا لفاعليتها ،أو التعامل بحزم مع جرائم التأسلم السيايس .كام كان مجيل
الستعادة حيويتها،
عطية إبراهيم أول من ّنبه يف النزول إىل البحر إىل اخلطر الذي ينطوي عليه تنامي عامل اهلامش بعد أن أمهل
ً
كليا ،وكتب جتربة احلياة يف املقابر املحيطة بمدينة القاهرة ،وكانت بداية النمو
عرص السادات الفقراء
إمهاال ًّ
الرسطاين للمدن العشوائية واألفق املسدود .وكان إبراهيم أصالن قد كتب يف مالك احلزين ثم يف وردية ليل
وعصافري النيل عن انسحاق اإلنسان الشعبي الفقري القادم من الريف بحثًا عن حياة أفضل يف املدينة ،فإذا
باملدينة تسحقه بقسوة ورشاسة غري مسبوقني ،وكأنه يسترشف هو اآلخر ،وخاصة يف عصافري النيل كل ما يدور
يف املدن العشوائية من شظف العيش يف أفق مسدود.

كان صنع اهلل إبراهيم قد كشف يف ذات عن التناقضات االجتامعية والسياسية املد ِّمرة يف تلك السنوات العصيبة،
دمرت الطبقة الوسطى املرصية ،باعتبار هذه الطبقة مستودع القيم الذي ُعصف به و ُقلب س ّلمه؛ فقد
وكيف أهنا ّ
كان أخطر ما فعلته حقبة السبعينيات الكئيبة وما جرى فيها من تظاهرات  18و  19كانون الثاين /يناير 1977
ً
وجردت حكم السادات من أي
شامال حتى ضفاف بحرية نارص جنو ًبا،
التي امتدت من شواطئ املتوسط
ّ
مناصا من االرمتاء يف أحضان العدو الصهيوين واملغامرة بعقد صلح معه ،عىل
رشعية ،فلم جيد السادات بعدها ً
النحو الذي تكرست به اهلزيمة ،أقول كان أخطر ما فعلته هذه احلقبة هو نجاحها يف قلب س ّلم القيم االجتامعية
واألخالقية كلية يف فرتة وجيزة؛ تلك القيم التي أنفق املجتمع املرصي قرونًا ،بل ألفيات ،عىل تعميدها باجلهد
والعرق :قيم الصح واخلطأ ،اخلري والرش ،اجلامل والقبح ،الصدق والكذب ،اجلدية و«الفهلوة» ،العلم واجلهل،
النبل والسفالة ،الرصاحة واملداهنة  ..إىل آخر هذه الثنائيات املتعارضة .هذه القيم ،التي كانت أول كل ثنائية
فيها عىل قمة الس ّلم وثانيتها يف أسفله ،انقلبت كلها وأصبحت الثانية يف قمة الس ّلم واألوىل يف احلضيض؛
فالتضخم االقتصادي ،الذي تواصل طوال فرتة حكم السادات وبمعدل ناهز الـ  40يف املئة سنو ًيا ،قىض
عىل الطبقة الوسطى ،وأجهدها وعصف بكل قيمها أمام أعينها احلزينة العاجزة .وانترش اجلهل والرش والقبح
والرياء و«الفهلوة» ومجيع السفاالت التي أصبحت بعد ذلك هي القانون ،وكل ما عداها استثناءات تستقطب
تقريبا ،من التعليم
وتكون جمتمع تسوده رشيعة الغاب ،بعدما خت ّلت الدولة فيه عن مجيع أدوارها
السخرية.
ّ
ً
وحتى الصحة ،وسبق أن خت ّلت عن دورها يف الثقافة يف مطالع السبعينيات وبداية حكم السادات ،وذلك
مهمة تطهري الثقافة ،والقضاء عىل كل بقايا املرشوع
بتكليفها الكادر املتأسلم الشهري ،حممد عثامن إسامعيلّ ،
وجرد عرشات الك ّتاب من أعامهلم ،وتوقف النرشُ ،
وأغلقت بجرة قلم عرش
معاُ .
النارصي فيها ويف اإلعالم ً
جمالت ثقافية حمرتمة دفعة واحدة ،واس ُتبدلت هبا جملتان متخلفتان مها الثقافة واجلديد.
جسد صنع اهلل إبراهيم يف رواية رشف كيفية تعهريها
ورسعان ما خت ّلقت يف هذا املناخ اجلديد آليات شائهةّ ،
لشباب عقد الثامنينيات ،وبعد مقتل السادات واستمرار َخ َلفه عىل النهج نفسه ،عرب آليات قهرها اجلهنمية التي
دمرت فيهم أي إحساس باملقاومة أو الكرامة
تتضافر فيها العنارص الداخلية مع العنارص اخلارجية ،وكيف ّ
الشخصية .وكان هباء طاهر بدأ الكتابة عن قسوة املناخ الطارد الذي خت ّلق يف هذه املرحلة يف احلب يف املنفى،
التزمت الديني والصهيونية وأثره يف تدمري أي تط ّلع عريب
وكشف عن التحالف املشبوه بني بعض تيارات
ّ
تكونت يف
وطني للتقدم يف مرص خاصة ،بعد أن كشف عن االهنيار الدامي والقايس لألحالم
املحبطة التي ّ
َ
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املرحلة النارصية يف رشق النخيل وقالت ضحى .لكن ما إن عاد إىل تناول الواقع املرصي يف نقطة النور يف عقد
التسعينيات ،حتى كشف عن مدى ُي ْتم اجليل اجلديد وتش ُّتت بوصلته وانسداد األفق أمامه .وكان حممد البساطي
قد واصل يف رسدياته الشعرية الشفيفة تقديم قسوة احلياة عىل من يعيشون يف القاع االجتامعي ،وكيف حيافظون
بربعم الفقر اجلارح عىل كرامتهم يف عامل ال يأبه ألي كرامة يف بيوت وراء األشجار أو أصوات الليل أو جوع أو
غرف لإلجيار ،وكيف أ ّدت تطورات الواقع العريب اجلديد إىل جتذير نوع من آليات العبودية الطوعية أو املختارة
ً
وصوال إىل ختليق آليات هذا السجن الكبري الذي تعيش فيه مرص كلها يف
يف نفوسهم يف دق الطبول أو اخلالدية،
أسوار ،حيث ال سبيل أمامها إزاء آلياته اجلهنمية واالحتفاظ هبا فيه غري اجلنون .وقد شاركته رضوى عاشور
التصور بشأن السجن املرصي الكبري يف روايتها اجلميلة فرج ،التي سجلت كيف ش ّتتت جتربة السجن
هذا
ّ
واالعتقال السيايس بوصلة أجيال ثالثة من املرصيني ،وتركت فيهم قروحها التي ال تندمل .وكانت رضوى
عاشور قد كشفت قبل ذلك يف أطياف عن اخلراب الذي عشش يف اجلامعات التي تعلم فيها هذا اجليل ،وعن
وحتوهلا إىل مباءة للقبح والتناقض بعدما كانت «قطعة من أوروبا».
تدهور مدينته ّ

جسدته كتابات جيل الستينيات ،وهي الصورة
سأكتفي هنا هبذا القدر من التناول الرسيع لصورة العامل الذي ّ
التي نجد تنويعات ثرية عليها يف كتابات اجليل التايل له ،كام هي احلال يف أعامل حممود الورداين ،أو يوسف
أبو رية ،أو حممد املنيس قنديل ،أو إبراهيم عبداملجيد ،وذلك كي أتريث ً
تكون يف تلك
قليال عند اجليل الذي ّ
احلقبة الكئيبة من تاريخ مرص ،وولِد أغلب ك ّتابه ُقبيل اهلزيمة أو ُبعيدها ،ومل يعرفوا سوى نظامي السادات
الشعور
ومبارك الفاسدَ ين .وقد عاش هذا اجليل مجيع تناقضات تلك املرحلة الصعبة من تاريخ مرص ،وعانى
َ
املستمر بأن طاقاته َّ
َّ
تفاقم األزمات االجتامعية ،وشاهد فصول النهب املنظم أو
معطلة وغري مستغَ لة ،كام عانى
َ
وتكون وعي هذا اجليل
«الرسقتاريا» ( )cleptocracyالتي بدأت منذ عهد السادات ،ومل تتوقف حتى اليوم.
ّ
التطرف االقتصادي احلاد التي جتعل
وتفش أشكال
يف عرص تكريس اهلزيمة واالعرتاف بالعدو الصهيوين،
يّ
ّ
القلة تلعب باملاليني ،بينام ماليني الشباب ال جيدون العمل وال املأوى ،وال يستطيعون تدبري حياة كريمة أو
زجية موفَّقة .وال يمكن إغفال الربط بني حالة القهر واإلحباط املتفشية يف نصوص هذا اجليل اجلديد وبني املناخ
االجتامعي واالقتصادي الذي نشأ يف ظل تناقضاته.
وكان ُجل شبان هذا اجليل قد أكمل تعليمه يف جامعة نخرها الفساد ،وختلىّ فيها عدد كبري من األساتذة عن
مرسب االمتحانات املغشوشة ،أو متملق رساة الطلبة ،أو
دور املعلم ليامرس دور تاجر املذكرات الغثة ،أو ّ
كاتب التقارير األمنية التي أصبحت سبيل الرتقي يف اجلامعة ،أو مزور درجات أوالده لريثوا وظيفته ،أو
مروج األفكار الضحلة .وبدأ شبانه وشاباته الدخول إىل معرتك احلياة االجتامعية يف الثامنينيات والتسعينيات،
ّ
املروع؛ إذ أكدت مجيع إحصاءات تلك الفرتة تغيرّ تركيبة البطالة يف مرص ،وظهور ما
البطالة
بشبح
فاصطدموا
ّ
ّ
ُينعت بـ «البطالة املستحدثة» ،وهي بطالة احلاصلني عىل مؤهالت جامعية ،وقد حلت مكان «البطالة املق ّنعة»
التي كانت تسود الريف املرصي يف اخلمسينيات والستينيات ،أو حتى تلك البطالة التي كانت تسود صفوف
غري املتعلمني ،ألن تلك البطالة التي عاشها هذا اجليل هي بطالة شبابية ومتعلمة.
وال يقترص التغيري الذي عاشه هذا اجليل عىل اجلوانب االقتصادية واحلضارية وحدها ،ولكنه يمتد إىل ما هو
تصور اإلنسان لنفسه
أبعد من ذلك ،إىل عالقة اإلنسان باملكان ،فهي األخرى تغريت بتغري جغرافيته ذاهتا ،إذ إن ّ
وللعامل املحيط به يرتبط بفهمه لكل من الزمان واملكان وللعالقة املعقدة بينهام ،وهو تصور مهم يف فهمنا ملا يكتبه
تصور العالقة بني الزمان واملكان حمكوم باملامرسات
هذا اإلنسان عن نفسه وعن العامل الذي يعيش فيه ،ألن ّ
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وجغرافيا .واملكان والزمان
تارخييا
تنوع هذه القيم وتغايرها
املادية لعملية إعادة إنتاج القيم االجتامعية ،وبمدى ّ
ً
ً
من املحددات األساسية للوجود اإلنساين وللمتخيل القومي عىل السواء .وقد كان املكان يف مدينة القاهرة ً
مثال
يتكون من نوعني :املدينة القديمة بطابعها اإلسالمي ،واملدينة احلديثة التي بدأها اخلديوي إسامعيل ،عىل غرار
ّ
(*)
مبنيا
باريس هاوسامن  ،واستمر نموها العمراين يف توسعات املعادي ومرص اجلديدة ومدينة نرص واملهندسنيً ،
عىل مبادئها منذ ذلك الوقت وحتى هناية مرحلة عبد النارص.
تكون مدينة ثالثة ال تنهض عىل أي ختطيط عمراين ،أو ما ُيعرف
تكون وعي هذا اجليل يرافقه ّ
والواقع أن ّ
واقعا جديدً ا ،انسد فيه األفق
يف مرص باسم املدينة العشوائية التي غيرّ ت جغرافيا املدينة ،وخلقت يف فضائها ً
ومكانيا؛ فبعدما ك ّفت الدولة يدها عن توفري إسكان اقتصادي للفقراء عقب نكسة  ،1967أقام هؤالء
فعليا
ً
ً
الفقراء خارج النطاق الرسمي أحياء كاملة لإلسكان العشوائي ،كام استرشت يف الفرتة نفسها ظاهرة اإلسكان
رسيعا مع تفاقم أزمة اإلسكان حتى باتت أحزمة
انتشارا
اهلاميش والسكن يف املقابر .وانترش اإلسكان العشوائي
ً
ً
اإلسكان العشوائي حتيط اآلن باملدينتني السابقتني إحاطة السوار باملعصم ،وحتارص القاهرة بحزاميها الرشقي
(دار السالم واسطبل عنرت والدويقة ومنشأة نارص) ،والغريب (إمبابة واملنرية وناهيا وبوالق الدكرور والوراق
ً
فضال عن السكن يف املقابر واإلسكان اهلاميش الذي يرتكز يف الداخل ،ويف قلب
واهلرم والقصبجي) ،هذا
أحيائها القديمة .كام أن العقدين األخريين ،وبالتحديد منذ النصف الثاين من تسعينيات القرن املايض وحتى
املسورة((( ،وهي
اليوم ،شهدا انبثاق مدينة رابعة أخرى خارج تلك املدن الثالث هي مدينة منتجعات األثرياء
ّ
أقرب إىل املستوطنات الغريبة عىل املدينة ،والتي ستدور فيها واحدة من روايات هذا اجليل املهمة ،أعني رواية
أمحد خالد توفيق يوتوبيا((( ،التي تعمد ،ملرارة املفارقة ،إىل تقديم يوتوبياها املقلوبة ( ،)Dystopiaأو باألحرى
الكشف عن انقالب هذه املجتمعات التي تتغيا بناء عامل مثايل ،ولكنه يظل حمتو ًيا يف داخله عىل كوابيسه الدالة
واملسترشفة لكثري ّمما جرى.
هذا املناخ احلضاري واملكاين املتفاقم ،الذي و ّلد حالة ما قبل الثورة ،حالة استحالة استمرار األمور ،ورضورة
معا ،ألننا إذا تأملنا رواية
االنفجار ،والثورة ،طبع الرواية اجلديدة التي كتبها هذا اجليل برؤيته وبنيته ً
نوعا من التناظر بني التغري العمراين وما نتج منه من جغرافيا حرضية
التسعينيات املرصية ،سنجد أن ثمة ً
النص وما انتاب طوبوغرافيته من
جديدة وغريبة ً
معا ،يعاين إنساهنا ضيق التنفس االجتامعي ،وبني الفضاء يّ
متييزا
حتوالت .فإذا كانت املدينة الثانية  -التي متتد من العتبة حتى وسط البلد وغاردن سيتي والزمالكً ،
ّ
هلا من املدينة األوىل ،وهي القاهرة املعزية التي متتد من اجلاملية حتى السيدة زينب وابن طولون والقلعة -
قد نشأت بدافع التقدم والتحديث اللذين راودا حلم اخلديوي إسامعيل من ناحية ،ليجعل القاهرة مدينة
تضاهي أمجل احلوارض األوروبية ،وراود العقل وصحوة االستنارة العقلية التي بدأت مع الطهطاوي وعيل
عشوائيا ،وبدافع اليأس من أي أمل بمستقبل
مبارك وحممد عبده من ناحية أخرى ،فإن املدينة الثالثة نشأت
ً
* البارون جورج أوجني هاوسامن هو املخطط الفرنيس الذي قام بتخطيط باريس وطلب منه اخلديوي إسامعيل أن يقوم بتخطيط القاهرة.

 2ملزيد من التفاصيل عن هذه الظاهرة ،راجع:

Diane Singerman and Paul Amar (eds), Cairo Cosmopolitan: Politics, Culture

and Urban Space in the New Globalised Middle East (Cairo: American University in Cairo Press, 2006) and Mona
Abaza, The Changing Consumer Cultures of Modern Egypt: Cairo’s Urban Reshaping (Cairo: American University in
Cairo Press,2007).

 3أمحد خالد توفيق ،يوتوبيا (القاهرة :دار مرييت.)2004 ،
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مناسب ،بمعنى أهنا تنطوي عىل رد فعل قصري النظر عىل أزمة خانقة ،وهو أمر يتم فيه تغليب اآلين عىل
العقالين ،واملؤقت عىل املستمر ،كام ينطلق من يأس من أن تقوم الدولة ،وقد نخرها الفساد واستمرأت
التبعية ،بدورها يف رعاية مواطنيها؛ فالعشوائية التي نشأت هبا هذه املدينة بعيدً ا عن كل ختطيط عقيل وعلمي،
ليست جمرد منطق ظهورها ،ولكنها جوهر وجودها ذاته ،إذ إن كل يشء يف هذه املدينة تتغلغل فيه العشوائية
حتى النخاع .ولذلك تبدو هذه املدينة العشوائية بحزاميها الرشقي والغريب وكأهنا جتسد عىل صعيد البنية
ومجاليا يف وسط
عمرانيا
املكانية عملية حصار املرشوع العقيل التنويري املنظم ،الذي ال تزال ثامره مرقوشة
ً
ً
البلد ،بحزام من االرتداد العمراين إىل الريف ،يف ما يدعوه بعضهم عملية ترييف املدينة ،والعودة بمسكنها
ومناخها كله إىل ما ينطوي عليه املسكن الريفي من بدائية وخت ّلف ،أو باألحرى إىل مرحلة ما قبل عملية
التمدين نفسها .وهذا نفسه ال ينفصل بأي حال من األحوال عن االرتداد الفكري إىل مرشوع ما قبل
االستنارة العقلية والعمرانية ،والدعوة إىل تقليد السلف والتخليّ عن «تقليد الغرب».
لذلك نجد أن الرواية التسعينية تتسم هي األخرى ،شأهنا شأن املكان الذي صدرت عنه ،بضيق الرقعة من
معا .والواقع أن من يقرأ هذه الروايات يالحظ وعيها املستمر بعملية
حيث طول النص ،وضيق العامل الروائي ً
(((
التقويض التي تنتاب بنية املدينة وبنية الواقع كله؛ ففي رواية مي التلمساين دنيازاد  ،حتتل عملية تقويض البيت
القديم اجلميل وبناء عامرة قبيحة حمله مكانًا حمور ًيا .وهذا الوعي بالتقويض املكاين نجده كذلك يف رواية منى
برنس ثالث حقائب للسفر((( ،ورواية مصطفى الناغي دم فاسد((( ،ورواية عادل عصمت هاجس موت(((،
بالتقوض ،هناك  -وبام يشكل
ورواية حسني حسن اسم آخر للظل((( ،وروايات أخرى .باإلضافة إىل الوعي
ّ
امللحة يف التناول التفصييل للمكان ،أو باألحرى التشبث به .وهي رغبة تنطوي عىل جتسيد
مفارقة -هذه الرغبة ّ
مدى صالبة املكان واألشياء ومتاسكها ،مقارن ًة بمدى هشاشة الفرد عامة ،والذات الراوية خاصة من ناحية،
ومتك ّننا من ناحية أخرى من استنتاج بعض أبعاد شخصية الراوي النفسية ،الذي يقدم هذا الوصف املكاين
عربها ،لكنه رصد تفصييل ال يستهدف متكني القارئ من استعادة املكان ،أو إعادة تشييده يف ذهنه ،أو حتى
مضاهاته بام يعرف من أمكنة ،بل العكس من ذلك متا ًما ،ألن تقديم املكان يف عدد من هذه الروايات ،مثل رواية
وائل رجب داخل نقطة هوائية((( أو روايتي منترص القفاش ترصيح بالغياب وأن ترى اآلن( ((1أو رواية إبراهيم
فرغيل كهف الفراشات( ،((1يتعمد تغريبه عن القارئ بصورة يستحيل معها إعادة تشييده يف ذهنه لكثرة ما فيه
من تناقضات ،فال نستطيع التمييز يف حلظات رسدية كثرية بني املكان اخلارجي وفضاء الشخصية الداخيل،
أكان النفيس أم الروحي .وما كتابة اجلسد إال نوع من التجليّ النيص هلذه النزعة املتناقضة يف التعامل مع املكان،
والنابعة بطبيعة احلال من تناقضية املكان ذاته؛ فبينام يؤكد النص انغامسه يف تفاصيل حقيقية ملموسة ،وكتابته
وحلدة املفارقة،
عن جسد ما يعرفه جيدً ا ،وهو (أي اجلسد) يف كثري من األحيان جسد الذات الكاتبة نفسها ،فإنهّ ،
 4مي التلمساين ،دنيازاد (القاهرة :دار رشقيات.)1997 ،
 5منى برنس ،ثالث حقائب للسفر (القاهرة :مركز احلضارة العربية.)1998 ،
 6مصطفى الناغي ،دم فاسد (القاهرة :مطبوعات اجلراد.)1998 ،
 7عادل عصمت ،هاجس موت (القاهرة :دار رشقيات.)1995 ،
 8حسني حسن ،اسم آخر للظل (القاهرة :دار رشقيات.)1995 ،
 9وائل رجب ،داخل نقطة هوائية (القاهرة :دار رشقيات.)1996 ،
 10منترص القفاش ،ترصيح بالغياب (القاهرة :دار رشقيات ،)1997 ،وأن ترى اآلن( ،القاهرة :دار رشقيات.)2002 ،
 11إبراهيم فرغيل ،كهف الفراشات ،طبعة خاصة (القاهرة[ :د .ن ،)1998 ،].وطبعة ثانية (القاهرة :دار مرييت.)2003 ،
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يربهن يف الوقت نفسه عن القطيعة اجلوهرية والكيانية بني الرسدي والواقعي ،ويفعل ذلك بطريقة ّ
تؤطر هذه
القطيعة وتنمذج عدم االستمرارية واالنقطاع بني صيغة وجودنا كبرش ،وصيغ الوجود النيص املختلفة ،التي
تتسم بقدر أكرب من الصالبة والديمومة.
وينقلنا هذا إىل سمة أخرى من سامت النص اجلديد ،هلا عالقة بعشوائية املدينة الثالثة وبمنطق التجاور فيها.
فإذا كانت هذه املدينة قد ُبنيت بطريقة هلا منطقها من دون شك ،وال تعتمد عىل التخطيط التقليدي للشوارع
وامليادين واحلدائق املفتوحة ،وإنام تنطوي عىل منطق براغاميت قميء تتجاور فيه البيوت بشكل عشوائي وبال
ختطيط عمراين مسبق يعتمد عىل املنطق و ُبعد النـظر ،فإن الرواية اجلديدة تبدو وكأهنا ال تعتمد عىل ختطيط منطقي
مسبق ،له تقاليده ومواضعاته الرسدية املعروفة ،كام كانت احلال من قبل؛ إذ تتحرر من تقاليد الرواية التقليدية
معا ،وترضب ُعرض احلائط بقوانني الرسد والتطور املنطقي للحوادث .وإذا كانت املدينة الثالثة ،وقد
واحلديثة ً
ألقت ُعرض احلائط بقوانني العمران احلرضي القديمة ،قد تكاثرت فيها القاذورات وا ُ
حلفر ،وزكمت شوارعها
روائح املجاري والتكدس والعفن ،فإن هذا هو ما يربر ولع الرواية اجلديدة بام ُيعرف باملقربية (.)Macabre
أمل تبدأ املدينة الثالثة تلك بسكنى املقابر ،وما حتويه هذه املقربية من فئران وغربان وجثث وهياكل عظمية ،وما
يشيع فيها من انتهاك  -فظ أحيانًا  -للمواضعات والتقاليد وولع بالشذوذ والعفن كام يف رواية دم فاسد أو يف
عباد القمر(((1؟
رواية حممد حسان ّ
لكن هذا الغياب الظاهري للتخطيط ال ينفي وجود بنية ما للنص الروائي اجلديد ،ومنطق ما لعالقات أجزائه
ختطيطيا أو
النصية التي ال دليل
بعضها ببعض ،كام هي احلال يف املدينة الثالثة؛ فالرواية اجلديدة أقرب إىل املتاهة ّ
ً
(((1
عمرانيا هلا ،كاملدينة التي صدرت عنها .ولعل عنوان رواية مصطفى ذكري األوىل هراء متاهة قوطية يكون
ً
التجسيد الطبيعي هلذه املتاهة عنوانًا وبنية ،وهي ليست متاهة معرفية وفلسفية كاملتاهة البورخيسية يف مكتبة بابل
أو املتاهة الكافكاوية يف املحاكمة ،وإنام متاهة من نوع آخر أقرب ما تكون إىل الضياع أو املتاهة الوجودية أو
الكيانية؛ إهنا نوع من الضياع الذي ال يمكن جتاهل أنه مبني عىل حمدودية املعرفة وفقر التعليم ال عىل موسوعيتها
كام هي احلال بالنسبة إىل املتاهة البورخيسية .وهذه البنية القريبة من بنية املتاهة نجدها هي األخرى يف رواية
منترص القفاش ترصيح بالغياب ،ورواية عادل عصمت هاجس موت ،ورواية أمحد غريب صدمة الضوء عند
اخلروج من النفق(.((1
واملتاهة ،وهي بنية فقدان السيطرة ،أنسب الصيغ للتملص من سطوة السلطة ،فإذا كانت املدينة الثالثة تستبعد
منها السلطة وقد ُبنيت يف غياهبا النسبي ،واتسمت شوارعها بالضيق واحلواري املسدودة ،بصورة ال تتيح
لسيارات السلطة (من رشطة أو إطفائيني) اجتيازها ،فإن الرواية التسعينية هي األخرى تستبعد من ساحة الرسد
فيها كل سلطة ،بام يف ذلك سلطة املؤلف عىل النص ،بل توشك أن تكون معادية ملفهوم السلطة وما يتبعه من
تراتب يف عالقات القوة .ففي رواية أمحد غريب ً
مثال نجد أن سلطة املؤلف املركزية عىل النص قد انفرطت متا ًما،
مجيعا من
وحلت حملها عملية أقرب ما تكون إىل التأليف اجلمعي ،ألن النص يسمح ألصدقاء املؤلف  -وهم ً
 12حممد حسان ،عباد القمر (القاهرة :دار حور.)1999 ،
 13مصطفى ذكري ،هراء متاهة قوطية (القاهرة :دار رشقيات.)1997 ،
 14أمحد غريب ،صدمة الضوء عند اخلروج من النفق (القاهرة :نوارة للرتمجة والنرش.)1996 ،
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ك ّتاب جيله -بكتابة «الفقرات اخلاصة هبم يف القصة» ،كام يثبت النص يف بدايته ،بصورة مل ُيعد معها ألي منهم
سلطة مطلقة عىل النص ،كام كانت احلال يف روايات الكاتب العليم بكل يشء.
ومن املفارقات املؤسية حقًا أن الواقع املكاين الضاغط يف هذه املدينة الثالثة ،ويف احلقبة التسعينية التي اكتملت
فيها سامهتا ،يرافقه إحساس مفارق بالزمن ،جيعل الشباب يشعر بأنه -حسب تعبري عزيز عىل إدوارد سعيد-
«خارج املكان» باستمرار ،رغم ضغط املكان اخلانق عليه؛ فقد تق ّلص الزمان ،أو باألحرى انكمش اإلحساس
البدهيي أو الفطري به ،فلم ُيعد للاميض ثقله وال استمراريته ،بل تبددت تقاليده ،وعصفت التغيرّ ات الرسيعة
بقيمه ورواسيه ،وفقد إرثه العتيد ثقله ومكانته ،ومل يعد للمستقبل أمهيته ،ففقد اإلنسان إحساسه بأنه جزء من
صريورة تارخيية أعرض ،هلا ٍ
ماض ومستقبل ،األمر الذي أدى إىل شعور اإلنسان بأنه حماصرَ يف احلارض أو واقع
يف أحبولته؛ فقد حتول احلارض املبهظ الثقيل إىل سجن ال انفالت منه ،ألن أهم ما يتسم به الزمان يف روايات
التسعينيات اجلديدة هو أنه زمان قصري األمد ،ال ُيعرف له ٍ
ماض عريق يمتد يف الزمان إىل أجيال وعهود ،كام
كان التصور التقليدي الثابت للزمان ،وال يملك ترف التفكري يف مستقبل ممتد .لقد تقلص الزمن تصور ًيا،
معا لالهنيار ،فلم يعد يف استطاعة املايض وما ترسخت فيه
وتعرضت امتداداته الراسخة يف املايض واملستقبل ً
من رؤى وتقاليد أن يمنحا احلارض أي إحساس باألمن واالستقرار .ومل يعد يف استطاعة احلارض املزعزع أن
رسخ لدى إنسان
يصوغ توقّعات حمتملة يف املستقبل ،أو أن جيرس احللم بأي يشء خارج حلظته الراهنة ،وهذا ما ّ
التسعينيات الشعور بأنه حماصرَ يف احلارض ( ،)trapped in the presentكام تقول نورا أمني .ذلك ألن السمة
األساسية التي يجُ مع عليها هذا األدب هي انسداد األفق كلية ،وخاصة أمام اجليل اجلديد من شباب مرص،
مهمشا وليس مركز ًيا ،وتعصف كل الظروف املحيطة بإرادته ،بل تُزري هبا مجيع تناقضات
الذي جيد نفسه َّ
احلياة اليومية يف مرص ،حيث يتعرض الشباب خاصة لشتى صنوف اهلوان والعنف الرمزي والفعيل عىل السواء.
وك ّلام ازداد وعي هذا الشباب بام يدور حوله يف الواقع املحيل ،ويف العامل من ورائه ،ازداد إحساسه باستحكام
وتعمق وعيه بتناقضات الواقع االجتامعي واالقتصادي من حوله،
األزمة القومية والشخصية عىل السواء،
ّ
وتفاقم شعوره باإلحباط والعجز واليأس واملهانة .يف هذا املناخ يشعر الشباب -وعن حق -بانسداد األفق
هيمشه وال يعبأ به ،وجيعله حيس بانعدام إمكانات حتقيق إرادته إىل أقىص حد،
أمامه كلية؛ فكل يشء حوله ّ
إال يف حدود تدمري الذات ،أي يف حدود السيطرة عىل جسده فحسب ،وهذا هو رس تنامي كتابة اجلسد بني
الشباب ألهنا املنطقة الوحيدة التي يستطيع هذا اجليل حتقيق إرادته فيها .ومع انسداد األفق ،بدأت القطيعة مع
مجيع مصادرات النزعة اإلنسانية التي يعي هذا اجليل ،أكثر من غريه من أجيال الرواية العربية منذ حممد حسني
هيكل وحتى جيل الستينيات ،عيوهبا وجنوحها إىل إضفاء طابع مثايل وكليّ عىل التجربة ،وتغليب األمل عىل
اليأس فيها ،وعىل أي نزعة إنسانية يمكن تب ّنيها يف عامل تسوده قوانني الغابة وحدها ،ويتفشى فيه خمتلف صنوف
«البلطجة» والبذاءات االجتامعية واالقتصادية والسياسية عىل السواء؛ فثمة  -لدى هذا اجليل  -إحساس طاغ
نوعا
بأن التجربة املوحدة التي كانت اجلموع تؤمن هبا نأت إىل منطقة بعيدة عن إدراك الذات احلديثة ،وأن ثمة ً
نوعا من الفساد ،قد ترسب إىل بنية الثقافة ذاهتا ،وأدى إىل تفيش نوع من إحساس مؤمل بذنب
من املرض ،أو ُقل ً
هو ذنب عبثي إىل حد ما ،ألن ال جريرة للذات فيه وال مسؤولية هلا عنه .ويتخلل هذا اإلحساس ا ُملر مجيع
كتابات هذا اجليل ،الشعرية منها والنثرية ،ولكنه أوضح ما يكون يف الرواية املرصية اجلديدة ،حيث اإلنسان فيها
جمرد «الصفر احلادي والعرشين»( ،((1يأكل اخلوف روحه ،وتدفعه مواضعات الواقع إىل خارج الزمن ،وال يكاد
 15هذا هو عنوان رواية حممود حامد األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1997 ،
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يعثر لنفسه ،إذا ما حالفه احلظ ،عىل «دكة خشبية تسع اثنني بالكاد»( ،((1أو يتخبط يف «هراء متاهة قوطية» ً
أمال
باالرتفاع «فوق احلياة ً
قليال»( ،((1ويتحرك «داخل نقطة هوائية» يف «مدينة اللذة»( ((1الكابوسية اخلاوية .واملرأة
ً (((1
ِ
«قميصا ورد ًيا فارغا» يف عامل ال يعد بأي امتالء ،يريد أن يدفعها من جديد
يف هذا العامل الغريب ليست إال
ً
إىل «اخلباء»( ((2الذي تومهت املرأة قبلها أهنا حتررت منه .يف هذا العامل اجلديد ،مل ُيعد ممك ًنا اللجوء إىل بنية نسقية
نوعا من التصادم أحدمها باآلخر بعدما استحال
ذات تطور منطقي ،ومل يعد اخلاص
انعكاسا للعام ،بل أصبح ً
ً
التوفيق بينهام .وبات هناك حاجة إىل نزعة جديدة هي نزعة الرفض املتمردة التي يؤكد عربها اخلاص رفضه
للعام ،أو يعلن عربها عىل األقل عدم إذعانه له ،ورفضه للوقوع حتت سلطانه.

ً
فبدال من البنية القديمة «بداية  -وسط  -هناية» ،تستبعد البنية اجلديدة الوسط من حساهبا ،وهو ما يؤدي
املقدمة .لكن االنشغال باهلاجس الكياين يف هذه
إىل اإلخالل بتوازن العامل َّ
املقدم وطرح إشكالياته الكيانية يف ّ
توجها حمسو ًبا ،بل هو أقرب إىل االرجتال العفوي ،أو اهلم احلديس ،منه إىل الشاغل العقيل املربمج.
األعامل ليس
ً
فمع فقدان اهلاجس املعريف مركزيته ،واملتون الفكرية الكربى ( )grand narrativesمصداقيتها ومرشوعيتها،
مل ُيعد بمقدور الذات الكاتبة اللجوء إىل منطق الرتاتب القيمي واملعنوي الذي تعتمد عليه بنية التسلسل املنطقي
السببية ،ألن األساس املعريف الذي تركن إليه هذ البنية ذاهتا فقد هو اآلخر مصداقيته ،وما عاد باستطاعة الذات
الكاتبة االستكانة إىل صالبته .ومن هنا أصبح عىل الكاتب التعامل مع رسود عدة متصارعة تستهدف تقديم
الواقع أو احتيازه أو متثيله ،يف ما ُيعرف يف الرسد احلديث بمصطلح Competing Representations of
( Realityمتثيالت الواقع املتنازعة) الذي ال يمكن االعتامد فيه عىل عالقات الرتاتب القديمة ،وإنام عىل عالقات
ّ
التحكم فيها.
التجاور الذي ال يعرف الكاتب قبل راويه منطق وجودها وال سلطان له عليها ،أو ال قدرة له عىل
الذات الكاتبة مل تعد صاحبة الوعي املركزي املضمر املسيطر عىل النص ،كام كانت احلال مع املنطلق املعريف
للرواية ،ألن فقدان الثقة يف النزعة اإلنسانية عبرّ عن نفسه فكر ًيا يف ُجل هذه النصوص من خالل االنتقال ،عىل
الصعيد الفلسفي أو عىل صعيد املصادرات املنطلقية ،من االنشغال باهلاجس املعريف ( )Epistemologicalإىل
التعامل مع اهلاجس الكياين ( ،)Ontologicalأو الوجودي باملعنى الفلسفي املطلق الذي يتعلق بوجود اليشء
ً
مشغوال بنوع آخر من األسئلة األنطولوجية أو الكيانية املتعلقة بكينونة العامل
وكينونته .وأصبح النص اجلديد
يتكون هبذا الشكل؟ وهي األسئلة
واإلنسان ً
يتكون هذا العامل؟ وملاذا ّ
معا :ما هو العامل؟ أي عامل هذا؟ وكيف ّ
ومهدت ملنطقها املغاير والرافض لكل ما يف الواقع الذي أكدت بمنطق
املزل ِزلة التي فتحت الباب أمام الثورةّ ،
النص وبنيته استحالة استمراره.

إضاءات على الرواية اللبنانية
أسد يف هذه املقدمة مجيع الفجوات التي تركها تقاعس بعض من طلبت منهم الكتابة يف
ملّا كان من العسري أن ّ
امللف عن الوفاء بام وعدوا القيام به ،فإنني ال أود أن أختم هذه املقدمة من دون تسليط بعض اإلضاءات الرسيعة
16
17
18
19
20

هذا هو عنوان رواية شحاته العريان األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1998 ،
هذا هو عنوان رواية سيد الوكيل األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1996 ،
هذا هو عنوان رواية عزت القمحاوي األوىل ،صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة ،يف القاهرة.1997 ،
هذا هو عنوان الرواية األوىل لنورا أمني ،صدرت عن دار رشقيات ،يف القاهرة.1997 ،
هذا هو عنوان الرواية األوىل ملريال الطحاوي ،صدرت عن دار رشقيات ،يف القاهرة.1997 ،
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عىل الرواية اللبنانية يف الفرتة التي يشملها امللف ،حيث إن املكانة األدبية التي يتمتع هبا لبنان يف الثقافة العربية،
واحليوية التي يتسم هبا يف الساحة اإلبداعية ال تعادهلام إلاّ املكانة واحليوية اللتان تتمتع هبام إيرلندا-اجلزيرة
الصغرية التي يسكنها ثالثة ماليني نسمة  -يف الثقافة املكتوبة باللغة اإلنكليزية؛ فمسامهة لبنان األدبية يف
أرضا ،وأكثر تعدا ًدا ،وأغنى اقتصا ًدا ،ولكنها يف
الثقافة العربية تفوق مسامهة بلدان عربية كثرية أخرى أوسع منه ً
تأثريا ،كام هي حال مسامهة إيرلندا الكبرية يف الثقافة اإلنكليزية ،إذ إهنا تزيد عىل
الثقافة أقل منه حجماً  ،وأضعف ً
مسامهة قارة بأكملها مثل أسرتاليا .وهذه هي حال لبنان بالنسبة إىل مجيع بلدان اجلزيرة العربية ً
مثال ،أو بلدان
املغرب العريب .وترجع أمهية لبنان النسبية يف الثقافة العربية ومكانته املتميزة فيها واملتجاوزة مكانة بلدان عربية
أرضا أو أكثر سكانًا ،إىل أنه استطاع  -كام هي حال إيرلندا التي رادت احلداثة يف األدب اإلنكليزي
أوسع منه ً
بعمالقها جيمس جويس  -أن يقوم بدور رائد يف حتديث الثقافة العربية منذ القرن التاسع عرش مع العمالق
أمحد فارس الشدياق ،وحتى اليوم مع اإلنتاج الروائي الغزير الذي يتناول أحداث احلرب األهلية اللبنانية
األخرية .أقول األخرية ،ألننا نعرف أهنا مل تكن األوىل بأي حال من األحوال يف تاريخ لبنان ،وألن من العسري
متيز املشهد اللبناين عامة من تاريخ
حقًا أن نفصل اإلنتاج الروائي اللبناين الغزير ،وهو دليل حيوية ثقافية فريدة ّ
لبنان الدامي الذي يرسي فيه العنف مرسى الدم يف العروق ،منذ رواية الرغيف لتوفيق يوسف عواد ()1939
حتى رواية ملكوت هذه األرض هلدى بركات ( .)2012ذلك ألن ُجل الروايات اللبنانية املنشورة عىل امتداد
األعوام السبعني الفاصلة بينهام ،تنطوي يف ُبعد من أبعادها -حتى ولو بدا لنا أهنا ال تتصل باحلرب من قريب
أو بعيد -عىل يشء من هذا التاريخ الدامي العنيف الذي عاشه لبنان .بل إن واحدة من أبرز الدراسات التارخيية
مؤخرا عن لبنان ،وهي كتاب سمري خ َلف Civil and Uncivil Violence in
االجتامعية التي صدرت
ً
(((2
( Lebanonالعنف املدين واهلمجي يف لبنان) عام  ، 2002تكشف لنا مدى تغلغل هذا العنف يف بنية
النسيج االجتامعي والتارخيي هلذا البلد العريب اجلميل طوال قرنني من الزمان ،وتؤكد قيمة أن من املستحيل أن
نفصل خيوط العنف الرمزي والعنف الفعيل عىل السواء عن نسيج الواقع االجتامعي اللبناين وتارخيه احلديث،
ألن صورة لبنان الراسخة طوال تارخيه السيايس الذي يتسم بالقلق والتذبذب ،تتخلق عرب خيوط ثالثة ال يمكن
الفصل بينها وهي "العداء الطويل واالستبدايل بني طوائفه املختلفة ،واستعادة التضامن بني هذه الطوائف يف
تدخل الرعاة اخلارجيني ،الذي يستحوذ
نوع من اليقظة أو إعادة الصحوة االجتامعية املتجددة ،واالعتامد عىل ّ
عىل طوائفه املختلفة" كام يقول يف مطلع كتابه( .((2وهذا ما أتاح للبنان أن يكون ساحة يامرس فيها اآلخرون
يوجه فيها الغاضبون سخطهم بعد طول اإلحباط إىل أهداف بديلة ،بصورة يتحول معها
حروهبم بالنيابة ،أو ّ
اللبنانيون إىل ضحايا بالنيابة ،ألن ممارسات االحتجاج االقتصادي أو االجتامعي التي يشهدها أي جمتمع عادة
من دون أن تنفجر إىل عنف مهجي رسعان ما تنزلق إىل عنف مسلح تتكشف فيه الكثري من آليات صيغ «العداوة
املزاحة» كام يدعوها رينيه جريار يف كتابه الشهري العنف واملقدس( ،((2وهو الوضع الذي جيد فيه من وقع عليه
يوجه غضبه عادة ال إىل السبب احلقيقي ملا يعانيه ،وإنام إىل «كبش فداء» بديل ما .ويربط سمري خلف
الظلم أنه ّ
جتليات هذه «العداوة املزاحة» يف لبنان بتاريخ طويل من تعبئة الوعي احلاد باهلوية الطائفية ،والوالءات القبلية
التي تقوم بدور بارز يف توفري الدعم االجتامعي واحلامية النفسية ،وخلق جماالت التحقّق واالزدهار عرب شبكة
21 Samir Khalaf, Civil and Uncivil Violence in Lebanon (New York: Columbia University Press, 2002).
22 Khalaf, Civil, p. 9.

 23راجع :املصدر نفسه ،الفصل األول ،ص  ،22-1الذي يستخدم فيه سمري خ َلف تنظريات رينيه جريار يف كتابه الشهري La violence
 et le sacreيف تطويره لفكرة العداوة املزاحة والعنف البديل.
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العالقات التي رسعان ما تتحول يف ظروف العداوات املزاحة إىل أداة لتنمية الرصاع وإدارته والزج بـه يف
مبـاءة العنف اهلمجي .ويبلور لنا يف هذا الكتاب الظروف التي يتحول فيها الرصاع املدين اجلمعي إىل عنف
مهجي أهوج يشد املجتمع كله إىل مباءة القتل املجاين واحلرب األهلية ،بام حتمله من مهجية وقدرة عىل تكريس
دورهتا اجلهنمية.

إن لبنان ،كام يصفه عنوان كتاب ّقيم آخر عن تارخيه هو بيت بمنازل كثرية( ،((2أو باألحرى متصارعة
ومتناحرة عىل مدى تارخيه الطويل ،كام يربهن كامل صليبي يف كتابه .فلئن كان من اليسري خلق بلد بحدوده
حيول فسيفساؤه
اجلغرافية املعروفة ،فإن من العسري حتويل هذا البلد إىل وطن ،له متخيله اجلمعي الذي ّ
االجتامعيـة والطائفية الثرية إىل وحدة وطنية واحدة قادرة عىل املواءمة بني نوازع لبنان العربية  -فقد كان
لبنان مهد فكرة العروبة ذاهتا -ودوافع اللبننة املحلية املشدودة إىل الغرب ،التي رادت عملية التحديث يف
املنطقة( .((2وليست قوى الشد والتنافر يف املجتمع اللبناين بنت هذه النزعات الفكرية وحدها ،وإنام هي بنت
تاريخ طويل من فرض احلدود بني الطوائف واجلامعات الوطنية والعرقية املختلفة ،والرغبة يف ّ
ختطي هذه
احلدود أو جتاوزها أو صهرها يف نسيج وطني واحد .وهو التاريخ الذي أفرز لبنان بجغرافيته الراهنة ،وبنيته
االجتامعية والسياسية املتميزة .والواقع أن التاريخ احلديث هلذا املجتمع املتشظي يكشف لنا أن للرصاع بني
أساسيا يف تشكيل املشهد اللبناين ،واملتخيل القومي الذي بقي فرتة طويلة معلقًا عىل
دورا
هاتني النزعتني ً
ًّ
الوتر املشدود بني النزعتني؛ فتأسيس احلزب السوري القومي االجتامعي عام  ،1932بنزعته نحو خلق
مارونيا
وتصوره لسورية الكربى التي تضم لبنان وسورية وفلسطني ،استلزم رد فعل
متخيل قومي سوري
ّ
ً
ّ
عليه بتأسيس حزب الكتائب اللبنانية عام  ،1936ليعبرّ عن الذين يريدون النأي بلبنان عن أي رباط عريب
أو سوري أوسع ،وتعزيز أوارص صلته بفرنسا .وقد أدى هذا بدوره إىل تكوين حزب النجادة عام 1937
ليعبرّ عن صبوات مسلمي لبنان يف نوع مغاير من القومية ،غري تلك التي نادى هبا أنطون سعادة وحزبه
القومي السوري .ولذلك تبدو عملية تأسيس األحزاب السياسية يف احلالة اللبنانية ،وهي نتيجة عملية
نوعا من ّ
تنكر للبنية القبلية أو
التحديث العرصية يف بلد مثل مرص يف العقد األول من القرن العرشينً ،
الطائفية يف ثياب أحزاب سياسية أو مؤسسات علامنية .صحيح أن ثمة استثناء هو احلزب الشيوعي اللبناين،
إلاّ أن هذا االستثناء يثبت القاعدة ال يلغيها .وهكذا ،ظلت آليـات ردود فعل اجلامعات الطائفية املختلفة
تسيطر عىل حركية الواقع اللبناين عقو ًدا طويلة ،وظل «لبنان أمة متشظيـة» ،كام يقول ديفيد غوردن يف كتاب
متخيـل قـومي مجـعي حيظى بإمجاع وطني باملعنى الذي
حيمل العنوان نفسه( ،((2من دون أن يتمكن من خلق
ّ
يبلوره بينديكت أندرسن يف كتابه الشهري عن «املتخيل الوطني» ونشأة الفكرة القومية(.((2
املتخيل الفينيقي وعىل الفكرة اللبنانية التي تعتربه بلد اإلشعاع
• صحيح أن لبنان عاش فرتة طويلة عىل
ّ
احلضاري يف املنطقة ،كام طرحها ميشال شيحا وشارل قرم وكام طرحها سعيد عقل يف قدموس ( .)1947لكن
تسعرت حدة
هذه الفكرة رسعان ما تعرضت لرضبات يف اخلمسينيات والستينيات مع بزوغ فكرة العروبة ،ثم ّ

24 Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (London: I.B. Tauris, 1988).
25 Salibi, pp. 73 and 91.
 26ملزيد من التفاصيل ،راجع الفصل الرابع منDavid Gordon, Lebanon: The Fragmented Nation (London: Croom Helm, :
1980), pp. 134-171.
 27راجعBenedict Anderson, Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: :
Verso, 1983).
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االستقطاب االجتامعي يف الستينيات والسبعينيات وبروز أفكار أكثر راديكالية يف املنطقة ،وهو ما جعل أساس
التجانس القومي فيه احلفاظ عىل «اجلغرافيا واخلوف»( ((2من فقدان احلدود ،كام يقول سمري خ َلف؛ فاجلغرافيا،
معتزا بلبنان،
بحدودها ومجاهلا الطبيعي وعمقها احلضاري الذي يعود إىل زمن الفينيقيني ،هي ما جيعل اللبناين ً
واخلوف من فقدان هذه اجلغرافيا ،يف صورهتا احلميمية الضيقة ،بل الطائفية والقبلية يف كثري من األحيان ،هو
ما يذكي نريان املخاوف الداخلية لديه .ولذلك ،تتم باستمرار عملية إعادة إنتاج احلدود يف تضافرها مع عملية
القبيل أو الطائفي القديم ،وتشكيلها من جديد بإضفاء مسحة حتديثية عليها .وعىل هذا
إعادة إنتاج صيغ الوجود َ
رمزيا .ويقول لنا سمري خ َلف «إن تاريخ لبنان اتسم
فعليا أم عن ًفا ً
اخلوف يتغذى العنف باستمرار ،أكان عن ًفا ً
بانفجارات العنف الدورية أو املتقطعة ،ومن األحداث البارزة أو الدرامية يف هذا املجال انتفاضات الفالحني يف
أعوام  ،1820و ،1840و  ،1857وانفجارات العنف الطائفي يف أعوام  ،1841و ،1845و 1860و،1958
ً
طويال .ويكشف هذا العنف ،رغم تنوعه وتباين أسبابه ،عن
ثم احلرب األهلية األخرية التي امتدت زم ًنا
وتعرضها
هشاشة الديمقراطية اللبنانية ،وعن الشكوى الدائمة للجامعات الغالبة أو األساسية يف املجتمع،
ّ
السهل للضغوط اخلارجية»(.((2
لكن هذه االنفجارات الدورية للعنف مل حتسم ًّأيا من األسباب التي أدت إىل نشوهبا ،وإنام شاركت يف تعزيز
احلدود وتكريس التشظي ،حيث اتّسمت مجيعها ،وبسبب كثرة الالعبني فيها واستحالة القضاء عىل أي طرف
يسميه سمري
كلية ،بغياب االنتصار املطلق أو اهلزيمة الكاملة ألي من الفرقاء املتحاربني ،لكنها أدت إىل ما ّ
أساسا
خ َلف «فقدان الذاكرة اجلمعية وإعادة إحياء القبلية»( ،((3وهو األمر الذي أ ّدى بدوره إىل تعزيز الطائفية
ً
املتخيل اجلمعي الواحد واملشرتك الذي يساهم
للهوية ،سواء عىل أرضية دينية أو عىل أرضية حملية ،وإىل غياب
ّ
ً
وبدال من هذا املتخيل الواحد واملشرتك ،سادت شبكات
يف خلق التامسك الداخيل ألي مجاعة وطنية متخيلة.
واملتخيلة :بني
متداخلة ومتصارعة من التوترات والوالءات املتعارضة التي تقيم بدورها حدودها احلقيقية
ّ
العروبة واللبننة ،بني الوالء للقبيلة أو الطائفة والوالء للوطن ،بني الرشف والعار ،بني التقاليد البدوية أو
اإلقطاعية والعقالنية أو احلداثة ،بني الدِّ ين والعلامنية ،بني النزعة الفردية واليقني اجلمعي أو التضامن الوطني،
بني الفوىض والنظام.
توشك مسألة إقامة احلدود اجلغرافية واالجتامعية والطائفية وانتهاكها يف لبنان أن تكون قديمة ِقدَ م لبنان نفسه،
تعود عىل الرحيل ّ
وختطي احلدود اجلغرافية والثقافية عىل الدوام ،بل ً
أيضا ألن
ليس فقط ألن الفينيقي القديم ّ
تكوين لبنان احلديث منذ العهد العثامين وحتى انتهاء االنتداب الفرنيس ،مل يكن سوى عملية معقدة من إقامة
ويرسخه إال املحو الذي تعقبه عادة عملية ترسيم
يعزز اإلحساس باحلدود
احلدود وحموها .وليس هناك ما ّ
ّ
جديدة للحدود .لذلك ،ظل العنف الفعيل أو العنف الرمزي هو اللحن األسايس يف املعزوفة اللبنانية ،ألنه
استطاع أن يرقش تفاصيله وأن يرتك ميسمه الواضح عىل مجيع أحداث التاريخ اللبناين يف العرص احلديث ،ألن
عالمات الرتقيم يف هذا التاريخ اللبناين احلديث ( 1860أو  1958أو  )1975هي ما يدعوه ديفيد غوردن
28 Samir Khalaf, Cultural Resistance: Global and Local Encounters in the Middle East (London: Saqi Books, 2001),
p. 265.
29 Khalaf, Cultural Resistance, p. 253.
30 Khalaf, Cultural Resistance, p. 257.
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«عربدة العنف» ( )orgy of violenceوانفجاراته ،بصورة أدت إىل تكريس احلدود ال حموها ،وإىل موضعة
فصلتها الكتب املذكورة -عىل احلافة احلرجة واملتوترة
املتخيل اللبناين نفسه تارة -ألسباب تارخيية واجتامعية ّ
ّ
دو ًما بني العامل العريب والغرب عىل نحو أ ّدى إىل إحساس مجعي مؤمل بأن لبنان ال ينتمي حقًا إىل أي من هذين
العاملني ،وهذا ما أحاله إىل ساحة للعراك بينهام ،وموضعة نفسه تارة أخرى بني بنية القيم التقليدية ومادية
ومتعيتها ( )Hedonismمن دون أن يتمكن من االنحياز كلية إىل إحدامها أو التخليّ كلية
احلضارة احلديثة
ّ
عن األخرى ،وهو ما أحاله إىل ساحة للتوتر القيمي والثقايف املستمر .وموضعة نفسه تارة ثالثة بني األديان
والطوائف املختلفة وبني التحرر املطلق والتقاليد املحافظة اجلامدة ،ناهيك باالستقطاب االجتامعي احلاد بني
من يملكون كل يشء إىل حد السفه ،ومن ال يملكون حتى األمل يف اخلالص من حضيض اإلمالق وذل الفاقة.
فهل يمكن حقًا التملص من هذه احلدود كلها ،أو احلديث عن إمجاع أو جتانس؟ ويطرح سمري خلف يف هذا
ً
حربيا للبنان،
حموريا بالنسبة إىل املتخيل اللبناين اجلمعي« :لنفرتض أننا نريد أن نؤسس متح ًفا
سؤاال
املجال
ًّ
ً
ُصبا تذكارية وطنية ،فام هي الرسائل أو الرموز التي يمكن أن تبلورها األحداث املرتبطة
أو نشيد
ً
رصوحا أو ن ً
باحلرب ،أو بالواقع االجتامعي الثقايف الذي متخض عنها بصورة يتوحد معها املجتمع وراء هذه الرموز؟ كيف
ً
متامسكا للحرب يتفق عليه اجلميع؟ وكيف يمكن االحتفاء هبذه الرموز يف غياب اإلمجاع
يمكن أن نكتب تار ًخيا
بشأهنا ،أو االعتزاز اجلمعي هبا؟»(.((3
الواقع أنني أستطيع اإلجابة عن هذا التساؤالت املحورية التي يطرحها سمري خ َلف بأن الرواية اللبنانية
املعارصة خلقت هذا الرصح املفتقد ،أو باألحرى خلقت جمموعة من الرصوح الكثرية املتغايرة ،التي تنطوي
عىل حفنة ّقيمة من الرسائل والرموز والتواريخ املتغايرة واملتباينة ،وكتبت بطريقتها اإلبداعية التاريخ املتامسك
للحرب من أكثر من منظور وبأكثر من لغة ،أو باألحرى وقْع هذه احلرب الفادح عىل النفس اإلنسانية ،وحققت
نوعا من االتفاق الوطني ،بل العريب ،عىل قيمتها ومتثيلها ملا جرى ،حتى ولو مل حتقق أي نوع من االتفاق اجلمعي
ً
عىل ما جرى .والرواية اللبنانية التي أعنيها هنا هي هذا النص الرسدي املرتاسل من الروايات اجليدة التي أ ّلفها
وخصوصا عىل مدى العقود األربعة أو اخلمسة
ك ّتاب لبنانيون وكاتبات لبنانيات عن التجربة اإلنسانية اللبنانية،
ً
ً
رجال أو امرأة ،مسلماً أو
األخرية؛ فاملعيار عندي هو القيمة األدبية للرواية برصف النظر عماّ إذا كان كاتبها
مسيحيا ،وبرصف النظر ً
أيضا عن انتامءات الك ّتاب والكاتبات ،الطائفية منها أو األيديولوجية ،ألن الرواية
ً
اجليدة هي يف حد ذاهتا أهم املعايري التصنيفية عندي ،ورواية احلرب األهلية اللبنانية عىل اخلصوص ،بسبب
نصا
صدورها عن آخر مراحل تطور الرواية اللبنانية وأكثرها
نضجا وتكثي ًفا ،ألهنا استطاعت بحق أن تكون ً
ً
متعدد الرؤى واللغات.
حتول أدب جتربة احلرب األهلية اللبنانية اجلديد ،بسبب جدة تناوله واختالف منطلقاته عن املنطلقات
وقد ّ
برمته .يف هذا األدب ،نجد الساحة
األدبية السائدة قبله ،إىل أدب مساءلة الوضع العريب كله ،بل الرشط اإلنساين ّ
التي تلتقي فيها مجيع اخللفيات االجتامعية والطبقية ،والرؤى القبلية والطائفية ،وخمتلف اخلطابات السياسية يف
يشيد لنا رصحه املنيف القادر عىل خماطبة اإلنسان يف كل مكان .وهي باعتبارها خطا ًبا
حوار ديمقراطي حر ّ
ديمقراطيا يف املحل األول -ألن الرواية يف أكثر الدراسات التي ّ
نظرت هلا ،من باختني إىل لوكاتش وجريار ،هي
ًّ
31 Khalaf, Cultural Resistance, p. 258.
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خطاب عقيل ديمقراطي( - ((3تتيح جلميع الك ّتاب اللبنانينيًّ ،أيا تكن خلفياهتم الطائفية ،أن يتحاوروا فيها ال
عىل أساس طائفي أو حتى سيايس ،وإنام وفق رشوطها األدبية التي حتكم عىل كل واحد منهم بحسب موهبته
وحدة بصريته ،وليس وفقًا خللفياته الطائفية أو العرقية أو اجلنسوية  -وهذا ُبعد آخر من أبعاد
ونفاذ رؤاه
ّ
ديمقراطيتها .فإذا ما ذكرت حفنة صغرية من الك ّتاب الذين كتبوا والكاتبات اللوايت كتبن يف هذا املجال عن
احلرب األهلية اللبنانية ،أمثال توفيق يوسف عواد ويوسف حبيش األشقر ورشيد الضعيف وإلياس خوري
وفواز طرابليس وحسن داود وربيع جابر وإسكندر نجار وحنان الشيخ وإمييل نرص اهلل وإيثيل عدنان وهدى
بركات وإيامن محيدان يونس ونجوى بركات ،سنجد أننا شملنا ُجل ألوان الطيف الطائفي اللبناين يف خطاب
علامين ديمقراطي ال تعتمد املكانات فيه ،وال ّ
حظ كل كاتب أو كاتبة من رأس املال األديب ،عىل خلفيته الطائفية،
وإنام عىل قيمته األدبية ،وقدرته عىل إبداع عمل روائي مقْنع ومؤ ّثر ،ال يف لبنان وحده وإنام يف العامل العريب
بأرسه ،حيث َتعد الرواية اللبنانية جز ًءا من املشهد الروائي العريب األعرض ،والعامل اإلنساين األوسع الذي
يرتجم هذا اإلبداع إىل لغاته املختلفة ،ويضع لبنان عربه عىل خريطة عرصنا الثقافية واملعرفية.
فاألدب الروائي ال يعبرّ عن الواقع الذي يصدر عنه فحسب ،بل يسترشف مستقبله كذلك .ومن قرأ طواحني
بريوت ( )1972لتوفيق يوسف عواد يدرك أن مؤ ّلفها استرشف هذه احلرب قبل وقوعها بزمن غري قصري،
ّ
ودق نواقيس اخلطر التي حتذر املجتمع من السري وهو نائم إىل رماهلا الناعمة .وهذا ما نجده كذلك يف رواية
إمييل نرص اهلل طيور أيلول ( )1962التي جتسد لنا املناخ الطارد الذي يدفع اجلميع إىل اهلجرة ،ألن الوطن
غاليا ،حيث ال يبقى أمام من عجزوا عن اخلروج سوى التوتر
الذي يطرد أبناءه رسعان ما يدفع ثمن ذلك ً
واحلرب .ويكشف هذان العمالن اللذان يسترشفان احلرب قبل وقوعها عن مدى ّ
تشظي الوضع اللبناين،
وتفش الرصاعات الداخلية فيه؛ فمن يقرأ رواية إمييل نرص اهلل ً
أيضا اإلقالع عكس الزمن ( )1981بأجوائها
يّ
املشحونة بتوترات مرحلة اندالع احلرب األهلية اللبنانية ودمدماهتا ،تر ّده إىل طيور أيلول ،ألهنا َتعد يف مستوى
قدمتها طيور أيلول؛ إذ إن بداية الرواية هبجرة
من مستويات الداللة فيها الصورة املقابلة أو املكملة لتلك التي ّ
الطيور يف أيلول ومرور أرساهبا يف أفق القرية املوشح ببواكري الغيوم املؤذنة بمقدم الشتاء ،هي املعادل الرمزي
هلجرة شبان القرية وفتياهتا اليانعات« :عندما حيل شهر أيلول ،تاسع أشهر السنة ،متر فوق قريتنا أرساب كثرية
من طيور كبرية احلجم ،قوية اجلناحني ،يعرفها السكان هنا بـ (طيور أيلول)»(.((3
حمددا فحسب ،ولكن باعتباره زم ًنا تكرار ًيا ً
أيضا ،ألنه زمن ظاهرة
وهي بداية حتدد زمن القص ال باعتباره زم ًنا ًّ
طبيعية تتكرر كلام حل تاسع أشهر السنة ،وهلذا استخدمت مجلة البداية زمن الفعل املضارع يف األفعال الثالثة
التي استعملتها ،حتى يؤكد هذا الزمن استمرارية الظاهرة وتكراريتها .ولذلك نجد أن اهلجرة يف الرواية هجرة
مؤذنة هي األخرى بشتاء اجتامعي ،مل نتعرف إىل برده املثري للقشعريرة واحلزن إلاّ يف اإلقالع عكس الزمن .هذا
االستهالل الذي استطاعت الكاتبة أن تكثّف فيه موضوعها كله بشكل رمزي ،استطاع أن يرتفع بالعمل إىل
 32للمزيد من التفاصيل حول طبيعة الرواية كنص ديمقراطي عقالين ،راجع عىل سبيل املثال:

George Lukacs, Theory of the Novel, (originally Published as Theorie des Roman: Ein Geschichtsphilosophischer
Versuch uber die Formen der Grossen Epik, 1920, trans. Anna Bostock (London: Merlin Press, 1971); Ian Watt, The
Rise of the Novel (London: Chatto & Windus, 1957); Rene Girard, Monsonge Romantique et Verite Romanisque, 1961,
trans. as Deceit, Desire and the Novel, by Yvonne Freccero (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1965); M. M.
Bakhtin, The Dialogic Imagination, trans. Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981), and Edward Said,
Beginnings: Intenstion and Method (New York: Columbia University Press, 1975).
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مستوى االستعارة األدبية القادرة عىل اخرتاق حجب الزمن ،وعىل تلخيص وضع إنساين متكرر خارج إطار
اللحظة الزمنية التي تتناوهلا الرواية ،وخارج حدود الواقع اجلغرايف الذي تصدر عنه.
تبدأ الرواية يف النهوض من نثار الذكريات التي تستعيدها منى ،الراوية /البطلة /الذات القروية املغايرة ،وقد
عادت إىل القرية بعد سنوات لتقرأ طقوس احلياة اليومية فيها ،واندغمت يف تفاصيل املكان وأكسبته مذاقه اخلاص
وشخصيته املتميزة .ولتذكر صديقتها مرسال وقصتها الشجية مع راجي ،التي تسجل براءة احلب املستحيل يف
هذا املناخ املثقل بالتواريخ والقيود ومقادير اهلجران الذي ال را ّد له ،وأنجيلينا ،ساعة القرية العجوز التي تسجل
عرافة دلفى اليونانية املصنوعة من
كر الزمن ،وحنة ،عجوز القرية ومستودع حكمتها وأرسارها ،أو باألحرى ّ
ّ
أديم القرية ومن تصوراهتا املتميزة للمقادير .أما مريم وحكايتها املأساوية مع فواز ،فإهنا تنتهي بالقتل واجلنون،
خيارا ،وسمعان الذي ترك القرية
ونجية ،عاهرة الضيعة التي حكم عليها القدر بالتعهر من دون أن يرتك هلا
ً
شوهتها اهلجرة فعادت تتلمس شي ًئا من
ثم عاد وقد ّ
بدل اسمه إىل سايمون ،وما أدراك ما سايمون ،شخصية ّ
شوهت ليىل معها ،وقضت عىل كل أمل هلا يف التحقق .ثم نجال وقصة
أصالتها القديمة ،فام كان منها إال أن ّ
حبها املستحيل لكامل ،الذي ال ينتمي إىل طائفة دينية أخرى غري تلك التي تنتمي إليها ،وإنام إىل مذهب مغاير
من الطائفة نفسها ،ومع ذلك كان احلب ً
حماال ،ال أمل له إال القتل عىل أيدي األشقاء وأبناء العم .إننا هنا بإزاء
احلدود التي تقام بالدم ،ويسفك عىل إقامتها دم مستمر .هذه القصص والشخصيات تطل كلها من خالل تذاكر
الكاتبة /الراوية /الذات املغايرة /منى لقصة صديقتها مرسال التي تبدو كبندول الساعة الذي جيلب معه كل
مرة قصة جديدة ،وكأن قصة مرسال هي املعادل الروائي ألمثولة التمهيد الرمزية وجلناية عملية اهلجرة الدائمة
عىل مسرية احلياة يف القرية .ومن خالل هذه القصص والشخصيات التي تتداخل مصائرها وترتاكب قصصها،
تنسج الكاتبة /الراوية شبكة الرغبات اجلمعية املحبطة التي تردد فيها الشخصيات أحلان بعضها ً
بعضا ،فيعزف
لنا فواز املجنون نغمة أخرى عىل ما جرى لراجي الـ "متأمرك" ،وحتكي لنا قصة مرسال تنويعها اجلديد عىل قصة
وتقدم لنا قصة نجال صورة مغايرة ملأساة مرسال .وتبلور لنا املدينة التي تتشوف الراوية إىل الرحيل
أم سليمّ .
إليها صورة حملية للمهجر الذي يبدو يف هذه الرواية بمنزلة القدر أو اللعنة التي ال فكاك منها .بالصورة التي
برمته ،وليس فقط الوضع اللبناين الذي
تتحول معها طيور أيلول إىل أمثولة روائية راقية للوضع العريب املعارص ّ
اكتسبت من التصاقها بتفاصيله خصوصيتها ومصداقيتها.
إذا كانت ٌّ
كل من طواحني بريوت وطيور أيلول تكشف لنا عن احلدود التي تقيمها القبلية والطائفية يف لبنان بني
املواطنني ومدى ّ
وتنبه إىل فظاعة إقامة تلك احلدود وعبء تكريسها بالدم عىل اإلنسان،
جتذرمها بالعنف والدمّ ،
فإن هذا مل يمنع الرواية اللبنانية من العودة إىل هذا املايض الذي سبق احلرب ،ولكن بعد اندالعها ،أو من منظور
اندالعها نفسه .فرواية إلياس خوري جممع األرسار ( ((3()1994من أكثر روايات احلرب األهلية اللبنانية بحثًّا
يف الواقع الذي استبق احلرب ،وآليات توليده هلا .صحيح أن ُجل رواياته ،من اجلبل الصغري ( )1977وأبواب
املدينة ( )1981والوجوه البيضاء ( )1982إىل رحلة غاندي الصغري ( )1989ومملكة الغرباء ( )1993ورائحة
الصابون ( )2000ويالو ( ،)2002وحتى كأهنا نائمة ( )2007وسينالكول ( ،)2012مهمومة باحلرب
األهلية ،بحوادثها وترسباهتا يف الواقع اللبناين ،وبصامهتا التي ال ّمتحي من إنسانه وسياساته ،لكن جممع األرسار
هي رواية العودة الدائمة إىل أسباب تلك احلرب وجذورها ،وهي العودة التي منحت الرواية بنيتها الرسدية
 34إلياس خوري ،جممع األرسار (بريوت :دار اآلداب.)1994 ،
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املتميزة؛ فهي رواية العودة الدائمة للبدايات ،أو باألحرى اقرتاح عدد كبري من البدايات ،وهو بالتحديد أربع
عرشة بداية ،هي مفاصل هذه الرواية الزمنية ،وتواريخ الواقع اللبناين الذي تصدر عنه.

تأثريا ونفا ًذا بعد
يعي إلياس خوري أن للشكل حمتواه ،وأن حمتوى الشكل الروائي هو أكثر األدوات املتاحة له ً
اللغة .وهلذا ،فهو مولع بالتجريب فيه ،وقد آتت هذه التجربة ثامرها فأسبغت عىل النص كله هذا املناخ الذي
حييله إىل متاهة من البدايات املرجأة التي تلغي ٌّ
كل منها األخرى ،وتتصارع معها يف جدل مستمر من أجل
جتسد لنا اجلدل بني خطابات هذا الواقع
املصداقية ،واملرشوعية ،وإعادة الرتاتب ،وكأن البنية الروائية نفسها ّ
املتصارعة واملتشابكة .لكن هذه املتاهة النصية املرتعة بالقصص املتقاطعة ،والتواريخ املتداخلة ،واإلحاالت
التناصية املتباينة ،ليست خالية كلية من املنطق أو النسقية كام تريد عنارصها التكرارية أن تومهنا ،بل ختضع ملنطق
ُ
توقف الفصلني األخريين من الرواية عن استخدام الزمة «بدأت احلكاية هكذا»
صارم يكشف عن حقيقة بنيته
وحتول هذان الفصالن األخريان إىل نوع مغاير من الرسد الذي
التي تكررت يف الفصول األربعة عرش السابقةّ .
تتكون من دورتنيٌّ ،
كل منهام
هيتم بالتوضيح والتعليق ،بصورة جتعل البنية الروائية ذات طبيعة دائرية ،حيث ّ
سبعة فصول «أسبوع روائي» وتعليق ،وإن كان يف هذا التفسري نوع من إسباغ املنطق اهلنديس الصارم عىل بنية
تسعى جاهدة للتملص من كل منطق ،فهل ثمة منطق للعنف اللبناين؟

حتاول الرواية أن تنسج لنا غابة من العالقات بني الشخصيات تناظر غابة احلكايات والبدايات املتداخلة التي
جتسد لنا ثراء العامل اللبناين وتعقيده .وتطرح مفهوم البداية كنقطة دينامية متحولة ،وتنطلق من مصادرة أساسية
أبديا ،أي
هي أن كل نقطة يف الرسد تصلح كبداية ،وأن البداية هي جوهر املرشوع الرسدي نفسه ،باعتباره بد ًءا ًّ
مستمرا؛ فلعبة الزمن يف هذه الرواية ال تبغي تأسيس تسلسله ،بل اإلجهاز عىل هذا التسلسل وحتويله إىل
قصا
ًّ
ً
متاهة زمنية يتخبط فيها القارئ برغم منطقيتها البادية ،ليعود باستمرار إىل زمن البداية /النهاية ،زمن اندالع
احلرب األهلية اللبنانية عام  ،1976وموت البطل الذي مات معه لبنان القديم التي تقدم الرواية مرثيته ،وجممع
أرساره ومرساته يف وقت واحد .وزمن احلرب ،عام  ،1976الذي اختارته الرواية ميقاتًا لفصلها األول وجعلته
عمته سارة -هو ما جيعل الرواية قصة ما مات يف لبنان باندالع تلك
زمن املوت -موت إبراهيم بعد موت ّ
فعليا رواية احلرب؛ فمحاولتها فهم زمن
احلرب ،بالرغم من أهنا
ًّ
ظاهريا ليست رواية عن احلرب ،وذلك ألهنا ًّ
هذه احلرب حتيلها باستمرار إىل زمن حرب أخرى دارت عام  ،1948وهو زمن حموري بالنسبة إىل شخصيتها
الرئيسة الثانية حنا السلامن ،بالرغم من أن الرواية ال تتناول ،كام ذكرتًّ ،أيا من احلربني ،ولكنها مشغولة
بالزمنني .ويتجىل هذا االنشغال منذ فصلها األول الذي يذكر الزمنني والتارخيني ،ويفسح لبقية النص فرصة
نسج شبكته املراوغة القتناص ما يريد اقتناصه منهام.
لكن النص يذكر أزمنة وتواريخ أخرى ،بعضها حقيقي ،كالربط بني سنة ميالد حنا ( )1920وإعالن اجلنرال
غورو تأسيس دولة لبنان ،والربط بني مذابح عام  1860ونزوح أرسة نصار ،وهي تواريخ هلا دالالهتا املزدوجة
نصية بارزة يف مسرية الرواية الدرامية ،وبعضها اآلخر ختيييل
كتواريخ دالة يف مسرية لبنان السياسية ،وعالمات ّ
كتواريخ يعقوب «سانتياغو» نصار يف رواية غابرييل غارسيا ماركيز وقائع موت معلن ومقتله املعلن للجميع ما
عداه .وهناك زمن احلرب األهلية عام  ،1958وأزمنة قديمة ،تعود بنا إىل ما قبل عام  ،1860وكيف اختلطت
التواريخ احلقيقية يف هذه الرواية باخليال .وتربط هذه التواريخ كلها هبذه احلكاية الدالة عىل أمراء اخلليج
املزيفني ،وهي من احلكايات املهمة والفاعلة يف النص ،خاصة أن الرواية حترص عىل اإلشارة إىل وثائقيتها من
خالل هذا التوثيق الصحايف والتواريخ ،وليس اًّ
مهم أن يكون هذا التوثيق دقيقًا ،ألن الوثائقية هنا اسرتاتيجيا
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نصية يف املحل األول .كام حترص الرواية عىل إثبات زيف هؤالء األمراء« :من هو هذا األمري؟ ليس من املؤكد
ّ
أمريا .بل يكفي أن يكون ً
أمريا .وحكاية الكولونيا
يسميه الناس ً
أنه كان ً
شيخا ،ورائحة الكولونيا تفوح منه ،كي ّ
محانا ،كام أسامهم الناس ،كانوا ُيكثرون من تعطري وجوههم وأجسامهم بالكولونيا كي خيفوا
طريفة ،ألن أمراء ّ
(((3
رائحة النفط ،بينام كان الناس «يبحثون فيهم عن تلك الرائحة التي حياولون إخفاءها» .

لكن استقصاء التواريخ القديمة التي ال يمكن فهم احلرب من دوهنا ،غري تصوير ما يدور يف أثناء هذه احلرب،
وما جيري فيها من كوابيس .ورواية رشيد الضعيف فسحة مستهدفة بني النعاس والنوم ( ((3()1986هي من
ً
معادال هلذا الكابوس
الروايات القليلة التي تدخل بنا يف دهاليز هذا الكابوس ،بأن جتعل بنيتها الروائية نفسها
الرهيب الذي حط عىل الواقع اللبناين منذ منتصف السبعينيات .بل إن ُجل رواياته التالية ،من غفلة الرتاب
( )1991وناحية الرباءة ( )1997وحتى إنيس السيارة ( )2002وأوكي مع السالمة ( )2008وتبليط البحر
( )2011هي جتليات خمتلفة للسعي إىل حتويل البنية الروائية إىل معادل للحياة يف ظل هذا الكابوس اللبناين
الذي بدأ بالتخ ّلق إبان احلرب األهلية .وسوف نتناول هنا رواية فسحة ...بيشء من التفصيل ،ألن التمكن
من حتويل البنية الروائية ذاهتا إىل معادل لتلك احلالة اإلنسانية /الالإنسانية الغريبة هو الذي يمنح هذا العمل
وتفرده؛ إذ ليس يف استطاعة البنية الروائية التقليدية ،وال احلوادث التي تتعاقب يف تتابع
الروائي اجلميل ّ
متيزه ّ
جتسد لنا هذا الواقع الذي سيطر عليه غياب
منطقي ال وجود له يف الواقع الذي تصدر عنه هذه الرواية ،أن ّ
املنطق ،واستحال فيه التتابع إىل سلسلة من احلوادث التي ال يمكن الربط بينها بأي شكل منطقي أو معقول،
نوعا
واسترشى فيه العنف حتى فقد كل معنى واستحال إىل عنف عبثي غريب .وأصبح القتل عىل اهلوية فيه ً
من املنطق الالمنطقي الذي يتعلق اجلميع بأذياله البالية .وصار الوصول إىل اهلدنة ووقف إطالق النار إيذانًا
بانتهاكهام واندالع نريان احلرب املجنونة من جديد.

هذا العامل الذي عصفت حوادثه بجميع املواضعات التقليدية وأخذ إنسانه يبحث للحياة فيه عن منطق من نوع
جديد يستطيع أن يتعايش معه ،وأن يفهم به ما يدور حتى يواصل اجللد واحلياة يف هذا العامل الذي تتواصل
فيه قعقعات االهنيار ألكثر من سبعة عرش عا ًما من دون أن ينتهي بالدمار كلية ،ال يمكن للروائي أن يبلور لنا
ما يدور فيه أو أن يأرس لنا أهم مالحمه املميزة يف أي بناء روائي تقليدي ،ألن البنية الروائية التقليدية تنطوي يف
شكلها نفسه عىل حمتوى مناقض ألسس هذا املجتمع األولية؛ فهي بنية ذات طبيعة استقرارية ،وينطوي متاسكها
ومنطقها نفسه عىل افرتاض متاسك العامل الذي تعكسه ومنطقيته .كام أن الثبات النسبي لكل مكوناهتا ،من اللغة
نوعا آخر من ثبات العامل واليقني بصالبته ،وأهم من هذا كله بإمكانية فهمه
والشخصيات والفضاء ،جيسد ً
وعقلنته .لكن عامل احلرب األهلية اللبنانية عامل يستعيص بداءة عىل مجيع حماوالت الفهم والعقلنة؛ فمن ذا الذي
يستطيع أن يعقلن لنا منطق القتل عىل اهلوية ،وأن يقنعنا هبذا املنطق العبثي من دون أن ينهار منطقه بمجرد أن
يبدأ ،ال من خالل تناقضات هذا املنطق الداخلية فحسب ،بل وبرصاصة قناص يقتل هو اآلخر عىل اهلوية،
ولكن تصوره للهوية املقتولة واهلوية القاتلة مناقض لتصور ذلك الذي يمنطق لنا األمر؟
وهلذا ،كان البد أن يبدأ أدب احلرب األهلية اللبنانية باخلروج عىل مواضعات البنية القصصية التقليدية ،حتى
جيسد من خالل خروجه هذا خروج املجتمع كله عىل كل منطق وعىل كل ُعرف .وهذا هو ما تفعله رواية
رشيد الضعيف املهمة تلك منذ صفحاهتا األوىل؛ فقد أدرك الكاتب أن أول أسئلة الرواية البد أن تبدأ بسؤال
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البداية ،وأن البداية هي العنرص األسايس واملحدد ألي عمل ألهنا تنطوي عىل الكثري من مصادراته األساسية،

كام برهن عىل ذلك إدوارد سعيد يف دراسته املهمة عن البدايات .ومن هنا كانت بداية الرواية امللتبسة أوىل
عالمات االلتباس الذي سيشمل يف طواياه كل يشء ،من الشخصية الرئيسة ،إىل الشخصيات الثانوية التي

رسعان ما جعلتها فوىض احلرب وعصفها بكل أنواع الرتاتبات الطبقية واالجتامعية والطائفية شخصيات
رئيسة ،إىل احلوادث العاصفة املشوشة املختلطة ،إىل الزمن الذي ال يمكن أن خيضع لقوانني التتابع بأي حال

من األحوال .وقد بدأ هذا االلتباس حتى قبل البداية الروائية ،ألن عنوان الرواية ذاته ،فسحة مستهدفة بني

النعاس والنوم ،ينطوي عىل نوع من االلتباس الظاهري ،ويشري يف الوقت نفسه إىل مجاليات العمل اجلديدة
املتعمد بني حريف الفاء والسني يف الكلمتني األوليني ،وحروف الفاء والسني والنون
التي تعتمد عىل هذا التكرار
ّ
يف الكلمتني األخريني .هذا اللعب اجلاميل عىل تكرار احلروف هو التمهيد األول للعب املنطقي عىل ازدواجية
البداية ،أو تعدديتها؛ فام إن تبدأ الرواية وتتقدم يف قراءهتا حتى الصفحة الثالثة ،حتى جتد نفسك بعد منتصفها

مطبعيا يف األمر ،وأن الطابع قد
أمام البداية من جديد ،إىل حد أن القارئ قد يتصور أول وهلة أن ثمة خطأ
ً
أعاد طبع الصفحتني األوليني مرتني ،لكن ما إن يتقدم يف قراءة البداية الثانية حتى جيد أن هناك اختالفات
صغرية ،وأن الكاتب يدفعه منذ الصفحات األوىل مع بطله يف متاهة هذا العامل الذي ال يمكن أن تعقله .فالبداية

يقني ،وتكرار البداية فيه إرجاء مستمر لليقني ،وتعليق احلادث ،ورجوع عن كابوسه إىل البداية مرة أخرى،
واالنطالق يف مسار مغاير عله ِ
يعد بعامل أكثر عقالنية ،فيكشف املسار اجلديد عن كابوس جديد ،ينكص عنه
الراوي إىل البداية ..وهكذا دواليك .وال تكتفي الرواية هبذا اإلرجاء املبدئي لليقني ،وإنام حتيله ً
أيضا إىل مد

صفحاهتا إىل وضع دائم وحالة مقيمة من خالل رواية الكثري من جزئيات النص الروائي مرات عدة ،وبشكل

خمتلف كل مرة ،حيث هناك عنارص تتكرر كام هي دونام تغيري ،وأخرى تتباين بشكل جذري مع مثيلتها التي
حلت مكاهنا ،بصورة حيول معها النص فسحته النصية إىل نوع من املتاهة املعرفية الشائقة التي تلتبس فيها عىل

القارئ التفاصيل ،ويتبدد أي أمل يف اليقني.

إن موضوع الرواية األساس هو التباس اهلوية يف عامل يزعم أساطني احلرب األهلية فيه أهنم واثقون من هويتهم
إىل حد إقامة حواجز اخلطف عىل اهلوية ،بل والقتل عىل اهلوية .وأول ما يفرضه هذا االلتباس األساس يف اهلوية

هو أن يتسم احلادث نفسه بقدر كبري من السيولة ،بحيث ال يصبح يف إمكان القارئ أو الشخصية الروائية عىل

السواء بلورة أي نوع من الروايس الثابتة .وهلذا ،كانت براعة الكاتب يف اختيار تلك اللحظات الفاصلة بني
النعاس والنوم ليجعل فسحتها القصرية كلحظة ،الطويلة كاألبدية ،هي زمنه الروائي اجلديد؛ زمن ممطوط

رسختها كتابات احلداثة
وممدود وأملس وعار من كل مالمح ،وال ينتمي إىل اسرتاتيجيات تذويب الزمن التي ّ
القصصية ،ألن تلك االسرتاتيجيات تتعامل مع زمن واضح أو أزمنة جلية تعيد ترتيب تعاقبها حسب س ّلم
أولوياهتا اجلديدة التي ال تعبأ باألولويات التعاقبية ،بينام نحن هنا يف عامل الكابوس الذي ال ينتظر دخول اإلنسان

خاصا
يف النوم كي هيجم عليه وإنام يستبقيه يف تلك الفسحة املستهدفة بني النعاس والنوم ،ويؤسس بذلك ً
نوعا ً
من الزمن الكابويس الذي يتمدد فيه الواقع يف تلك الفسحة الغريبة القصرية بني النعاس والنوم ،حيث يودع

اإلنسان عامل العقل من دون أن يبارحه كلية ،ويستعد للدخول يف عامل األحالم من دون أن يعرف ما إذا كانت
أضغاثها تنتمي إىل الوهم أم إىل احلقيقة .أليس هذا هو املعادل احلقيقي للوضع اللبناين امللتبس؟
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اإلنسان ،كام تكشف لنا رواية أخرى لرشيد الضعيف هي تقنيات البؤس ( ،((3()1989يعاين ،بسبب احلرب،
وتسجل عربها تقنياته التي تستل
تصورها الرواية يف حوادثها الظاهرية،
َ
ّ
املوت يف احلياة؛ فتجربة البؤس التي ّ
النضارة من طقوس حياة البطل اليومية ،حتى ترتكه شبه ميت وحماصرَ يف مصعد ُقطعت عنه الكهرباء ،تناظرها
النص ونضارته التي تتجىل عرب تلك احليدة الوصفية املتأنية اهلادئة التي
وتناقضها يف الوقت نفسه صالبة النسيج يّ
تؤسس بعنايتها الفائقة بالتفاصيل الدقيقة كتابة إيقاعية جديدة .ينبع إيقاعها اهلادئ البسيط من جمافاهتا للبالغة
التقليدية ،وتأسيسها لشعريتها احلديثة ،ومن ختليص الكتابة من أي أثر للنهنهات االنفعالية ،أو امليلودرامات
الفجائعية ،أو البطوالت املزعومة ،ومن إمعاهنا يف السيطرة عىل اإليقاع ،ليصل اإليقاع اهلادئ املحايد إىل أقصاه،
ويصبح نقيض احلرب وقد وصل إىل منتهاه التعبريي ،واختبار املفردات بدقة توشك أن تكون دقة خمتربية ذات
توجه علمي صارم ،ال املفردات اللغوية وحدها ،وإنام مفردات احلدث ،وجزئيات البنية الزمنية ،ودقائق حوافز
ّ
الشخصية ،وتفاصيل دوافع البنية الرسدية ذاهتا .وتكتسب الكتابة فيها نضارهتا من جمافاة اخلطاب السيايس
والتخلص منه كلية ،ومن طرح جسد الواقع احلي واملتعينّ عىل مد النص كله ،وكأنه مطروح عىل مائدة الترشيح
املعميل ،بصورة يغيب معها كلية أي تأويل سيايس أو تبسيطي ملا جرى.
وتتحول جتربة احلياة البائسة املتقشفة التي اختزلتها احلرب إىل أساسياهتا الرضورية ،بل واحلتمية التي ال تتحقق
هبا إال احلياة يف حدها األدنى ،أو ما أود أن أدعوه درجة صفر احلياة ،تتحول بقدرة التعبري الرسدي اهلادئ
التنسك يف حمراب
واحليادي الذي برتت منه مجيع الزوائد العاطفية والتعليقات والرشوح التفسريية ،إىل نوع من ّ
الفن اجلديد ،والزهد يف عرض الكتابة الزائلة ،بصورة تنبثق معها معامل شعرية جديدة ال يمل القارئ من استعادة
قراءهتا مرات عدة؛ فالكتابة يف هذه الرواية اجلميلة هي من ذلك النوع الذي يعود بالكتابة إىل مهد التعبري الفني
الذي يؤسس فيه النص أسطورته اجلديدة ،من دون أن يزعم أن له أي ُبعد أسطوري ،ألن تأسيس هذه البنية
ذات الطبيعة األسطورية يف النص مرادف لتأسيس الوعي النيص اجلديد بأولية األشياء واألحداث اليومية
الصغرية عىل املقوالت واملفاهيم والقضايا اإلنسانية الكربى .وال يعني هذا بأي حال من األحوال أننا بإزاء
نص غفل عن املقوالت واملفاهيم والقضايا اإلنسانية الكربى ،بل نحن أمام نص يعبرّ عن مفاهيمه وقضاياه
جذريا لطرائق التعبري القديمة ،تثري هذه املفاهيم وتكسبها أعام ًقا جديدة.
بطريقة جديدة كلية ،ومغايرة
ًّ
جتسد لنا أيام بطلها هاشم ،سمي جد العرب األول ،هبدير اليقظة" :هدير املو ّلدات الكهربائية
تبدأ الرواية التي ّ
(((3
املوضوعة عىل األرصفة يف اخلارج أيقظه" ؛ يقظة استثارهتا املو ّلدات الكهربائية وهديرها الذي ينوب عن
هدير احلرب وعنفواهنا الباعث لليقظة ،ولكنها ليست اليقظة /احلياة ،وإنام هي أقرب إىل اليقظة /املوت،
ألن النوم ،وهو امليتة الصغرى عند املتصوفة ،يفسح مكانه للحياة التي استحالت يف هذا النص الروائي إىل
امليتة الكربى ،ألهنا اليقظة /املوت أو امليتة /احلياة .ويقظة البداية ،يف الوقت نفسه ،هي اليقظة /امليالد ،وإن
كان امليالد الذي تقدمه لنا الرواية هو امليالد املقلوب الذي تتأسس به طقوس احلياة /املوت .فجدل احلياة/
املوت هو اجلدل الذي اختارت الرواية أن تبلور لنا من خالله تقنيات البؤس ،وأن تصوغ عربه كيف استحالت
التشبث املميت باحلياة،
جتليا ملدى فداحة
طقوس احلياة إىل رديف لطقوس املوت ،وإن كانت يف الوقت نفسه ًّ
ّ
والتعايش مع تقنيات البؤس .وحتى ترهف الرواية وعي القارئ بتقنيات البؤس التي حتيل احلياة إىل كابوس
 37رشيد الضعيف ،تقنيات البؤس (بريوت :خمتارات.)1989 ،
 38الضعيف ،تقنيات ،ص .5
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النصية ذاهتا عىل هذا اجلدل
مستمر ،ال مناص من التعايش معه وأ ْلفته ،تستخدم اسرتاتيجيا رسدية تنطوي ب ْنيتها ّ
املستمر بني احلياة واملوت ،بني الوجود وفقدان الكينونة ،وهي قص النص كله من خالل الراوي املتامهي مع
معا مها أوفق أساليب التعبري عن حالة احلياة يف
البطل هاشم واملراقب له يف آن ،ألن هذا التامهي واالنفصال ً
املوت ،أو احلياة التي تع ّلق املوت باستمرار حتى تقتنص منه الوجود.
وال بد قبل االنتهاء من احلديث عن جتليات احلرب اللبنانية يف الرواية أن نشري إىل أمهية مسامهة املرأة اللبنانية يف
املهمة حول
هذا املجال ،وختليقها رواية جديدة موازية ومكملة لتلك التي كتبها الرجال .وتبدأ روايات املرأة ّ
احلرب األهلية اللبنانية برواية حنان الشيخ حكاية زهرة ( ،((3()1980وهي الرواية التي حاولت أن تطرح
زهرة كمعادل للتجربة اللبنانية األوسع التي متتد من جتربة احلزب السوري القومي االجتامعي ،إىل اهلجرة
إىل أفريقيا ،إىل بحث املرأة املستمر عن ذاهتا وحريتها ،إىل اختفاء الطفح اجللدي من وجهها بعدما ظهر عىل
وجه الواقع اللبناين باندالع احلرب .ولكن الرواية تنتهي بقتل القناص هلا هي وجنينها منه .ثم تكتمل دورهتا
برواية إيامن محيدان يونس باء مثل بيت مثل بريوت ( ((4()1997التي تنتقم فيها املرأة من القناص ،فتقتله ،وإن
ملتبسا ،فال نعرف ما إذا كان القناص أم الطبيب حممد الذي
قررت االحتفاظ بجنينها الذي ترتك الرواية أباه
ً
مكملة لألخرى من دون قصد،
قتله القناص .لكن قبل احلديث عن أي من الروايتني وجدلية إن إحدامها ّ
البد لنا من التعريج عىل رواية إتيل عدنان الست ماري روز( .((4بالرغم من أن هذه الرواية ُكتبت ً
أصال باللغة
الفرنسية ،فإن الرؤية التي تنطوي عليها جتعلها أقرب إىل رواية احلرب األهلية اللبنانية العربية منها إىل أي نص
مكتوب بالفرنسية ،ألهنا ،مثل رواية إلياس خوري ،هتتم باستقصاء البنية االجتامعية والنفسية التي أنجبت
العنف اللبناين ،وجت ّلت يف أبشع صورها بعد اندالع احلرب .فالرواية تنقسم إىل قسمني ،أو باألحرى إىل زمنني،
تدعو أوهلام «الزمن األول :مليون عصفور» وثانيهام «الزمن الثاين :ماري روز» .وخيتلف الرسد من حيث بنيته
ومنظوره من قسم إىل آخر ،كام تنهض الصلة بني القسمني عىل اجلدل واحلوار أكثر ّمما تنهض عىل التتابع ،وإن
ً
وفاعال ،ولكنه التتابع الذي يثري التفكري ،ويتطلب اجلدل أكثر من ذلك الذي
كان التتابع بني القسمني موجو ًدا
ينهض عىل التعاقب والرتاكم.
وتطرح الرواية يقني ماري روز بام تعمله من مساعدة للمستضعفني والعجزة ،ومن تأييد للفلسطينيني الذين
أحبت أحدهم ،وهو طبيب فلسطيني التقته يف جنازة الشهيد غسان كنفاين الذي قتله املوساد الصهيوين ،وتزوجته
ّ
يف السنوات السبع األخرية من حياهتا ،يف مواجهة هذه املجموعة اللبنانية الـ «متأوربة» ،ويف مواجهة يقني أبونا
إلياس الديني الكاذب الذي يكرسه خلدمة احلرب والتعصب الديني البغيض .وال يدرك أبونا إلياس أنه بسامحه
بانتهاك املسيح هبذه الطريقة الفظة قد انتهك بنفسه جوهر املسيحية ،ألن املسيح الذي يتحدث عنه يف غرفة
التعذيب التي أهنت حياة ماري روز ليس مسيح الرمحة واملحبة ،ولكنه أمري عشائري يطل عىل مملكة اخلراب؛
فاملسيح احلقيقي ال يوجد إال عندما يقوم أحدهم ويدافع عن الغريب ضد أخيه .املسيح هو جتليّ الرباءة ،هو
التجسيد احلي لصورة ماري روز التي آثرت الدفاع عن الفلسطيني ضد أهلها من املسيحيني املزيفني.
فإذا عدنا إىل رواية باء مثل بيت مثل بريوت ،سنجد أهنا تطرح بقوة منظور املرأة يف احلرب األهلية اللبنانية،
 39حنان الشيخ ،حكاية زهرة (بريوت :دار اآلداب.)1980 ،
 40إيامن محيدان يونس ،باء مثل بيت مثل بريوت (بريوت :املسار.)1997 ،
 41إتيل عدنان ،الست ماري روز ،سلسلة آفاق الكتابة (القاهرة :هيئة قصور الثقافة.)2000 ،
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معا ،كام يقول العنوان ،باعتبار البيت مكان املرأة األثري ،واستعارة للوطن
وعالقة هذه املرأة بالبيت وببريوت ً
جتسد لنا عبء احلرب عىل املرأة اللبنانية وما فعلته فيها فحسب،
يف وقت واحد ،ال ألن كاتبتها امرأة هتتم بأن ّ
وإنام ألن الرواية وضعت املرأة ً
أيضا يف مركز الرسد ،وقدمت العامل الروائي كله من خالل شخصياهتا النسائية
ً
روائيا ملا فعلته احلرب يف املرأة اللبنانية،
معادال
األساسية األربع ،واستخدمت بنية رسدية نجحت يف أن ختلق
ًّ
ووقع حوادثها عىل حياهتا اليومية والنفسية عىل السواء .وتطرح الرواية كذلك مشكلة احلدود ،الطائفية منها
واجلغرافية ،وفداحة تأثريها يف الشخصيات يف عاملنا العريب املنكوب يف هذا الزمن الرديء؛ فالرواية تقدم لنا
عاملها الرسدي ولبنان احلرب األهلية من خالل شخصياهتا األربع ليليان ووردة وكاميليا ومهى .وقد عرفت
الرواية العربية هذه البنية الروائية يف كثري من األعامل ،لكن استخدام إيامن محيدان يونس األصوات النسائية
يسعى إىل جتسيد عبء عزلة املرأة وما تفرضه احلرب عليها من حصار من ناحية ،وإىل تقديم صورة مصغَّ رة
يسكن يف بيت واحد هو لبنان كله ،ألن بنية األصوات النسائية األربعة املعزولة
من خالل هؤالء النسوة اللوايت
ّ
بعضها عن بعض ليست بنية تراكم أو جدل حتكمه حبكة روائية واضحة ،وإنام هي بنية تعتمد عىل غياب
احلبكة الروائية ،وإن عزلة هذه األصوات وانفراد كل مها برسد قصتها مها وجه من وجوه العزلة التي تفرضها
احلرب عىل اإلنسان ،وتؤدي إىل اغرتابه حتى وهو اليزال يف بيته األثري ومدينته األصلية ،وهي جتسيد للحدود
احلقيقية واملصطنعة التي تقيمها احلرب بني البرش ،حتى الذين يسكنون يف بناية واحدة ،بصورة حتيل النص
إىل معادل حلالة العزلة التي وجدت فيها املرأة اللبنانية نفسها يف أثناء احلرب ،وقد تقطعت وشائج عالقاهتا
األرسية والنسوية عىل السواء ،ووجدت نفسها يف مجيع احلاالت عىل حافة اليأس أو اهلرب أو اجلنون .ذلك ألن
متزق أوصاله وتفرض احلدود فيه حيثام مل تكن ثمة
الرواية تكشف لنا كيف تغيرّ احلرب من جغرافيا الوطنّ ،
حاجة إىل حدود من قبل ،وأهم من هذا كله كيف تبدد الوئام الداخيل للمجتمع ،وتطيح فسيفساءه التي كانت
عالمة ثرائه فتصبح باحلرب األهلية شارة فقره ،وأبرز أعراض جنونه .الرواية تقدم لنا من خالل كل شخصية
من شخصياهتا األربع ،التي تسيطر كل منها عىل قسم من الرسد ،كيف أن جحيم احلرب يؤثر يف كل شخصية
بطريقة مغايرة لتأثريه يف األخرى ،برغم محيمية العالقة بني هذه الشخصيات ،وحياهتا يف شقق خمتلفة يف بناية
واحدة؛ فلكل شخصية جحيمها اخلصويص ،أو طريقة احلرب الفريدة يف تدمري حياهتا العادية بطريقة خاصة
جتهز
هبذه الشخصية دون غريها .تأثري احلرب يف ليليان غري تأثريه يف صديقاهتا وجرياهنا .وتبدأ الرواية وليليان ّ
نفسها للهرب ،أو باألحرى للهجرة من رشور احلرب الرضوس التي فرضت عليها حصارها .وألن السفر هو
هاجس ليليان األول ،وشاغلها األساس ،فإهنا تُبقي جوازات السفر يف حقيبتها الصغرية التي تصحبها معها
دائماً إىل امللجأ حينام يبدأ القصف ،ألهنا ال تريد أن تفقدها ،فهي طوق النجاة الوحيد املتاح.
بعد ليليان نتعرف إىل وردة ،التي تسكن هي األخرى يف البناية عينها .وهي مثل ليليان تزوجت ً
رجال ليس من
قادرا عىل دخول لبنان ،وال عىل اصطحاب ابنتهام سارة التي حتتاج
طائفتها ،بل ليس من وطنها ،ومن هنا مل يعد ً
هي األخرى إىل ترصيح إقامة بالرغم من أن أمها لبنانية .وهذا ما يضعنا أمام نوع آخر من احلدود هي احلدود
الوطنية املصطنعة بني العرب؛ فإذا كانت ليليان قد عربت احلدود الطائفية ،عندما تزوجت طالل ،فإن وردة
قادرا عىل دخول لبنان« :يف املرة األخرية مل
عربت احلدود اجلغرافية املصطنعة عندما تزوجت رشاد ،الذي مل يعد ً
يستطع الدخول ،وأعيد من املطار إىل اخلليج» ،وهلذا أحكمت احلرب احلصار حوهلا ،وحرمتها زوجها ،وابنتها
قدر هلا أن تكرب بعيدً ا عنها ،وأصبحت "تتكلم بلهجة ذلك البلد ،كذلك تتكلم االنجليزية" وال تتكلم هلجة
التي ّ
أمها ،فتتضاعف بذلك احلدود التي حتول بينها وبني أمها .وقد انتهى املطاف برشاد ،وابنتهام سارة ،إىل اهلجرة
إىل أمريكا ،ومل يعد يف استطاعة وردة انتظار جميء ابنتها ،فقررت هي األخرى السفر إىل قربص ع ّلها حتصل عىل
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تأشرية تتيح هلا السفر إىل أمريكا لرتى ابنتها ،ولكن هيهات! فاألمر يتطلب رسالة كفالة من رشاد ورشاد ال
يبعث بالرسالة.
أما كاميليا ،املرأة الثالثة ،فإهنا ختتلف عن املرأتني ،ألهنا أكثر شخصيات هذه الرواية حيوية ومتر ًدا عىل املوت
املحيط هبا .مل تتزوج من الرجل اخلطأ ،بل مل تتزوج عىل اإلطالق .ومل تستسلم للحدود الطائفية أو حلدود
مجيعا ،وقررت أن ترتك الضيعة ،وتنتقل إىل
تدين أرسهتا ،وإنام متردت عليها ً
التقاليد واملواضعات بالرغم من ّ
نموذجا للمرأة اجلديدة التي
بريوت ،ثم من بريوت إىل لندن .نشأت يف بيت ليس فيه رجل ،وهذا ما جيعلها
ً
وجدهتا ،كي يعمل
عمتها ّ
تنشأ بعيدً ا عن قهر املواضعات األبوية؛ فقد هاجرت أرسهتا ،وتركتها وديعة بني يدي ّ
الزوجان ويثريان .ثم مات األب يف حادث سيارة يف األرجنتني ،وتزوجت األم من رشيكه يف معمل «اخلياطة»،
مسمى.
وظلت تؤجل العودة عا ًما بعد عام .ثم جاءت احلرب ،فكانت العلة التي ّ
أجلت عودهتا إىل أجل غري ّ
متاحا عادة ملن هم من خلفية ريفية
ومن هنا استمتعت كاميليا بقدر من التحرر من التقاليد واألعراف ليس ً
مثلها .أقامت يف البداية عالقة مع بيار املسيحي وهي غري مسيحية .ثم انخرطت يف تنظيم يساري ،بينام انضم
بيار إىل حزب الكتائب اليميني ،فوضعتهام احلرب يف مواجهة عبثية عىل جانبي االستقطاب السيايس.
وإذا انتقلنا إىل مهى سليامن ،املرأة الرابعة التي تسكن هي األخرى يف البناية نفسها ،وتقيم عندها ،نكتشف
حقيقة العالقة امللتبسة التي تقيمها كاميليا مع راينجر ،أو التي يفرضها بعنفه عليها ،ونكتشف كذلك مدى
رأسا عىل عقب وغيرّ هتا كلية .وإذا كانت كاميليا
حيوية كاميليا ومدى تأثريها يف اآلخرين؛ فقد قلبت حيا َة مهى ً
من أكثر شخصيات هذه الرواية حيوية ،فإن مهى أكثر شخصيات هذه الرواية الشيقة كثافة وتعقيدً ا .بقيت
فروا إىل الريف ،بل بقيت واهتمت بوردة
يف املدينة طوال احلرب ،ومل تغادر شقتها كام فعل الكثريون الذين ّ
يف حمنتها ،وكانت متيض ليايل الغارات معها يف شقتها .ومل تعرب مهى احلدود الطائفية مثل ليليان ،أو اجلغرافية
معا .وأقامت
مثل وردة ،ولكنها عربت احلدود االجتامعية داخل الطائفة الدرزية التي تنتمي إليها هي وحبيبها ً
ً
طويال يف انتظار أن ترىض أمه عن هذه العالقة
عالقة مجيلة مع غسان الذي يصغرها أعوا ًما عدة ،واستمرت زم ًنا
كي تتزوج من غسان .لكن األم مل ترض بسبب فارق السن بينهام ،إذ كانت مهى تكربه أعوا ًما عدة ،وهو أمر
ممجوج عند الدروز خاصة ،بسبب تركيزهم الشديد عىل فكرة اخلصوبة واستمرارية احلياة .ثم أصابت احلرب
هذه العالقة اجلميلة يف الصميم ،حينام أردت إحدى رصاصاهتا غسان ً
قتيال ،وأزالت بموته الضوء الذي كان
يمأل حياة مهى بالنور واحلياة .وقد جلب غسان عىل املستوى الرمزي يف الرواية إىل هذه املرأة اللبنانية الدرزية
حياة من نوع خاص ،ومل ُيعد ملهى بعد مقتله أي يشء يف هذه احلياة يستحق أن تعيش له .بقيت يف بيتها ،أو
شقتها السفلية  ،ال تبارحها ،بعدما تركت معظم العائالت احلي ،وبعد أن أصبح احلي حمفو ًفا باخلطر ،ومل يعد
يرتدد عليه أحد ما عدا كاميليا التي جاءت إليه للتصوير ،وصادقت من كان فيه من املقاتلني والقناصة .وأحدث
جذريا يف بيت مهى ويف حياهتا« :تغري بيتي ومل يتغري عنوانه»( ،((4كام تقول لنا ،وهذه عبارة متثّل
تغيريا
وجودها
ً
ًّ
االستعارة الروائية لتغري لبنان كله من دون أن يتغري عنوانه؛ تغري ً
التحول الذي أحدثه وجود
فعال بعد هذا
ّ
كاميليا فيه ،وتغري بتطور احلرب وسيطرة املقاتلني بقانون الغاب اجلديد عىل املكان.
إذا كانت رواية إيامن محيدان يونس قد انتقمت من القناص الذي قتل زهرة يف رواية حنان الشيخ ،فإن نجوى
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تقدم لنا قصة القناص الذي مل ُيقتل ،وما جرى له بعد أن وضعت احلرب أوزارها .فإذا كانت الرواية
بركات ّ
اللبنانية قد انشغلت طوال ربع القرن األخري باحلرب األهلية اللبنانية ،وسعت إىل كتابة سجلها الروائي،
والكشف عن حقائق الشخصية اللبنانية وتضارب توارخيها هي والواقع العريب عىل السواء ،فإهنا تبدأ اآلن مع
رواية نجوى بركات اجلديدة يا سالم( ،((4يف تناول قضايا السالم ومعاركه الرشسة التي ال تقل رضاوة  -كام
يتبدى لنا عرب صفحات هذه الرواية اجلميلة  -عن معارك احلرب ،وما أثخنت به الواقع اللبناين من جروح.
هذه إذن رواية عن احلرب ،ولكن بعد أن ّ
حطت احلرب أوزارها ،ومتخضت عماّ يدعونه السالم وإعادة اإلعامر.
وعمليا يف أتون احلرب ،ونضجت قسامهتا
واجتامعيا
نفسيا
تكونت
وتركت شخصيات الرواية الرئيسة التي ّ
ً
ً
ً
وتبلورت مالحمها عىل نريان آلياهتا املد ِّمرة ،يف حالة من الضياع وفقدان القدرة عىل التعامل مع الواقع اجلديد
ً
وأشكاال جديدة
الذي مل تنته فيه احلرب حقيقة ،وإنام تبدلت جتلياهتا ،وتغريت صورها ،واكتسبت معاركها صيغً ا
غري تلك التي أجادهتا شخصيات مرحلة احلرب السافرة .وهي صيغ ال تقل دموية عن األشكال القديمة ،بل قد
تتجاوزها رضاوة ووحشية ،ولكنها تبدو عىل السطح أقل قسوة وإيال ًما ألهنا توجع من دون أن جترح ،وتتعمد
القتل من دون إراقة الدماء .القتل اليومي الذي يدمر فيه اجلميع بعضهم ً
بعضا ،وكأن آليات التدمري أصبحت
هي آليات احلياة الوحيدة التي جييدها اللبناين الذي جترع دم أخيه اللبناين مخسة عرش عا ًما.
بل إن هذه الرواية تنتهي ،بعد أن تقدم لنا فنون القتل من دون إراقة الدماء وتعدد لنا صنوفه الدامية ،ومعظم
شخصياهتا مقتولة ومسؤولة عن قتل نفسها ،أو قتل غريها من أقرب الشخصيات إليها؛ فاألم تقتل ابنها،
واألخت تقتل أخاها ،واحلبيبة تقتل حبيبها ،وكأن جوهر أشد العالقات اإلنسانية محيمية يف لبنان اليوم قد أصبح
هو التدمري وال يشء سواه .الدمار القايس الرهيب هو النتيجة األساسية بل الوحيدة لعملية تأسيس احلدود من
جديد ،وهو املحور األسايس لكل سلوك الشخصيات يف هذه الرواية ،وهو املحرك األول لترصفاهتا ،والدافع
األسايس إىل استمرار حياهتا .فرواية يا سالم منذ عنواهنا ذاته هي رواية الدهشة إزاء هذا الدمار ،إذا ما قرأت
العنوان عىل أنه التعبري العامي الشائع الذي يعبرّ عن االستهجان والتعجب إزاء افتقاد البدهييات .وهي يف
الوقت نفسه رواية بطلتها سالم ،وقد استحالت أداة النداء التي تسبق اسمها إىل رصخة هلع واستغاثة ،البد أن
حيا ،والتزال هذه الرصخة ترتدد يف ذهن
أخاها وضحيتها قد رصخ هبا حينام هجمت عليه اجلرذان والتهمته ً
القارئ الذي يفرغ من الرواية عىل هذا اهلول الذي تتكشف عنه هنايتها الفاجعة.
وعىل هذا املستوى تصبح شخصية سالم هي مركز ثقل العمل الداليل ،وليس شخصية لقامن الذي يسيطر عىل
أغلب القص ،ويستأثر بنصيب األسد من منظوره ،بالرغم من استخدام الرسد البادي لضمري الغائب ،لكن
استخدام ضمري الغائب ال يعني أن منظور الرسد هو منظور الكاتب العليم ببواطن األمور ،فقد مىض عهد هذا
املنظور إىل غري رجعة ،كام ال يعني أن كل الشخصيات عنده سواء ،وإنام يتيح الفرصة لبعض الشخصيات لتقديم
العامل من منظورها وهي التزال تتسلح بالتخ ّفي وراء حياد القص بضمري الغائب .وتتحول هذه الشخصية
(سالم) بالتدريج ،وبسبب اختيار اسمها عنوانًا للنص ،إىل مناط عملية التأويل من ناحية ،ومركز عملية توليد
االستعارات من ناحية أخرى .لكن استئثار لقامن بمنظور القص يستهدف رواية العمل من منظور الذين كانوا
وقود احلرب وضحاياها يف أثناء استعارها ،وبعد أن حطت أوزارها عىل السواء .وازدواج الداللة يف العنوان
 وهو عتبة هذا النص األوىل  -هو الذي يطرح عىل املتلقّي ازدواج الداللة يف شخصية سالم نفسها ،وسعي 43نجوى بركات ،يا سالم (بريوت :دار اآلداب.)1999 ،
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حتولت إىل مرادف هلذه املرأة القبيحة التي تريد أن حتقق ذاهتا
الرواية إىل إحالتها إىل استعارة للبنان كله ،وقد ّ
وتشبع حاجاهتا وأهواءها بأي ثمن .أو كأن سالم هي الصورة التي جتسد لبنان الطالع من احلرب ،وقد حرمتها
احلرب املوءودة فرصتها الوحيدة يف الزواج من األبرص الذي مات ُ -قتل كام سنعرف يف هناية الرواية  -غيلة
قبل هناية احلرب ،ومات معه أملها يف اخلالص.
وهذا االزدواج ً
أيضا هو مدخلها إىل تعدد الدالالت التي تنطوي عليها بنيتها الروائية ،وهي تسعى بتؤدة
إىل الكشف عن تسلل آليات الدمار إىل أكثر العالقات اإلنسانية محيمية ،بصورة تؤكد معها شخصياهتا أن
مجيعا جروح
اجلروح التي تركتها سنوات احلرب فيها ،خاصة اجلروح غري املنظورة التي مل تلتئم بعدُ  ،قد نكأهتا ً
وفجرت ما التأم بعضها عليه من قيح .لكن علينا قبل استباق التحليل بالتأويالت االستعارية
الس ْلم املصميةّ ،
معا الرواية ذاهتا .وأقرتح عىل القارئ أن يبدأ القراءة بالتغايض عن االستهالل
لشخصية الرواية الرئيسة أن نقرأ ً
الوعظي الذي تفتتح به الرواية رسده ،وتسعى من خالله إىل صوغ نوع من األمثولة الساذجة حول بريوت
املدينة ،التي ما عادت تشبه نفسها ،وال تشبه مدنًا سواها ،وفقد أهلها عادة البكاء ،ألن هذه األمثولة الساذجة
قد تدفع القارئ إىل التساؤل :وأين هي املدينة التي التزال تشبه نفسها ،فكل املدن احلية تتغري وتتطور؟ أو أين
هي املدينة التي تشبه مدنًا سواها؟ أليس من أصالة أي مدينة أهنا ال تشبه مدنًا سواها؟

كثريا
أخريا ،إن اخلالصة التي يمكن أن نخرج هبا من قراءة هذه الروايات اللبنانية ،التي يمكن أن نضيف إليها ً
ً
من النصوص املهمة يف هذا املجال ،مثل نصوص هدى بركات أو بقية نصوص حنان الشيخ التي تناولت
احلرب ،هي أن الرواية اللبنانية التي كتبت جتربة احلرب يمكن اعتبارها الرصح القومي الوحيد للتجربة اللبنانية
ّ
بالتشظي واالحتفاء باحلدود واحلرص عىل تعزيزها ،حيث نكتشف من خالل متحيص إنتاج هذه
التي تتسم
ّ
كثريا بمسألة اهلوية امللتبسة ،بينام هتتم كتابة املرأة بمسألة
الرواية الثري أن كتابة
التشظي اللبناين عند الرجل هتتم ً
معا تتبلور
احلدود ،احلقيقية منها واملتومهة ،الواقعية منها أو الرمزية أو القيمية عىل السواء .ومن جمموع الكتابتني ً
مسامهة الروائي اللبناين اجلديد؛ الروائي الذي مىض بالرواية العربية خطوات فسيحة عىل طريق مل ُيسمع فيها
فجدد بنيتها وأغنى لغتها وأثرى رؤاها.
وقع ل َقدَ م عربية من قبلّ ،
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*

يحيى بن الوليد

الرواية الجديدة في المغرب
ورهان التشابك
التحوالت االجتماعية
مع
ّ
كيف يمكن الوصل ما بني اجلاميل والثقايف والتخيييل واملرجعي ،يف إطار من رصـد «حتوالت
النص الروائي» وهو يشتبك مع حتوالت تعترص جمتمعاتنا وعاملنا؟ ذلك هو سؤال هذه الدراسة
«املكون االجتامعي» ،يف
يف سربها ميل الرواية املغربية ،اجلديدة والشابة خاصة ،إىل ما تدعوه
ِّ
يتبدى فيه حضور روائيني سابقني والحقني ،وانتقال من
نوع من الزخم الروائي املتجدد الذي ّ
يتبدى يف حضور «بنات
األجناس األدبية األخرى -بل ومن املهن األخرى -إىل الرواية ،كام ّ
شهرزاد» ،الكاتبات اللوايت يتصدين ملحارم املجتمع الذكوري البطريركي بدرجات متفاوتة من
النجاح الفني ،شأهنن يف ذلك شأن زميالهتن وزمالئهن الذين يشتبكون مع التحوالت االجتامعية
من خالل تناول متجدد ومغاير ملسائل شتى ،من بينها مسألة «املثقف» ومسألة «االستعامر» أو
«الغرب» بصفة عامة.

و«المكون االجتماعي»
الرواية
ِّ
كثريا من أنساق التصور ومقوالت
بالنظر إىل جممل التغريات
ّ
مسـت ،يف اجلوهرً ،
والتبدالت التي َّ
اإلدراك ،فإنه مل يعد يف اإلمكان االنغالق يف إطار من تصورات تتكئ ،باملطلق ،عىل «املنجز الشكالين
«نص» هو قرين صنف من
يضيـق من رحابة الكون الروائي،
الصارم» الذي
ً
خصوصا حني خيتزل هذا الكون يف ّ
ِّ
مغريب.
أكاديمي وناقد
*
ّ
ّ
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«الشكلنة» أو بلغة جامعة «الكتابة الداخلية» التي ال حتيل إال عىل ذاهتا ( ((()Autoréférentialitéواملفصولة
تاليا -عن مشكالت الناس واملجتمع والعرص.ً
لقد حصل ذلك يف املغرب ذاته ،وبـ«حتريض» من النقد ذاته ،يف فرتة سابقة ،هي عىل وجه التحديد سنوات

الثامنينيات الصاعدة((( التي بلغت فيها «البنيوية» ( ،)Structuralismeمع أهنا «منهج ونظرية» ،ما يشبه
«الديانة» يف هذا البلد .واملشكلة ،هنا ،ال تكمن يف «مركزية الكتابة» ذاهتا ويف إفادة هذه األخرية من «الفن

املعامري» و«التقطيع السينامئي» و«املشهد املرسحي» و«تعضيد النص باألقوال والقصاصات» ...إلخ .بل تكمن
يشوش «الرؤية املفرتضة» جتاه
يف تلخيص الكتابة يف جمرد «تقنية» أو «ختطيط» أو «تصميم» ...عىل النحو الذي ِّ

مكونات اخلطاب الثقايف وامتداداته يف املتخيل االجتامعي(((،
األشياء .فالرواية مطالبة ،بدورها ،بالتفاعل مع ِّ
أو مطالبة بـ«التشابك» مع «نص الواقع االجتامعي» يف أفق صياغة «خطاهبا» الذي يسعى بدوره -وعرب أواليات

التضافر املتبادل -إىل أن جيعل من املجتمع جمىل له .فـ«إشكاليات املجتمعات» راح اخلطاب الروائي بدوره
ً
مدخال الئقًا لفك جانب مهم من غموضها ،وحتى عىل صعيد «النظرية
يفرض ذاته بخصوصها ،بل ويقدِّ م

(((
متكـن أي نظرية من ادعاء استغراق
االجتامعية» هناك من ِّ
يركـز عىل «التعددية النظرية» يف داللة عىل عدم ّ

تفسري مجيع مناحي احلياة االجتامعية.

املؤكد ،يف حال احلديث عن الرواية ،ليس التنازل عن «عرش اللغة» أو عن «الشكل» ذاته  ،السيام يف ظل

عبـر عنها الروائي املرصي مجيل عطية إبراهيم) بـ«آلياهتا التفكيكية» التي امتدت
تنامي «الرواية املعوملة» (كام َّ
ً
مفككا ومنطف ًئا قبل صاحبه .إن
داخل النص الروائي عىل النحو الذي جعل هذا األخري ،يف نامذج كثرية منه،

تصور يصل ما بني اجلاميل والثقايف
نفكـر فيه ،يف إطار من اإلقرار بـ«حتوالت النص الروائي» ،ويف إطار من ّ
ما ِّ
والتخيييل واملرجعي ،هو رواية حتافظ عىل «نسغها اللغوي» وتتشابك  -يف الوقت ذاته  -مع «األلغام» التي
تعترص جمتمعاتنا املعارصة يف عاملنا «اجلامح» هذا ،كام نعته السوسيولوجي الربيطاين أنطوين غيدنز .ويف هذا

السجـل العريب ،وعىل مدار عرش السنوات األخرية ،روايات يمكن أن «نجادل» بأهنا
الصدد ،فإننا ال نعدم ،يف
ّ

كثريا من «النامذج التوليفية» لـ«املنتوج الفكري» ذاته يف تعاطيه مع السياسة واجلنس والدين ،وعىل النحو
فاقت ً
املركـبة» التي
الذي بموجبه تكشف هذه الروايات عن «األواليات الشعورية والالشعورية» وعن «االنزالقات
َّ

تتـضح مواجهته،
بموجبها ّ
يتم «استعامل» هذه األلغام .ومن ثم منشأ «املكبوت االجتامعي» الذي ال يمكن أن َّ
عىل أرض الرواية ذاهتا ،إال بفائض من السخرية املضمرة أو املعلنة.

 1ينبغي أال خيفى أن هذا التوجه ،يف الكتابة والتنظري الفلسفي ،الذي بلغ أوجه يف فرنسا يف الستينيات ،كان نتيجة تطور غري مسبوق
كانت قد بلغته الرأساملية وقتذاك يف الغرب ككل ،وعىل النحو الذي اكتست فيه «التقنية» أمهية بالغة .غري أن كل ذلك مل جيعل اللغة ،ويف
منظور الكتابة ذاهتا ،مفصولة عن مشكالت الثقافة والتاريخ والفكر .وقد تكون هذه هي الفكرة الغائبة يف العديد من نقاشات ما بعد
احلداثة يف الفكر الفلسفي العريب املعارص بصفة عامة.
 2يف هذا الصدد ،يمكن أن نحيل عىل :سعيد يقطني ،القراءة والتجربة (الدار البيضاء :دار الثقافة.)1985 ،
 3لقد جرى التنبيه إىل خطر االنغالق يف املقاربة البنيوية يف :حممد برادة ،أسئلة الرواية أسئلة النقد (الدار البيضاء :منشورات الرابطة،
 ،)1996املقدمة.
 4انظر :إيان كريب ،النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرماس ،ترمجة حممد حسني غلوم؛ مراجعة :د .حممد عصفور ،سلسلة عامل
املعرفة؛ ( 244الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)1999 ،
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ً
إمجاال ،ظلت الرواية ،عرب تارخيها الطويل ،ويف الغرب الذي هو مهد «شكلها احلداثي»((( ،أكثر ً
ميال إىل
«املكون االجتامعي» كام يمكن استخالصه من خالل النامذج البرشية والواجهات األمامية واخللفية ...ومن
ِّ
خالل مصائر املجتمعات وطبائع الناس ومظاهر العمران وسري املدن واألمكنة ...إلخ .وتلك هي حال الرواية
ظلـت الرواية ،ومنذ فرتة «التأسيس»
العربية عىل الرغم من تارخيها القصري مقارنًة بالغرب .ويف املغربّ ،
معنيـة بالتشابك مع نص الواقع االجتامعي كام يف باقي األقطار العربية .ويف هذا الصدد
(،)1960 -1940
َّ
يمكن أن نحيل عىل أكثر من دراسة سعت إىل دراسة املوضوع من مناظري نقدية سوسيولوجية خمتلفة .ويكفي أن
نحيل عىل دراسة األكاديمي حلمداين محيد الرواية املغربية ورؤية الواقع االجتامعي ( ،)1985التي مثّلت إضافة
«اجلدة املنهجية»
قياسا بالنظر إىل «البنيوية التكوينية» ( )Structuralisme Génétiqueالتي كانت عالمة عىل
ّ
ً
وقتذاك .كام يمكن أن نحيل عىل الدراسة الالحقة للناقد حممد الدغمومي الرواية املغربية والتغري االجتامعي
( )1991التي سعت ،من منظور «الدراسة السوسيو-ثقافية» ،إىل رصد «التغيري االجتامعي» يف الرواية املغربية.
وثمة دراسات أخرى ومقاالت كثرية ،ال تفارق مفهوم «الرؤية االجتامعية» ومقولة «التغيري االجتامعي» ،وهي
يف حاجة إىل بيبليوغرافيا مستقلة.

روائي متجدد
م
َز َخ ٌ
ّ
متييزا هلا من
حتركنا هو الرواية املغربية املكتوبة بالعربية ً
يف ضوء اإلحالة األخرية ،نكون قد أومأنا إىل أن جمال ّ
نظرا إىل «الشحوب» الذي
كميا،
ً
الرواية املكتوبة بالفرنسية .هذا وإن تكن الرواية األخرية قد تراجعت ً
وثقافياً ،
أخذ يطاول «استعامل» اللغة الفرنسية يف الفضاء املغاريب ككل بسبب من «التعدد اللسني» الناجم عن نوع من
لوى بمفاهيم مركزية (وغري جمردة) مثل «اهلوية» و»الذاكرة» و«الرسد» .وعىل الرغم
«االنفجار الثقايف» الذي َّ
نصوصا يكتبها ك ّت ّـاب مغاربة باللغة الفرنسية ،فإن «االنتامء إىل العامل
من أننا ال نزال نقرأ ،من حني إىل آخر،
ً
الفرنكوفوين» مل يعد يمثِّل «كبري إضافة» عىل مستوى التفاعل مع «اخلطاب الثقايف االجتامعي» العام والسائد
يف املغرب .واليشء ذاته يقال عن الوجود املغاريب ،ككل ،يف فرنسا ...إذ ال يظهر أنه صار مرغو ًبا فيه خالل
الفرتة األخرية.
ويف ضوء اإلحالة األخرية ،كذلك ،وبالنظر إىل «املسافة التارخيية والثقافية» التي تفصلنا عن تواريخ الدراستني
وامتدت إىل «امللعب النقدي» ذاته .ولذلك ،فإن اخلوض يف موضوع
تبدالت كثرية قد حصلت...
ّ
ثمة ّ
السابقتنيّ ،
وخصوصا يف هذه الفرتة ،يفرض استحضار جممل
تشابك الرواية املغربية (املكتوبة باللغة العربية) مع الواقع،
ً
«التشكـل املجتمعي» وقبل ذلك ،كان هلا تأثريها يف مدى
املتغريات الكونية واملحلية التي كان هلا أبلغ األثر يف
ّ
االعتقاد يف «جدوى األدب»  -ويف جدوى اإلنتاج الرمزي بصفة عامة  -بالنظر إىل بروز «العب جديد» ،هو
يمر
اإلعالم املرئي عىل وجه التحديد ،الذي راح يفرض ذاته بل يصنع اإلنسان
ويوجـه العامل« .فكل يشء صار ّ
ِّ
عرب الشاشة».
 5بخصوص موضوع الشكل ،يستحسن الرجوع إىل ما كتبه العروي يف الفصل الرابع من اإليديولوجيا العربية املعارصة (الدار

البيضاء :املركز الثقايف العريب .)1995 ،كام يمكن االستئناس باحلوار التايلAbdallah Laroui, «Histoire, science, idéologie,». :
dans: Abdallah Bensmain, Symbole et Idéologie (Entretiens), (Rabat: Mediaproductions, 1987).
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واحلاصل ،عىل مستوى املتن املغريب ،وعىل مدار العرش سنوات أو اخلمس عرشة سنة األخرية ،وهو املدار
الذي سننغلق يف إطار منه يف هذه الدراسة ،مع بعض املرونة ،هو بروز أسامء جديدة (ليست شابة بأكملها)

حريصا عىل احلضور عن طريق النرش وعرب
املكرسة والسابقة التي ال يزال أغلبها
ً
ً
جنبا إىل جنب مع األسامء ّ
احلوار يف أحيان وعرب الكتابة النقدية املوازية يف أحيان أخرى .فمحمد برادة وعز الدين التازي وبنسامل

محيش وامليلودي شغموم وأمحد التوفيق وعبد القادر الشاوي وحممد اهلرادي وأمحد املديني ...وقبل هؤالء
شيخ الروائيني يف املغرب عبد الكريم غالب ومبارك ربيع املشدود بدوره إىل «راية الواقعية» ...وكذلك

املتفرد الذي يواصل فيه «فك الغموض»
عبد اهلل العروي (املؤرخ املفكر يف املقام األول) يف عامله الروائي
ِّ

مكرسني نزلوا بدورهم إىل الرواية ،كام هو
الذي يالزمه يف جبهة التاريخ والفكر ...ودونام تغافل عن نقاد َّ
الشأن بالنسبة إىل سعيد علوش ونور الدين صدوق ...إلخ ،مجيع هؤالء أكدوا حضورهم ،املتفاوت ،من
خالل نصوص روائية حظي بعضها بتعليقات وقراءات وحوارات وجوائز وحروب إعالمية (صغرية) ،كام

هي حال كل «زخم روائي» حتى وإن كان من غري املمكن مقارنة املغرب مع فرنسا التي ينرش فيها سنو ًيا
ما يقرب من  600رواية .وعىل ذكر األسامء السابقة ،ال بأس يف التذكري بمحمد زفزاف ()2001-1942

الذي خطفه املوت قبل األوان ،وبمحمد شكري ( )2003-1935الذي انقطع عن الكتابة الروائية قبل أن
أمدا الرواية املغربية بنصوص تغوص يف القاع املجتمعي ويف الواجهات اخللفية،
خيتطفه املوت؛ والكاتبان ّ

متفرد يعكس اختالط األعامل باأليام.
وبأسلوب ِّ

ويف وقت ّ
يرصون عىل رشف االنتساب لـ«غواية الشعر» ،أو يرتبطون هبذا األخري ارتباط خيوط
ظل فيه شعراء ّ
العنكبوت الواهنة باجلدران ،فإن شعراء آخرين رسعان ما فارقوا الشعر لفرتة أو باملرة بعد أن استهوهتم فتنة
الرواية احلديثة .ويف هذا الصدد يمكن أن نقدم عىل ذكر حممد األشعري من خالل روايته القوس والفراشة

دشـن من خالهلا
( )2011التي ّ
عدها نقاد «امتدا ًدا» لرواية جنوب الروح ( )1996التي كان األشعري قد ّ
قدومه من الشعر إىل الرواية .وختوض الرواية األخرية يف «األصل» أو «الرحم» (األمازيغي) وما نجم عن

هجرة (تراجيدية) ،لساللة «آل الفرسيوي» من املنبت (الريف يف شامل املغرب) نحو مكان آخر وسط املغرب
تبدل يف القيم .الرواية ختوض ،بطريقتها ،يف اهلوية والذاكرة ..ويف موت املكان والتيه
(منطقة زرهون) ،من ّ
والضعف اإلنساين ...وال ختلو من توابل إثنوغرافية ونتف تارخيية مل تؤثر يف خواصها الفنية.

واليشء ذاته فعلته «ذبابة الرواية» بشاعر الحق عىل األشعري وهو الشاعر حسن نجمي ،سواء من خالل روايته

األخرية جريترود ستاين (( )2011التي سنتحدث عنها كام سنتحدث عن القوس والفراشة) أو رواية احلجاب
التي صدرت يف العام نفسه الذي صدرت فيه جنوب الروح .وختوض الرواية ،من خالل قناع سامل العرويس

ورحلته إىل مدينة الباطنية ،يف حدث فاصل يف املسار الثقايف لصاحبه يتعلق بعزله عن العمل الصحايف يف جريدة

االحتاد االشرتاكي التي كانت وقتذاك نافذة عىل املجتمع املغريب وما يعتمل يف دواخله من أسئلة خمتلفة بالنظر إىل
تصدر حزب اجلريدة للمشهد السيايس يف املغرب وقتذاك .ويصف الكاتب هذا العزل بـ«العزل اإليديولوجي»
ّ
نتيجة تيارات وتصنيفات واصطفافات داخل احلزب .كام يعرض لعنف التحول وتبدل القيم واملبادئ .يقول:

«الحظ تبدل الوجوه واملبادئ والقيم ،مل تعد املدرسة مدرسة ،مل تعد اجلمعية مجعية ،مل يعد احلزب حز ًبا .مل تعد
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الصحافة صحافة :اهنيارات ذبذبات ساللية» .وكام قال حممد شكري يف أحد حواراته((( ،لقد أرادت الراوية أن
تقابل النسق السيايس املفرتس باألدب الذي حيمي من الواقع املرير.

وكام أرشنا ،فإن العقد األخري أو اخلمس عرشة سنة األخرية كشفت عن أسامء جديدة يف املشهد الروائي يف
املغرب ،وأهم ما يلفت االنتباه ،ومن منظور «سوسيولوجيا املعرفة» ،أن عد ًدا من هؤالء جاؤوا إىل لكتابة من
مهن مغايرة ،مثل الطب واملحاماة واحلالقة واجلامرك ،ومن حقول معرفية مثل القانون والسياسة والصحافة.
ومعنى ذلك أن الكتابة مل تعد وق ًفا عىل املتحدِّ رين من «املؤسسة األدبية» كام كان يف السابق ،ولعل يف هذا ما
حتول
يعكس ً
نوعا من «التحول» الذي حصل يف جمال األدب ذاته ،باشرتاطاته اجلاملية وإكراهاته املرجعية ،نتيجة ّ
حتول حصل يف مدى جدوى االعتقاد يف جعل «النخبة» ،أو «األقلية
حصل يف تركيبة املجتمع ككل ،ونتيجة ّ
املثقفة» ،يف الواجهة األمامية من «املواجهة الفكرية» بمعناها األعرض« .ليس مجيع الناس يزاولون الرياضة
من أجل املشاركة يف األوملبياد» ،كام يقول الناقد الفرنيس األشهر فيليب لوجون .صار األهم هو «التمثيل»
( ،)Représentationهذا املفهوم -املفتاح يف النقد الثقايف ،عىل النحو الذي بموجبه أخذت األقليات وفئات
املهمـشني واملنبوذين واملهاجرين واملعتقلني ...تؤكد أحقيتها عىل مستوى «رسد حكاياهتا» ،وهو ما ال نعدم
من
َّ
حتوالت الرسد مقارنة بالرواية.
أثرا له يف املغرب الثقايف وإن يف املدار الذي
كفـة ّ
ً
يرجـح ّ
ّ
حرص بعض األسامء اجلديدة ،يف املغرب ،عىل النرش بشكل منتظم ،فيام اكتفى بعضها اآلخر بنرش رواية
واحدة ،العتبارات قد يكون النرش أحد أسباهبا املبارشة .ويف هذا اإلطار ،يمكننا أن نحيل عىل كامل اخلملييش
دشـن حضوره الروائي من خالل روايته الواحة والرساب ( )2001التي عرض فيها ملغامرة جنسية
الذي ّ
استثنائية لتلميذ يدعى سامي مع أستاذة أجنبية تدعى جانيط ،هذا باإلضافة إىل مغامرات أخرى .وقد أردف
«ختلـص» فيها من تأثري حممد شكري،
اخلملييش الواحة والرساب برواية ثانية هي حارث النسيان ()2003
ّ
وذلك من خالل اخلوض يف عامل اجلن والفانتستيك واليهود ...إلخ .كام نرش رواية ثالثة ،هي اإلمام (،)2004
انفتح فيها عىل التاريخ.

املكون اليهودي ،ويف إطار من سؤال «اهلوية» ،فإنه ال بـأس يف التذكـري بروايـة قالع
وعىل ذكر اليهود أو
ِّ
طريس ( )2009لصاحبها أمحد بنرشيف ،الذي ينحدر من املنطقة ذاهتا التي ينحدر منها كامل اخلملييش.
وتعرض الرواية لـ«النزيف» الذي خلفته هجرة اليهود املغاربة من هذه املنطقة الواقعة قرب احلسيمة ،من
خالل شخصية نسيم الذي سينتهي به التطواف إىل إرسائيل .ويف سياق احلديث عن املكون اليهودي نفسه،
ظهورا حمرت ًما يف الوسط األديب يف املغرب ،ونقصد رواية
ال بد من التشديد عىل رواية ستضمن لصاحبها
ً
شدت انتباه النقاد املغاربة إليها.
أوراق عربية ( )1996حلسن رياض .وكانت الرواية ،رغم قرصها ،قد ّ
ً
[بدال من «جمموعة»] هيودية ،يف مدينة آسفي ،تعيش غربتها
وهي تعرض ،وبلغة شعرية وشفافة ،لـ«عشرية»
وتصارع من أجل البقاء عرب ترميم الذاكرة واالحتامء هبا .كام يمكن أن ّ
املرة
نطلع عىل املكون اليهودي ،وهذه ّ
من خالل موضوعة احلب ،والذي سيجمع بني املحجوب وإيزابيل املنحدرة من أصول مغربية هيودية ،يف
املغلـف
الرواية الثانية ألمحد الكبريي مصابيح مشتعلة ()2007؛ غري أنه حب رسعان ما سينتهي إىل الفشل
ّ
بام هو نفيس وبام هو «قومي عاطفي».
أنظارا كثرية وخمتلفة ،من داخل املغرب
 6كتاب شكري حوارات مفيد يف منحاه العام بخصوص كاتب روائي يف حجمه ،لفت
ً
وخارجه ،إىل عامله الروائي.
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وال يزال التعاطي مع املكون اليهودي يطرح مشكالت «القولبة» و«التنميط» .وهو ما كان قد الزم الرواية
املغربية منذ فرتة بعيدة ،عىل نحو ما يمكن االطالع عليه يف الرواية  -الصاعقة املايض البسيط (Le Passé
ً
) ،Simpleالتي كانت وقت صدورها ( )1954قد أثارت ً
«متثـالت اليهود»،
نقاشا ً
ثقافيا حا ًدا .إمجاال ،إن ُّ
مستقلـة ،ال سيام يف ضوء مكتسبات
يف اخلطاب الروائي والثقايف بعامة يف املغرب ،يف حاجة إىل دراسات
َّ
النقد الثقايف ونظريات حتليل اخلطاب .وكان الكاتب واملفكر املغريب اليهودي إدمون عمران املليح (-1917
 ،)2011من خالل أعامل روائية عديدة ،قد خاض ،بلغة فرنسية حمكمة ،يف «النزيف» الذي خ ّلفته اهلجرة
املشكـلة لـ«اللحمة
املكونات األخرى
جنبا إىل جنب باقي
ويف مدى أمهية النظر إىل
ِّ
ّ
املكون اليهوديً ،
ِّ
املجتمعية» للمغرب(((.
وعىل ذكر النرش املنتظم ،فإنه ال يمكننا التغافل عن الكاتب العصامي عيل أفيالل الذي نرش ما يزيد عىل عرشين
رواية ،هذا وإن كان هناك «حيف» أظهره النقاد جتاه هذا الكاتب .وهو يأخذ عىل هؤالء أهنم ال يزالون ينظرون
روائيا .وأهم ما يلفت االنتباه ،يف عامل هذا األخري ،هو
إليه كـ«حالق» ،ومعنى ذلك أهنم ال ينظرون إليه باعتباره
ًّ
خصـها الناقد سعيد
إعطاؤه أمهية كبرية للمرأة .غري أنه ،ومن األسطر األوىل من روايته ميلودة ( ،)1999التي
َّ
يقطني بتقديم مقتضب ،نتأكد من مدى «النربة الرومنسية» التي تلوي بـ«الرؤية» ومن «الكلامت» التي تفوق
حجم «األشياء» .هذا مع أن ميلودة ،بحمولة اسمها الشعبي ،تتيح إمكانات هائلة للتشابك مع العامل السفيل
تاليا.
وتفجري «الزفت االجتامعي» ً
وإذا كان كثريون قد صادفوا عراقيل كثرية عىل مستوى اخرتاق الوسط األديب يف املغرب ،فإن آخرين ،وهم
مقدم هؤالء هباء الدين الطود ،وهو من األسامء التي جاءت إىل الكتابة
متكـنوا من هذا االخرتاق ،ويف ّ
ق ّلةّ ،
متأخرة (من املحاماة) ،وقد َّ
متكن من لفت االنتباه إليه من أوىل رواياته البعيدون ( ،)2001العتبارات عديدة
نصـه الروائي فقط .لقد تسابق نقاد كثريون نحو هذا النص ،وكان كاتب الدراسة أحد
ال يمكن ر ّدها إىل ّ
هؤالء .ويف احلق ،مل تكن رواية موسم اهلجرة إىل الشامل ( )1967يف أساس ظهور «نظرية اخلطاب ما بعد
(((
غريبا أن ِّ
يشكل الطيب صالح ،برائعته« ،مدرسة»
الكولونيايل» فقط ،بل إهنا َّ
مهدت هلذه «النظرية»  .وليس ً
امتد تأثريها داخل عدد من البلدان العربية .ومن الطبيعي أن يمتد هذا التأثري إىل املغرب عىل نحو ما يتجسد يف
رواية البعيدون السالفة الذكر ،بل إن هذا النص يضعنا -عىل مستوى «األطروحة» الناظمة له -إزاء نوع من
«االستنساخ» لرواية الطيب صالح.

تتمحور رواية البعيدون حول شخصية حتمل اسم «إدريس» سرتحل بدورها إىل «الغرب» من أجل دراسة
«الصحافة» ،بل والعمل يف إحدى املجالت «اللندنية» التي تُعنى بـ«االسترشاق» ،وبعد ذلك تعود إىل موطنها
األصيل (املغرب) لتلقى املصري نفسه الذي لقيه «مصطفى سعيد» الطيب صالح ،أي «املوت» .هذا عىل الرغم
«حمليا» (مأساو ًيا) حني جعل «مياه األمطار» جترف البطل يف مدينته
من أن الكاتب حاول إعطاء «املوت» ً
طابعا ًّ
اهلامشية «القرص الكبري» .و«إدريس» ،يف البعيدون ،مات قبل أن يموت؛ أو بكالم آخر :لقد كان حيمل معه موته
«املؤجل» منذ أن ولج «الغرب» .إن دور «املثقف» الذي أراد أن يضطلع به رسعان ما جعله يصطدم بـ«جدار
(واملتصهيـنً ،
أيضا) .وقد حصل له هذا الوعي حني رصخ العامل التقني يف «املجلة» ،ويف
الغرب السميك»
ِّ
 7انظر ،حول إدمون عمران املليح ،كتايب ،الكتابة واهلويات القاتلة (عماّ ن :دار أزمنة .)2008
 8انظر ،يف هذا الصدد :خريي دومة ،عدوى الرحيل :موسم اهلجرة إىل الشامل ونظرية «ما بعد االستعامر» (عماّ ن :دار أزمنة.)2010 ،

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
الرواية الجديدة في المغرب ورهان التشابك مع التحوّ الت االجتماعية
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أثناء احلفل الذي أقامه ستيف الصحايف يف «املجلة» نفسها ،يف وجه إدريس ً
قائال« :أنت إدريس ...لتعلم أن
تدعيه من حضارة الرشق .أنت
كتابتك مقرفة ،تبعث عىل الغثيان ،حتاول تلميع صورة العريب من خالل ما ّ
دجال ،متى كان للعرب وللرشق عمو ًما حضارة حتى ينقلها عنهم الغرب؟»

كام سيطل هباء الدين الطود ،بعد عقد من الغياب ،من خالل رواية ثانية ،هي أبو حيان يف طنجة (،)2010
وقد جعل من طنجة خلفية للوقائع ،عىل شاكلة روايات مغربية سابقة مثل بحر الظلامت ملحمد الدغمومي
( )1990ومغارات عز الدين التازي ( )1994والضوء اهلارب ملحمد برادة ( )1995وفراق يف طنجة
( )1996لعبد احلي املودن .وكل ذلك من خالل شخصية أيب حيان التوحيدي التي ستجد ذاهتا ،بعد
ّ
والتشظي ،يف هذه املدينة .وسيصادم الكاتب ما بني التوحيدي «فيلسوف األدباء وأديب الفالسفة»،
التيه
والرصني ،عالوة عىل ذلك ،والكاتب العاملي املزاجي واملتق ِّلـب حممد شكري؛ وكل ذلك يف خمتتم القرن
ً
إمجاال :إن الرواية تطرح مشكالت
العرشين ،كام سيجعل أبا حيان يتعرض ملحاكمة عىل الطريقة الكافكاوية.
الرتاث والتاريخ والقانون ،ومشكالت الكتابة والثقافة والسخرية ...يف سياق التشابك مع املكان ،وذلك
من خالل حممد شكري الذي صار عالمة عىل مدينة طنجة .ويظهر أن الرواية بعيدة عن الرواية األوىل من
ناحية مدخل الفن الروائي ،وكان يف إمكان الكاتب أن يشتغل أكثر عىل «التناص» ،ويف املدار الذي ال يفارق
نوعا من التناغم ما بني التخيييل واملرجعي ،حتى يضمن لنصه ُبعدً ا من التامسك والتجذر الفنيني .هذا
ً
باإلضافة إىل رشط ترسيب «الداللة االجتامعية» يف الفضاء الداليل للرواية ،ويف إطار من استقطار «الرتاث
حتـى تتم االستجابة للحارض.
املعارص» َّ
وعندما نتحدث عن األسامء اجلديدة ،ال بد من اإلشارة إىل مصطفى لغتريي الذي نرش روايات كثرية ،مثل
رجال وكالب ( )2007وتسونامي ( )2008وعائشة القديسة ( )2008وليلة إفريقية ( )2010ورقصة
العنكبوت ( )2011وابن السامء ( )2012وعىل ضفاف البحرية ( .)2012ونور الدين وحيد ،صاحب غدً ا
تكتمل احلكاية ( )1996ورماد البارحة ( )1999وشارع الرباط ( .)2001وال بأس يف أن نشري إىل عمرو
القايض يف الربزخ ( )1996والطائر يف العنق ( )1998ورائحة الزمن امليت ( )2000واإلبحار إىل إيثاكا
( .)2001كام ينبغي أال تفوتنا اإلشارة إىل األكاديمي شعيب حليفي ،الذي يبدو أنه يقاوم من أجل اجلمع
بحرية أكرب يف
بني البحث األكاديمي والكتابة الروائية ،هذا وإن كان يقول «إنني أميل إىل التخييل حيث أشعر ّ
القول الرسدي وحترير خيااليت وخياالت من قد أمثلهم أو أعكس متثّالهتم» ،وهو ما يظهر من خالله نصوصه
الروائية مساء الشوق ( )1992وزمن الشاوية ( )1994ورائحة اجلنة ( )1996وجمازفات البيزنطي () 2006
وأنا ً
أيضا ختمينات مهملة ( )2010وال أحد يستطيع القفز فوق ظله ( .)2010ونصوص هذا األخري ،وبشهادة
«متنوعة ومركّ بة»؛ إضافة إىل أهنا حتفل بـ«املكان».
نقاد،
ّ
متكـن
يف سياق الروائيني ،ومن الذين تلوا الرواد والالحقني عىل هؤالء ،هناك عبد الكريم اجلويطي الذي ّ
تعرف عليها القارئ العريب من خالل
من أن يلفت االنتباه إليه من خالل روايته كتيبة اخلراب ( )2007التي َّ
انضاممها إىل الالئحة  16جلائزة البوكر ( .)2011رواية ،جتعل من مدينة بني مالل خلفية عامة وليس سرية،
لتغوص يف الواقع اليومي ،ومن خالله يف العالئق االجتامعية ،ولتسخر من السلطة التي تفصح عن نفسها
حتـى تلك «الشجرية» التي هتدهيا سيدة
بأشكال عارية ووقحة .ولذلك ،ويف واحدة من حكايات الرواية ،فإنه ّ
حمبة وحتية حلبيبها الذي تويف ،تصري «مشكلة» .تلك هي
دنامركية إىل بلدية املدينة نفسها كي تزرعها ،كعربون ّ
السلطة التي تسعى إىل رصد الفرد وتفتيته وسحقه .رواية استثمر فيها الكاتب «خمزونه القرائي» عىل النحو
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وخصوصا زغاريد املوت ( )1996املثقلة بنوع من
الذي جعله يرسم أكثر من مسافة مع نصوصه السابقة،
ً
«األليغوريا املنهكة واملشتتة».

نصوصا
عىل الرغم من أنَّ هدفنا يتجاوز اجلرد ،فإن ذلك ال حيول دون التذكري بأسامء أخرى جديدة نرشت
ً
روائية ،كام هو الشأن بالنسبة إىل حسن البقايل يف ماء األعامق ( ،)2001وأمحد الكبريي (وقد أحلنا عليه)
يف مصابيح مطفأة ( ،)2004واحلبيب الدايم ريب يف زريعة البالد ( ،)2004ومجال بو طيب يف سوق النساء
( ،)2006وحممد البوزيدي يف وطن بحجم غرفة ( ،)2007وسعيد بوكرامي يف ثقل العامل ( ،)2008ورشيد
ً
وصوال إىل هشام ناجح يف املدينة
اجللويل يف اخلوف ( ،)2009وحممد أمنصور يف دموع باخوس (...)2010
التي ،)2012( ...من دون التغافل عن البشري الدامون ،الذي طالعنا من خالل روايته األوىل (والالفتة) رسير
األرسار ،التي صدرت عن دار اآلداب العام  2008وسعت ،وبدفق لغوي ناعم وسلس ،ومن خالل ميل
واضح إىل احلكي ،إىل التشابك مع العامل السفيل ...وذلك من خالل لغم الدعارة املفرتس ،وما ينجم عن هذه
خارجيا».
األخرية من نظرة تنميطية لـ«اآلخر» املتعاطي هلا ،وإىل احلد الذي جيعل هذا األخري «آخر
ً
املؤكد أن هذه النصوص خمتلفة ،سواء من ناحية الوقائع أو من ناحية اخلطاب الذي يستوعب هذه الوقائع.
واملؤكد ،كذلك ،أن بعضها يف حاجة إىل قراءة مستقلة الستخالص دالالت «القطيعة» ،أو «حتوالت النص
الروائي» ،ولتبيان مستويات «ا ِ
جل ّدة» فيها .واألهم أن بعضها سعىٌّ ،
كل بطريقته ،إىل التشابك مع نص الواقع
مقومات التشابك ومرتكزاته ،فيام سعى بعضها اآلخر إىل
االجتامعي ،هذا وإن كان هذا التشابك يظل يفتقد ّ
منـا «رشط التقويم» استخالص عدم
االرمتاء يف الذات ويف التأمل وحماولة التقاط «نبض املطلق» .ويقيض ّ
خوض الروائيني اجلدد يف القاع االجتامعي ،اعتام ًدا عىل أساليب السخرية واملفارقة والتنويع يف مستويات
الكتابة؛ وكأن الرغبة يف الكتابة ،هنا ،تفوق االنتامء إىل حقل األدب.

بنات شهرزاد
اآلن ،ما الذي يمكن قوله عن بنات شهرزاد ومدى إسهامهن يف السجل الروائي املغريب؟ األكيد ،عىل مدار
العقد األخري ،هو وجودنا بإزاء كاتبات مغايرات لكاتبات سابقات ،مثل لييل أبو زيد وخناثة بنونة ،العتبارات
مقدمها اتساع هامش احلرية وانتشار املرأة يف الفضاء العام وسياق احلراك االجتامعي املتدافع...
عديدة ،يف ّ
يسجـل املالحظ قلة عدد الكاتبات الروائيات يف املغرب حتى اآلن ،مقارنة بأقطار أخرى ،كام
إلخ .رغم ذلك،
ِّ
هي احلال بالنسبة إىل الكاتبات السعوديات الالئي نجحن ،وإن من ناحية «اخلطاب الثقايف» املضمر يف النوع
تعمـدنا اإلحالة عىل الرواية
الروائي ،يف اخرتاق «اخلطوط احلمراء» وحتريك «املكبوت االجتامعي»((( .وقد
ّ
ترتتـب عليه ،بالنتيجة« ،طفرة روائية» ،حتى يف املدار الذي جيعل
السعودية ،يف داللة عىل أن هامش احلرية ال ّ
من الطفرة ذاهتا «ظاهرة اجتامعية» كام يف احلال السعودية.
مقدمهن الزهرة رميج.
منـا احلالة املغربية ،يف حال الرواية اجلديدة ،التشديد عىل روائيات عدة ،يف َّ
تقتيض ّ
متكـنت من أن تفرض ذاهتا ،وذلك من خالل
وعىل الرغم من أن هذه
ّ
الروائية جاءت إىل الكتابة متأخرة ،فإهنا ّ
 9انظر دراستي عن الرواية السعودية« :من الكتابة إىل املواجهة »،يف الكلمة (اإللكرتونية) ،السنة  ،3العدد ( 30حزيران/يونيو
.)2009
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روايتيها أخاديد األسوار ( )2007وعزوزة (( )2010سنتحدث عنها) .تعالج يف الرواية األوىل موضوع
تصدر الواجهة
كثريا من مبدعي جيل السبعينيات ومثقفيه وسياسييه .وهو املوضوع الذي ّ
االعتقال الذي طاول ً
الثقافية ،بشكل الفت ،يف التسعينيات النازلة وبداية األلفية .وكانت كاتبة مغربية أخرى ،هي خدجية مروزاي،
روائيا ،هو سرية الرماد ( ،)2000غري أنه ،مقارنة بنص الرميج ،طغت
نصا
قد
خصـصت ،للتجربة ذاهتاً ،
ً
ّ
كتـاهبا وكاتباهتا يف
عليه «املبارشية» و«املنوالية»ً ،
سريا عىل أغلب نصوص هذه التجربة التي مل يفلح عديد من ّ
التقاط دالالهتا النابضة والطازجة ،وذلك من خالل الرتكيز عىل «عمل الذاكرة» ويف املنظور ذاته الذي ال يفارق
«سياسة الذاكرة» ذاهتا.
«املكون املكاين املحيل» ،يف
ولعل «الثابت الرومنيس املتأوج» يف عامل الزهرة رميج ،هو ما نجده ،من خارج إحلاح
ِّ
معا من الطب
روايات فاحتة مرشيد .وكانت هذه األخرية قد جاءت إىل الرواية من الشعر ،بعد أن جاءت إليهام ً
الذي ستستثمره يف روايتها األوىل حلظات ال غري ( )2007التي جعلت فيها من احلب ،الذي سيصل ما بني طبيبة
جرسا للخروج من جروح االعتقال .وكانت هذه الرواية قد حظيت بقراءات
نفسانية ومعتقل سيايس سابق،
ً
وسـعت فيها من تشابكها مع املكون االجتامعي ،ممث ًّال
عديدة ،مقارنة بروايتها الثانية خمالب املتعة ( )2009التي ّ
يف البطالة والزواج .أما يف روايتها الثالثة امللهامت ( ،)2001فقد عادت فيها إىل االلتصاق أكثر بموضوع املرأة
ً
أرصت فاحتة مرشيد عىل نوع من التشابك ،مع التحوالت االجتامعية ،لكن من
واإلبداع واإلهلام.
إمجاال ،لقد ّ
التشكـل
خالل نوع من «التصعيد الفني» الذي ال حيفل باملكون الطوبوغرايف املحيل ،فرواياهتا ال متنح إحساس
ّ
من خالل الزمن واملكان أو «أرشيف املرحلة».
خصوصا من ناحية اجلنس ،هو ما ستتصدى له ،وبجرأة نادرة ،الكاتبة الشابة مليكة
عىل أن املحارم االجتامعية،
ً
مستظرف التي ستفارق احلياة ،بعد مرض عضال ،العام  ،2006من دون أن تقفل عقدها الثالث ،تاركة وراءها
رواية ثائرة وساخطة هي جراح الروح واجلسد ( .)1999وتتأكد دالالت املواجهة من الصفحة األوىل التي
نقرأ فيها «مل يعد هيمني أحد» ،و«قررت أن أحكي كل يشء بدون خوف أو حشومة» .وحتكي عماّ يطاول املرأة
يف جمتمع ذكوري متس ّلط وقامع ،وذلك من خالل شابة ّأول ما سيالقي طريقها ،وهي يف السادسة من عمرها،
خصوصا يف عامل ال تسود فيه
اغتصاب فظيع من قبل وحش ال إنسان ،وبام سينجم عن ذلك من جروح مفتوحة،
ً
سوى األخبار السيئة التي ستالزم الشابة يف دروب احلياة .وحتى الذاكرة ،وفيام بعد ،ستضاعف من اجلروح:
«أحاول أن أتذكر األشياء اجلميلة يف حيايت .فال أجد شي ًئا .حيايت ليس فيها سوى اخلوف واحلزن ثم املرض».
ترص
ذلك أنَّ املرأة ،يف مثل هذا العامل ،مطلوب منها أن تالزم البيت ،وأن تكون «آلة للتوليد» ليس غري .أما أن ّ
الطالبة عىل مواصلة الدراسة ،فذلك ال يتطلب إال الرحيل إىل الغرب كام ورد يف هناية الرواية.
لقد نظر بعضهم إىل الرواية األخرية عىل أهنا امتداد للسرية الذاتية الروائية اخلبز احلايف التي تنطوي ،بمفردها،
عىل تاريخ بأكمله .والظاهر أن رواية حممد شكري مكتوبة بشطارة وباستقطار ،مقارن ًة بــ جراح الروح واجلسد
وبنصوص أخرى حاولت بدورها إلقاء احلجر ذاته يف الربكة الراكدة واآلسنة ،التي كان ملحمد شكري
قصب السبق يف التطاول عليها .يف جراح الروح واجلسد كان اإلرصار عىل «تبليغ الرسالة» هو األهم ،مقارنة
بمقتضيات النوع الروائي.
ّ
ستطل يف مفتح األلفية الثالثة ،نقصد وفاء مليح من
املحارم نفسها هي ما ستحاول اقتحامها كاتبة روائية أخرى
خالل روايتها عندما يبكي الرجال ( ،)2007ومن قبل جمموعتها القصصية اعرتافات رجل وقح ( ،)2004من
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املتضمـنة يف كتاهبا النقدي املفتوح أنا األنثى ،األنا املبدعة ( .)2009وقد حرصنا عىل
دون التغافل عن مقاالهتا
َّ
استحضار عناوين الكاتبة تأكيدً ا لرغبة هذه األخرية يف إيالء أمهية للحكي الذي ال يفارق مناط ّ
تشكل األنوثة
ذاهتا وليس جمرد الدفاع عنها أو الرصاخ بصددها .ومن ثم ،فإن الدفع بالرجال ،ويف إطار من التخييل ،إىل
نوعا من «عطش األنوثة».
«البكاء» أو «االعرتاف» ،ال يدنو بأي حال من لوثة «مناطحة الرجل» بقدر ما خيفي ً
ترتد إىل العجز اجلنيس بمفرده
عدة ال ّ
ومن ثم ،فإن موت «البوكيل» ،يف عندما يبكي الرجال -والعتبارات ّ
كام يفهم من ظاهر الرواية -ال يفيد ،يف تأويلنا ،التضحية بالرجل بقدر ما يفيد نبذ مكامن اخللل التي تعوق
إمكان تعضيد األنوثة يف جمتمع يكون فيه الفرد ضحية القيم ذاهتا التي يطمح إىل الدفاع عنها ...وكأن املجتمع،
هنا« ،مؤامرة».
متكـن زهور كروم ،رغم روايتيها جسد
وإذا كانت اآللة األكاديمية ،يف متوقعها يف قلعة «األدب النسائي» ،مل ِّ
ومدينة ( )1996وقالدة قرنفل ( ،)2004من تأكيد حضورها باعتبارها ،يف املقام األول« ،كاتبة روائية» ،فإن
مغايرا .وعندما طالعتنا روايتها األوىل البوار ( ،)2006اعتقد كثريون
زهرة املنصوري شقت لتجربتها طريقًا
ً
أن األمر يتعلق بتحول من الشعر إىل الرواية عىل نحو ما حصل لبعض بنات شهرزاد ،غري أن حصول الرواية،
يف جنسها األديب ،عىل «جائزة املغرب» لعام ( 2006مناصفة مع الكاتب محزة بن إدريس العثامين عن روايته ابن
الشمس) ،رسعان ما سيجعلنا نتأكد من أن األمر ال يتعلق بالشاعرة زهرة املنصوري التي حرصت عىل تأكيد
حضورها الشعري منذ أواسط الثامنينيات وإنام بزهرة منصوري أخرى مشدودة ،باملطلق ،إىل الرواية.
تعالج الرواية األخرية ،بأسلوب سلس ،ومن خالل قرية يف شامل املغرب ،مشكلة املخدرات وما نجم عنها
والنظـر إىل البرش واحلياة ...إلخ .أما يف روايتها الثانية ،وبعنواهنا
تبدل يف جمال القيم
من عوامل ومهوم ومن ّ
ّ
وسـعت من املوضوع ،وذلك حني اختارت أن تستجيب
الشاعري واخلادع ،من ُيبكي النوارس ( ،)2006فقد َّ
خلـفته من تعميق للبقية الباقية من «القولبة االسترشاقية» لإلنسان العريب،
لتداعيات  11أيلول/سبتمرب وما َّ
املصنـف يف صف اإلرهاب وحمور الرش .لقد آثرت الكاتبة اخلوض يف هذا «اجلرح» الذي ُي َعد الغرب بدوره
َّ
ً
مسؤوال عنه ،ما دام أن هذا األخري كامن يف «جذور السعار اإلسالمي» ،إذا جاز أن نأخذ بعنوان املقال األشهر

سيمهد لظهور كتاب صمويل هنتنغتون صدام احلضارات
أليب االسترشاق برنارد لويس ...وهو املقال الذي
ّ
غريبا أن تنال الكاتبة عن روايتها ،بخلفيتها الفكرية الداعية إىل «التسامح»« ،جائزة
(صيف  .)1993ومل يكن ً
مؤسسة الفكر العريب» (.)2009
أما روايتها الثالثة الغثاء ( ،)2009فقد عادت إىل موضوع أثري يف «التاريخ االجتامعي» ،هو موضوع «السيبة»
يف مغرب ما قبل االستعامر ،وما رافق ذلك من قطع طرق وتسلط وجماعات وأوبئة وأمراض وبؤس ومرارة...
إلخ .تقول الساردة« :مل يكن هناك سوى القتل ...يف ٍ
غابة كان يعيش الناس .ولقد مرت البالد بالسيبة ...كان
عمت البالد :هنب وسلب ورسقة ،وكل
الكل يقتل الكل ...كان املرء يقتل أخاه من أجل كرسة خبز .الفوىض َّ
هذه األمور كانت تؤدي إىل سفك الدماء .فإما قاتل أو مقتول ...قانون الغاب ...البيع والرشاء يف بني البرش
كان مسألة عادية جدً ا» .الرواية «حفر ختيييل» يف الذاكرة ،و«إدانة للنسيان» كام خلص بعضهم؛ وتفكري يف التاريخ
ويف املدار الذي ال يفارق التخييل.
خصوصا يف املدار الذي يقرن هذا األدب بـ«منظور
حتررت من «رشنقة أدب املرأة»،
ً
الظاهر أن زهرة منصوري ّ
الكتابة النسائية» كام يف حال الكاتبات السابقات الزهرة رميج وفاحتة مرشيد ووفاء مليح وكاتبات أخريات مل
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مهسا (.)2007
نذكرهن ،مثل حليمة اإلسامعييل يف أغنية لذاكرة متعبة ( )2004واسمهان الزعيم يف ما قيل ً
تتخلـص منها بديعة الرايض يف روايتها غرباء املحيط ( )2011التي
والرشنقة السالفة الذكر هي ما حاولت أن
َّ
شددت فيها ،اعتام ًدا عىل لغة رقيقة وناعمة ،عىل «محوضة اليومي» التي دفعت بثالثة أصدقاء إىل خيار اهلجرة
ّ
ثم
الرسية ليجدوا أنفسهم ،بعد اصطدام بـ«جدار الغرب» ،ال غرباء فقط بل ومدفونني يف مقربة مجاعية ،ومن ّ
جمهولني يف املامت كام يف احلياة من قبل؛ حياة ال يمكن للمرء أن يأسف عىل مفارقتها.

ّ
المثقف ،الغرب
صور
هيمـنا اآلن أن نوجز احلديث عن «حتـول داليل» يف النسـيج الروائي يف املغرب ،وذلك من خالل ما يمكن
ّ
نعته بـ«دور» أو «أداء املثقف» الذي يمكن للكاتب الروائي ،من خالل تداخل التخييل ( )Fictionمع
التحقيق ( ،)Dictionاالضطالع به أو عىل األقل االحتكام إىل نوع من احلس الثقايف يف التشابك مع الواقع
االجتامعي ...من دون أن يكون ،يف تصورنا ،هنا ،جعل الرواية جمرد «أداة» ،وهو ما يفرغها من «وجودها
الذايت املستقل» أمام مجوح املثقف نحو تأكيد حضوره النقدي يف السياق (املعاكس) الذي يستوعبه وعرب قنوات
أخرى .ويف هذا الصدد يمكن التشديد عىل الرواية-املنعطف لعبة النسيان ،عىل الرغم من أهنا صادرة العام
متكـنت هذه الرواية ،عىل الرغم من إفادهتا
 ،1987أي قبل الفرتة التي اخرتناها ً
مدارا ً
زمنيا هلذه الدراسة .لقد ّ
التحرر من «إغمـاض التجريب»
من تقنيات «الرواية اجلديدة» ،من أن ختطو خطوات ملحوظة عىل طريق
ّ
لوى بروايات صدرت قبلها بسنوات معدودة .وتستمد الرواية عنارصها وفضاءاهتا وشـخوصها من
الذي ّ
مرحلتني تارخييتني خمتلفتني :فاس والرباط يف األربعينيات واخلمسينيات ،ثم املرحلة التي أعقـبت إعالن
االستقالل إىل حدود الثامنينيات ،عىل النحو الذي جعل منها مرحلة مغايرة بالنظر إىل ظروفها املغايـرة
ومشكالهتا اخلاصة .ويمكن استخالص أن الرواية سعت ،ومن منظور نقدي ً
أيضا ،إىل «تشخيص» التعارض
التحول عرب التحديث والرصاعات
القائم بني جمتمع تقليدي منسجم مع قيمه ،وجمتمع أخذ يعيش مشكالت
ّ
السياسية واالجتامعية.
ويف سياق تأكيد «حس املثقف» ،الذي يلوي بمجمل النظرة الناظمة للنص الروائي ،فإنه يمكن التشديد عىل
املتمثـل يف
رواية حممد األشعري السالفة الذكر ،القوس والفراشة التي فارق فيها موضوع روايته جنوب الروح،
ّ
«املجتمع املغريب التقليدي الغميس» ،كام ينعته املؤرخ عبد اهلل العروي( ،((1نحو «جمتمع احلداثة» بقيمه اجلديدة
«تصدع» يف العالئق البرشية ويف الروابط االجتامعية ،والكاشفة عن «انشطار» يف جمال النظر إىل
الكاشفة عن
ّ
أرصت الرواية عىل أن جتعل موضوع «التطرف
احلياة وعن «تراجيديا مفتوحة» يف مصائر الشخصيات .لقد ّ
مقدم التحوالت التي عصفت باملجتمع املغريب املعارص،
الديني» ،أو «اجلنون الديني» كام نعته إدوارد سعيد ،يف ّ
وذلك من خالل شخصية يوسف (وهو صحايف وكاتب تقدمي ومعتقل سيايس سابق) ،الذي سيتلقى رسالة
استقر هذا
مقتضبة وصادمة من تنظيم القاعدة ختربه بمقتل ابنه مع طالبان يف أفغانستان .وحصل ذلك بعد أن
ّ
األخري عىل أن ابنه (الوحيد ،للمناسبة) يواصل دراسته يف إحدى كربيات املدارس اهلندسية يف فرنسا ،فيام كانت
خلـصته من آخر شعرة تصله بالوجود .وهذه الواقعة ستجعل كل يشء من
«ماكينات الشحن العقائدي» قد ّ
حول يوسف ينهار ،كام أن هذا االهنيار سيطبع جممل احلياة الالحقة هلذا األخري.
 10عبد اهلل العروي ،جممل تاريخ املغرب ،ط ( 6الدار البيضاء؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2002 ،ص .652
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غري أن ما يؤخذ عىل هذا الصنف من الروايات ،ورغم لغته املدروسة ،هو سقوطها يف ما ينعت بـ«الرواية
اإلعالمية» .والظاهر أن املشكل ال يكمن يف التعاطي مع موضوع التطرف الديني يف ذاته ،وإنام يف النظرة
املاسكة بتدافع الوقائع والشخوص .وال داعي ،هنا ،للتذكري بعناوين روايات عربية عاجلت املوضوع نفسه،
حتررت من «تأثري اإلعالم» .والظاهر أن «الرواية اإلعالمية» مل يسلم منها حممد برادة نفسه يف روايته
غري أهنا ّ
خولت حزب االحتاد االشرتاكي ترؤس
امرأة النسيان ( )2004التي بدا فيه «ناقماً » عىل «جتربة التناوب» التي ّ
احلكومة املغربية ( .)2002-1998لقد توقف الكاتب عند وقائع كثرية كان اإلعالم (املكتوب خاصة) قد
تناوهلا .ويف ما خيص املثقف ،أو متظهرات املثقف يف الرواية ،فقدر املعارض ألاّ يموت وهو يف املعارضة،
كام ورد يف الرواية .غري أن ما اتسم به التسيري السالف الذكر ،ونتيجة «األسمنت الدولتي» ونتيجة إكراهات
النزع األخري،
ولـد «خيبة املثقف» .وهذه اخليبة هي ،ويف ْ
التكتيك السيايس وارتباك «البيت الداخيل» ،كل ذلك َّ
معممة».
«خيبة َّ
حتول داليل آخر ،يف الرواية املغربية ،ومن خارج «صور املثقف» األخرية ،ومن خارج دوائر التشابك
وثمة ّ
(املبارش) مع الواقع االجتامعي عىل نحو ما سعينا من قبل إىل استخالص جممل دالالته .ونقصد ،هنا،
موضوع االستعامر ،والغرب بصفة عامة ،الذي عاد ،ومن جديد ،ليؤكد حضوره وبطريقة مغايرة بعض اليشء
للروايات التي ُعنيت باملوضوع نفسه يف فرتات سابقة .وكام يقول األستاذ أمحد اليابوري ،يف سياق دراسته
لروايـة الغربة لعبد اهلل العروي نفسه« ،إن تيمة الغرب تكاد تكون مستهلكة يف الرواية العربية ،إال أن كل نص
روائي يتناول ذلك الغرب حتت ضغط أسئلة خاصة ،يطرحها الواقع ،خارج دائرة األجوبة اجلاهزة التي يقدمها
تراث املايض»(.((1

الرواية األوىل التي تستوقفنا ،هنا ،هي رواية الكاتب واألكاديمي حممد أنقار باريو مالقة ( )2007التي تطرح،
من وجهة نظر مشوقة وموغلة يف احلوار والوصف ،مسألة االستعامر (اإلسباين) ودوره يف تشكيل حي هاميش.
وإذا ما كانت رواية حممد أنقار األوىل املرصي ( )2003قد لفتت أنظار النقاد إليها ،فإن رواية باريو مالقة
تستقـر عىل بطل حمدد ،وال هتاجم االستعامر بل تومئ إىل «اجلرح الصامت»
خطفت األنظار إليها .والرواية ال
ّ
الذي أخذ خيلفه رحيل هذا األخري بعد أن نال املغرب استقالله .لقد أرادت أن تؤرخ ،ويف إطار من األدب،
شكـلها االستعامر .الرواية تقع يف صميم «الر ّد كتاب ًة» أو «الر ّد الكتايب» كام ترمجه
حلي منيس كسائر األحياء التي ّ
خصوصا أنه كان قد أسهم يف النقد املعارص بدراسة الفتة موسومة بناء الصورة يف الرواية االستعامرية
املؤلف،
ً
( )1994سعى فيها إىل رصد متثالث الرواية اإلسبانية الكولونيالية لإلنسان املغريب.

والرواية الثانية التي تستوقفناً ،
أيضا ،هي رواية الزهرة رميج عزوزة ( )2010يف داللة عىل اسم نسائي شعبي
موسعة ،قد
ساد ،عىل نطاق ،واسع ،يف املغرب من قبل .والرواية تعرض ملا كنا ،وعىل مدار دراسة (أكاديمية) ّ
نعتناه بـ«االستعامر املضاعف»( :((1استعامر خارجي من قبل اإلمرباطورية الفرنسية وقتذاك ،واستعامر من قبل
األول إن مل نقل
الرجل أو املجتمع التقليدي بصفة عامة .واالستعامر األخري مل يكن يقل بشاعة عن االستعامر ّ
املطولة املشار إليها من
إنه فاقه يف االمتهان والتحقري .وكانت خالصتنا ،بخصوص عزوزة ،من خالل الدراسة ّ
قبل ،عىل النحو التايل« :عزوزة ،بكشفها عن املجتمع القبيل االنقسامي ،وهبجرة األرسة إىل املدينة ،عىل النحو
حتدث عنها روبري مونطاين وسواه ،تكون هي املغرب ذاته يف مرحلة
الذي أفىض إىل «ميالد الربوليتاريا» التي ّ
 11أمحد اليابوري ،دينامية النص الروائي (الرباط :احتاد كتاب املغرب ،)1993 ،ص .51
 12حييى بن الوليد« ،املرأة واالستعامر املضاعف» ،الكلمة (اإللكرتونية) ،السنة  ،6العدد ( 58شباط/فرباير .)2012
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من مراحله الصعبة هي مرحلة األربعينيات الصاعدة .الظاهر أن الكاتبة إحدى حفيدات عزوزة .والظاهر
أيضا أننا كلـنا عزوزة ،وأن موهتا مسؤولية اجلميع .وهي ماتت قبلنا أو ماتت ً
ً
بدال منا؛ ولذلك إننا مدعوون
ُّ
مجيعا إىل رد االعتبار هلا .والرواية هي عالمة عىل طريق املواجهة األعرض ،وكل ذلك من خالل «الرد الكتايب»
ً
السالف الذكر.
والرواية الثالثة التي تطرح موضوع الغرب بصفة عامة ،ومن خالل مدينة طنجة الكوسموبوليتانية ،التي كانت
خاضعة لعديد من الدول إبان فرتة االستعامر ،هي رواية جريترود شتاين ( )2011لصاحبها حسن نجمي.
كثريا من الشخصيات النافذة يف عامل السياسة والدبلوماسية ويف جمال املال
وكانت مدينة طنجة قد استهوت ً
والصريفة واألعامل ويف عمليات املافيا واجلاسوسية والتهريب والدعارة واللواط ...إلخ .كام كانت قد استهوت
ً
كثريا من الشخصيات العاملية والوازنة يف عامل األدب والفن واإلعالم ،ومن بني هذه األسامء الكاتبة
أيضا ً
الس
األمريكية غريترود شتاين ( )Gertrude Steinالتي ستحل بمدينة طنجة رفقة مالزمتها أليس طوكْ ْ
املتنوع
جينـد السارد شخصية حممد الطنجاوي لـ«ولوج» عامل شتاين ِّ
( .)Alice B. Toklasويف هذا السياق ِّ
والغني ،ال سيام من ناحية تعاطيها للجنس ونسج العالقات مع اآلخرين من فرنسيني وغري فرنسيني .الرواية
تطرح ،بدورها ،ومن وجهة نظرها ،مشكلة اإلنسان العريب ( ،)Homoarabicusكام تطرح مسألة «غول
االسترشاق» الذي واجهه الطنجاوي.

خاتمة
شابـة بأكملها إذا
ركـزنا ،أكثر ،عىل األسامء اجلديدة ،وهي أسامء ليست ّ
من خالل ما سبقّ ،نود تأكيد أننا ّ
نكرر ذلك ثانية .وكام ّنود تأكيد أن موضوع تشابك الرواية املغربية مع التحوالت االجتامعية ،وعىل
جاز أن ِّ
يؤسـس لـ«جنسها» يف عالئقها
أمهيته املعرفية ،ال يغطي عىل مواضيع أخرى ،سواء عىل مستوى صلة الرواية بام
ِّ
جتدد النقاش النقدي
باألجناس األخرى ،كام يف حال موضوع «التخييل الذايت» ( )Autofictionالذي ّ
خصوصا من ناحية «لغتها»
بمكوناهتا الذاتية،
بخصوصه ،من جديد ،يف النقد الروائي يف املغرب ،أو يف عالئقها
ً
ِّ
التي صارت ً
جماال لـ«التهجني» و«التكسري» ،أو حتى يف عالقتها بموضوع التوزيع والتداول والتلقي ،كام
يف حال موضوع «الرواية الرائجة» .ونتصور أن هذه املواضيع ،وسواها من املواضيع األخرى ،وبام يف ذلك
مواضيع سابقة من مثل «التأسيس» و«التجريب» ،جديرة بالكشف من خواص أخرى بنيوية وتكوينية وتداولية
متيـز النوع الروائي من سائر األنواع األخرى داخل حقل اإلنتاج األديب باملغرب.
ّ

ويف حال املنظور الذي صدرنا عنه ،فإن الرواية ،يف املغربّ ،
املتحكـمة يف
تظل مرشوطة بمجمل «األنساق»
ِّ
اإلنتاج األديب ككل ،هذا وإن كان هذا اإلنتاج  -مقارنة ببلدان عربية حمد ّدة  -مل يبلغ حد «الرتاكم» الذي
يتأكـد من خالل أواليات
حتـى عىل «املواكبة النقدية» بمعناها السوسيولوجي العام الذي
ّ
حيفـز ّ
عادة ما ّ
الرصد والفرز يف أفق االستقطار واالستخالص ،عىل النحو الذي يسمح ،يف سياق أوسع ،باحلديث عن نوع
من «اإلنتاجية» يف جمال الرواية ،تلك اإلنتاجية التي ارتقت ،يف أماكن أخرى ،ومن جهات األرض األربع،
إىل أن تلتبس بام ينعت بـ«الفكر الروائي» يف التقاطه «ذبذبات» املجتمع وتفاعله مع التحوالت التي يمور
هبا ،كل ذلك يف إطار من «التأثر املتبادل» ما بني التخييل والتحقيق الذي يضمن للنوع الروائي حضوره
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الذايت املستقل من ناحية ،وانغراسه يف األفق الثقايف العام الذي يسعى بدوره إىل اإلسهام يف توجيه اإلنسان
والتاريخ من ناحية موازية.

ويف ضوء امللحوظة األخرية ،فإن حماولة رصد تشابك الرواية مع التحوالت املجتمعية يف املغرب ،يف املدار
الذي جيعل من الرواية أفقًا لـ«إبداع املستقبل» وعرب التخييل والسخرية ...والكتابة ،جتعل الناقد (اجلاد) يتحفظ
بعض اليشء بخصوص هذا «املطلب الفكري» العتبارات عديدة تتجاوز «الرتاكم» املشار إليه قبل قليل نحو
حجم املعطى ذاته (املتاح) الذي ال يسمح باحلديث عن رضب من التنوع عىل مستوى التعاطي الروائي مع
تطلـعات نامذجه نحو
املجتمع يف «جدليته امللتبسة» ويف «قاعه الغميس» ويف «تقليدانيته متعددة األبعاد» ...ويف ّ
جتدد قراءاهتا هو جتاوزها
التحرر من
التكلـس والتب ّلد واملصادرة والتأجيل ...إلخ .ثم إن ما يضمن للرواية ّ
ّ
ّ
التقدم عىل طريق التجذر يف األدب
الذي
االجتاه
يف
ام
سيـ
ال
رسدي»،
«مترين
جمرد
تكون
ألن
يوفـر هلا أشكال ّ
ِّ
ّ
باملعنى «اجلذري».
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*

شعيب حليفي

التأسيس للخيال المجتمعي
في الرواية المغربية
استطاعت الرواية املغربية التأسيس خليال جمتمعي يعكس مجاليات الكتابة الروائية والتنويع يف
حكرا عىل النخب التقليدية أو املدن
املوضوعات ويف مؤرشات الوعي الذي يكتب ،فلم تعد
ً
التارخيية (فاس ،الدار البيضاء ،الرباط ،مراكش ،طنجة) ،بل امتدت إىل الفضاءات اهلامشية
ُمنصتة ملشاعر وقضايا غري تلك التي عاجلتها النصوص الروائية املعروفة .هكذا ،تصبح الرواية
ذاكرة املجتمع اخليايل بنسغه ومشاعره املتحولة ،ترسم مسارات تراجيديا اجتامعية ضمن َل ِع ٍ
ب
ختيييل ينحاز إىل اإلبداع وتطوير كل األدوات للوصول إىل املعنى الضائع يف زمحة اخلطابات
خيول للروائي ،هبذا الوعي ،أن يتقدم بعيدً ا يف ختوم مغامرات الكتابة باعتبارها
الزائفة ،وهو ما ّ
املجال الفسيح للخيال والرصاع ،يف إثبات جلدوى الكتابة الروائية ودورها يف فهم الواقع ورصده
وتأويله؛ ذلك الواقع الذي مل تعد له حدود فاصلة ومرئية مع الالواقع ،بني ما حدث ً
فعال وما
ً
احتامال ،كام تشري إليه الرواية.
سيحدث

تقديم
ال تعكس الرواية ،عمو ًما ،الصدى بأصواته وحركاته كلها ،وإنام تحُ اوره وختتار التعبري عماّ تراه رمز ًيا
غري مبارش؛ ألن ّ
نص يعبرّ عن أفق ما ،فهو متشكل من األصوات واألفكار املختلفة ومن نسائج
كل ّ
التعابري واألحالم واملعتقدات والتطلعات والقيم .وهو من ثم ،نص ثقايف يبنى من عدة عنارص ،يتداخل يف بنائها
تبعا للمهيمن املرجعي.
تراكم اخلطابات ،اخلاضعة للتوجيه والتطور أو التعديل يف رؤيتها اجلامعة واملشرتكةً ،

* أكاديمي وناقد وروائي مغريب.
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والرواية بعامة ،يف مسريهتا ،وبحكم تفاعالهتا وأدوارها ،تؤسس ألسئلة وقيم وعالمات ،لذلك فهي تسعى
لالحتفاظ بدورها يف داخل نسق عام يف املجتمع ،وحتتاج إىل جتديد دمائها وتطعيم حركاهتا ،وتعضيد رؤيتها
املتخيل اجلمعي ،عرب استمدادات للقول
وهويتها بمراجع ذات قنوات متعددة وسجالت مفتوحة عىل دينامية
ّ
الشفوي ،واألفكار ،مع احلاجة باستمرار إىل مراجع لتأكيد هويتها وهوية انتامئها الثقايف واالجتامعي وحتصينها؛
مراجع اجتامعية منفتحة عىل تفصيالت املعيش ،تلتقط مجيع التلوينات املحلية من لغات وهلجات وعادات
وأوعية وتناقضات ومتخيل إلكساهبا ملح اخلصوصية.

والرواية املغربية ،خالل مسريهتا القصرية املتالزمة بالتطور والتجديد ،عرب تنوع ك ّتاهبا ورسعة التحوالت
املجتمعية والثقافية ،تتفاعل يف حتققها ووجودها هبويتها وخصوصيتها ،باعتبارها قناة ترفد شبكات غري حمدودة
من القنوات والسجالت وتتواصل ،بالتلقّي ،مع مراجع من ثقافات أخرى ذات خصوصيات ووظائف مغايرة.

دنا عدد من املفكرين واملثقفني والباحثني ،خالل نظرهم إىل اإلبداع الروائي وعالقته باملجتمع ،من تشخيص
جتاذب النص الرسدي بني الذات والتاريخ واملجتمع ،وهو تشخيص حييل عىل مرجعيات رصيد االنطالق
الذي يعود إىل أسئلة الواقع املتجددة ومرجعها الثقايف الطويل ،ثم االجتامعي والنيص/اإلبداعي والنظري.
ولعل يف عودة الروائي إىل سؤال عالقته باملجتمع واإلنسان ما يؤكد أن وجودنا األنطولوجي واحلضاري رهن
مدى قوة ثقافتنا ،وأن ما يقع اليوم من حتوالت عىل الصعد كافة ،يعجل احلاجة إىل التخييل باعتباره األقرب
إىل الفهم والتأويل .واحلال ،أنه تتضافر يف ّ
معينة عوامل ،متعددة ومعقّدة،
تشكل أي ثقافة ،يف مرحلة تارخيية ّ
معلومة وغري معلومة ،فيها عنارص ومكونات تكون مصدر قوهتا أو ضعفها ،وتكسبها التبعية أو اخلصوصية.

سامهت ،يف ّ
وخصوصا يف املرحلة التي نحن بصدد التوقف عندها (-1992
تشكل الرواية املغربية وتطورها،
ً
وحضورا:
تأثريا
ً
 ،)2012عدة عوامل أساسية أبرزت مالحمها وخصوصياهتا ،نجمل منها األكثر ً

معرفيا عمل عىل تفعيل األسئلة الثقافية املرتبطة باملغرب واملرشق،
إطارا
 -1دور اجلامعة املغربية ،باعتبارها ً
ً
والدرس الروائي ،وكذلك التحسيس بالتيارات النقدية الغربية ،وهو ما حقق تراكماً يف البحث األكاديمي
بخصوص الرواية واالهتامم هبا نقد ًيا.
 -2الصحافة الثقافية بام عكسته من أفكار وأسئلة ومناقشات ،وتيسري للمعارف والرتمجات.
 -3املثاقفة املتعددة األوجه مع الرتاث ،ومع الرشق والغرب بآدابه ولغاته.

 -4الدور الريادي لبعض املثقفني األدباء الذين مارسوا التوجيه العلمي واإلشعاع الثقايف والتعريف بالرواية.
 -5التأثري القوي للدينامية االجتامعية والسياسية ،ومشاركة األدباء يف الشأن العام.

األكيد أن هذه العوامل اخلمسة وغريها ،كان هلا شأن مشهود يف تطور الرواية املغربية وحتديثها ،هي وباقي
األجناس التعبريية ،وذلك العتبار مهم هو استمرارية هذه العوامل ،حيث كانت ،منذ البداية ،قوة دفع يف فك
االرتباط مع ما يشد إىل التقليد والتبعية ،أو اخلطب الرسمية ،ونشدان التحرر وإثبات الذات.

ولعل أهم حترر يمكن التوقف عنده ،خالل العقدين السابقني ،هو حترر اخلطاب الروائي ،الذي هو جزء
ملتحم باخلطاب الثقايف ،من وهم الشعارات ووهم االحتامء باملايض واألحالم التي تفتتت عىل مراحل دامية،
بوحا «ثأر ًيا» وواجهة إلضاءة الزوايا واملنحنيات املعتمة ،الختبار الذات وحتقيق اهلوية يف
لذلك كانت الرواية ً
البعد الثوري يف اخلطاب
تعريفها احلداثي
ِّ
املجسد ملا تريد الرواية املغربية أن تكونه وتُعبرّ عنه .ولفرتة طويلة كان ُ
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السيايس يرخي بظالله الرسابية والرومنسية عىل اخلطاب األديب يف الشق اإلبداعي ،الشعر والرواية ،وهو ما
جعل بنى التحديث يف هذا القول األديب حارضة يف الرؤية والصوغ.

وترتيبا لفهم طبيعة التحوالت االجتامعية والسياسية املرتبطة بالقول الروائي ،ال بد من فهم وحتديد بعض
ً
ثقافيا ورمز ًيا يف وسط واقع كان – وما زال-
العوامل األخرى املتصلة بام سبق ،منها الرغبة يف إثبات الذات ً
ُيصادر األصوات ويزج هبا يف مساحات التهميش املتعددة.
إن مالمح هذا اجلدل وتطوره بني طبيعة املرحلة ،والتعابري الروائية املختلفة ،جتسدت يف وعي املثقفني بأمهية
جنسا له مقدرة عىل تأويل العامل؛ فمنذ التسعينيات سنجد انخراط ك ّتاب من حقول أخرى يكتبون الرواية
الرواية ً
وجيتهدون يف كتابتها ،ك ّتاب من حقول الفكر والتاريخ والفلسفة والدراسات الدينية والسياسة والنقد األديب
تعبريا وبحثًا عن الذات،
والشعر ...ألن الرواية متتلك تلك البوابة السحرية للتشكيل الفني باللغة والنقد،
ً
ً
وفكا للعزلة عن الصوت الداخيل املوصول بأصوات مفرتضة من غري القادرين عىل استعامل الكتابة ،عمو ًما،
والتخييل عىل وجه التحديد .كام ترتبط الرواية ،يف هذه الفرتة بالذات  -وهي ما زالت مستمرة ،ويف تطور
مطرد -بالتحرر واالنتفاضً ،
وأيضا باالنعتاق من االهنيارات الرسيعة املتتالية ألحالم مجيع األعوام السابقة.

حداثة التعبير وتحديث المجتمع
أفكارا ومرجعية تستند إىل ثقافة وقيم ومشاعر .ولكي تتطور هذه النخبة ،ال بد
حتول إىل نخبة حتمل
ً
حيتاج أي ّ
هلا من نخبة مضادة حتمل مرجعية أخرى تتصارع معها .هذا هو شأن احلالة املغربية منذ االستقالل ( )1956إىل
العقد التسعيني من القرن العرشين الذي عرف ً
حتوال سيقود اليسار املغريب إىل تأليف احلكومة املسماّ ة «حكومة
متوجهني نحو جمتمع حداثي وديمقراطي ،يقطع مع مجيع
التناوب»((( ،حيث كان إحساس املثقفني وخطاهبم
َ
املامرسات القديمة .إنه انفتاح سيايس حمسوب ،سيعمل املثقفون عىل استثامره وتوسيعه يف وسائل اإلعالم ويف
خصوصا يف الصحافة املستقلة أو يف عرشات املؤلفات الرسدية ،من روايات ومذكرات ويوميات وسري
كتاباهتم،
ً
ذاتية ملعتقلني سياسيني وضباط ممن شاركوا يف انقالبات بداية السبعينيات .كانت أفكار هذه الكتابات ،التي
استمرت يف الظهور عىل مدار العقدين األخريين ،تتامس مع الوعي السيايس النقدي واحلقوقي الذي اكتسب
رشعية شعبية ،كام تلتقي التطور النوعي للرواية املغربية يف مجالياهتا والدالالت اجلديدة التي انفتحت عليها.
كام كان هناك ،من جهة ثانية ،انتعاش مباحث أخرى يف اخلطاب التارخيي والفلسفي ،واخلطابات األخرى التي
وتتميز باجلرأة يف القراءة والتأويل والتقويم.
تنتمي إىل العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
ّ
هكذا باتت اخلطب متوازنة يف نظرهتا ونقدها وجدهلا مع الواقع وحتوالته ،تزام ًنا مع انفتاح اإلعالم املكتوب
املحرمات ،باإلضافة إىل
يعري
ّ
يف املغرب بظهور صحافة شبابية غري متحزبة ،باملعنى الضيق ،وخطاهبا متحرر ّ

(سمي الحقًا التناوب التوافقي) مع امللك احلسن الثاين عام  ،1992متزام ًنا مع الرشوع
 1ابتدأ النقاش حول فكرة التداول عىل السلطة ّ
يف نقاش عام لإلصالحات السياسية والديمقراطية ممثلة يف إطالق املعتقلني السياسيني ،وتدشني مرحلة االنفراج السيايس ،وتوسيع نطاق
احلريات العامة ،وإرشاك أطراف املعارضة السياسية يف تدبري الشأن السيايس للبالد ،إضافة إىل إجراء تعديل دستوري .وهو ما حتقق يف
 14آذار/مارس  1998بحكومة سيرتأسها املعارض عبد الرمحان اليوسفي ،باسم حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية برفقة حلفاء
آخرين من الكتلة الديمقراطية .وهي التجربة التي ستتعثر إثر انتخابات أيلول/سبتمرب  ،2002حيث سيتم إزاحة اليوسفي وتعويضه
بوزير أول تكنوقراطي (إدريس جطو) من أيلول/سبتمرب  2002إىل أيلول/سبتمرب  2007بحكومة سيرتأسها حزب االستقالل يف
شخص عباس الفايس وستستمر إىل حني تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية (اإلسالمي) يف  3كانون الثاين/يناير  2012بعد فوزه
يف انتخابات أيلول/سبتمرب .2011
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ظهور مجعيات ثقافية وحقوقية ،غري حكومية .وقد أنضجت هذه التجارب احلقل السيايس واإلعالمي والثقايف
ً
بمفاهيم جريئة متفاعلة مع احلقل الثقايف ،الذي َ
تشابكا غري مسبوق بني املعارف ،وهي تصوغ تصوراهتا
عرف
ضمن حماور اإلنسان واملجتمع وما ينتجانه ،وهو ما بات مدار التفكري والتخييل وملتقامها بجميع األساليب
ّ
والتجذر.
تنويعا يف التواصل
املمكنة،
ً
إهنا مرحلة ستعرف فيها الرواية املغربية طفرة بمالمح التجديد والتحديث ،متتد وتتواصل مع مراحل سابقة
تعود إىل حركة «أنفاس» األدبية ،والبحث يف الرسد املغريب ومكوناته مع أمحد اليبوري ،والكتابات النقدية
ملحمد برادة ،وروايات وقصص مغربية ترفدها هبواجس شتى مع عبد اهلل العروي وحممد زفزاف وأمحد املديني
وعبدالكريم غالب وامليلودي شغموم وعز الدين التازي ،وأصوات شبابية تلتحق هبؤالء ..باإلضافة إىل
حلقات أخرى يف التشكيل والزجل واألغنية واملرسح.

ستصوغ الرواية املغربية ،من خالل هذه القنوات ،مالمح التحديث يف غياب بنى حتتية حداثية ،وستعرف كيف
تتفاعل مع األشكال والتعابري كلها ،ومع احلركات الثقافية والفنية الداخلية واخلارجية ،ثم االهتامم بالتيامت
والتقنيات بشكل مواز ،بحس رومنيس ثوري ورؤية واقعية صدامية ،حتن إىل األحالم املفقودة ،أو تركن إىل
الذات بحثًا يف دواخلها عن خيوط للقبض عىل يشء ما .وقد جت ّلت مالمح التحديث األوىل عرب التحكم يف
اللغة واملتخيل ،من خالل تكسري جاهزية اجلملة املهادنة برتكيبات قوية ،معبرّ ة ،حوارية تنحت لنفسها أنفا ًقا يف
املعاين ،وترتبط بمرجعيات اليومي والعابر واهلاميش والذايت .وعىل مستوى املتخيل ،جرى االقرتاب من الذات
والتاريخ واملجتمع بخصوصيات كل كاتب وسعيه إىل حتقيق قول فني فاعلّ .أما عىل املستوى النقدي ،فقد
تبلورت رؤى نقدية ومنهجية يف إثر تفاعل احلقول واملجاالت وتطور املرجعيات ،والرتاكم النيص ،واستمرار
دور اجلامعة والصحافة يف احلوار األديب والثقايف عامة .وال بد من الترصيح بأن هاجس التعبري عن الذات
والتاريخ واملجتمع كان أساس التحول يف أساليب الكتابة واالرتباط بتنويعات التخييل الذي ارتقى من إثبات
الذات عرب الكتابة إىل تأكيد وجود أدب مغريب مغاير يصوغ أشكاله التعبريية مما تبدد ومل يتحصل يف الواقع.
إن الوعي بالتحديث عند الروائي املغريب هو وعي مجيع املثقفني يف هذه املرحلة ،وبالتايلُ ،ينظر إىل حداثة الرواية
من حداثة األدب الذي ال يتحدد بقيم جاهزة ،ولكن بمنظور األدباء ووعيهم ،وباملرحلة ومعطياهتا وأنساقها
املهيمنة .وإذا كان التحديث خالل النصف األول من القرن العرشين ،ومن منظور حممد احلجوي وابن املوقت
املراكيش والتهامي الوزاين((( ...مالئماً للمرحلة ومقتضياهتا ،فإنه سريتبط يف العقدين األخريين ،بحركات
التحديث يف اآلداب اإلنسانية ك ّلها ،مع بعض اخلصوصيات واملالمح املتحققة.

وقد قارب الروائيون ونقّاد الرواية املغاربة هذا التحقق التحديثي والتطور من منظورات متقاربة ،أكان ذلك
يف ك ّليتها أو من خالل شكل تعبريي مفرد؛ فمحمد برادة ينظر إىل األدب نظرته إىل باقي األشكال التعبريية،
كونه حياور الزمان وحيمل بصامته ،ويرصد حركاته((( .وهو يرى أن األدب املغريب احلديث عاش مخسني عا ًما
من التجريب والرتاكم ،إىل أن توافرت له اليوم اجتاهات متباينة يف اإلبداع وفهم األدب ضمن سريورة حتول يف
املفهوم وطرائق الكتابة(((.
 2حممد احلجوي وابن املؤقت املراكيش والتهامي الوزاين :ك ّتاب ومصلحون مغاربة تركوا عد ًدا من النصوص يف أدب الرحالت
والسرية الذاتية.
 3حممد برادة ،فضاءات روائية (الرباط :منشورات وزارة الثقافة ،)2003 ،ص .93
 4برادة ،فضاءات ،ص .275
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أما أمحد اليبوري ،فيقف يف دينامية النص الروائي((( عىل أن التجديد يف األدب الروائي املغريب يبدأ من املغامرة
يف مناطق التوتر واالختالل ،ويتحقق يف االنفالت من أوليات االرتداد والتامثل .وقد رصد اليبوري مالمح
روائيا ،كام رصد كيفيات استثامرها للواقعي والالشعوري واألسطوري...
التجديد والتحديث يف أحد عرش ً
نصا ً
برؤية موسعة وشمولية ،تتناول التجديد والتحديث ،يف األدب الروائي املغريب ضمن الرواية العربية انطال ًقا من
املكون اللغوي واملتخيل واملثاقفة(((.
ويف الفصل اخلاص باملكونات التحديثية لألدب املغريب ،يدرس أمحد املديني((( جمموعة من املكونات األساسية
متلمسا أبعاد الواقعية وامللمح التارخيي واالجتامعي يف هذا األدب املثقل
واملؤرشات الداخلية واخلارجية،
ً
بالتارخيي واالجتامعي والتيارات اإليديولوجية والتأثريات املتنوعة ،وآثار املثاقفة.

وحيدد املديني ،يف دراسة أخرى له ،األدب املغريب يف ح ّلته التجديدية ومنشئه احلديث بام ال يربو عىل نصف
ً
إمجاال((( .وقد تشكل جزء كبري من هذا األدب قبيل االستقالل وابتداء من العقد السبعيني ،وحتى بطريقة
قرن
اعتباطية ،يف كنف مؤسسة سياسية خاضعة يف مرحلة أوىل لتطلعات احلركة الوطنية وقيمها ،ويف مرحلة الحقة
إليديولوجية احلركة التقدمية اخلاضعة ملطامح اليسار بتشكيالته املختلفة ،وهي التي احتوت الرؤية األدبية بد ًءا
من ستينيات القرن املنرصم(((.
إن التجديد والتحديث يف األدب املغريب أفقان شغال – كام يذكر عبد احلميد عقار( –((1األدباء املغاربة ،وإن
مفهوم األدب ،بام راكم ،خضع لتغيريات مرافقة للسياق الثقايف واملجتمعي املوسوم بالدينامية وهاجس
التأسيس والبحث بروح املساءلة وإعادة التفكري.

تصبح الرواية املغربية هبذا الوعي الذي يالمس جوهرها ويصوغ اجتاهاهتا ،مدركة لعنارصها ومكوناهتا ،وهو
ما يتيح للعملية اإلبداعية حمطات للمساءلة والتطور وبناء خصوصيتها التي ال يمكن فصلها عن تيارات مدركة
مدركة.
وأخرى غري َ

تخييل الرؤية االجتماعية
ّ
مستمرا يف الرواية املغربية ،وهو ما جتىل يف النصوص
ظل تالزم احلوار بني التفكري والتخييل ،أو الفكر واخليال،
ً
اإلبداعية ،أو يف حوارات املبدعني؛ إ ْذ ال ختلو رواية من إقرار موقف أو مواقف معبرّ ة عن رفضها لواقعها بشكل
مبارش أو عن طريق االنغامس يف يشء آخر يكشف عن هذا الرفض بشكل غري مبارش.

ال تأيت الرؤية/الرؤى يف الرواية املغربية إال يف سياق فني متضافر مع ما هو ثقايف واجتامعي وسيايس ،كام تعبرّ
عن ذلك روايات عبد اهلل العروي ،حيث تبدو احلكاية منسابة وأساسية ،يف خلفيتها هنر جا ٍر من األسئلة التي
حداثيا.
جمتمعا
تفكريا عميقًا يف قضايا حارقة ،عرب أساليب كتابية ختتار أفقًا
تخُ في
حداثيا ينشدُ
ً
ً
ً
ً
 5أمحد اليبوري ،دينامية النص الروائي (الرباط :منشورات احتاد كتاب املغرب ،)1993 ،ص .140
 6أمحد اليبوري ،يف الرواية العربية :التكون واالشتغال ( الدار البيضاء :مكتبة املدارس.)2000 ،
 7أمحد املديني ،الكتابة الرسدية يف األدب املغريب :التكوين والرؤية ( الرباط :مطبعة املعارف اجلديدة ،)2000 ،ص .80-57
 8أمحد املديني« ،مالحظات وتأمالت عىل عتبة التاريخ األديب »،يف :الكتاب اجلامعي األدب املغريب :مداخل للتفكري والسؤال (الرباط:
منشورات رابطة أدباء املغرب ،)2000 ،ص .62
 9املديني ،مالحظات ،ص .67
 10عبد احلميد عقار« ،مسارات األدب املغريب احلديث »،يف الكتاب اجلامعي األدب املغريب :مداخل للتفكري والسؤال ،ص .10
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وم ً
فككا من خالل مفاهيم ومرجعيات مضبوطة ،صارم يف كل
إن عبد اهلل العروي ،الذي يكتب التاريخُ ،مدققًا ُ
جيرب املرونة واملراوغة يف النظر وتقليب الواقع ،وتشخيص التباساته بوعي يشكك
كالمه ،يتحول إىل «العب» ّ
ويؤول ،ويرتك للحكاية فرصة استثامر كل حبكاهتا اللعبية لبناء سريورة أصوات متعددة أو مواقف املؤلف،
انعكاسا ملواقفه التي يعبرّ عنها يف كتاباته الفكرية والتارخيية ويف حواراته.
التي قد ال تكون بالرضورة
ً
يقول عبد اهلل العروي« :إين ال أميل إىل الرواية إال بدافع جتاوز ما يظهر من رصامة يف حتلياليت اإليديولوجية
والتارخيية ...وهناك مربر آخر ،يف كتابايت اإليديولوجية أفكر ،باستمرار ،فيام يفرض عىل اجلميع القرار الذي
لحة ،احلضارية واالقتصادية واالجتامعية منها ،التي تتطلب
جيب أن نتخذه؟ ملّا أكتب ،ال أضع املشاكل ا ُمل ّ
االختيار واحلسم»( .((1واحلال ،إننا نجد اليشء نفسه بالنسبة إىل حممد برادة يف روايته الضوء اهلارب( ،((1حيث
متنوعا للرواية من خالل متثّالت قيمية ،حقيقية ومزيفة ،تتغذى
مسارا
ينسج العيشوين ومعه غيالنة وفاطمة،
ً
ً
من الفكر والفن ّ
بتلذذ مجايل.
رؤية واحدة بمواقف متعددة

تستوقف رواية بولنوار( ،((1للباحث السوسيولوجي واألديب عثامن أشقرا ،قارئها وهي تتحدث عن فضاء
هاميش ملركز يوجد يف ضواحي مدينة خريبكة املغربية ،وجيسد كل مالمح التناقض والعبث يف الثراء الفاحش،
كام متثّله ثروة يستخرجها عامل حييون يف فقر وموت .رواية هلا –كام تقول كلمة ظهر الغالف– «خصائصها
الرسدية التي امتزج فيها التسجييل بالتارخيي والتعدد اللغوي بتعدد الرؤيات الرسدية ،واملعريف باجلاميل والرسدي
ً
فضال عىل أهنا حققت خاصية نوعية يف إنجاز رؤية ذات نكهة مغربية وخصوصية ملحوظة يف
باإليديولوجي،
املعجم الرسدي ،ناهيك عن الشخصية واملوضوع ذي النفس امللحمي الذي أعاد االعتبار لصورة اجلامعة.»...

وقد استطاع أشقرا أن يذيب صوت اجلامعات املقهورة يف سالسة لغوية ناعمة ،وغاص يف باطن كهف مظلم
سيحوله إىل خلوة النبالج النور ،وعجن الغبار باألفكار واخليال .صوت جديد يثأر بالكتابة من حياة بالية،
حيكم احلياة اإلنسانية ،بني التكرار واإلبداع ،بني االستكانة التي تتحول إىل ثبات
أزليا
من خالل رسمه
ً
ُ
رصاعا ً
وخنوع وموت وبني القلق اجلذري وتشابكاته مع التجديد والتغيري وجوهر الفرح .من ثمة جاءت قدرة احلكي،
املنتمي إىل اإلبداع والقلق ،عىل حترير الواقع من أرس األطر التي أنشأها حتت مسميات احلقائق والبدهييات،
حتريره بإعادة ختييله وتأويله من خالل بعض احلوادث والوقائع ،وعرب بناء متثيالت ُمصغرة وذات مغزى واحد
أو أكثر تيضء احلياة.
قد يبدو للمؤرخ أن عد ًدا من احلوادث جيد ما يشبهه يف ما مىض ،أو جيد ما يفرسه ،ولكن هذه احلوادث هي
بالنسبة إىل الروائي اللعبة األقدم يف احلياة ،لعبة احلقيقي والتخيييل ،وما بينهام من حلم ووهم وأرسار وتطلعات.
ني بتفاصيل ّ
تشكل األفكار ودالالت
كاتبها يشتغل يف السوسيولوجيا ومناضل يساري ومثقف عضوي َم ْع ّ
الوقائع ،وهو ما قاده ،يف النهاية ،إىل وعي روائي ،بدا له األقدر يف القبض عىل الزمن البولنواري الضائع.
وح ًّبا فريدً ا للحياة والناس البسطاء .وهبا
هذه الرضوب من الوعي بخربهتا ،أفرزت لغة تفيض سخرية وقتامة ُ
كتب عثامن أشقرا صورة ناطقة باإلبداع عن املغرب الذي ال نراه ولكننا نعيشه بطرق متعددة .وقد عبرّ عن

 11عبد اهلل العروي ،من التاريخ إىل احلب :حوار (الدار البيضاء :نرش الفنك ،)1996 ،ص .66
 12حممد برادة ،الضوء اهلارب (الدار البيضاء :نرش الفنك.)1993 ،
 13عثامن أشقرا ،بولنوار (مراكش :منشورات سبو.)2010 ،
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ذلك يف رؤية فصيحة حلكي التاريخ املنيس عن «املدن السفىل» ،خريبكة ثم املراكز املحيطة :بوجنيبة ،شعبة
دهس الواقعية ،ليعيد إليها ُجرأهتا املفتقدة ،ويذكر أن املوت واحلياة صنوان
اعامرة ،بولنوار ...ضمن عجائبي َي ُ
ال نقيضان.

ُبنيت رواية بولنوار عىل أحاديث تروي مواقف كبرية وصغرية بالتناوب؛ سرية فضاء بولنوار والتحوالت التي
وأسست لوالدة رشحية جديدة يف املجتمع :شغّ يلة الفوسفات يف املنجمني األول والثاين ،وبداية العمل
طاولته ّ
النقايب .واستطاعت أن تحُ دد متثيالهتا لواقع بولنوار املكان والزمان واإلنسان .إهنا مساحة لعدد من األفكار
تتحدث عن الرؤية عرب اللغة واألحاديث ثم املكان.

وبكل تأكيد ،فإن قارئ رواية بولنوار سيكتشف أن كل يشء يمر عرب الشخصيات واألحداث واللغة التي ُكتبت
وتتحدث الدالالت ،و ُيمكن
هبا الرواية وشكلت ُأم السلطات الرمزية ،فعربها تتكلم رضوب الوعي والرؤى،
ُ
القبض عليها من زاويتني اثنتني :الزاوية األوىل ،متثلها لغات الرواية املوزعة بني أحاديث من رسود متقاطعة،
تُفيض إىل صور حكائية .والزاوية الثانية ُيضيئها التعبري اللغوي الدارج ومالمح املحلية املرتبطة باملكان من جهة،
وبالشخصيات من جهة أخرى .إن اللغة التي تتحدث هبا الرواية ليست لغة املراسيم واخلطب ،أو لغة ُمق ِرر
يستعجل االنتهاء من تقريره ،بل هي لغة منسابة ذات مقدرة عىل التواصل ببالغتها التي ال تستعريها من خارج
عواملها ،وإنام هي محيمية حية بإنتاجها دالالهتا اخلاصة .أما الشخصيات ،فإن كل ملفوظاهتا حتمل مواقف
خصوصا يف ثالث حلظات بارزة يف سريورة الرواية:
رصحية،
ً
اللحظة األوىل ،مع ثالث شخصيات تتناوب عىل حكي الرواية من خالل أحاديث تعمل عىل تقديم احلكايات
يف املركز العاميل بولنوار ،يف مقهى بنعالل ،حيث العماَّ ل الذين يعملون عىل احلفر يف الغار ،يستخرجون
الفوسفات ،بعض منهم يموت حتت الردم ،وبعضهم اآلخر خيرج إىل ساحات احلياة البسيطة واملعقّدة يف آن،
املساملة والعنيفة.
دادا العامل واملؤرخ الشعبي ،ماكينة الكالم يعرف كل يشء ألنه مول املكازة الفهيم:
الشخصية األوىلَّ ،
يتحدث عنه صديقه ولد العزوزية ً
قائال:

مجيعا  -بامكينة الكالم ،فهو – سبحان اهلل يبدأ معك احلديث
«دا ّدا ،يا أستاذ ،رجل عجيب غريب نحن نُلقبه – ً
وأنت – عىل نيتك  -تُصغي إليه ،فيتوقف الدم يف خمك ،ويف عروقك ،من طول االستامع
حول موضوع معينّ َ ،
إىل الرجل ،وال يتوقف الرجل – أو املاكينة  -عن الكالم.
ماكينة حقيقية تدور وتطحن الكالم وتطحن السامعني طحي ًنا.

عمو...آغراس آغراس...
ولكن الرجل – والشهادة هلل  -هو دغري ومعقول ...شلح ...مثل كل الشلوح بني ُّ
فهو قد خدم يف احلشّ ة بوزورا ،وخدم ً
أيضا فرمايا يضع البيالت ويسحبها ،ثم أصيب ،فنقّل ليخدم يف مستودع
ً
مسؤوال عن الداخل واخلارج من العتاد» (ص.)12
العتاد املركزي املسمى باملكازة
دا ّدا شخصية روائيةّ ،
حكاء له تعابريه اخلاصة التي جعلت من أحاديثه حكايات عجب وخرافات ،بلغة صافية
ال ،الزمن ً
ومرنة ،كأن يصف ،مث ً
قائال:

«كان الزمن يف بولنوار – يا أستاذ – جيري كأنه حصان راكض ...طرطق طرطق طرطق ...وبالكاد ينتهي
حادث أو ال ينتهي ...حتى يقع آخر ...وبالكاد نخرج من هذه الواقعة أو ال نخرج ...حتى ندخل يف أخرى.
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ً
كنت أفكر فيه ،وأفهمه إزاء ما كان
وأنت ،يا أستاذ ،تسألني
َ
صعبا ملا تطلب مني أن أحدثك ،أنا دا ّدا ،عماّ ُ
سؤاال ً
كنت أنظر إىل صفوف املاتريال التي رتَّبتها
حيدث ويقع .فمرة مرة -وباخلصوص ملا أخلو إىل نفيس يف املكازة– ُ
ترتيبا ونظمتها تنظيماً – وهذه هي خدمتي– فأتساءل :ملاذا ال يكون الكون كله عبارة عن مكازة كبرية واهلل تبارك
ً
وتعاىل هو صاحبها األكرب» (ص.)71

إنه يتكلم بلسان واحد ولغتني ،يروي عن نفسه وعن اآلخرين الذين هم جزء منه ،ثم يتكفل باحلكي نيابة عن
امبارك النيكرو .إنه يمثّل ،هنا ،الوعي ّ
احلكاء.

الشخصية الثانية ،ولد العزوزية ،الذي جيمع بني احلكي والنضال ،جيسدُ الوعي املمكن ،إذ حياته منفتحة عىل
قصص كثرية :قصة والده الغايل املتوىف يف مناجم النوار يف فرنسا؛ قصة جده الذي قتله القائد الكبري؛ قصة
أمه العزوزية التي حتيا معه .ومنذ وفاة ستة من العامل يف داخل الغار ،سيولدُ ولد العزوزية اآلخر ،املدافع عن
حقوق رفاقهُ ،معبرِّ ً ا بذلك عن حتوله إىل عقل جديل يقف بني ُمعادلة السيايس والنقايب .ومن صفاته ً
أيضا ،حبه
وبا البهلول والرفيق كولونا ثم زوجته تعزة .يقول وهو يصف نفسه يف
الصادق ألصدقائه،
ً
وخصوصا الطاهر ّ
حلظة بوح:
«وأعرتف لك اآلن ،يا أستاذ ،بأن كل يشء كان يف ذلك الوقت جديدً ا ع َّ
ُ
يل .وكان عقيل يعمل برسعة خارقة من
أجل أن يفهم ويساير .لكن منظر أمي العزوزية – ملا أعود من املنجم بعد الظهر ،وأبدل ثيايب برسعة .وأتغذى
عىل عجل ،وأهبط إىل الفيالج الذي لن أعود منه إال يف الليل املتأخر – منظر أمي العزوزية احلنينة وهي غارقة
يف وحدهتا يف البيت بعد كدها يف احلقل كان مثل شوكة مدقوقة يف جنبي األيمن ...جهة الكبدة .فأنا كربت
وتربيت يف جوارها ومل أعرف امرأة غريها .فبويا الغايل هو جمرد صورة يف الذهن – صورة جسد مهلوك سقط
ُ
فوقه الردم وطمره يف لاللوار يف شامل فرنسا مع عامل آخرين .أما أمي العزوزية ،فهي هذا اجلسد اليل هو من
حلم ودم .واليل كربت أشم روائحه -رائحة العرق املتصبب فوق اجلبني املزين وسطه بوشم ورائحة احلرقوص
كربت ،يا أستاذ ،وسط عرق أمي العزوزية ،وحرقوص أمي العزوزية ،وكرب معي
املنقوش به الوشم .وهكذا
ُ
الشعور بأن احلياة تتطابق مع جمرد روائح مألت أنوفنا يف أويقات معلومة وال تغادرها قط وال نحن نقوى عىل
وأشد
كنت ألبس الكومبليزو وأثبت الكاسك فوق رأيس ،وأحزم الشاقور فوق ظهري،
ُّ
أن نتخلص منها .لذا ملا ُ
منحنيا مثل دودة ،كانت الروائح املنبعثة من حويل هي ما
أتقدم داخل املنجم
اللمبة يف يدي ،وأروح عىل مهيل
ُ
ً
بحرا -بحر روائح...أعوم فيه» ( ص.)31
أحس بأنه يشبه ً
عترب العلم ِجها ًدا؛ يظهر يف البداية بصورة
الشخصية الثالثة ،يس مومحاد ،وهو فقيه من السوس األقىصَ ،ي ُ
الفقيه املتجهم ثم تنمو صورة أخرى للفقيه املناضل ،قبل أن تستقر الصورة الثالثة له ،صورة املسؤول األول يف
حزب سيايس وطني كبري يف املنطقة .لغته دينية مليئة بالتقابالت ،وبدوره سيعبرّ عن حتوالته يف ُخ َطب اجلمعة
التحريضية ،ثم بعد خروجه من املعتقل وتزويج ابنتيه لولد العزوزية والطاهر .إنه يف كل هذا يجُ ِّسدُ الوعي
املتحول ،املمتلك للغة ُمشبعة بخطابات عامة مشرتكة.

يقول متحد ًثا بلغته:

«باسم اهلل الرمحان الرحيم .بات اخلرب يقي ًنا بأن البالد ُمقبلة عىل أحداث جسام .خطاب امللك يف طنجة ونشاط
الزعامء الوطنيني يف القاهرة وفك أرس شيخ ا ُملجاهدين وأسد الريف والرشق العريب الذي يغيل ،كل هذا
فعل فعله يف العقول والنفوس وال تسأل عن العقول والنفوس عندما يصيبها مس من انفعال هائج فتفيض»
(ص.)164
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اللحظة الثانية ،ومتثلها شخصيات هي جزء رئيس من بناء احلكايات ،وردت يف كل أحاديث الرواية والرواة
الثالثة ،وأبرزها شخصية بنعالل وداره ،بعرصتها والطاحونة واحلانوت واملقهى ،باعتبارها فضا ًء للحكي
و«الكس احلكاية» .وبنعالل الذي يجُ سد املايض امللتبس ،هو عبدٌ حرطاين ،خدم يف دار املخزن ،ويف جيش
فرنسا ملحاربة الثوار العرب يف الشام ،بعد ذلك سيستقر يف بولنوار ،ويتزوج ثالث نساء :احللبية احلاجة زهرة،
وعيشة الصحراوية ،ثم فطيمة .وسيمرض لفرتة طويلة ال يراه فيها أحد ،مرض النفخ العجيب وداء آخر غريب
يصيبه ليموت يف النهاية ،مثل ماض ال حتبه وال تكرهه.
يسمونه «مول الوقت» .ذاكرة تلتقط وتسجل مجيع احلوادث
أما صالح األعمى َّ
(با صالح) فهو عالمة عجائبيةّ ،
يف بولنوار ،متنبئ سيختفي ثم يظهر وخيتفي .يتحدثون عنه كرمز متقابل مع شخصية َّبا البهلول الرشقي .رفيق
الب ّيبا.
والد ولد العزوزية يف مناجم اللوار بفرنسا ،والذي عاد معطو ًبا .يتشبه بالنصارى يف اللباس وتدخني ِّ
أساسيا يف ربط
جهارا ويستفز الفقيه .كام كان دوره
يسب املخزن واالستعامر
ً
وهو شخصية قوية ال خيشى أحدً اّ ،
ًّ
العالقة بني ولد العزوزية والرفيق كولونا.
إنه بالنسبة إىل الرواية ،مرجعية الوعي املمكن كام سيحياه الطاهر ً
أيضا ،رفيق ولد العزوزية ،من أوالد سيدي
ُ
ويمثل صورة املناضل الذي حييا عار ًيا بوجدانه يف جمتمع متق ّلب ،يتزوج وردية ،بعد حب سوريايل
طومخا،
فاضح ،ثم متوت وردية يف أثناء الوالدة ،فينحرف ويضيع ،قبل أن ُي َ
عتقل ويعود إىل حلبة الرصاع مع رفاقه
العامل ويتزوج من ابنة الفقيه.

ويف متثيل آخر ،جتيء شخصية امبارك النيكرو ،وهو ابن ملك قبيلة بامبارا من السنغال كام يروي ،اخ ُت َ
يع
طف وبِ َ
يفر ويقوده قدَ ُره إىل بولنوار ُليصبح ُمص ّل ًحا لألحذية .لكنه يقع حتت ظلم القائد
للقائد الكالوي يف مراكش؛ ثم ُّ
الذي حيتقره ويعتقله ،ويف النهاية يتهمه بجنحة التشويش باحلكايات التي كان يروهيا عىل لسان دا ّدا ،وهي
حكايات جمازية ت َُؤ ِّو ُل احلوادث الكربى للرواية.

باقي الشخصيات :املعلم بليوط ،زهرة الشامية التي َ
فاق هلا الراقد بعد موت زوجها بنعالل ،عيشة الصحراوية
التي حتولت إىل عشّ ابة ومو ِّلدة ،عبيبيس ناقل األخبار ،ولد اهلاروش العجيب ،واألستاذ النوري صاحب
السوليكس الذي ُي ُ
مثل حزب الشورى؛ أما شخصية الرفيق كولونا ،الشيوعي األممي ،الذي جاء من الوجيانطي،
ً
نقابيا قبل أن يتم إبعاده عن بولنوار.
سببا
مبارشا يف تنظيم العامل ً
فقد كان ً
وألن كل الرواية حتبل برصاع ما ،فإن شخصيات أخرى متثّل الوعي املغلوط ،تُناهض احلكاية وحياة الناس
محادي الشّ كام ،الشيخ اجلياليل
الطبيعية :املراقب املدين مسيو بريان ،املهندس الشاف ،القائد الصغريّ ،
أسوياء عرفوا التحول واالنصهار كام عرفوا
والعبدوين .وتكتمل صورة الشخصيات يف رواية حتيا هبم ،أناس
ّ
االمتساخ والرش.

تأسيسا عىل كل ما سبق ،طافت رواية بولنوار عىل قضايا تُؤرخ ألشكال الوعي االجتامعي وحوادث حافزة
ً
«ونبت
سلبا :عام البون واحلرب العاملية الثانية ثم اجلوع واهلجرة واجلراد واجلفاف
َ
سامهت يف التحول إجيا ًبا أو ً
مثل الفقاع املزيد من النوايل والرباريك يف السفيت والدوار ،وراح برش مهلوك ونصف عار يظهر يف طرقات
ً
ملتقطا أي يشء يصلح لألكل ليأكله» (ص  .)108ثم االحتجاج واالعتصام واملفاوضات والنفي
بولنوار
واالعتقال والظلم والعنرصية واالختفاء واملوت (العامل ،أم ولد العزوزية ،وردية ووليدها ،بنعالل.)...
إن انصهار رضوب الوعي هو الذي كتب الرواية بعدما حتولت إىل الوعي مجعي يف خميال باحث سوسيولوجي
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جذري ،له رغبة يف التغيري والتجديد والفضح والثأر برواية تقف عىل احلافّة اخلطرة للواقعية االجتامعية ،وقد
مفتوحا عىل اللغات ورضوب الوعي واالحتامالت
ثقافيا
نصا
نصا
روائيا يمكن أن نسميه ً
ً
استطاع أن ُينتج ًّ
ً
ً
املفقودة .فباإلضافة إىل إفساح املجال للشغيلة املنجمية ،من الربوليتاريا ،خاض املؤلف جتربة تأثيث الرواية
بأربعة عنارص ذات وظائف مجالية ورمزية:
 احلكايات التي يروهيا مبارك النيكرو عىل لسان دا ّدا ،ثالثة عرش حكاية ذات مغزى ،تعمل عىل تأويل جمرىاحلكايات البولنوارية؛
 -األحالم وهي سبعة ،تعكس الوعي الشعبي االجتامعي واملنافذ التي خيلقها للتنفيس عن الكرب؛

 الرسائل التي توصل هبا املؤلف من ابن مشيل كولونا وأدرجها يف الرواية عىل دفعات ،يف هوامش مضبوطة،بدورها تقوم بعملية تفسري الكثري من احلوادث؛

 األمر نفسه مع ورقات األستاذ النوري الذي مل يتمكن الكاتب من مجُ السته ،قبل وفاته ،ولكنه عثر عىل مقاالتوخواطر وجزء من مذكراته كان ينرشها يف جريدة حزبه الرأي العام بتوقيع "بونواري" ...أخذها املؤلفُ ،معيدً ا
ترتيبها ونرش مقتطفات منها.
هكذا تصبح رواية بولنوار «ملحمة الربوليتاريا» التي تُسجل ،بتخييل رائقِ ،سيرَ املغريب الذي عاش يف باطن
األرض.

الكاتب وشخصياته
بوحا،
كان إلبداع حممد زفزاف ،ومن بعده حممد شكري ،دور يف االنتباه إىل ضمري املتكلم الرصيح وهو يتكلم ً
بعد تنويم أو «قتل» الرقيب الذايت ،ثم ضمري الغائب الذي يستبطن داخله تلك األنا وآثارها وراء أقنعة الضامئر.

إن تطور الرواية يأيت عرب توغلها يف املناطق املسكوت عنها ،ويف جترؤ أدوات الروائي عىل إبداع حتويالت يف
تعو َد القارئ مطالعته واالستمتاع به .وبالفعل ،فإنّ لكل مرحلة أبطاهلا وخياهلا وقضاياها التي تطرحها
ما ّ
باألسلوب واللغة املناسبني .ومنذ الثامنينيات من القرن املايض ،عرفت صورة الشخصيات انعطافات نضجت
يف العقد التسعيني وما زالت مستمرة يف نصوص أغلب الروائيني؛ شخصيات هي أبطال تتصارع وسط الوحل
والرذيلة ،داخل النفق ،حتيا من أجل نفسها وسط تدمري روحي مستمر وخراب وجداين وركام غريب من
املشوهة للقيم واألفكار.
التناقضات والتحوالت ّ
ً
ارتباطا باألفق املحدد
تتحكم جتربة حممد برادة يف رسم مسارات التخييل انطال ًقا من الشخصيات وملفوظاهتا،
يتكرر
للكتابة وعواملها ،كام حيقق هذا املستوى تفاعلية مع النص والسياق واملتلقي .ففي رواية مثل صيف لن ّ
يفتتح الرواية ببداية عنوهنا بــ «عتبة حمطة باب احلديد»:

(((1

« قرأ محاد ما كتبه منذ عرش سنوات يف ورقة بيضاء» (ص .)7

عود حممد برادة املتلقّي لنصوصه الروائية -عن لعب روائي معادل لشكل منهجي متثّل يف
بداية تكشف -كام َّ
ما ييل:
يتكرر (الدار البيضاء :نرش الفنك.)1999 ،
 14حممد برادة ،مثل صيف لن ّ
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معا ،وحتقيق البعد اإلحايل للشخصية (محاد)،
 استجالء العالقة بني الكتابة وكتابات أخرى للمؤلف وللرواة ًيف هذا النص ،وعالقته بنصوص سابقة للمؤلف؛

 -الكشف عن ارتباطات واعية بني النص واجلنس الذي تُكتب ضمنه هذه املحكيات؛

 -االرتباط بالتذكر واملذكرات ،وبالكتابة عمو ًما.

ولعل حممد برادة يف هذا النص -كام يف رواية الضوء اهلارب  -حيقق ما توصل إليه إدوارد سعيد يف بعض
ً
مالحظاته ،وهو حيتضن ويناقش فكر فيكو( ،((1بأن هناك دائماً
تفاعال بني البداية والتكرار وبني البداية وإعادة
تشفريا وتشت ًتا ،ممارسة وفكرة.
يكيفه التكرار
ً
البداية ،وأن اللغة ،باعتبارها تار ًخيا ّ

ً
مرتبطا بالقراءة والكتابة والفن والزمن ،مستحرضً ا البطل واملتلقّي عىل مستوى التخيل،
إنه نسق عام يتجىل،
يتكرر منذ اجلملة/البداية ،صورة البطل القارئ والتلقي والكتابة والقراءة يف مسار
حيث تُبنى يف مثل صيف لن ّ
عالئقيا ومعبرّ ً ا عن وعي
واحد مرتاكب ،وهو ما ختتربه وتعبرّ عنه الرواية ككل ،لتصبح هذه الصورة مو ّلدً ا
ً
البطل بام كان وما سيكون.
أما أمحد املديني الذي يزاوج بني البحث عن أبطاله وواقع مغريب مسكون بالرصاع والتشذر ،فإن روايته
(((1
ويولد
املخدوعون  ،حتفل بمواقف تغذي الوعي واخلطاب ،ضمن متخيل ثقايف يصهر االجتامعي بالسيايس َ
رؤية انتقادية تطاول مايض جيل كامل ينتمي إليه الرواة.

وقبل املخدوعون حقق املديني يف ثالث روايات سابقة (مدينة براقش  ،1998العجب العجاب ،1999
اهلباء املنثور  )2001ما يشبه ُّ
تشكل متخيل ُيقرأ بأكثر من صيغة ،ليعبرّ عن رؤية فصيحة يف املخدوعون التي
وكربت يف حميط
«ولدت يف نطاق اخليال
حيق عليها ما جاء عىل لسان إحدى الشخصيات وهو يصف نفسه:
ُ
ُ
الذكرى» (ص  ،)194وهي ً
أيضا امتداد يف شكلني ومرحلتني :امتداد لنسيج املتخيل العنيف واالنتقادي الذي
اختطه أمحد املديني لنفسه عرب رصده للوعي اجلمعي والذايت ،وإعادة تشكيلهام ضمن سياقات مفرتضة هتفو
إىل احلقيقة ،وسياقات حقيقية تتطلع إىل االحتامل .وامتداد ً
أيضا لتجربته الروائية ،برصيدها املعريف والفني ويف
بحثه عن املغامرة.
املتخيل املغريب والعريب من جهة ،وإىل بروق املديني من
ورواية املخدوعون حتقق لنفسها سمة النسب إىل مرايا
ّ
جهة ثانية ،مرايا مساحاهتا «تضيئ وال تعكس ،تتخيل وال تقرر» ممتدة يف أمكنة من أوالد حريز والدار البيضاء
وفاس إىل باريس ونقط أخرى هنا وهناك .إهنا مرايا تعكس ملمح التجديد يف الرؤية ،وتبحث عن املخدوعني
الذين يرتكون يف الرواية صدى البحث عن اخلداع.

إن تشكل الدالالت يف املخدوعون ييضء ،بقوة ،الرصاع األزيل بني احلياة وأوهامها ،بني الزيف واحلقيقة .وهو
"بحث متولع" يتخلق ضمن قضايا كثرية يعاجلها أبطال املديني ،وبمعاجلة فنية ،بعيدة عن اآلثار املبارشة ملرحلة
السبعينيات ،التي كانت فيها رواية املديني زمن بني الوالدة واحللم عىل عكس ما اكتسبه املديني من خربات،
إذ ينتقل من املحاورة ،بلغة أقرب إىل األفكار ،إىل حواريات متناوبة وتنسيبات يف فضح اخلداع واألوهام التي
يتخبط فيها األبطال ،حيث توسعت املعرفة يف الرواية عىل مستويات عدة .ومنذ البداية تتأطر رواية املخدوعون
 15فريال جبوري غزول« ،أثر فيكو عىل ادوار سعيد »،ألف ،العدد  ،)2005 ( 25ص .220
 16أمحد املديني ،املخدوعون (الرباط :مطبعة املعارف اجلديدة.)2005 ،
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بتيامهتا يف باريس عرب «البحث املتولع عن مرتكز للذات ،وعن أفق للكرامة اإلنسانية ،تقوده شخصيات تتقلب
فوق مجر اهلوى والنضال والغربة وخداع احلياة».

وقد ّ
متكن أمحد املديني ،بأصواته ومتظهراهتا داخل التخييل ،من إدخال املتلقّي املفرتض يف لعبة الرسد والقلق
والبحث والتناوب يف احلكي ،وذلك للوصول إىل دائرة تتوسع باستمرار ،يف داخلها رواة وثوار تعصف هبم
رياح ويعصفون باألفكار والقيم؛ ذلك أن احلكي يف رسود هاء (هناء-هادية) فرصة للتخفيف من ضغوط
آثارا ال ّمتحي .ولكن البطل السارد ،الذي يتخفى وراء كل يشء مثل العب
الورطة ،وأداة تطهريية ليشء خلف ً
خادعا ،بل يعيد تأويل احلوادث بتفصيالت متدثرة بالتأمالت
متمرس ،يتدخل بتعقيبات تعيد ترميم ما يلمع
ً
والغمزات التي تعري اخلداع ستائره وأحابيله املحمولة يف سلوكيات جديدة:
«ثم إن الصدفة أكرب منا ،فال أحد منا يتحكم فيها ،تعقد وحتل وحدها ،ونحن يف متام يقظتنا أمامها ،نظن أننا
نقبض عىل زمام األمور ،ونسري كام نشاء مصرينا من أول احلبل واخليط إىل هنايته ،وحيث نتبني بأن الزمام فلت
مصريا آخر ما نميش فيه ،كالعميان نميش وال نرتاجع» (ص .)45
ننتفض مستغربني كيف سهونا ،وال ننتبه أن
ً

أليست شخصيات غانم واجلياليل املعتوق وعبد الغني وعبد الرحيم املزايب واملخرب اسكي يف املخدوعون هي
من كانت تتحرك يف الزمن املغريب ،وهم ممن بدأوا يشيخون يف منفاهم ،أو ممن اكتشفوا أن آخرين ،يف الداخل،
يتحدثون ويفاوضون باسمهم وبحساب عذاهبم املايض ،يمكن أن حيصلوا عىل غنيمة احللم.
راقيا يف الرواية وهو يصف بعض املفكرين باملتسلطني وبعض
مجاليا ً
إن اإلحساس باخليبة والورطة بلغ مدى ً
السياسيني بالوثنني ،وما يستتبع ذلك من تذكّ رات ضمن مفاصل حكائية مكثفة ،عامرة بالوجع ،تتصادى
بداخلها لغة رسدية بإحاالت انتقادية يف سياق مجايل خيلق اإلحساس بالروائية من خالل عنارص حترض يف جمرى
متوترا:
حضورا الف ًتا
النص كله
ً
ً

 تأثيث النص باملعرفة من خالل حضور الفكر واملفكرين وآرائهم وحمارضاهتم فتتحول عدة صفحات إىلقراءات نقدية ألفكار وتصورات كانت تعج هبا باريس؛
 خاصية معرفية أخرى طريفة ،وهي بناء الرواية فوق خريطة دقيقة النسيج ،حية متفاعلة فكل األبطاليرتبطون هبذا النوع من األمكنة ،من مرور بشارع أو زنقة أو هبوط إىل املرتو أو جلوس باملقهى أو وصف .وقد
فنيا ومتالحقًا ولن خيفت إال يف الفصل األخري؛
جاء بناء هذه اخلريطة ً

 دينامية أبطال الرواية وحتوالهتم يف مرايا الزمن املغريب واملنفى االختياري ثم االختيارات األخرية ،كام لو أهناشخصيات مدربة عىل التفاوض مع احلياة ،تغامر بامضيها من أجل فرتة زمنية أخرى ستصبح جز ًءا من املايض
ً
أيضا ،بد ًءا من غانم وهاء (هناء  -هادية) واجلياليل املعتوق املخنوق (ص  )143وعبد الغني ثم شخصية
دورا
عبد الرحيم املزايب ،الذي سيعوض حضوره يف الرواية ابتدا ًء من الصفحة  130غياب غانم ويلعب ً
أساسيا يف تفاعالت األحداث املوالية ،وحكاية فراره من أحداث موالي بوعزة ،كام يروهيا عبد الغني ّ
احلكاء
ً
األثري يف الرواية؛
 أبطال آخرون هبويات أخرى ترمم املالمح العامة للمخدوعني مثل املخرب اسكي بمفكرته الضائعة والتيشكلت رواية أخرى ،ومفصل حياة يوسف الذهبي وجماالته الطويلة ثم انتحاره الفاتتازي.
هل يكتب أمحد املديني الرواية منذ عقود للبحث عن املحتمل يف احلياة ويف القول اإلبداعي الذي يفضح الوهم
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كام يفضح خراب الفرد املنسحق واملخدوع؟ إن رواية املخدوعون باجلمع املتعينّ وغري املتعينّ  ،تقف عند نقط
تدرج رسدي يصل هباءه حني يتحقق التناوب الرسدي املنسجم حلكي الدواخل املشتتة لألبطال
حاضنة عرب ّ
املهزومني ،بني املنفى وباريس ،ويعبرّ عن التقلص املستمر ألحالم الشهداء واملناضلني يف حلظة دخول غانم إىل
مركز القرار تناو ًبا ،بعد مفاوضات وتنازالت قدمها بخصوص تارخيه وحبيبته ورفاقه القدامى وعىل رأسهم
عبد الغني.
حكائيا حيتفظ برواء النص ودفقاته
عاج باحلوادث ،بستار شفاف حيقق مرسى
تتحول الرواية
رسديا إىل مرسح ٍّ
ًّ
ً
الشاعرية حي ًنا والعنيفة حي ًنا آخر ،يف انتقاد لألقنعة التي حتجب وتدمر القيم وتستبدهلا بأخرى انتهازية .لذلك
جامعيا حيمل رسالة من (هاء) واكتشاف املصري اخلادع لغانم،
كان موت الباهي ،وعودة عبد الغني أستا ًذا
ً
مرآة أخرى .وتكشف الصفحات الثالث األخرية فداحة اخلسارة واملحنة واخلداع يف حوار خيتزل اخليبة ،يف
أثناء هبوطهام املفرتض إىل النفق حيث يتلو عليهام مترشد عابر حديث العشاء األخري للسيد املسيح وهو يعلن
جرحا رس ًيا يف التلقّي الواعي ،وحيرض فيها األبطال مثل غيوم متطر ثم متيض وقد
النعي .الرواية هبذا حتفر
ً
حقق أمحد املديني هبذه املجازفة الروائية ،حلماً آخر يرى من خالله املايض والراهن ،موظ ًفا بذلك شذرات
بيوغرافية وغريية.

الرد بالكتابة
ّ
كلام اجتهد الروائيون يف أساليب الكتابة كانوا أقرب إىل الواقع والتعبري عنه ،واقع شاركوا يف صنعه بالفعل
أو بالصمت .وختتلف النصوص الروائية املغربية يف التعبري عن هذا الواقع السيايس ،ليس ألن ما يحُ يط هبم
قد استعىص عىل الفهم أو عىل فك ألغازه ،ولكن مهمة الروائي ليست يف رصد اإلشكاالت السياسية عرب لغة
التخييل وإنام التعبري عن أحاسيس الوجدان وما يمور يف داخله من قلق وهواجس.

وقد كان عبد القادر الشاوي( ((1يف نصوصهُ ،م ّ
فك ًكا هلذه اإلشكالية من خالل « أناه» وذوات اآلخرين املنتمني
إىل الفكر اليساري ،بلغة ال تكشف عن هذه اجلروح إال يف بناء حكائي ممتع ومؤمل يف آن.

ُ
وخيتلف الروائيون املغاربة يف طرق متثّلهم إلشكاليات الواقع السيايس املغريب بطرق تكشف عن تعدد طرق
التشخيص والتمثّل والتعبري ،فيوسف فاضل الذي كتب رواية سلستينا( ((1عام  1992ليس هو وعي الكاتب
نفسه الذي كتب ،بعد نحو عقدين ،رواية قط أبيض مجيل يسري معي( ،((1موظ ًفا العبث أداة للنقد من خالل
صوتني ،صوت االبن حسن وصوت والده مهرج امللك يف عامل السلطة العليا وطقوسها ،بتعبري جريء وناضج
يف انتقاد النظام السيايس.
وأعتقد أن جتربة حممد برادة يف روايته امرأة النسيان ( ((2()2001تُعترب من الروايات األكثر جرأة يف نقد التجربة

 17روايات عبد القادر الشاوي الصادرة خالل الفرتة املدروسة :باب تازة (الرباط :منشورات املوجة)1994 ،؛ الساحة الرشفية (الدار
البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة)1999 ،؛ دليل املدى (الدار البيضاء :نرش الفنك ،)2003 ،ومن قال أنا (الدار البيضاء :نرش الفنك،
.)2006
 18يوسف فاضل ،سلستينا (الدار البيضاء :منشورات نجمة.)1992 ،
 19يوسف فاضل ،قط أبيض مجيل يسري معي (بريوت :دار اآلداب.)2011 ،
 20حممد برادة ،امرأة النسيان ( الدار البيضاء :نرش الفنك.)2002 ،
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السياسية املغربية خالل فرتة التسعينيات وحماكمتها بتخييل استثمر جتارب شخصية عاشها الكاتب وكتبها
ليثأر منها ويتخ ّلص من آثارها .ترسد رواية امرأة النسيان حكايتني أساسيتني ،األوىل حول شخصية «ف .ب»
التي كانت حمور الرواية األوىل للكاتب ،ثم تظهر فجأة باعتبارها شخصية حقيقية ،يتعرف عليها الراوي يف
لقاءين ،دارت بينهام خالله حوارات عميقة تضيف وتنسخ .ويف النهاية يتبينّ أهنا شخصية فقدت حارضها
وبقيت مشدودة إىل املايض وإىل الرواية .ويمكن فهم احلكايتني من خالل بعض الفقرات التي بثّها الراوي يف
الرواية ،ومنها:

«ال يتسع وقتي للدخول يف لعبة تصحيح أخطاء شخوص ال أزعم أهنا تنتسب إىل ما عاشه الناس بالرضورة»
وحاولت أن تفهم ذاتك من خالل ما حدث لآلخرين من حولك» ( ص،)11
«كتبت تلك الرواية
(ص.)7
َ
َ
ُ
«مل أكن أستطيع أن أثبت ذايت إال بنفي املوروث الذي َّ
وحولني اسفنجة متتص ما ُيلقى إليها
شل وجودي
ّ
من معلومات وأوامر وتعاليم» (ص« .)15عندما يميش احللم ،فجأة ،عىل قدمني ،تنتفي قيمة الكتابة .أليس
كذلك؟» (ص« .)16يخُ يل إ ّيل أنني ُخلقت من نسيان وإليه أعود .ليس النسيان .لعبة النسيان امرأة منها يجُ بل
املولود واملعدوم ،وعربها يتجدد اجلسد والذاكرة والنسوغ وكل ما يمت بصلة إىل احلياة» ( ص« ،)18قد يكون
املوت هو مستقبلنا» ( ص « .)19مل أعد أشعر بالغربة يف أي مكان حللت به .هنا أو خارج الوطن سيان .كأن
حالة شعورية واحدة تد ّثرين وحتضنني ضد مشاعر القلق واالنتظار واخلوف» ( ص « .)25متيض أيام ،شهور
أحيانًا قبل أن نتفطن إىل الدوامة التي تبتلعنا وجتعلنا نتحمل املواصفات واللياقات ً
بدال من أن نعيش ما نظن
أختيله .وكل ما تستطيعه كلاميت
أنه جوهر احلياة ( »...ص « ،)28أنا شبه متأكد من أن ما أكتبه لن يشخص ما ّ
ً
مستقال .هو دائماً
واضحا،
هو أن تقربني من ذلك الذي أريد أن أقوله وينفلت باستمرار ألنه ال يمتلك وجو ًدا
ً
منحرش وسط أدغال من الصور واملشاعر واألفكار» (ص« .)43أظن أننا نملك وسيلة ملنع التحوالت املتصلة
اكتشفت
بسريورة احلياة» ( ص « .)57تبقى الكتابة التي تعطينا ،ربام وهم االنعتاق وال متناهية التحقق .إال أنني
ُ
حاولت كانت الدودة قد توغلت يف اخلاليا لتعطلها» ( ص « .)60ألن أكون جمرد ملوح
قدرهتا متأخرة .وعندما
ُ
باملرايا يف وجه الرساب؟ أشعر أن مثل هذه احلفرة تقوى الكلامت عىل ردمها .كأنام الكتابة ال تكون ممكنة إال
نغض الطرف عن تلك اهلوة الفاحتة فاها التي تذكّ رنا بأن الكلامت ال ترمم شي ًئا من الرشوخ القائمة يف
عندما ّ
كل ركن وداخل كل نفس» ( ص « .)76أحسني كأنني أسري عىل شفا برزخ ينقلني من طمأنينة اإليامنات إىل
هوة الشكوك واألسئلة» ( ص « .)99التخيل عن عامل مألوف ملد جسور مع هوة أو فضاء داخلهام يمكن أن
نستعيد أنفسنا أو أن ننهي أيامنا يف العزلة أو أن نلتقي بنقيضنا لنعقد الصلة به» ( ص « .)99أنا أحس أن أشياء
تنتهي وأننا ننتهي معها ( )...فيام يستمر العامل الذي يعرف دو ًما كيف يعثر عىل أوهام حمفزة ولغة مالئمة لتنشيط
احلركة وجعل آالت الضخ تستأنف الدوران» ( « .) 101ملاذا ال نحقق يف الدنيا ما نريد؟» (« .)113أنت
مقتنع بأن الكتابة هي ً
أيضا ال يمكن أن تنجو من العنف ،إذ بدونه يتالشى املعنى ويغوص النص يف رتابة الرسد
والتأمل» ( « ،)127وأمجل يشء هتبه لنا الكتابة هو اإلحساس بوجود ما هو حر» ( .)132
رواية امرأة النسيان هي:

 -1نص لتمجيد الفن ،وانتشال احلياة من الرتابة الفاسدة ومن االنحرافات الرخيصة؛

 -2نص مستدرك ينفتح عىل نص سابق ،يلتقط منه نطفة ومخرية ليستدرك هبا بياضات يف حياة رواية حممد برادة
األوىل لعبة النسيان ،وإشباع حلظة منفلتة وضاجة يف حياة «ف .ب»؛

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
التأسيس للخيال المجتمعي في الرواية المغربية
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قاسيا عىل لسان سالومي وهي ختاطب رأس يوحنا ،ثم يعلق عىل ذلك
 -3يستحرض الراوي يف بداية الرواية
ً
حوارا ً
ً
قائال« :ذهني سارح مع سالومي بأطيافها املتعددة وهي تنتقل من نغمة التشفي أمام الرأس املقطوع إىل لوعة األسى
ذات القرار الشجي .ما من حدود بني احلالتني» (ص .)5ويف الصفحات األخرية من الرواية ،جاء عىل لسان «ف.
ب» ،وهو يستحرض قوهلا له ،يف حوار متد ّثر بطقوس مستسلمة للحلم والتخييل« :أنت مقتنع بأن الكتابة هي ً
أيضا
ال يمكن أن تنجو من العنف ،إذ بدونه يتالشى املعنى ويغوص النص يف رتابة الرسد والتأمل.لكنني ال أرى أن
عنف النص هبذه الطريقة املختزلة التي جلأت إليها ،سيوازي عنف الواقع» (ص.)127

إن رواية امرأة النسيان نص ثأري باملعنى اجلاميل للثأر ،ثأر من حلم ضاع ،ومن ُّ
تذكر ال يستقيم أو نسيان يبحث
عن هنر ال هناية له.

تركيب واستنتاج
حققت الرواية املغربية ،خالل العقدين األخريين ،تراكماً الف ًتا ساهم فيه انخراط ك ّتاب جدد ،من مراكز هامشية
غري املدن الكربى والتقليدية ،يف إنتاج النخب؛ ك ّتاب حيملون مشاريع حداثية ِ
قد ُموا من مشارب معرفية خمتلفة.
واحلداثة ،باعتبارها ً
متثال للقيم الفكرية واألدبية والفنية ،كام سيشري إليها أمحد اليبوري ،تُعترب حلظة حاسمة يف
(((2
تاريخ الرواية العربية يف املغرب  .وجيمع عدد من النقاد أن هذه املرحلة بتحوالهتا االجتامعية والسياسية
وعامليا ،منشغلة بأنامط من األشكال الرسدية .وهكذا قامت الرواية املغربية «عىل أساس
حمليا وقطر ًيا
ً
والثقافيةً ،
التمثيل التخييل للواقع ،شأهنا يف ذلك [شأن] باقي أجناس التعبري الفني يف خمتلف أرجاء املعمور ،ولكن متثيلها
تعبريا عن نضج الوعي بجامليات جديدة تشرتك فيها كافة األجيال
الفني اختلف من مرجعية إىل أخرى»(،((2
ً
وخارجيا ،وتطويع التجارب الذاتية والغريية يف
داخليا
من الك ّتاب ،بالرتكيز عىل تنويع إيقاعات التأمل الذايت،
ً
ً
عالقتها العنيفة مع املجتمع ومع التغريات االجتامعية ،وذلك عىل مستويني «مستوى متثيل التغري الثقايف[]...
ومستوى التعبري عن التغري االجتامعي من خالل صيغة خطاب ثقايف»( ،((2تتنوع رؤاه ضمن مواقف متصارعة
تتغذى من خلخلة األبعاد التقليدية يف بناء احلكاية وترتيب أزمنتها.

مل َتعد وظيفة الرواية إعادة إنتاج األفكار واملشاعر ،بل تتعداها إىل تعميق الرؤية والتقاط ما يلتصق بثنايا احلياة
اليومية ويسكن يف حنايا ا ُملبدع ساعة يواجه العامل يف شموليته باحثًا عن احلقيقة عرب املحسوس وامللموس
واملفكر فيه ،ثم لتنفتح ،يف كل حلظة ،عىل مساحات تتسع باستمرار عىل معان جديدة وآفاق داللية تعبرّ عن
اهلزات واالختالالت ،وهي تصيب النفس واألحالم يف مقتل.
حجم التأويل الذي يقيس ّ

 21أمحد اليبوري ،الكتابة الروائية يف املغرب :البنية والداللة (الدار البيضاء :مكتبة املدارس ،)2006 ،ص .17
 22وانك جينك ،الفن الروائي باملغرب من التأصيل إىل التجريب ( 2009-1942الرباط :دار أيب رقراق ،)2011 ،ص .5
 23حممد الدغمومي ،الرواية املغربية والتغري االجتامعي :دراسة سوسيو-ثقافية ( الدار البيضاء :افريقيا الرشق ،)1991 ،ص .128
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*

د .عبد اهلل شطاح

الرواية الجزائرية التسعينية:
كتابة المحنة أم محنة الكتابة؟
غالبا ما ّ
تركز مثل هذه
كيف لألدب أن يقارب املحنة؟ كيف للنقد أن يقارب مثل هذا األدب؟ ً
تربره طبيعة اإلنتاج األديب موضوع النقد ،إذ يكشف
املقاربة األخرية عىل املضمون ،األمر الذي ّ
املميزات
أي مظهر من مظاهر الشكل .ذلك َّ
املضمون عن وجهه يف مثل هذا اإلنتاج قبل ّ
أن من ّ
رأسا إىل «املوضوعة الغالبة» وتعلن مبارش ًة موقفها من اخلطوب
الفارقة يف كتابة املحنة أنهّ ا ت ّتجه ً
يغض َّ
الط ْرف عن راهنه
الواقعة عىل املجتمع ككل .وكيف لألدب يف مثل هذه اللحظات أن ّ
املأساوي ليلتفت إىل بذخ احلكاية وأصالة التخييل؟
هذا هو التساؤل األسايس الذي تطرحه هذه الدراسة حول األدب اجلزائري يف تسعينيات القرن
أن ما حيكم النسيج الروائي لتلك الكتابة ك ّلها هو قابلية قراءهتا من زاوية الرؤية
املنرصم ،لتجد ّ
حمددة -كاملثقف وأزمة اإلنتلجنسيا ،ومهجية
املوضوعاتية .وما تتناوله ،لذلك ،من موضوعات ّ
أن الكتابة حني
اإلرهاب ،وغربة املنفى وحياده ،والعودة إىل بدايات ّ
املد اإلسالموي -...لتجد ّ
تضطر إىل االختيار بني أن تكون حماكاة أو أن تكون ختيي ً
ربام تكون املحاكاة ذلك اخليار الفني
الّ ،
ينم عن تصو ٍر لوظيفة الكتابة وقضايا اجلنس األديب أكثر مما ييش بقصور يف التعامل مع
الذي ّ
مقومات الكتابة والتخييل.
ّ

مالمح االستعجال في كتابة الراهن
ال تزال املغامرة بمقاربة الرواية اجلزائرية التي واكبت املرحلة التي ُعرفت يف تارخينا احلديث بمرحلة
املأساة الوطنية ،مشوبة بكثري من اجلرأة واملغامرة ،وذلك ملجموعة من األسباب التي جتعل أي مقاربة،
ال تتمتع بقدر ال بأس فيه من املوضوعية وصفاء الرؤية ،جمرد إعادة للهواجس املسيطرة عىل تلك املخيلة التي
* أكاديمي جزائري.
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أنتجت تلك النصوص املفتوحة عىل مجيع األسئلة املقلقة؛ أسئلة النقد والسياسة واإليديولوجيا واالجتامع(((.
ً
مدركا متام اإلدراك صعوبة مواجهة الذات عىل مستوى املامرسة النقدية ،صعوبة أن نكون القارئ
أقول ذلك
ِ
واملالحظ يف الوقت نفسه؛ فاملرجع التخيييل مرجعنا ،والشخوص نحن أو بعضنا ،واملأساة
واملقروء ،املالحظ
َ
مأساتنا العميقة ،وشطط الواقع الروائي هو شططنا بكل هلوساته وهوجه وجنونه .من أجل ذلك ،ربام ،مل
ُقارب ظاهرة الرواية التسعينية إىل اآلن ،يف شموليتها ،ومن حيث القوانني التي حكمتها أو انبنت وفقها ،عىل
ت َ
الرغم من االهتامم الكبري الذي واكب صعودها ،سواء يف البالد العربية أو يف أوروبا ،أو يف فرنسا خاص ًة ،وعىل
الرغم من التأويالت اإليديولوجية التي ُألصقت ببعض النصوص ،جاعلة ذلك الرتحيب الغريب يبدو غري
بريء متا ًما.
إن غلواء «اإلمهال» النقدي األكاديمي اجلاد لتلك الظاهرة ،مل خيفف منه حتى اآلن عىل األقل ،ويف حدود
معر ًفا بمعظم النصوص الصادرة ،وبك ّتاهبا،
علمنا ً
طبعا ،إال االهتامم الصحايف الذي واكب تلك الظاهرةّ ،
وال سيام أولئك الكتاب الذين تزامنت جتارهبم الروائية األوىل مع مرحلة املأساة الوطنية ،أو تلك التي دفعها
الوضع املرتدي إىل اللياذ بالكتابة ،در ًءا للجنون أو االنتحار .صحيح أنه كانت هناك متابعات كثرية لألعامل
الروائية التي صدرت عهدئذ ،وهو ما سنشري إليه يف سياق هذا التناول ،لكنها كانت يف جمملها متابعات آلحاد
النصوص من دون االرتقاء إىل مساءلة الظاهرة يف جمملها ،نستثني من ذلك بعض املتابعات الصحافية املستعجلة
ُ
هنائيا باألعامل الصادرة وقتئذ ،عندما أطلقت
يف الصفحات الثقافية التي ال خترج عن ترديد التهمة التي ألصقت ً
عليها تعريفني يلخصان وحدمها الرؤية النقدية التي ووجهت هبا ،حيث ُس ّميت حي ًنا بـ «األدب االستعجايل»
( ،)Littérature de l’urgenceوهو املفهوم الذي رددته األوساط الفرنكفونية((( يف مقارباهتا النقدية أو
خصوصا
معاجلاهتا الصحافية ،بينام انفردت املقاربات العربية للظاهرة يف امللتقيات والكتابات الصحافية
ً
بإطالق مفهوم «كتابة املحنة» أو االكتفاء برتمجة املفهوم األول .يقول جعفر يايوش« :لقد أطلق البعض من
زمالئنا األدباء والباحثني اجلامعيني ،عىل الكتابة األدبية يف الفرتة التارخيية املمتدة من  1990إىل غاية ،2000
اصطالح (كتابة املحنة) و(كتابات االستعجال)»(((.
ينرصف املصطلح العريب إىل بيان تعالق الكتابة بالراهن اجلزائري املأساوي إىل أبعد احلدود؛ راهن صادم للعقل
واحلس واملنطق والقيم ،وحميل إىل عوامل مل تعرفها املخيلة اجلامعية ،أكانت تلك التي عايشت فظائع االستعامر
تعرفت إليها يف عوامل رواد الرواية اجلزائرية ،أمثال حممد ديب وكاتب ياسني ومولود فرعون،
أم تلك التي ّ
باعتبارهم ،هم أنفسهم ،قد كتبوا راه ًنا جزائر ًيا يعيش حمنة االستعامر ،لكن فضاءاهتم مل حتبل بفظائع الرواية
التسعينية ،التي كنا نحسبها شأنًا ال حيدث إال لآلخرين ،يف معسكرات النازية ،ومعسكرات الفاشية التي عرفتها
بقاع أخرى من العامل .أما كتابة املحنة ،فهي الوجه اآلخر ملحنة الكتابة ،بام هي مرادف ملحنة العقل والروح
ً
ظالال رومنسية تتقاطع مع حمنة اإلنسان الوجودية وأسئلته اخلالدة املعلقة بني السامء
والثقافة والوطن ،حتمل

 1نعتقد أن األمر من الصعوبة بحيث ّ
شعورا
يتعذر أن نحتفظ جتاهه بالصفاء الذهني املطلوب لكل فعالية قرائية ،ألنه خياطب فينا
ً
وواقعا عايشناه ،وخطا ًبا نفذ إىل أعامق مكوناتنا اإلنسانية ،وجعلنا نطرح بدورنا األسئلة املحرجة ذاهتا ،ونزفر احتجاجاتنا
جربناه،
ً
املكبوتة ،تاركني ملن يمتلك ما يكفي من اللغة ومن احلساسية أن يقول عنا ما عجزنا عن قوله حينذاك.

2 Rachid Mokhtari: La Graphie de l’horreur : Essai sur la littérature- Algérienne 1990-2000 (Algerie: Chihab, 2002), et
Le Nouveau souffle du roman algérien: Essai sur la littérature des Années 2000 (Algerie: Chihab, 2006).

منسق ،رشيد بوجدرة وإنتاجية النص ،أعامل امللتقى الدرايس الدويل حول رشيد بوجدرة (وهران ،اجلزائر :منشورات
 3حممد داودّ ،
 ،)2006 ، CRASCص .66
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واألرض ،حتى ال يكاد املصطلح يؤدي حق األداء معنى املأساة كام يؤديه املصطلح الثاين ،مصطلح األدب
االستعجايل املحيل إىل مسارعة الكتابة إىل التقاط صور احلرائق املشتعلة يف البيت اجلزائري وإىل اخلناجر املصلتة
رأسا إىل التنديد بام حيصل ،جمرد
عىل رقاب األبرياء من النسوة واألطفال ،بام جيعل كل ممارسة كتابية غري متجهة ً
لعبة لفظية رخيصة ال تساوي قيمة حربها.

ذلك ما جعل مصطلح األدب االستعجايل أكثر التفاتًا إىل املقاربة املضمونية/التيامتيكية (املوضوعاتية) ملجمل
األعامل الصادرة وقتذاك ،متناسية إىل حني ،أو مهملة باجلملة ،قيمتها الفنية والتشكيلية .نجد أحسن مثال
(((
كرسهام ملقاربة مضمونية رصف
يف التدليل عىل ذلك ،يف املنهج الذي سلكه رشيد خمتاري يف كتابيه اللذين ّ
ملوضوعة الشهادة ( )Témoignageعىل ويالت الراهن ،والتنديد بالوحشية الفاقدة للقلب والضمري وهي
كرسه خملوف عامر يف مقاربته لبعض الروايات الصادرة يف املرحلة
متخر أوصال الوطن اجلريح .املنهج نفسه ّ
التسعينية ،حيث يقول« :ولعل هذا ما يفرس نزوع هذه املحاوالت نحو الرتكيز عىل املضمون .لكن هذا امليل ذاته
تربره طبيعة اإلنتاج األديب موضوع النقد .إذ مهام اجتهد الروائيون املعنيون يف اصطناع تقنيات مجالية مستحدثة
وسعيهم خللق بنيات فنية جديدة ،إال أن املضمون هو الذي يكشف عن وجهه قبل أي مظهر من مظاهر
وثقافيا ،التعامل
إنسانيا
مستدعيا،
الشكل»((( .وعىل هذا األساس جيد املصطلح مربراته املوضوعية والنقدية،
ً
ً
ً
مع النص وفق ما يقتضيه اجلرح العميق الذي أحدثته األزمة يف نفوس أبنائها ،بمساءلة الواقع واملالبسات التي
ً
ينم عن «قلة احلياء»
زجت بالبالد يف دوامة من الدماء واألشالء ،جتعل البحث عن املقومات الفنية
سلوكا ّ
الفني ،إن صح القول ،بام جيعل املنهج املوضوعايت أليق املناهج بمساءلة النص وتفكيك مقوالته ،إسها ًما يف
إضاءة العتمة املخيمة عىل الفضاء.

وإذا حاولنا أن نستج َ
رأسا إىل «املوضوعة الغالبة»
يل املميزات الفارقة لكتابة املحنة ،وجدنا جل املقاربات تتجه ً
أو املوقف املعلن جتاه ما يقع من حوادث وما يتعرض له املجتمع من حرب عىل كل مكوناته املادية والبرشية.
ويف كلمة واحدة ،احلرب عىل مقومات الوجود نفسها ،كأن مقاربة الظاهرة ،ظاهرة كتابة املحنة ،ال يمكن
أن تتأتى إال بالقبض عىل املعنى الذي يريد النص أن يقوله ،ومنه االلتفات إىل الشخوص وموقفها ورؤيتها
للحوادث واألشياء والوقائع ،أو بنائها النفيس واآلليات العقلية والروحية التي تطورها ملواجهة املوت
املرتبص ،أو القراءة التي توليها النصوص لألزمة وجذورها والفاعلني الرئيسني فيها ،بام جعلها تأخذ أبعاد
األدب املقاوم من عدة جوانب ،وأحيانًا أخرى تتحول إىل قراءة عميقة لألزمة السياسية أو الظروف االجتامعية
واالقتصادية ،بام جعل الكتابة « الوسيلة الوحيدة بني يدي الكاتب لتجاوز حمنته الذاتية ،والتخفيف من وطأة
اجلو العام الذي تعيشه فئات الشعب املختلفة .حيث تعلن عن قلقها و تنازع املقدس واملهيمن من أجل حتطيم
التابوهات»((( ،متكشفة ،يف الوقت نفسه ،عن عبقريتها اخلاصة يف قدرهتا عىل التحول إىل ملجأ/مالذ ،يعتصم
به الكاتب من هول الطوفان العارم ،وإىل سالح يف يده ،هو األعزل الذي ال جييد استعامل سالح آخر سوى
ً
مستنهضا الضامئر
حمم ًال إياها كل املخاوف واألحزان والشطط ،ورصاخه املبحوح يف وجه اهلمجية،
الكتابةّ ،
احلية والرأي العام يف الداخل واخلارج .أصبحت الكتابة يف ذلك الظرف العصيب من التاريخ ،عىل حد قول
 4مها الكتابان اللذان أرشنا إليهام يف اهلامش  ،2ومها عبارة عن جممل املقاالت التي نرشها يف جريدة  Le MATINاملوقوفة عن الصدور،
خصوصا التي تناولت املأساة الوطنية.
خالل فرتة التسعينيات ،وقد رصد فيها جممل الروايات الصادرة بالفرنسية،
ً
 5خملوف عامر ،الرواية والتحوالت يف اجلزائر (دمشق :منشورات احتاد الكتاب العرب ،)2000 ،ص .7

6 M. Daoud, Le Roman algérien de langue arabe/lecture critique (Oran: CRAASC, 2002), p. 116.
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فيصل دراج« :املجال اآلمن األكثر مواءمة للتعبري عن املعيش ،ترصح بام ال يقول به عامل السياسة وتذيع مامل يقل
به علم االجتامع وتنرش ما خيفيه عامل االقتصاد وحيجبه»(((.
كافيا من اجلرأة لننكر عليها استعجاهلا وحمنتها؟ اإلرهاب «ليس
تُرى ،هل نقدر عىل العتبى؟ وهل نمتلك ً
قدرا ً
ً
بسيطا يف حياة املجتمع ،وقد ال يقاس باملدة التي يستغرقها وال بعدد اجلرائم التي يقرتفها ،بل بفظاعتها
حد ًثا
مجيعا ،إذ استغرق
ودرجة وحشيتها .وعندما يتعلق األمر باجلزائر فإن اإلرهاب تقاس خطورته بتلك املقاييس ً
حد قول خملوف
مدة غري قصرية وارتكب جرائم كبرية وارتكبها بفظاعة بلغت أقىص ما بلغته اهلمجية»((( ،عىل ّ
عامر .ويف هذا السياق حيق لنا التساؤل :هل يمكن لألدب أن يعشى عن راهنه الرتاجيدي من أجل بذخ احلكاية
وأصالة التخييل؟ الواقع أن تساؤلنا هذا هو القضية املحورية يف خضم اجلدل الدائر حول ما ُس ّمي األدب
االستعجايل ألنه ،من حيث ال يدري ،يقع يف قلب االنشغال الروائي بأسئلة الواقع واملتخيل ،كام يقع يف قلب
معظم املقاربات التي تناولت ،مستعجلة هي األخرى ،ذلك األدب الذي لن تتأتى له اإلجابة عن السؤال إال
بالتناول النقدي اجلاد ،وبعرض نامذجه عىل تصنيفات التخييل الروائي من دون اختزال القضية يف مدى ارتباطه
من عدمه بالراهن الدموي عندما انربى الك ّتاب ،مستعجلني ،إىل إدانته ،وإدانة األسباب التي متخضت عنها
ً
وتفصيال ،بام يقحمها يف مواجهة الواقع املعيش وأسئلة اهلوية واإليديولوجيا وأسئلة الوطن
املأساة الوطنية مجلة
اجلريح ،يف كل صفحة ،وكل سطر نقرأه ،ونقرأ وراءه ّ
تشظي الذات الكاتبة وعجزها عن تشخيص اهلمجية التي
فاقت واقعيتها أغرب ألوان اخليال.
إن القول براهنية كتابة املحنة ال حيتاج إىل تأويل عميق؛ فقد كانت ويالت اإلرهاب وأثرها يف األفراد
واجلامعات والقرى واملدن متثّل خلفية ملعظم األحداث الروائية ،تتلقّفها النصوص طازجة لتنسج ،من وحيها،
يتتبع األزمة منذ بداياهتا التارخيية كام فعل بلزاك ً
مثال،
عاملها الروائي ،من دون أن ترتوى لبناء معادل ختيييل ّ
مع كوميدياه البرشية ،غري أن خصيصة الواقع املضطرم باحلرائق ،والفضاء املرضج بالدماء واألشالء ،مل تبق
الرتوي أو التميل ،فقد كانت املأساة ،من هول احلضور ،بام مل يدع ً
جماال لكل ذلك ،وإذا ُق ّدرت
للك ّتاب فرصة ّ
آلحادهم الرغبة يف جتاوز الراهن احلدثي القريب ،وفتح فضاء الرسد عىل عوامل متامخة للراهن ،متعلقة به برضب
من التعلقُ ،أ ِ
ثقل كاهل النص بخطابات مكشوفة يف مساءلتها املعلنة للتاريخ والثقافة واهلوية والوعي ،قد تتخذ
خصوصا ،يف رواية الشمعة والدهاليز للطاهر
شكل املواعظ أو التأمالت السياسية واالجتامعية ،كام نجد ذلك
ً
ّ
وطار ،وذاكرة املاء لواسيني األعرج ،حيث حتولت الكتابة الروائية للراهن اجلزائري إىل كتابة لواقع الرصاع بني
سوداوية الواقع ومهجيته وبني الضمري ا ُ
«حتول الكاتب إىل را ٍو لألحداث أو هو البطل
خل ُلقي أو اإلنساين ،وعليه ّ
نفسه الذي ال يتعب وال يكل يف البحث الدؤوب عن املعنى ،وذلك من خالل إيقاظ الرغبة الكامنة فيصبح
وجها
وجها آخر للمجتمع الدنيوي ،الذي ال سامء له ويكون زمن التقدم املتوايل ً
املجتمع الذي يأوي الرواية ً
(((
دافعا إىل العجلة يف الكتابة من أجل التنديد
آخر لقهر الرباءة اإلنسانية»  .وبقدر ما كان الراهن احلدثي القريب ً
والرصاخ يف وجه الرببرية ،كان يف الوقت نفسه بمنزلة املنعطف احلاد يف حيوات الك ّتاب يف ُبعدهم الذايت كأفراد
حيملون بني جوانحهم قلق الوجود البرشي وضعفه أمام املحن واألزمات ،فانربوا يعقدون ما يشبه املحاكمة

 7فيصل دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية (الدار البيضاء؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1999 ،ص .157
 8عامر  ،ص .92-91
منسق ،ص .66
داود،
يف:
بوجدرة»،
رشيد
عند
الرسدي
للمخيال
املكونة
النووية
«العنارص
 9جعفر يايوش،
ّ
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للاميض القريب والبعيد ،باعتباره جز ًءا من تارخيهم الشخيص ومن تراثهم الفردي يف سياق الوجود العابر وال
مباالته املحبطة .واختذت تلك املحاكمة شكل السرية الذاتية املعتمدة عىل التحليل الشخيص ملنجز الذات،
وتأمل املايض واحلارض ،فجاءت
كمحاولة تعتمد القدرات الكامنة يف اللغة والفن من أجل فهم املستعيص ّ
(((1
العنارص السريية ملتبسة بالتخييل يف كثري من األعامل الروائية ،نذكر منها :مكر الكلامت( ،((1والكاتب
لياسمينة خرضاء ،وبوح الرجل القادم من الظالم( ((1إلبراهيم سعدي ،والشمعة والدهاليز( ((1للطاهر ّ
وطار.
أما ذاكرة املاء ورشفات بحر الشامل لواسيني األعرج ،فتبدوان إىل التخييل الذايت أقرب منهام إىل أي جنس آخر؛
تبلورا أصبح يشكل وحده
إذ تبلور فيها النزوع السريي املشتغل عىل األنا وتعالقاهتا مع الواقع التسعيني املرهن
ً
جديرا بالدراسة.
مبحثًا
ً
مثلام فرضت املأساة الوطنية تيامت كتابية وأساليب رسدية وطرائق بنائية اشرتكت كلها يف التنديد بالواقع وإدانة
األعامل الدموية ،استطاعت أن تبعث مواهب روائية كانت نائمة إىل ذلك احلني ،مل تكتشف موهبتها إال حتت
مكرهة ال خميرّ ة ،نذكر منها بوعالم صنصال ،الذي اقتحم
طائلة صدمة الواقع العميقة التي دفعتها إىل الكتابةَ ،
يعوقه ذلك عن حتقيق مقروئية واسعة وشهرة كبرية
نسبيا من حياته ،من دون أن ّ
الرواية يف مرحلة متأخرة ً
جتاوزت حدود الوطن ،عىل الرغم ّمما اتسمت به كتابته الروائية من استفزاز للمشاعر الدينية والوطنية من خالل
التشكيك يف اهلوية واالنتامء القومي ،وال سيام يف روايته األوىل يمني الربابرة( .((1وقد برر مواقفه التي أثارت
ذلك اجلدل بالقول إن «احلرية التي أعطيتها لنفيس ،هي سببت الصدمة ،إذ عوتبت عىل أنني قلت أكثر مما جيب،
وهو ما فعلته بمنتهى اإلخالص ...فالرواية اجلزائرية الراهنة ،املكتوبة يف قلب املأساة ،تثري جد ً
واسعا حول
ال
ً
هدامة منذ اللحظة التي متثلت فيها مهمتها يف زعزعة املعتقدات السائدة ،وعليه فليس
التاريخ واهلوية .وستكون ّ
املحكي سوى ذريعة للخطاب التدمريي ،ألن موضوعاهتا يف مستوياهتا الصغرى هي األسئلة املتعلقة بالدولة،
بالنظام السيايس ،باجلامهري ،وهي نفسها التي تغذي مشاغلنا الروائية»(.((1

يمكننا يف الواقع أن نسحب احلكم الذي أورده صنصال يف املقبوس السالف عىل النسيج الروائي للكتابة
مهدنا به هذا البحث ،من قابليته القرائية من زاوية الرؤية
التسعينية كلها ،ونبارش تعاملنا معها وفق ما ّ
املوضوعاتية فحسب ،انطال ًقا من كوهنا جمرد خطاب محُ اكم للراهن بشتى جتلياته ،من دون أن يضع يف حسابه
رضورات اجلنس الروائي ومقتضياته التخييلية ،غري أن األمر ليس هبذه االختزال وال بذلك التعميم .وإذا
ً
نزوال عند مقتىض املرحلة ،وحتت
أمكن أن يصح األمر عىل أعامل حمدودة ومعدودة ،ال سيام تلك التي جاءت
إحلاح الواقع الدموي عىل تبليغ الصوت الرافض واملندد ،أو تلك التي كانت التجارب األوىل لناشئة الكتاب،
معي ًنا يف الساحة الروائية الوطنية والعربية أو األجنبية بصفة
فإن احلال ليست هي عند ك ّتاب سجلوا تراكماً ّ
عامة ،وهو ما يستدعي الرتيث عندها ملالحظة موقعها من اجلدل الدائر حول ذلك املتن ،ونقصد بالضبط
منجزات ك ّتاب أمثال الطاهر ّ
وطار وواسيني األعرج ورشيد بوجدرة ،وأحالم مستغانمي ،إذا حرصنا عىل
10 Yasmina Khadra, L'Imposture des mots (Paris: Julliard ,2002).
11 Yasmina Khadra, L'Écrivain (Paris: Julliard, 2001).

 12ابراهيم سعدي ،بوح الرجل القادم من الظالم (اجلزائر :منشورات االختالف.)2002 ،
 13الطاهر وطار ،الشمعة والدهاليز (اجلزائر :موفم للنرش.)2004 ،

14 Boualem Sansal, Le Serment des barbares (Paris: Gallimard, 1999).
15 Mokhtari, La Graphie, pp. 74-75.
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وجتنبا للحكم باقتصار الرواية عىل أيدهيم،
النزول عند مقتىض «الرشعية» الفنية املكرسة التي اكتسبها هؤالء،
ً
هم كذلك ،عىل الوظيفة اللغوية التبليغية يف ُبعدها اللساين البحت مهام توافقت املوضوعات التي تتخذها تلك
األعامل ،حتى ليمكن أن ّ
خاصا ملقارنة التشكيالت املختلفة للموضوع الواحد .ولعل
تشكل وحدها مبحثًا ً
شخصية املثقف أن تكون أبرزها بحضورها املكثف واملتكرر يف بطولة جمموعة من األعامل الروائية أبرزها ثالثية
أحالم مستغانمي ،وأعامل واسيني األعرج التي ظهرت يف مرحلة التسعينيات ،وهي تشكل بدورها ما يشبه
الثالثية( ،((1وهي رشفات بحر الشامل وحارسة الظالل وذاكرة املاء ،وروايات الطاهر ّ
وطار الشمعة والدهاليز
والويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي ،وغريها.
موضوعة المثقف وأزمة اإلنتلجنسيا

هل يمكن تفسري ذلك احلضور الدال لشخصية املثقف يف ضوء الواقع التارخيي الذي عاشته النخبة املثقفة يف
بداية التسعينيات ،عندما كانت رموزها تتعرض لالغتيال يف ظروف غامضة؟ هل هو خيار فني إلدانة اإلمهال
تيارا يعلن حربه عىل
والتهميش اللذين عانتهام اإلنتلجنسيا الوطنية ،فكان من الطبيعي جدً ا أن تفرز سياستها ً
العقل والفكر والنور؟ أم إلعالن الفشل املحيط بمرشوع املثقف العاجز عن القيام بدوره االجتامعي الذي ال
يتأتى إال بــ «قدرة املثقفني عىل إنتاج وإعادة إنتاج معنى اجتامعي أو جمموعات أفكار ذات دالالت اجتامعية يف
مقدورها تكوين وتوجيه كل أو جزء من املجتمع املدين الذي توجد فيه هذه الفئة (املثقفون) ،أي أهنا تساعد عىل
توجيه ممارسة اجتامعية»( .((1أم أن مرجع ذلك هو ما يغلف هذه الطبقة من غموض ونخبوية وطوباوية جتعل
التواصل معها مغامرة يف رساديب جمهولة ،تلك التي عبرّ عنها الطاهر ّ
وطار عىل لسان «الشاعر» ،بطل الشمعة
والدهاليز بقوله« :أنا هذا املجرم الذي تتمثل جريمته يف فهم الكون عىل حقيقته ويف فهم ما جيري حوله ،قبل
حدوثه ،أحتول إىل دهليز مظلم متعدد الرساديب واألغوار ،ال يقتحمه مقتحم مهام حاول ،وهذا عقا ًبا لآلخرين
َ
الكون عىل حقيقته مل يفده ،عىل أرض الواقع ،يف التواصل الفعال مع مكونات
عىل تفاهتهم»( .((1إن فهم املثقف
املجتمع الذي ينتمي إليه ،وعجز متام العجز،إال يف حدود ضيقة جدً ا ،عن إنتاج املعرفة الكفيلة بإضاءة املعتم،
بله استرشاف املستقبل الذي تقوم به املعرفة املؤسسة متام التأسيس عىل البرص باملحيط االجتامعي والفضاء
الثقايف الذي يتحرك ضمنه .يرى عبد القادر جغلول أن «ما ُ
اصطلح عليه باملثقفني ،أي منتجي ومعيدي إنتاج
األنامط الفكرية واملعايري والسلوكات  ..مقطوعون إىل حد بعيد عن املجتمع ومكوناته املختلفة ،حتى وإن
كانوا يقاسموهنا ،إن ً
كثريا ،مصاعب احلياة اليومية»( .((1كام الحظ عجز التكوين عن ختريج مثقفني
قليال أو ً
قادرين عىل فهم جمتمعهم و«صياغة التحوالت الطارئة عليه وفهم التغريات املعتملة فيه»( .((2ويقرتح تسميتهم
باملتعلمني أو الكتبة ألهنم ليسوا سوى «معيدي إنتاج اخلطابات التي ُأنتجت بعيدً ا عنهم»(.((2
أدبيا ،مع
نقر هنا بأن األستاذ واسيني األعرج هو الذي أشار إىل أنَّ تلك األعامل متثل ثالثية (يف حماورة لنا معه بخصوص تعاملهً ،
ّ 16
املأساة الوطنية) عىل الرغم من إخالهلا ببعض املقاييس.
 17عيل الكنز ،حول األزمة 5 :دراسات حول اجلزائر والعامل العريب (اجلزائر :دار بوشان للنرش ،)1990 ،ص .15
 18وطار ،الشمعة والدهاليز ،ص .5
 19عبد القادر جغلول« ،واقع املثقف يف اجلزائر :حوار مع املفكر اجلزائري عبد القادر جغلول »،ترمجة حممد حيياتن ،املساءلة ،العددان
 4و( ،5شتاء وربيع  ،)1993ص .13
 20جغلول ،ص .13
 21جغلول ،ص .13
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مهام يكن ،فإن شخصية املثقف ومكانته يف املجتمع ودوره الفكري اخلطري واإلمهال الذي أولته إياه السلطة
السياسيةً ،
موضوعا متواتر احلضور
قدمها بني يدي نبوغه وأملعيته ،كل ذلك كان
فضال عن الرضيبة الثمينة التي ّ
ً
برمته ،بام جيعل املقاربة املوضوعاتية هلذا التمظهر مربرة بأكثر من سبب.
ومكثف الداللة يف املتن التسعيني ّ

شدا لالنتباه ،باعتبارها ،كام
أما املوضوعة األخرى التي تتحرك يف إطارها أزمة الثقافة واملثقف ،فهي األكثر ًّ
سلفت اإلشارة ،ما وسم كتابة الراهن باألدب االستعجايل ،ونقصد بذلك وصف اهلمجية والوحشية اللتني
بلغتهام األعامل اإلرهابية يف اجلزائر ،والتنديد بالتقتيل واالغتصاب اللذين أصبحا اخلبز اليومي الذي تقتات
به اجلامهري املصدومة أمام واقع مل يعرض هلا ولو يف كوابيسها األشد غرابة .من أجل ذلك ،اجتهت الكتابة ،يف
حمنتها ،إىل إعادة إنتاج الواقع ،حماول ًة عرض نامذج برشية حولتها الظروف إىل آالت بال ضامئر حترتف البطش
والتنكيل ،كام حاولت االلتباس بجلد الضحية لتعرض نوازعها العميقة وهي تواجه املوت املجاين بأيدي
إخوان يتقاسمون معهم األرض والتاريخ والدين ،يتوزّ عهم «إحساس متلفع باخلطر الداهم الذي ال يبقي وال
يذر ،األمر الذي يشحن النص الروائي بالتوترات النفسية احلادة التي تتلمس مواطن الضعف واليأس يف ربط
أجزاء احلدث ،فتجد السارد حيكي من دون أن حيدد البؤرة التي يتمركز حوهلا اخلطاب ،وذلك يف ظل ضبابية
الرؤية وزئبقية املعنى»( .((2يمكننا التمثيل هلذا االجتاه بعرشات النامذج املكتوبة باللغتني العربية والفرنسية ،لكننا
نسبيا ،حيث أخضعت شخوصها
سنكتفي باإلشارة إىل تلك التي استطاعت أن تتب ّنى الرؤية املوضوعية ولو ًّ
إىل فضاء خمربي بغية مالحظة هناياهتا ومدى استجابتها لواقع بداياهتا من حيث ترقب أثر االجتامعي والسيايس
الزج باجلزائر يف تلك الدوامة اجلهنمية ،ونقصد بذلك أعامل ياسمينة
واالقتصادي يف إنتاج ظاهرة العنف ويف ّ
خرضاء الذي أفاد يف بناء متخيله من جتربته العسكرية الطويلة يف مواجهة اإلرهاب ،وال سيام يف نصيه :بم حتلم
الذئاب( ،((2وخرفان املوىل(.((2
يتخذ يف األوىل من الفضاء احلرضي للجزائر العاصمة خلفية لتنامي احلدث الدرامي من خالل وجهة نظر
الشخصية املحورية نافا وليد ،الذي تتقاطع خيباته املتوالية مع خيبة رشائح عريضة من الشباب اجلزائري،
األمر الذي يقوده إىل اعتناق اإليديولوجيا اإلسالموية التي حتارصه يف بيته العائيل يف القصبة ،حيث تنمو هذه
األخرية وتفشو بني أوساط الطبقة املحرومة التي ترضخ طائعة خلطاهبا الذي حيسن استغالل مرارة واقعهم.
ويوفق الكاتب إىل رسم الفضاء الشعبي للقصبة بكل ما يعتمل فيه من تيارات وأفكار ،ويحُ ْسن االستامع إىل
اهلمس الساري بني ا ُ
جلدُ ر اآليلة إىل السقوط ورواد املقاهي الشعبية ،ويقبض عىل هسيس املوت املحدق واخلطر
املرتبص ،يقول« :كانت اجلزائر العاصمة مريضة تتخبط يف الفضالت النتنة ،تتقيأ ،تتخبط بال توقف ،مجاهريها
متأججا يف الشوارع املصهدة
اإلسهالية هتجم من األحياء اخللفية يف فورات صاخبة .والنمل يقفز من املجاري
ً
بشمس رصاصية .كانت العاصمة متشبثة بتالهلا ،مشمرة فستاهنا عن عورهتا املتألقة  ...بينام حيبس الشعب
أنفاسه أمام الوحش الزاين باملحارم الذي كانت بصدد وضعه للعامل .تلد العاصمة ،يف األمل والغثيان ،ويف
طبعا .جيأر نبضها بشعارات األصوليني املتبخرتين يف الشوارع بخطى منترصة .إهنا حلظات يتفوق
الفظاعة ً
 22يايوش ،ص .67

23 Yasmina Khadra, À quoi rêvent les loups (Paris: Julliard, 1999), and À quoi rêvent les loups, presses Pocket (Paris:
Pocket, 2000).

24 Yasmina Khadra, Les Agneaux du Seigneur (Paris: Julliard, 1998), and Les Agneaux du Seigneur, presses Pocket
(Paris: Pocket, 1999).
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فيها الدراويش عىل الشياطني ،والشمس املحرقة تستوحي نريان اجلحيم لتذيب األرواح ،والناس ،يف غفلتهم،
يتقمصون مهرجان املعذبني»(.((2

ينم التشكيل الفضائي املتقدم عن الفيضان املترسب حتت أسس جمتمع مريض يتحرك يف فضاء من الرعب،
ّ
الذي يستحرض إىل األذهان روائع السينام العاملية التي تقصت أساليب الرعب الكفيلة بإسالة العرق البارد من
جباه أقسى الرجال وأعتاهم .يف هذا الفضاء اجلحيمي احلابل بالرعب واهلمجية ،يتحرك نافا وليد ،وتتحرك
معه زاوية الرؤية ،واصف ًة تفاصيل املشهد املكاين بألوانه وروائحه وتفاصيله الصغرية الناطقة باخلطاب األصويل
املتفيش يف تفاصيل املدينة املريضة بأبنائها وهم خيرجون من جلدهم اإلنساين لريتدوا لبوس أبالسة اجلحيم.
املزورة عن الواقع
عىل النقيض من ذلك ،تقف األحياء العاصمية الراقية ،بكربياء تتجىل يف عنجهية قصورها
ّ
املريض؛ توغل يف اللذة واإلثراء الفاحش املشبوه ،ندخلها مصحوبني بالشخصية الرئيسة وهي تشتغل سائقًا عند
عائلة راجا ،لنتعرف عىل ألوان من الرفاهية والبذخ الذي يصعب تصوره بالقياس إىل الواقع البئيس الذي تعرفنا
عىل مالحمه يف امللفوظ السابق ،ويف تشكيالت أخرى لفضاء القصبة واألحياء القصديرية عىل أطراف العاصمة.
يضعنا النص ،وفق تقنية التقاطبات ،يف مواجهة عاملني حيملهام التناقض والتقابل بني فضائيهام عىل االصطدام
األكيد ،اصطدام احلرمان بالوفرة ،والفقر بالثراء الفاحش ،واخليبة العميقة من البالد والعباد باالستغالل الوقح
مدحورا ،إىل
خلريات البالد من طرف قلة حمظوظة ،بام جيعل اجتاه نافا وليد ،وهو خيرج من قرص راجا مذمو ًما
ً
محل السالح ،منسجماً متا ًما مع املقدمات السوسيو-اقتصادية التي أسس هبا الكاتب فضاءه.

لقد كان الفضاء احلرضي للجزائر العاصمة هو اإلطار الذي حتركت فيه احلوادث الروائية يف النص كله ،باستثناء
بعض التشكيالت الفضائية للغابات واجلبال ،التي عربهتا الشخصية يف رحلتها مع اجلامعات املسلحة ،بينام نجد
أن الفضاء القروي/الفالحي ،يف إحدى قرى الغرب اجلزائري ،هو اإلطار الذي ستتحرك فيه شخوص الرواية
األخرى خرفان املوىل خاضعة للسريورة التخييلية نفسها بحثًا يف جذور األزمة وفق نسق يعتمد البحث يف
العوامل السيكولوجية ،باإلضافة إىل بحث اخللفيات التارخيية واإلرث العائيل الذي يمثل املحرك اجلوهري
يف نزوع الشخوص إىل االنتقام ،الذي كان الوازع األساس يف كثري من اجلرائم التي اختذت من ذريعة الدين
األويل لتلك الشخوص لتنكشف اآللية الداخلية التي حكمت
ً
مربرا لوحشيتها املعلنة ،حيث يكفي التصنيف ّ
ّ
املشكلة لفسيفساء املجتمع اجلزائري الرازح حتت وطأة األحكام املسبقة
ترصفها ألهنا ضمت خمتلف االنتامءات
املدرس االبتدائي هو يف الواقع سليل أحد (القياد) يف العهد
التي عمرت منذ الفرتة االستعامرية ،فـ«قادة هالل» ّ
االستعامري .بعد أن ترفض سارة ،مجيلة القرية وابنة رئيس البلدية الفاسد ،حبه يتطوع للجهاد يف أفغانستان،
طلبا لسلوان حمبوبته التي تقع يف حب عالل سيدهم الرشطي الفقري ،واالبن البار لقرية غاشيام .أما الشيخ
ً
عباس ،فهو الزعيم الروحي جلميع األصوليني ،عىل جهل وعناد وتصلب ال حد لهُ ،سجن عدة مرات ،وعيسى
عصامن( /احلركي) الذليل الذي جترع طوال حياته ألوانًا ال حتىص من اإلهانات بسبب ماضيه الكريه إبان الثورة
أمريا للجامعات املسلحة بنواحي غاشيام ،حينها
التحريرية ،فال يتحرر من نري الذل إال بمبايعة ابنه تاج عصامن ً
يعمل عىل غسل العار الذي طال أمده باالنتقام من مستعبدي والده من سكان القرية .أما زان ،فهو الشخصية
الروائية التي ال نعثر عىل مثيل هلا يف كل املتن الروائي االستعجايل عىل وفرته وتنوع أساليبه؛ إذ يتقاطع مع
أحدب نوتردام الذي خ ّلد فيكتور هيغو مالحمه عىل أكثر من مستوى ،من دون أن حيمل عمق إنسانية كازيمودو
25 Khadra, A quoi rêvent les loups, p. 24.
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وال نبل عاطفته؛ فهو قزم لئيم ،يستغل شفقة اجلميع عليه ليتجسس عليهم لصالح اجلامعات املسلحة التي تبيد
أكثر من واحد بوحي توجيهاته وإرشاداته ،وال يفوته يف خضم الرعب الفايش ،أن جيمع ثروة طائلة.

ال خيفى أن عالقات التوتر واحلقد والكراهية بني النامذج النمطية ،التي بلور الناص مالحمها ،تبدو وحدها
مربرات كافية جلميع أصناف العنف الدموي حتت طائلة حسابات موغلة يف ِ
القدم .من أجل ذلك ،مل يكن
رضور ًيا جدً ا أن تتجه الرؤية إىل استثامر االجتامعي أو االقتصادي كام كان شأهنا يف بم حتلم الذئاب ،وإنام
انرصفت إىل احلفر يف أعامق الشخصيات ومكبوتاهتا وال شعورها ،مستعين ًة بآليات علم النفس بغية تفسري
جانب مهم من األزمة يف بيئة قروية معروفة بالتكافل االجتامعي وسواسية الناس يف فقرهم وغناهم .عىل هذا
األساس ،نعتقد أن الكاتب اعتمد أسلو ًبا أقل ما يقال عنه أنه حترى فيه اإلملام بجوانب األزمة التي ال يمكن
اختزاهلا يف اجلانب السيايس عىل الرغم من مركزيته يف احلوادث .وقد متكنت الكتابة بتناوهلا األزمة اجلزائرية
من الزاوية النفسية املعتمة من ارتياد آفاق مظلمة من الوجدان اجلزائري املحتقن بتاريخ من املهانات واخليبات
ً
تفسخا ،بام جعل انفجارها ذاك نتيجة منطقية
املرتاكمة ،وبجروح مل يزدها اخلطاب املكرس بعد االستقالل إال
منسجمة مع الواقع إىل أبعد احلدود.
العالقات المكانية/الغربة والحياد

ملمح آخر تتقاطع عنده نصوص العرشية السوداء وتستثمر مكوناته املوضوعاتية والبنيوية بصورة الفتة لالنتباه،
ونعني به التصنيف املتواتر لألمكنة وفق توصيفي الغربة واحلياد ،حيث تتمظهر مالذ ًيا يف سياقات املنفى الذي
وطلبا ملَواطن قادرة عىل الدفاع عن قيم العدل
ُدفعت إليه النخبة املثقفة هرو ًبا من جحيم اهلمجية اإلرهابية،
ً
جغرافيا وحضار ًيا موط ًنا ومال ًذا وأم ًنا ،بيد أنه ظل مع ذلك ،أو يف
واحلق يف احلرية واحلياة .وقد كان الغرب
ً
مفضيا إىل احلياد من منطلق عدم االلتباس الشديد ،الذي يميز املغ ِ
رتب عمو ًما يف عالقته مع أمكنة
أثناء ذلك،
ً
غالبا يف سياق املقارنة مع أمكنة الوطن ،موطن اجلامل هناك ،يف مقابل القبح والبشاعة
الغربة التي تُستدعى ً
هنا ،بينام تلتبس املدن البعيدة باجلامل والسحر واأللوان ،ومن ثم ينفتح الفضاء الروائي عىل جدل رهيب عاشه
مجيعا وهو تقاطب الـ (هنا) والـ (هناك).
املثقفون ً

نموذجا صا ً
حلا لتمثيل ذلك التقاطب ،حيث
يمثّل امللفوظ التايل ،الذي ورد عىل لسان بطل مكر الكلامت،
ً
يقول الكاتب امللتبس بالرواي ،الذي كان قائدً ا يف اجليش اجلزائري ،وهو يستعيد حلظة فاجعة من املعارك التي
أمد يدي
خاضها يف معاقل اإلرهاب:
«أسريا هلمومي ،عوض املتعة باجلامل املتتابع أمامي (طبيعة املكسيك)ّ ،
ً
إىل الستارة املسحورة لكي أجد البشاعات الالمربرة لبالدي ،أرى روائع إيفلوسان وطمأنينتها مدنّسة بأزيز
وجوها املنعش قد لوثته عصابة قذرة ،حلاها إىل رصهتا ،يف انتظار حلظة هدوء من أجل جمزرة أخرى...
حوامايتّ ،
أتذكر الدماء املتيبسة يف الساحات ،واألنني الطويل لألرامل ،وأثاث البيوت الفقرية مقلوبة عىل جثث األطفال،
والكالب التي أبت العودة إىل األماكن التي ارتكب فيها البرش أخبث الفظاعات ...تتابع املشاهد ،يف كل طريق
وجوه تعرض مآسيها .((2(»...هكذا ،عن طريق ستارة سحرية (ستارة نافذة القطار) ،ينفتح املشهد عىل فضاءين
معربا لآلخر املنقوش
تنافرا ،فضاء املأساة ،وفضاء اجلامل ،بحيث ال يكون األخري إال ً
يثريان أشد األحاسيس ً
عىل صفحة القلب والذاكرة ،ذريعة لرؤيتني مها مناط التشكيل املكاين اخلارج من عمق الفضاء واملأساة ،حيث
ال وقت لبذخ األفكار واألساليب.
26 Khadra, L’Imposture, p. 98.
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وهو املوقف نفسه الذي يسارع الكاتب إىل إعالنه إجاب ًة عن سؤال صحايف حول موقفه من مفهوم «األدب
ِ
«وصف األدب اجلزائري لسنوات 90باألدب االستعجايل ،يتعلق بخيار تسويقي
االستعجايل» ،يقول:
 Marketingأكثر منه بمقاربة موضوعية .أعتقد ،عكس ذلك ،بأن األمر يتعلق بشكل من االلتزام ومن
النضال الذي اختارته الروح اجلزائرية كفضاء تعبريي ،يف الوقت الذي حتول فيها بلدها إىل مكان مغلق منكوب
مبذول للرببرية والظالمية»( .((2اإلحالة يف هذا املقبوس عىل مفهوم االلتزام وعىل التصور املاركيس لوظيفة
األدب واضحة ،ال كخلفية نظرية يصدر عنها الكاتب بوعي ،ولكن كرضورة اقتضاها واقع حميل خمصوص
عجل بظهور ذلك الزخم الثر من النصوص التي شغلتها احلرائق
أعلن احلرب عىل الثقافة والنور ،األمر الذي ّ
املشتعلة يف أطراف ثياهبا عن مقتضيات القول الفني ورشوطه.
أما واسيني األعرج ،فقد التبس هو اآلخر ببطله الذي اختار منايف الشامل البعيدة عندما استحال عليه العيش
وسط املوت والدمار والبداوة الزاحفة عىل مدينته التي يعشقها حد الفناء ،وعند أول لقاء مع أمسرتدام يقع
من دون أن يدري بني رحى التقاطب بني اهلنا واهلناك« :ياه ،هذه هي أمسرتدام الشهية؟ املدينة الربيئة والعذبة
كثريا ولكني أحب أمسرتدام أكثر ،هبا نستمتع باملاء بدون
التي تنام عىل املاء ،مونتسكيو قال عنها :أحب فينيس ً
أن نحرم من صالبة الرتبة ،طرقها ناعمة مثل جلد مراهقة ،مدينة هادئة ماعدا هدير السيارات اخلافت والرتام
املطرز باأللوان الغريبة ،الذي يشقّها ً
واسعا،
وعرضا وغيمة رمادية ومطر ال يتوقف أبدً ا ...بدا يل كل يشء
ً
طوال
ً
الطرقات ،املحالت ،املمرات ،قلوب الناس ،املدينة ،أهبية املطار املتداخلة ،العيون ،يف الوقت الذي تزداد فيه
حياتنا ،كل يوم ضيقًا»( .((2مئات التفاصيل يرسدها الناص مأخو ًذا هبول املفارقة بني عاملني ،عامل يقع عىل مرمى
حجر من أعىل وجوه الكامل يف احلضارة والعمران البرشي احلديث وعامل مهرول نحو هنايته األكيدة« :مدينتنا
سرُ قت مثلام تُرسق النجوم ،أصبحت قديمة وعتيقة وكأهنا ميت خيرج من حتت األنقاض ،الظالل املمتدة متأل
شوارعها التي بدأت تتآكل ،السفن تتدحرج ،والسواري بدأت زوايا ميالهنا تتجاوز شكلها العادي ...شخص
ما (دعا) عىل هذه املدينة تقول مريم ،يشء ما يدور داخل خفايا هذه املدينة وأحيانا يف علنها...ال يشء تغيرّ
يوميا ،متوت مثل ريف قديم وتتحول إىل قرية صغرية ،تتهاوى مثل الورق
يف هذه املدينة احلزينة التي متوت ً
(((2
اليابس ،كل يشء فيها بدأ يفقد معناه ،الشوارع ،السيارات ،الناس» .
جتدر اإلشارة إىل أن الرتميز الوارد يف املقبوس عن السواري املائلة واألشياء التي تعتمل يف خفايا املدينة وعلنها،
املد اإلسالموي بعد حوادث  5ترشين األول/أكتوبر  ،1988التي تبلغ
حتيل من طرف خفي عىل بدايات ّ
أوج قوهتا يف بداية التسعينيات ،وهي موضوعة أخرى ترتدد يف مجلة من النصوص التي اشتغلت عىل األزمة
ً
نزوال عند مقتىض املرحلة ،إىل البحث يف
اجلزائرية ،أو تلك التي ظهرت خالل العرشية السوداء واضطرت،
خصوصا حوادث ترشين األول/أكتوبر ،وهو االجتاه الذي سلكته
جذور األزمة بالعودة إىل بداياهتا القريبة،
ً
رواية الورم ملحمد ساري ،حيث تتموضع احلوادث يف نواحي بليدة الفالحية ،بني مزارع الربتقال والكروم التي
يرصد حتوالهتا منذ احلقبة االستعامرية إىل املرحلة االشرتاكية بعد االستقالل ،إىل خيارات االنفتاح واقتصاد
معر ًجا عىل حوادث ترشين األول/
السوق يف بداية التسعينيات ،وأثر ذلك يف وجدان الفالحني والقروينيّ ،
27 Mokhtari, La Graphie, pp. 174-175.

 28واسيني األعرج ،رشفات بحر الشامل (اجلزائر :دار الفضاء احلر ،)2001 ،ص .77
 29األعرج ،رشفات ،ص .33
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أكتوبر والندوب العميقة يف وجدان الشباب الذين تعرضوا للتعذيب يف خمافر األمن ،وسوف يكونون األنوية
توجه رضباهتا األوىل إىل عنارص األمن ،آخذة بثأرها القديم.
األوىل للخاليا اإلرهابية التي ّ

يمكن التمثيل حلالة االحتقان التي مهدت للمأساة الوطنية من خالل التشكيل املكاين التايل ،الذي خيترص
بمفرده عمق التحوالت التي عاشتها فضاءات أخرى غري الفضاء احلرضي العاصمي« :آه عىل تلك السنوات
رأسا عىل عقب ،خرج يس العريب
ذاتيا) ،بعد سنوات ،انقلب الوضع ً
السعيدة (السبعينيات واملزارع املسيرّ ة ً
(احلارس الطيب الذي كان يسمح للناس باالنتفاع من خريات املزرعة) وعوضه ناس آخرون ،أصبح احلارس
مسلحا ببندقية صيد ،يصطاد األطفال مثلام يصطاد رسب الغربان الناعقة ،بال رمحة وال شفقة ،أحاطوا
ً
البساتني باألسالك الشائكة ،عدنا إىل عهد الكولون ،يأتون بالعامل من أماكن أخرى ،ورجال وادي الرمان
يسندون ظهورهم إىل اجلدران ويتفرجون وبصدورهم يرتاكم الغضب واحلقد ،ثم انترش خرب طرد مجيع
القاطنني يف األرايض الفالحية ،مل تعد املزارع ً
سيجوا املساحات
ملكا للدولة ،بيعت للكولون اجلدد الذين ّ
حراسا بالبنادق»( .((3تتقمص قرية واد الرمان هنا دور املعادل املوضوعي الذي
باألسالك الشائكة وأقاموا
ً
ّ
يمكن الناص من رصد التحوالت العميقة يف بنية املجتمع اجلزائري السوسيو-اقتصادية التي يرشح هبا مكون

املكان الفالحي ،وتتبع سريورة الشخوص وخيباهتا املتكررة ،واإلحباطات التي حتفر يف وجداهنم أخاديد مل
يمألها إال اخلطاب األصويل باستثامره أثر التحوالت الرسيعة التي مل ختلف سوى القهر والبؤس والتهميش.
التذرع هبذا املنحى السوسيولوجي للحكم عىل املتن التسعيني بالوقوع يف مطب التوثيق؟ هل حيق
هل يمكن
ّ
لنا ممارسة اإلقصاء عىل الذوات االجتامعية للك ّتاب؟ فهؤالء يف املحصلة ليسوا سوى مثقفني ينفردون ،دون
عموم الذوات ،بامتالك رؤية تؤهلهم للخوض يف قضايا املدينة من دون انتظار اإلذن من أحد ما دام التساؤل
ً
«شكال من املعتقد ،الذي يتطلب وظيفة اجتامعية للكاتب كوسيط ملعيش
عن وظيفة الكاتب والكتابة يمثل
وجتذرا يف الواقع السوسيو-سيايس ،من جهة أخرى،
الشعب ،وهو ما يفرتض وضوح نظر حاد من جهة،
ً
دون نفي للذاتية التي جتد يف الكتابة فضيلة شفائية (رصاخ ،عزاء ،خالص) أو وجودية ،حيث تُعترب الكتابة
مربر وجود يف مواجهة إحباطات اليومي أو ،أكثر من ذلك ،كذاكرة ،وكوسيلة للرقية من املوت»( .((3ثم إن
الوساطة االجتامعية التي يامرسها الكتاب ،تتخذ رشعيتها الكاملة بالنظر إىل مفهوم اإلنتلجنسيا كبنية عليا
من بنى املجتمع ،تضطلع بدورها اجلديل التارخيي يف تفاعل الطبقات بعامل ذايت لصيق بالفن األديب وبعبقرية
اللغة التي متارس دورها (التطهريي) الفردي واجلامعي ،وفق املفهوم الذي أرسى أرسطو أسسه يف نظريته
الشعرية الشهرية.
الذاتي والموضوعي في إنتاجية المتن التسعيني

تتجه بنا القراءة ،عىل هذا النحو ،صوب املفاهيم النقدية املامرسة لسوسيولوجيا النص يف شقّها املتعلق باعتبار
األدب مؤسسة اجتامعية ،وهو ما حيتم علينا مراقبة أثر الذايت يف إنتاجية املتن التسعيني ،الذي جاء عىل نحو ما
ليقول نوازع األنا وهي تواجه املوت عاري ًة إال من عتاد الكتابة الزهيد .وقد سبقت لنا اإلشارة إىل عدد من
 30حممد ساري ،الورم (اجلزائر :منشورات االختالف ،)2002 ،ص .9

31 Haj Miliani, Une littérature en sursis, Le champ littéraire de langue francaice en Algérie (Paris: L’Harmatan, 2002),
p. 198.
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ً
موئال ومال ًذا عندما أعوزهم الواقع مثي َلها يف دنيا الناس ،فاستقطبت الذات
املبدعني الذين وجدوا يف الكتابة
الـ(أنا) جمموع اخلطاب النيص لتتحول إىل بطلة مفردة تواجهه الواقع باستامتة ،وختوض معاركها البطولية
اخلاصة والعامة من دون أن يشاركها فيها سوى من تربطهم بالذات رابطة قريبة من محيمية انكمشت يف هذه
نسبيا يف
املرحلة إىل حدودها الدنيا .املثري لالنتباه يف هذا السياق هو املحكي عىل طول املسافة الرسدية الطويلة ً
سرييا لتكتب ملحمة املواجهة املعلنة بني املوت املرتبص يف كل
رواية ذاكرة املاء لواسيني األعرج التي تتشكل
ًّ
حلظة والرغبة املهووسة بالكتابة يف سبيل استكامل النص قبل االستسالم للمصري املحتوم.

أما مايسة باي ،فعالقتها الشخصية بالكتابة تبدأ من اللحظة التي تتحول فيها هذه األخرية إىل فرصتها الوحيدة
لالستمرار يف ممارسة احلياة ،تقول« :منذ السنوات األوىل من العرشية الرهيبة املاضية ،نحن متجمدون من
اخلوف ،ومن الصمت احلذر .لذلك أكتب ألرى نفيس يف الصفحة ،وألجتنب الرصاخ .ومن أجل أن أستشعر
التفوق عىل املسألة ،فوراء فعل الكتابة ،ليست عجالة الوقت هي األسبق ،وإنام الرغبة يف حتويل وقائع الرعب،
عىل الصفحة ،لتدجينها بفعل اإلبداع»( .((3بشكل ما تستثمر إمكانات اللغة خللق عامل ختيييل تتحقّق فيه
العدالة الشعرية ،عقا ًبا وجزاء ،من دون املخاطرة بالتعرض للرعب الفعيل الكامن يف فضاء العامل الواقعي.
أليس فعل الكتابة هبذا املعنى ممارسة يف غاية األنانية ،تكتفي بتحويل الواقع إىل مادة يتغذى عليها املتخيل
الروائي؟ أال يتحول الكاتب ،عرب هذا املسلك ،إىل مصاص دماء يعتاش عىل دماء ضحاياه؟ أمل تنجز الرواية
اجلزائرية التسعينية أطراسها املرعبة ،مكلسة الدماء فوق الدماء حتى إنه «كلام أريقت دماء األبرياء ،برشاسة،
عىل يدي العصابات املتوحشة ،كلام قام الك ّتاب ،وهم كثريون خالل هذه العرشية ،بتغطيتها بالكتابة ،أو بحرب
الكتابة بالتحديد .وهكذا فإن لكلمة طرس ( )Palimpsesteمعناها الكامل»(((3؟ وربام كان معناها اآلخر هو
امتزاج دماء الك ّتاب بدماء الضحايا ،دماء فوقها دماء ،ال عاصم من طوفاهنا إال الكتابة .أمل تعرتف يونيل( ((3بأن
«الكتابة عندها حتذير من اجلنون ،ومحاية منه»(((3؟ تلك هي املسؤولية الشاقة التي محلتها الكتابة خالل سنوات
تربت فوق ظهور املبدعني وحتمل أتعاب الضحايا
الدم والنار ،أن تكون املتناقضات كلها واجلهات مجيعها ،أن ّ
واملقهورين والواقع واحللم والفجيعة ،وأن تكون تلقائيةّ ،ثرة ،نابضة بفوران الدماء ورسيس األمل ،ورزينة،
معينة ومقادير
مكينة ،متأملة ،تو ّثق للذاكرة والتاريخ ،فال مناص من أن تفي أو ختون ،تنجح أو تفشل ،بنسب ّ
متفاوتة ألننا ببساطة طلبنا منها أكثر مما يستطيع كرمها ونبلها وشهامتها ورأفتها ومشاركتها الوجدانية ملحننا،
ً
ختييال.
حمنة كتابتنا ،بينام مل يكن عليها خالل كل ذلك سوى أن تكون ما تستطيع أن تكونه ،إما حماكاة وإما

النص التسعيني :توثيق أم تخييل؟
نريد هنا أن نقارب املتن التسعيني يف ضوء االهتام الذي وسم روايات العرشية السوداء باألدب االستعجايل،
من حيث سطحيتها املفرطة ،بإعادة إنتاج الواقع بحرفيته ،ومن ثم االفتقار املطلق إىل التخييل والسقوط الكيل
يف التقريرية الصحافية التي حترص أكثر ما حترص عىل نقل الواقع بأمانةُ ،فأطلق عليها بسبب ذلك توصيف
32 Mokhtari, La Graphie, p. 149.

 33داود ،منسق ،رشيد بوجدرة ،املقدمة ،ص .15
 34صاحبة رواية عيون الثعلبYounil, L’œil du chacal (Alger: Barzakh, 2000). :

35 Mokhtari, La Graphie, p. 147.
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ً
ظالال قدحية انتقاصية أكثر منه معنى املالحظة النقدية
أدب الشهادة ( ،)Témoignageوهو توصيف حيمل
غالبا ،إىل التامس األعذار لتوجهها
املؤسسة ،حيث اجتهت القراءات املشتغلة عىل ذلك املتن ،يف عجاالت صحافية ً
التوثيقي ذلك ،باعتبارها كتابات نضالية عضدت الصحافة وشدت ساعدها يف التزامها بفضح اإليديولوجيا
األصولية بتبليغ صوت الضحايا واألبرياء ،وبالتنديد بالوحشية والرببرية واإلرهاب الدموي األعمى .يرصح
رشيد خمتاري بأن« :حجم الشهادات املكتوبة التي ظهرت منذ  ،1988قد صورت  photographiéونددت
باملأساة بواسطة الكلامت اليومية العادية املنتزعة من الضبابية املفروضة ،مبينة احلدث  L’Evénementبكل
قساوته ،دون أن تبحث عن إثارة اإلعجاب أو اخليبة .حيث تآزرت مع الصحافة ،متخلية عن األثر األسلويب،
عندما أصبحت وظيفتها اجلديدة هي أن تبلغ بقدر ما تسنتج اخلالصة السياسية هلذه املأساة ،ومن ثم فهي ال
تسعى إىل رشحها وإنام إىل تسجيلها يف الزمان واملكان»(.((3
أليس التسجيل يف الزمان واملكان ،عىل حد تعبري الكاتب ،هو عىل نحو ما ٌ
قبض عىل حلظة هاربة يف سريورة
حتول الرواية إىل فوتوغرافيا تتوسل اللغة بدل عدسة الكامريا من دون أن ترتبط
الزمن والتاريخ؟ أال يعني ذلك ّ
الصورة الفوتوغرافية حتماً باجلمود الذي قد يتبادر إىل الذهن ،ألهنا تتحول إىل ختييل مفعم باحلركة عندما ت َُز ّج
كل ٍ
يف عملية التلقّي ،وعندما يتلقاها ّ
راء/قارئ بكثافته الوجودية وجتاربه اخلاصة وآلياته الذاتية يف تفكيك
البعد الفوتوغرايف للمتن التسعيني إىل مادة
الصورة وإعطائها املعنى الذي يريد؟ وعىل هذا األساس يتحول ُ
خيارا
صلبة ،حافظة للتاريخ والذاكرة وتفاصيل املأساة الوطنية .ثم ملاذا ال تقارب هذه الفوتوغرافيا باعتبارها ً
ينم عن تصور ما لوظيفة الكتابة ولقضايا الرواية أكثر مما ييش بالقصور يف التعامل مع مقومات الكتابة
ً
فنيا ّ
وطورته إسهامات سارتر
االشرتاكية
الواقعية
بلورته
الذي
باملعنى
لاللتزام
ا
فيها
نرى
ال
ومل
والتخييل؟
جتاوزً
ّ
عىل الرغم من خطورة االنزالق صوب الوعظية واملبارشة والرواية ذات الطرح؟ إذ املعاين تتجدد والواقع
زئبقي بطبيعته ،بام جيعل الرهان عىل املرحلة ،أي مرحلة ،يفيض إىل تسطيح العمل بربطه بقضايا ال تتضمن
بالرضورة عمق القضايا اإلنسانية الكبرية التي تتيح للنص فرصة جتاوز مرحليته وآنيته باجتاه اخللود.
التزام المتن التسعيني

احلاجة إىل إعادة النظر يف مفهوم االلتزام تطرح نفسها يف ضوء ما سبق بإحلاح .هل األمر حتميل الرواية أكثر مما
وتوجه خاص
يف استطاعتها أن حتتمل من نضال من أجل احلق واحلرية واملعاين اإلنسانية السامية وا ُملثُل العليا
ّ
يف احلياة ،مذهبي عقدي أو إيديولوجي ،أم االنكفاء بعيدً ا عن كل ذلك عىل شحذ مقوماهتا وتطوير آلياهتا
لكي ال تقع يف سطحية املرجعي؟ الواقع أن االلتزام بعيدً ا عن أي تشقيق مذهبي أو نظري يظل ،عىل حد قول
حممد برادة ،متعالقًا مع «الداللة العامة ملا توحي به كلمة التزام من انشغال املبدع بقضايا القبيلة أو املجتمع
وجدت منذ ِ
أو العشرية ،واختاذ مواقف جتاه قضايا سياسية أو دينية .فهذه الداللة قد ِ
وجد األدب ،وال نكاد
نعثر عىل مبدع مل يتفاعل مع مهوم ورصاعات جمتمعه»( .((3نستطيع يف ضوء هذا املعنى الذي يقرره حممد برادة
أن نفرس إىل حد ما تلك الوفرة الوافرة من النصوص التي سارعت إىل إدانة األعامل اإلرهابية ،بالطرائق التي
وفّق إليها الك ّتاب ،متفاوتني كل التفاوت يف أساليب مقاربتهم لعجالة املرحلة ومتقاربني يف االلتزام بمقاومة
36 Mokhtari, Le Nouveau, p. 11.

 37حممد برادة « ،حتوالت مفهوم االلتزام يف األدب العريب احلديث »،نزوى ،العدد .)2001( 25
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وتقبل اآلخر واحلوار ونسبية املعرفة ،كأهنم بدفاعهم
الوحشية بال هوادة ،ويف اإلشادة بقيم التسامح واحلرية ّ
عن قيم الفضاء االجتامعي احلر يدافعون عن رشوط وجودهم كنخبة مثقفة وعن رشوط وجود الرواية،
مدركني أن ال رواية جديرة هبذا التصنيف من دون حرية ،وأن االستبداد والطغيان والتطرف تئد الديمقراطية
مجيعا .وبإدراكها املميز ذاك لرهانات الكتابة واملعاين الوجودية املتخفية وراء
واحلرية والرواية واملثقف والثقافة ً
تسمي
الصمت والسلبية تارة ،ووراء التنديد والتصدي والنضال تارة أخرى ،جتد الرواية نفسها ،من دون أن ّ
ذلك ،وتقف يف خط املواجهة مع كل ما يرهتن وجودها أو يستبيح مربرات وجودها .وعندما ندقق النظر
«نجد أن بصامت مفهوم االلتزام ما تزال سارية املفعول عند جزء من الك ّتاب ولكن بفهم مغاير ،يتفق عىل
مسؤولية املبدع ،إال أنه يسلك طريقة نوعية يف حتقيق تلك املسؤولية .ويف جمال األدب العريب احلديث ،ال نظن
أن القضية قد أصبحت متجاوزة ،وذلك بسبب عدم الوضوح الذي يطبع عالقة النقد بالنص األديب وبالقارئ
حتت ضغط املشكالت االجتامعية والسياسية التي جتعل معظم النقاد يتحرزون من املجاهرة باستقاللية األدب
نوعا آخر من (االلتزام) ال تكون
عن اخلطابات اإليديولوجية .لكن واقع اإلبداع ،يف نامذجه اجليدةّ ،
يشخص ً
فيه القيمة الفنية والرؤية الذاتية أقل من املضمون ودالالته املختلفة»(.((3
يضحي بالقيم اجلاملية والفنية يف سبيل
الواقع أن هذا النوع من االلتزام الذي أملح إليه حممد برادة ،والذي ال
ّ
ً
يفرط يف األداء الفني ،هو
القضايا(الكبرية) ،بل يظل يف منطقة «املابني»
حماوال األداء االلتزامي من حيث ال ّ
مدونة تاريخ
وحده القادر عىل النفاذ من «وصمة» االستعجال وظرفيته إىل أرضية االستمرارية والتجذر يف ّ
األدب القومي .يعلن واسيني األعرج ،يف إجابته عن سؤال حول رأيه يف مفهوم «األدب االستعجايل»،
اعرتاضه املطلق عىل املفهوم واعرتافه بوجود كتابات يمكن تصنيفها يف خانة الشهادة بحكم إغراقها يف املرحلية:
معينة ،وعىل مرحلة حمددة ،وهي
«صحيح ،يف بعض الرواياتُ ،بعد الشهادة هو الغالب ،ألهنا تشهد عىل حالة ّ
كثريا ،هذه الشهادات تفيد التاريخ ،والذات
التي يمكن توصيفها بأدب الشهادة .هذا النوع من األدب ال هيمني ً
نفسها ،ألن هناك حاجة ماسة ألطرح هذا كله عىل املجتمع ،غري أهنا آثار متعلقة بمرحلة معطاة ،وإمكانات
االستمرارية حمدودة جدً ا ،متى أرادت مغادرة فضائها إىل فضاء آخر»( .((3يكتيس هذا التصور الذي يصدر عنه
احلكم القيمي لواسيني األعرج أمهية خاصة ألنه يعبرّ عن انشغاله العميق( ((4بقضايا الكونية واخللود ،ولكونه
واحدً ا من املبدعني الذين سجلوا خالل العرشية السوداء تراكماً
معتربا جتاوز احلدود القطرية إىل البالد
روائيا
ً
ً
العربية واألوروبية ،واستقطب اهتامم اخلطاب النقدي العريب باشتغاله املميز عىل موضوعة العنف والتطرف
واألصولية .ذلك ما يضفي عىل وجهة نظره بخصوص الواقع اجلزائري والنصوص التي اشتغلت عليه إبان
نوعا من الوجاهة يف اجلدل الذي أثارته إشكالية التوثيق والتخييل فيها.
العرشية السوداء ً
 38برادة« ،حتوالت مفهوم االلتزام».

39 Mokhtari, Le Nouveau, p. 158.

مجيعا عىل اختالف مذاهبهم ،يف الوطن العريب كله ،وحتى يف غريه من
 40يبقى االعرتاف اخلارجي بالرواية العربية حلم الك ّتاب ً
البلدان املتخلفة .وال يزال هذا احللم مثار كثري من اجلدل حول مفهوم العاملية التي يقول بشأهنا واسيني األعرج إن الروائي العريب ،كغريه
من ك ّتاب العامل ،منشغل بالعاملية التي تعني يف شطر منها إخراج جهده اإلبداعي من دائرة الضيق إىل دائرة االتساع بام تعنيه من انفتاح
وإنسانية .وسؤال العاملية الذي تطرحه الرواية العربية عىل نفسها أمر مرشوع ألنه حماولة لتحديد وضعها يف سياق الرواية العاملية ويف
الذاكرة اجلمعية اإلنسانية ،للوصول إىل االعرتاف هبا كمنجز إنساين ال كمجهود فردي أو مجاعي مرتبط بمحلية تضيق اخلناق أكثر مما
تدفع بالرواية نحو وضع اعتباري يليق هبا .انظر« :سلطان الـ  ،»،Big Brotherاخلرب.2008/4/3 ،
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محلية أم كونية؟

إن الفهم الذي أسس به واسيني األعرج وجهة نظره حول قضية الكونية واخللود ،يف سياق حديثه عن التوثيق
و«الشهادة» يف متن العرشية السوداء ،يعيد إىل الواجهة ذلك اجلدل القديم اجلديد الذي ما انفك يردده اخلطاب
النقدي العريب حول حملية الرواية العربية وكونيتها كلام أثريت قضية الفولكلور والعرب وإشكالية التعبري عن
الذات كام وضحها وناقشها عبد اهلل العروي يف كتابه اإليديولوجيا العربية املعارصة( .((4ثم إن مغازلة الكونية،
بقدر ما حتمل من طموح مرشوع للرواية العربية من أجل ارتياد آفاق العاملية ،وما يعنيه ذلك من شحذ إلمكاناهتا
قدرا ال بأس فيه من التخليّ عن القضايا االجتامعية ،والتنصل من املسؤولية
الفنية والداللية ،حيمل يف ثناياه ً
الثقيلة املنوطة هبا ،أو عىل األقل ،مل يعد ذلك من أولوياهتا ضمن احلركة الشمولية ملفهوم العوملة ،كأن األدب
مل ُيرضه البقاء عىل هامش الكونية الشاملة ملختلف مناحي احلياة ،فراح يعلن حترره من قيود اإلطارية ْ
القطرية،
واالرمتاء يف النهر اجلارف ألفكار العامل الفسيح.

حتول مفهوم االلتزام يف اخلطاب النقدي العريب بعد انحسار مجالية املقاومة ،وختليّ املثقفني والك ّتاب
صحيح أن ّ
عن أدوارهم الطليعية ،قد أدى إىل فهم جديد للواقعية ّ
خلصه حممد برادة بقوله« :يبدو يل إذا أردت أن أغامر
بتوصيف الوعي النظري اآلخذ بالتبلور ،راه ًنا ،يف الساحة األدبية العربية ،أن مفهوم األدب يرفض استنساخ
ّ
التشكل ،وما ينبت يف أعامق الذات
اخلطابات اإليديولوجية والسياسية السائدة ،ويميل إىل استيحاء ما هو قيد
مالمسا حلظات احلميمية والتساؤل عن الكينونة واملصري ،وعن العالقة بالتاريخ وباآلخر»( ،((4ألن
املبدعة،
ً
«املجتمع الذي يريد األديب العريب وصفه حيكم عىل نفسه بالضعف والتخ ّلف .فإذا ما قنع ذلك األديب بصورة
تعكس الواقع بال زيادة وال نقصان ،فإن الصورة التي ينجزها ستحافظ عىل نفس التخلف مع أن املطلوب من
الفن هو جتاوزه وتداركه .إن العرب حيلمون دائماً باستدراك ما ضاع منهم ،وجمال االستدراك هو الفن ،األدب
بخاصة ،أكثر مما هو الفكر املجرد»( .((4وعىل هذا األساس ،مل يعد من املفيد لألدب العريب يف يشء أن يقف
بنفسه عند واقع هذا شأنه ،يف الوقت الذي يمكنه استغالل إمكاناته يف سبيل الثأر من خت ّلف عامله ،يف املجاالت
التي ال يمكنه املغامرة فيها ،وهو ما جعل العروي يتساءل« :أي نفع يف التعبري إن هو ترك الواقع عىل حاله،
ناقصا غري مكتمل وال حمتمل؟»(.((4
ً
ينبغي ألاّ نفهم تساؤل العروي يف هذا السياق كدعوة تستدعي نظرية أرسطو عن املحاكاة ودور األدب يف إظهار
الواقع أمجل مما هو عليه ،بل هي دعوة إىل فهم عميق للمجتمع وبناه من أجل بناء صورة احتاملية ممكنة التحقق،
بعيدً ا عن التجريد الذي يسم الرواية العربية ،التي تبدو ،عىل حد قول برهان غليون« :ال كتاريخ للشخص
واملجتمع ولكن باألحرى ،كتأريخ هلذا التاريخ ،متا ًما كام يبدو املقال التارخيي العريب ً
مقاال عن التاريخ أكثر
مما هو حتقيق التاريخ ذاته»( .((4وعليه ،فإن ارتباط العمل األديب بحقائق وقضايا اجتامعية مبارشة ليس هو

 41يقول العروي« :لن نصل إىل عبارة صادقة أمينة عىل أوضاعنا التارخيية واالجتامعية بمجرد أننا نتحكم يف شكل يقال إنه مشرتك بني
البرش ،أو أننا اتسعنا يف ما نصف من املجال االجتامعي ،أو أننا ّنوعنا ودقّقنا أساليبنا البالغية .كل ما سنحصل عليه ،بعد هذا اجلهد ،هو
صورة مغرضة من نوع آخر لواقع حمجوب عنا باستمرار» .انظر :عبد اهلل العروي ،اإليديولوجيا العربية املعارصة (صياغة جديدة ) ،ط 2
(الدار البيضاء؛ بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1999 ،ص .231
 42برادة« ،حتوالت مفهوم االلتزام».
 43العروي ،ص .208
 44العروي ،ص .208
 45برهان غليون « ،تأمالت يف الواقع العريب »،يف :حممد برادة [وآخرون] ،الرواية العربية :واقع وآفاق (بريوت :دار ابن رشد.)1981 ،
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ويدرك بعمق ،يؤهل العمل
ما يضعف أو ينال من خاصياته اجلاملية ،كام أن الواقع االجتامعي حني يعاش
َ
أكثر ليشع كقيمة جوهرية يف النظام الذي هييكله .وعىل هذا األساس ،يع ّلق واسيني األعرج كتابته للراهن
بالتقاط اجلوهري وإعادة صوغ الواقع بام يتامشى والتحوالت اجلديدة ملفهوم الواقعية وااللتزام كام أ َب ّنا عنها
سال ًفا ،يقول« :أما أنا فأفهم األدب كقدرة عىل اإلمساك باجلوهري داخل املجتمع ،غري أن وظيفتها ليست
إعادة صياغة ما متسك به ،وإنام إعادة تشكيل ،وإعادة كتابة تاريخ آخر عىل عالقة أكيدة بتاريخ البالد ،تتجاوز
طبعا ال يمكنني االنفصال عن الواقع الوطني ،هذا واضح،
الكتابة التبسيطية للشهادة .تلك هي مهمتي األدبيةً .
ولكن يف نفس الوقت ،جيب أن نتجنب ،عند استقرارنا داخل األدب ،أن تكون جمرد إعادة إنتاج للواقع ،بل
جيب البحث عام هو خمفي خلفه»( .((4وعليه ،فإن السؤال اجلوهري الذي اتضحت مالحمه يف ضوء املقبوسات
السالفة هو :إىل أي حد استطاع هذا األدب ،متن العرشية السوداء الذي يعنينا يف هذه القراءة ،أن يكتب واقعه
متخيلها ،متكئة عىل
من دون أن يسقط يف التقريرية واملبارشة؟ أو ما هي األعامل التي استطاعت أن تنجز
ّ
تكون املحكي وجاعلة منه فضاء أغنى من الفضاء املادي ،متوسلة ما
واقع املأساة الوطنية ،ومراعية لرشوط ّ
ً
تأثريا من الواقع
تتيحه اللغة من استعارة ورمز وشعرية تزيدها الرؤية الذاتية عمقًا
وظالال ،هي بالتأكيد أكثر ً
نفسه ،من دون إغفال تلك التي التصقت بالواقع التصا ًقا نفى عنها إمكان جتاوزه وإعادة صوغه ،فتسرتت وراء
األسلوب الفوتوغرايف ،تاركة املشهد يقول فظاعته املجمدة يف الفضاء والزمن.
ذلك السؤال ،يف اعتقادي ،هو املحور الذي يتم عربه عرض أدب العرشية السوداء عىل آليات النقد ملساءلة
االختيارات اجلاملية لتلك املرحلة من التاريخ ،غري أن ذلك ال يتم إال يف اإلطار الذي حتدده طروحات
سوسيولوجيا الرواية ومفاهيم الواقع واملتخيل واللغة واإليديولوجيا ،ألهنا تبحث يف السؤال الكامن وراء
الظاهرة التي نحن بإزائها ،وهي احلدود الفاصلة بني الرواية والتاريخ ،والتداخالت التي يمكن مالحظتها
بينها ،يف ظرف تارخيي مميز بخصوصيته ،كاملرحلة التي نحن بصدد بحث متظهراهتا السوسيو -تارخيية عىل
جمرد وثيقة م ّتصلة بمرحلة تارخيية معينة،
مستوى اخلطاب األديب ،ألنه من املمكن «أن نرى يف العمل األديب ّ
نتصور العنرص االجتامعي عىل أنه عنرص يرشح احللول اجلاملية للعمل األديب .كام أن من
ومن املمكن أن
ّ
املمكن دراسة العالقة اجلدلية بني هاتني الوجهتني ،أي بني العمل كحقيقة مجالية من ناحية ،واملجتمع كسياق
مفسرّ شارح من ناحية أخرى ،بحيث نرى أن العنرص االجتامعي هو الذي حيدد االختيارات اجلاملية يف نفس
الوقت الذي تصبح فيه دراسة العمل وخواصه البنائية من عوامل فهم جمتمع ما بشكل واضح»( .((4وعليه
ينهض السياق.
يؤدي السياق السوسيو-تارخيي ،بال جدال ،أحد أكرب األدوار يف عملية التشكيل والتأثري يف تبلور اإلنتاج
وخصوصا يف جانبه املضموين والداليل« ،فاملجتمع سابق يف وجوده عىل العمل األديب ألن الكاتب
األديب،
ً
مرشوط به ،يعكسه ويعبرّ عنه ويسعى إىل تغيريه ،واملجتمع حارض يف العمل األديب حيث نجد أثره ووصفه،
وهو موجود بعد العمل لوجود سوسيولوجيا للقراءة وللجمهور الذي يقوم ،هو ً
أيضا بإجياد األدب ،ولوجود
دراسات إحصائية لنظرية التلقّي»(.((4
46 Mokhtari, Le Nouveau, p. 158.

 47صالح فضل ،منهج الواقعية يف اإلبداع األديب (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)1978 ،ص .247
 48جان إيف تادييه ،النقد األديب يف القرن العرشين ،ترمجة قاسم املقداد (دمشق :وزارة الثقافة ،املعهد العايل للفنون املرسحية ،)1993
ص .225
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واقعا عاد ًيا يف بساطة وانسيابية
جتدر اإلشارة إىل أن الواقع املقصود بالدراسة يف املتن التسعيني ليس
ً
الستينيات والسبعينيات يف الوطن العريب ،وال يف وضوح معطيات العامل الغريب ،ألنه واقع متشابك ومفرط
ً
فضال عن انخراطه يف حرب
التعقيد ،ال تتوضح فيه األوضاع االجتامعية عن السياسية وعن األيديولوجيا،
غري حمددة األهداف ،كان من نتائجها الصدمة واالرتباك وزعزعة اإليامن الراسخ بالثوابت املوروثة ،ومن ثم
تشتيت «انتباه» النص الروائي الذي استحال عليه إنتاج املعنى واستثامر مقومات الواقع من دون الوقوع يف
التأريخ ويف عجالة الوصف ،فتج ّلت أوضح اضطراباته يف التغيري احلاصل عىل مستوى االلتزام ،ويف مستوى
عالقة األدب باملرجع وباملصادر الواقعية خارج النص ،وهو ما أدى إىل إعادة نظر ذات داللة بالغة ملفاهيم
الواقع والواقعي عند الك ّتاب ّ
رصحت
املكرسني الذين وقفنا عىل بعض تصوراهتم ،ومنهم مايسة باي التي ّ
بالقول« :يف كتابتي هلذه القصص ،كانت عندي ثالث إمكانيات من املقاربة ،تكمن األوىل يف االلتصاق
بالواقع احلدثي البارد ،وعليه اختيار أسلوب الرسد الصحفي ،وتكمن الثانية يف التشكل عرب السخرية ،أما
الثالثة التي تب ّنيتها وهي التي تفرس التوتر احلاد للنص ،فتعطي للواقع ُبعدً ا شعر ًيا .حيث تتسامى مجالية النص
عن احلدث»(.((4

يكشف املقبوس السالف عن اسرتاتيجيات املقاربة املعتمدة يف كتابة الراهن اجلزائري عند كاتبة مهمة من
ك ّتاب التسعينيات ،من حيث إنه يكشف عن وعي الك ّتاب برهانات الكتابة الروائية يف تلك املرحلة املأساوية
من التاريخ ،ومن حيث إنّه يؤكد االختيار الواعي لألسلوب الصحايف أو الفوتوغرايف الذي وسم كتاباهتم
بالشهادة .وعليه ،ال مكان إىل جانب ذلك التوجه الواعي إىل األحكام املعيارية بقدر ما ينبغي إعادة مقاربة
ذلك املتن يف ضوء هذا اخليار .إن مفهوم االلتزام ،كام جتىل لنا يف متن العرشية السوداء ،عىل الرغم من اختالف
تصورات الك ّتاب لتشعباته ولقضاياه املتعالقة مع الواقع واملتخيل ،قد عبرّ عن نفسه يف الرفض املطلق للنهاية
املفجعة التي انتهى إليها املسار الديمقراطي الفتي يف التجربة اجلزائرية ،واضطر إىل عقد مساءالت عميقة
لإليديولوجيا التي بررت خيار القتل والدمار من أجل مطالب سياسية بالدرجة األوىل ،ومن ثم انزلقتً ،
نزوال
نسبيا ،إىل كتابة التاريخ من
عند مقتىض الطبيعة االستمرارية لرتسبات املطالب السياسية ومالبساهتا القديمة ً
حيث تكتب الواقع ،فالفرق بني الرواية والتاريخ ،يف هناية املطاف« ،ال يكمن يف أي منهام أكثر اتصا ًفا بالواقعية
بل يف كيفية بناء الواقع ،وإعادة تشكيله داخل النص»( .((5غري أن التاريخ الذي نشري إليه هنا ،هو ما تتفطن إليه
واملهمش واملسكوت عنه عندما تنبش الذاكرة اجلامعية ،وتنفذ إىل ما يستقر حتت هدوء
املغيب
َّ
حاسة الكاتب من َّ
املحرمة من الفكر والثقافة واإليديولوجيا ،عندها فقط تصبح ً
بديال للتاريخ
قرشة الوعي ،وتناوش املناطق
ّ
الرسمي وللتاريخ العال(.((5
49 Mokhtari, Le Nouveau, pp. 148-149.

 50سامية حمرز« ،صنع اهلل إبراهيم ورواية تاريخ الرواية »،فصول ،السنة  ،11العدد  ،)1992(1ص .171
زمنيا ،إلنجاز خطاب روائي متمتع
 51نسجل عىل هامش هذا املقبوس دهشتنا من تأكيد املتدخل كفاية مرحلة العرشية السوداءً ،
بالتأمل الكايف لألحداث وخلفيتها وتباشري مستقبلها ،يف حني أن احلقيقة التارخيية التي ينبغي تسجيلها بصدد هذا التأكيد ،هي أن
املنعرجات املصريية يف تواريخ األمم ال تنهض بكل حيثياهتا املخيلة اجلامعية إال بعد مراحل من التاريخ ،متكن من فهم املالبسات التي
أحاطت بالظاهرة من خالل تعاضد خمتلف املعارف اإلنسانية ،ثم إن الرواية التسعينية املوسومة باالستعجال مل تتمهل املهلة التي أشار
إليها املتدخل ،فقد بدأت بواكري تلك الكتابة مع أحداث صيف  ،1991مسايرة تطور املأساة حد ًثا بحدث ،حتى ليمكن أن نؤرخ
لتطور آليات احلرب اإلرهابية عىل املجتمع اجلزائري بناء عىل املتن الروائي ،إذ بني اسرتاتيجية اغتيال املثقفني يف بداية العرشية السوداء
التي سجلتها رواية الشمعة والدهاليز واالغتياالت اجلامعية التي سجلتها أعامل ياسمينة خرضاء ،من البون ما ال حيتاج معه إىل كثري
من التدقيق.
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مهام يكن ،فإن احلقيقـة التي ينبغي تأكيدها وسط معمعان األسئلة احلافة التي استدرجنا إليها املتن التسعيني،
زمنيا يف حلظة« ،حيتاج فيه
هي أن هذا األخري قد استطاع أن حيسم معركة التأريخ لصاحله ،فام تقوله الرواية ً
التاريخ إىل كل االستحاالت للقيام به ،فالتاريخ من هذا املنظور ،هو لعبة الكاتب ،مثلام الكلامت ،ومادته
املعجونة  sa patte a modelerالتي تعجن بضوابط تنتمي إىل األدب وليس إىل التاريخ باملعنى الصارم،
ّ
واملسكت عنه،
فتتحول العالقة اإلبداعية بالتاريخ إىل مساءلة واخرتاق ،إهنا معركة ضد املسكوت عنه
ّ
واملحرمات وبالذاكرة املتحفزة ،إهنا معركة انتزاع رشعية
فالرواية تواجه التاريخ بالسؤال اهلدمي وبالكلامت،
ّ
واملدون للتاريخ الرسمي بكل الغيظ والغضب ،نكاية ببالغته وبتارخيه املقولب
اخلطاب ،خماطبة اآلخر املهيمن
ّ
وبأشخاصه املصنعني»(.((5
بناء عىل هذه العالقة االلتباسية بني اخلطابني ،يمكن أن نقول يف خامتة هذه املقاربة إن الرواية التسعينية استطاعت
أن تؤسس خطاهبا املميز ،وأن تبلغ صوهتا إىل اآلفاق البعيدة ،وأن تكون البديل ،يف تلك املرحلة املظلمة ،من
آلة التاريخ البطيئة ،حيث تكشفت عن شجاعة نادرة يف مقاومتها املستميتة من أجل قيم احلرية والديمقراطية
والعدالة االجتامعية بفضحها لبنية اإليديولوجيا األصولية ،وفساد السلطة ،واحليف االجتامعي ،وخيبة أمل
جيل االستقالل ،وغريها من األدواء التي وفرت املناخ املناسب لتنامي ظاهرة التطرف.

 52واسيني األعرج« ،مدارات الرشق :بنيات التفكك واالحرتاق »،نزوى ،العدد ( 9كانون الثاين/يناير .)1997
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محمود طرشونة

التحول السياسي في الرواية التونسية
ّ
التحوالت
ظهرت يف الفرتة األخرية يف تونسُ ،قبيل الثورة و ُب َع ْيدَ ها ،روايات كثرية تناولت خمتلف
ّ
االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،اختار منها هذا البحث أربع روايات هلا عالقة مبارشة بموضوعة
السياسية يف البالد وما
التحول بمختلف وجوهه .واعتمدها الستجالء صورة تر ّدي األوضاع
ّ
ّ
انجر عنه من أزمات اجتامعية واقتصادية .ويتمثّل اإلشكال املطروح يتمثّل يف املفارقة بني رفض
ّ
مهدت الندالع ثورة الكرامة
نظرية االنعكاس ورضورة رسم لوحة عا ّمة عن
التحوالت التي ّ
ّ
ّ
التوليدية الذي
البنيوية
واحلرية .وهو إشكال منهجي حقيقي رأى البحث أن نح ّله باعتامد منهج
ّ
ّ
ّ
معو ًال عىل من سبقه من منظري الرواية مثل جورج لوكاتش يف الربط
غولدمان
لوسيان
استحدثه
ّ
ّ
ُ
البنى وما ينتج
ة
جدلي
ض
تعو
وبذلك
هلا.
دة
ل
املو
واالجتامعية
االقتصادية
بني بنية الرواية والظروف
ّ
ُ
وحصرْ النصوص الروائية يف
للفن الروائي َ
عنها عن نظرية االنعكاس وما نتج عنها من هتميش ّ
ضيقة ال تتجاوز الوظيفة التأرخيية للواقع.
دائرة ّ
لقد و ّفر هذا املنهج أدوات إجرائية أفضت إىل نتائج ها ّمة تتع ّلق خاصة بوجود عالقة جدلية بني
ّ
تفكك املجتمع نتيجة ممارسة السلطة لالستبداد السيايس وبني ّ
تشظي الزمن الروائي وعدول
الرواة عن مساره األفقي إىل بناء خمتلف ال خيضع إىل التسلسل بقدر ما خيضع إىل مقتضيات العمل
السرّ دي واخلطاب الروائي .وقد أفىض البحث ً
تعدد الفئات
أيضا إىل وجود عالقة جدلية بني ّ
وتنوع السجلاّ ت اللغوية واألجناس األدبية داخل العمل الروائي الواحد.
االجتامعية واختالفها ّ

خصوصا يف تغيري األوضاع
أهم النتائج يتمثّل يف إثبات مسامهة األدب عمو ًما والرواية
ً
إلاّ أن ّ
والتمرد عىل تر ّدي الواقع عرب وعي الك ّتاب بالراهن واسترشافهم للمستقبل.
ّ

املدونة الروائية ،من دون
كيف يمكن رصد
التحوالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية باعتامد ّ
ّ
السقوط يف فخاخ املنهج املوضوعايت والعودة إىل املقاربات التقليدية التي ترى أن األدب انعكاس
مقطوعا عن
للواقع .واحلال أن املناهج احلديثة جتاوزت نظرية االنعكاس ،فصار بعضها يعترب النص مغلقًا
ً
حد سواء ،و ُينكر ّ
كل صلة له باألوضاع االجتامعية وبحياة
سياقاته اخلارجية ،الذاتية منها واملوضوعية عىل ّ
الكاتب قبل أن تقع مراجعة هذه الرؤية املقترصة عىل وسائل ال ّتعبري وطرق البناء واختالف األشكال
* أكاديمي وناقد وروائي تونيس.

86

العدد 2
خريف 2012

ً
فضال عن
النص بمحيطه االجتامعي واالقتصادي والسيايس،
واألساليب .فلم يعد هناك من جيادل يف ربط ّ
اعتبار عالقته بكاتبه وبنفسيته وظروف كتابته .إلاّ أن اإلشكال بقي قائماً بخصوص طبيعة هذه العالقة وطريقة
النص وخارجه ،أي بني خصائصه الفنية والعوامل التي سامهت يف إنتاج املعنى وحتديد الداللة.
الربط بني داخل ّ

ثمة إمجاع عىل عدم فصل الرواية عن حميطها اخلارجي ،وعىل مجلة من املس َّلامت لعل أمهها عدم اعتبار
مبدئيا ّ
ً
أدبيته وخصائصه اإلنشائية واجلاملية .وقد
ب
غي
ي
أن
شأنه
من
ذلك
ألن
ما،
لواقع
ا
آلي
ا
انعكاس
األديب
النص
ُ ِّ
ً ً
ّ
ّ
ّ
البنيوية التوليدية مبك ًرا إىل حل يقطع مع نظرية االنعكاس وال هيمل العوامل اخلارجية ،فابتكر جورج
اهتدت
ّ
لوكاتش نظرية اجلدلية بني الداخل واخلارج ،وزادها لوسيان غولدمان تعميقًا ،فرأى أن البنية تتو ّلد من البنية،
فتكون البنية األدبية ناجتة من البنية االجتامعية واالقتصادية ،عرب سلسلة من العالقات واملعطيات ،أمهها وعي
املتميز ملجموعة اجتامعية هلا رؤية العامل نفسها .وقد بلور هذه اجلدلية بوضوح يف دراسات
الكاتب ومتثيله
ّ
تطبيقية ركّ زها عىل الكاتب املرسحي الفرنيس راسني يف القرن السابع عرش ،وعىل الرواية اجلديدة يف منتصف
القرن العرشين(((.

التحوالت بمختلف أصنافها ،والبحث يف عالقتها اجلدلية بالبنى واألشكال
وليس من اليسري رصد مجيع
ّ
يف مجيع الروايات الصادرة يف تونس يف السنوات األخرية ،ألن عددها جتاوز يف سبع سنوات فقط (-2001
 )2007يف ُق ْطر ال يتجاوز تعداد ّ
سكانه االثني عرش مليون نسمة ،املئتي رواية 135 ،رواية منها بالعربية و70
بالفرنسية((( .لذلك رأينا أن نركّ ز عىل أربع روايات فقط صدرت بعد  ،2007وبالتحديد يف الفرتة التي شهدت
خماض الثورة التونسية ( )2010ووالدهتا ( .)2011وهي عىل التوايل:
السحاب ملحمد اجلابليّ (تونس )2010؛ روائح املدينة حلسني الواد (تونس )2010؛ سنوات الربوستاتا
أبناء ّ
للصايف السعيد (تونس )2011؛ تراتيل آلالمها لرشيدة الشارين (تونس .)2011
ّ
التحول السيايس الذي أحببنا أن نرصده ونح ّلله ،وهو
وقد اخرتنا هذه العناوين بالذات بسبب تركيزها عىل
ّ
ً
مفصوال عن السياسة ،وال الواقع
التحوالت األخرى؛ إذ مل َي ُعد االقتصاد يف عرصنا احلارض
وحده يشمل سائر
ّ
االجتامعي بمعزل عن الوعي الفكري والثقايف.

مجيعا يف صيغة اجلمع :أبناء ،روائح،
الصدف – أهنا ً
وأول ما نالحظ يف هذه العناوين األربعة  -وهذا من غريب ّ
ّ
بدهيية ،وهي أن الكاتب الروائي صار حتت ضغط الواقع االجتامعي ،يتجاوز
سنوات ،تراتيل .وداللة هذا اجلمع ّ
تقوض
ذاته وشكاواه الرومنسية إىل رصد أحوال املجموعة والوعي بقسوة واقعها ،وما سينتج منها من زالزل ّ
أركان االستبداد والتس ّلط .إلاّ أن رصد ذلك الواقع ال يمكن أن يكون خارج وعي الكاتب وذاته ورؤيته للعامل
بقية
اجتامعيا حمايدً ا ،كام أنه ليس
املحيط به؛ فهو ليس حم ّل ًال
مصلحا ّ
ً
ً
يتميز من ّ
يدعي قيادة املجتمع ،بل هو فرد ّ
األفراد بدرجة عالية من الوعي تيسرّ له مالحظة عوامل االنفجار واسترشافه ،لكن من دون أن خيرج عن حدود
يطوع َم َل َك َته اإلبداعية لبلورته ولبناء واقع روائي يستلهم
ّ
الفن الروائي ويسقط يف اخلطاب السيايس املبارش ،بل ّ
وطبقناه يف أطروحة دكتوراه دولة ناقشناها يف جامعة السوربون بباريس سنة  ،1980وذلك يف موضوع:
 1تب ّنينا
ً
شخصيا هذا املنهج ّ
ّ
ومعربة سنة  .2010وكانت النتائج التي توصلنا
1982
سنة
بالفرنسية
نرشناها
اإلسبانية،
ار
الشط
ورواية
العربية
املقامة
يف
اهلامشيون
ّ
املدونتني العربية واإلسبانية بالعوامل االقتصادية واالجتامعية يف املنطقتني ،وليس اعتام ًدا عىل املدرسة الفرنسية
إليها قد فسرّ ت التشابه بني ّ
التقليدية القائمة عىل التأثر والتأثري وقنواهتام.
 2حممود طرشونة« ،املشهد الروائي التونيس اآلن »،يف :املشهد الروائي العريب (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2008 ،ص -483
 ،515وفيه تصنيف لتلك الروايات إىل مجلة من االجتاهات وكشف عام لعناوينها وك ّتاهبا.
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الواقع التارخيي ال حمالة ،ولكنه خيتلف عنه .وقد اشرتكت روايتان من مخس يف ذكر لفظ «املدينة» يف العنوان.
أيضا من غريب الصدف ،إ ّ
وهذا ً
ال أنه يندرج يف نطاق اجلزء الذي يدل عىل الكل .فام املدينة إلاّ رمز يمثّل كامل
ً
تشع عىل مجيع
نزوحا
القُ طر ،وما يقع يف املدينة له امتداد جغرايف يف كامل جهات البالد،
ً
وارحتاال ،ومركزية ّ
املناطق وتسيرّ ها وتخُ ضعها إلرادهتا.
هلذا ك ّله رأينا أن ّ
نفكك بدورنا عنارص ذلك الواقع ثم نركّ به اعتام ًدا عىل الروايات األربع يف مرحلة أوىل ،وأن
حتوالت منذرة باالنفجار يف مرحلة ثانية ،وما تو ّلد عنه من بنى وأشكال روائية يف مرحلة
نح ّلل ما طرأ عليه من ّ
ثالثة ،مع اإلقرار بصعوبة الربط اجلديل بني النقطتني األوىل والثانية من جهة ،والنقطة الثالثة من جهة أخرى ،يف
مساحة حمدودة كهذه.

التفكيك والتركيب :تشخيص الراهن
يتبينّ من تاريخ النرش والتأليف أن الروايات كلها ُكتبت قبل الثورة .وقد نُرشت اثنتان منها ُق ْبيلها ()2010
عيدها ( .)2011لذلك ركّ ز أصحاهبا عىل تشخيص الراهن وما ي ّتسم به من تر ّد ،وعىل عوامل االنفجار
واثنتان ُب ْ
وتوقّعه يف يشء من اجلرأة ال تبلغ درجة املواجهة الرصحية واملبارشة ،بل عن طريق تصوير شخصيات ورسد
الثقافية.
أحداث يظهر منها تر ّدي األوضاع االجتامعية والسياسية ،وحتى
ّ
تردي األوضاع العامة
ّ

التحوالت املختلفة موضوعها الرئيس هي بال شك روائح املدينة حلسني الواد؛ فهي
إن أهم رواية جعلت هذه
ّ
التحوالت .وقد رصدها الكاتب عرب تغيرّ الروائح يف ّ
كل جمال من املجاالت ومن عرص إىل آخر.
بحق رواية
ّ
ونحن لن نجاريه يف االهتامم بعصور ثالثة هي عهد االستعامر الفرنيس ونظام البايات الذي كان يعيش يف
ظ ّله ،وما سماّ ه دولة االستقالل والسيادة السابق لترشين الثاين/نوفمرب  ،1987وما سماّ ه دولة «العهد اجلديد»
التحول من فرتة إىل أخرى عرب
الذي امتد إىل  14كانون الثاين /يناير  ،2011إلاّ إذا اقتىض التحليل إبراز
ّ
املقارنة بني وضعني متعاقبني .لقد بدأت حياة الناس وعاداهتم االجتامعية يف التغيرّ منذ جميء دولة االستقالل
فتحولت
وتتعمق حتى يف امللبس واملأكل واملسكن والتأثيث والتزويق،
تتوسع
والسيادة ،وأخذت
التحوالت ّ
ّ
ّ
ّ
بعض الكامليات إىل رضورات بحكم نشأة جمتمع االستهالك .إلاّ أن حمدودية املوارد الطبيعية جعلت البالد يف
ضائقة مالية زادها تأز ًما رحيل اليهود يف إثر حرب حزيران /يونيو  1967وقد «محلوا معهم أمواهلم وذهبوا.
ّ
والفضة غش ظاهر»((( .ثم
اخل صناع َة الذهب
فكسدت التجارة
وتعطلت الصنائع وتوقفت األشغال ،و َد َ
ّ
إن عدم احرتام حقوق اإلنسان الظاهر يف قمع املعارضني من الطلبة واملثقفني جعل الدول املانحة «تشرتط
االستظهار ببطاقة حسن السرية يف حقوق اإلنسان .ودولتنا مص ّنفة يف طليعة الدول
للمصادقة عىل القروض
َ
(((
طبعا ،هذا ك ّله أفرز أزمة اقتصادية ظاهرة للعيان دفعت احلكومة إىل
التي تنتهك حقوق اإلنسان واجلامد» ً .
اختاذ قرارات جبائية وتقشّ فية ،أمهها «الزيادة يف األسعار ،رضائب جديدة ،مكوس مل ُيسمع بمثيلها ،خطايا
 3حسني الواد ،روائح املدينة ،سلسلة عيون املعارصة (تونس :دار اجلنوب للنرش ،)2010 ،ص .226
 4الواد ،ص .138
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وومهية ،بدأت سلع رضورية كثرية تُدرج يف صنف الكامليات ُليحجر توريدها ،غابت أدوية كثرية»(((.
حقيقية
ّ
يتسبب يف حمدودية َمواطن الشغل ويف انتشار البطالة ،خاصة لدى أصحاب
ٌ
وضع كهذا من شأنه بالطبع أن ّ
خرجيي اجلامعات يف خمتلف
عدد
م
تضخ
وجمانيته
وإجباريته
التعليم
تعميم
خيار
من
نتج
فقد
العليا؛
الشهادات
ّ
ّ
ّ
والتقنيون ،إلاّ أن ضيق سوق الشغل مل ُيمكن
القطاعات ،فكثر األساتذة واألطباء واملهندسون واملحامون
ّ
اجلميع من مورد رزق قار يضمن هلم ُ
فاضطروا إىل القيام بأعامل بسيطة ال ّ
يوظفون
وألرسهم العيش الكريم،
ّ
ّ
باحلد األدنى من األجور ،أو
واالكتفاء
الطريق،
قارعة
عىل
والفواكه
البقول
كبيع
واختصاصهم،
فيها معارفهم
ّ
اهلجرة إىل أوروبا .وبام أن االحتاد األورويب نفسه قد انفتح عىل بعض الدول الرشقية التي كانت تنتمي إىل االحتاد
السوفيايت السابق ،كرومانيا وبولونيا ،فقد أوصد حدوده يف وجه املهاجرين املغاربة واألفارقة الذين دفعتهم
احلاجة إىل اإلبحار عىل متون قوارب ليس يف إمكاهنا أن تقاوم العواصف اهلوجاء ،فيموت الكثري منهم غر ًقا.
ً
متمسكا بوطنه ،فإنه جيتهد يف االستفادة من النشاط السياحي املزدهر فيتأثر بالوافدين عىل
وإذا ما بقي الشاب
قريبا من املسخ« :اكتشف شبابنا يف شواطئنا القريبة
شواطئ تونس يف مظهرهم وقيمهم ،فيكون
ّ
التحول جذر ًيا ً
والبعيدة عالمَ ًا آخر .اختلطت عليهم املفاهيم ،تداخلت واضطربت ،وقع بعضها عىل بعض ،تكسرّ ت القيم عىل
الضيقة
القيم ،بدأوا ُيطيلون الشعور ،يضعون يف الرقاب سالسل هبا صلبان وأحرف التينية ،يلبسون الرساويل ّ
واألقمصة ذات األلوان الساطعة ،يضعون يف األصابع خواتم ويف املعاصم سالسل ،يرشقون يف اآلذان أرعثة
املعمرين ليوشموا هلم يف الزنود
ً
وأخراصا دقيقة بفصوص ملّاعة .أمعنت طائفة منهم يف البحث عن الوشامني ّ
ً
والصدور والسواعد واألكتاف والظهور رسو ًما وأشكاال غريبة .أصبح سعد ّ
كل منهم مشدو ًدا إىل فتاة أو امرأة
وسط أو عجوز يربط هبا عالقة تفتح له باب السفر إىل أوروبا»(((.
يضحني بأشياء كثرية يف سبيل احلصول عىل لقمة العيش ،أمهّها
هذا بالنسبة إىل الشبان الذكورّ .أما البنات ،فإنهّ ن ّ
ِ
بنت من بناتنا دعوة كريمة للسهر
الع ْرض ،كام يظهر من هلجة راوي روائح املدينة الساخرة« :إذا صادف وقبلت ٌ
الرشقيني ،وهؤالء إخوة لنا يف العروبة واإلسالم ،هربوا من جه ّنم بلداهنم إىل ج ّنات
قبلتها من بعض السياح
ّ
شواطئنا اجلميلة وفنادقنا الفخمة ،فقام علينا واجب الضيافة وحسن االستقبال ]...[ .وهل يف احتساء فنجان
من القهوة مع سائح رشقي يف مخيلة منعزلة عىل حافة مسبح ما يعيب فتاة من حساننا؟ وهل يف سريها معه ً
قليال
عىل الشاطئ يف اهلزيع األخري من الليل ما خيدش العفاف؟ وماذا يف أن حتملها تربيتها احلسنة وأخالقها العالية
عىل إيصاله إىل باب غرفته لتتم ّنى له نو ًما هني ًئا؟ يسمع املؤرخ احلزين هذا الكالم فيقول :وماذا يف أن تدخل
ً
وقليال من الراحة واللياقة بتحريك السيقان؟»((( .وهذا السلوك
معه إىل خمدعه وتأخذ إىل جانبه ِسن ًة من ال ّنوم
ليس إلاّ
عمت رشائح كثرية من املجتمع صارت تسعى إىل الربح
مظهرا واحدً ا من مظاهر روح االنتهازية التي ّ
ً
بجميع الوسائل ،املرشوعة منها وغري املرشوعة ،وخاصة غري املرشوعة ،مثل ترويج املخدرات وبيع اخلمر
تلخصها كلامت جاءت يف هناية رواية أبناء السحاب« :هم جيل األقايص،
والدعارة وغريهاّ ،
خلسة والسطو ّ
والضياع ،جتار ولك ّنهم بدون رصيد ،جيل صيادي ُ
املرتصدينَ ،ي ْصطادون ويصادون»(((.
الفرص
ورثة الفراغ َّ
ّ

الرزق إىل العمل السيايس نفسه ،قصد احلصول
إلاّ أن
ّ
االنتهازية قد تتجاوز هذه الطرق املعهودة يف احلصول عىل ّ
5
6
7
8

الواد ،ص .259
الواد،ص .259
الواد ،ص .262
حممد اجلا َبليّ  ،أبناء السحاب (تونس :مطبعة فن الطباعة ،)2010 ،ص .136
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عىل منصب مهم يف أجهزة الدولة .وهذا يف حد ذاته أمر عادي ومرشوع ،إلاّ أنه عندما يصدر عن مناضل يساري
خترج حتى ّ
تنكر جلميع القيم التي عاش عليها
كان يعمل عىل تقويض النظام ملّا كان ً
طالبا يف اجلامعة ،وما إن ّ
أهم املسؤولني يف وزارة
وناضل من أجلها،
ّ
فيتحول إىل مساندة النظام رغم معرفته بفساده ،ويصري واحدً ا من ّ
ويتعسف عىل رفقاء األمس يف مكافحة االستبداد ،فإن
الداخلية ،يقمع بدوره حتى زمالءه القدامى من الطلبة،
ّ
ذلك ُيعترب انتهازية َمقيتة .فهذا توفيق العايب يف رواية تراتيل آلالمها كان من أصدقاء دنيا يف اجلامعة« ،كانت
حق الشعوب يف العيش الكريم ،وعن حرية الرأي
تراه ّأيام اإلرضاب عن الدروس خيطب يف الطلبة
مدافعا عن ّ
ً
ومند ًدا بالرئاسة مدى احلياةُ ،فيلهب مشاعرهم و ُيغري اجلدد منهم باالنخراط يف احلزب الذي
وحرية املعتقدّ ،
(((
حتول إىل احلزب احلاكم ،فأسندت له مهامت مرموقة يف البالد .قصدته
خترج
قاضيا حتى ّ
ً
ينتمي إليه»  .وما إن ّ
يوم احتضار ّأمها وطلبت منه أن ُيفرج عن أخيها املعتقل حتى يتمكن من توديع والدته الوداع األخري .فرفض
طلبها خو ًفا عىل منصبه ،ومل َي ْك َت ِ
ف بذلك بل حتامل عىل مجيع املعارضني .وعندما شتم أمها أخذت تدافع عنها
ربت أوالدها عىل استقامة الرمح ونح َت ْتهم كام ُت ْنحت الصخور
ّ
سيدة رشيفة ّ
وتتهجم عليه قائلة« :خرضاء ّ
(((1
كل فرصةِ
ّ
والتنكر للاميض ،أفسدوا ّ
وقض ْوا عىل ّ
الذمم َ
الصلبة ،غري أن أمثالكم ّممن يتقنون «قلب الفيستة»
ُّ
(((1
األوحد وهمَ َّهم األكرب»  .عند ذلك يعاقبها عىل جرأهتا ،ويأمر
تغيري
ّ
جذري وحقيقي ،وصار املنصب شغلهم ْ
قهرا من دون أن ترى ابنها السجني.
زبانيته بسجنها يف َق ْب ٍو مظلم يف وزارة الداخلية .ومتوت ّ
األم ً

ِ
املوصل
ويف رواية أبناء السحاب نموذج آخر للشخصيات االنتهازية التي تستغل تر ّدي األوضاع لتتس ّلق الس ّلم
نسوية بدعوى الدفاع عن حقوق
إىل الوجاهة والغُ نم املادي .فهذه قمر تفارق زوجها ثم تنخرط يف مجعيات
ّ
تتحول إىل ّ
منظمة الشغيلة بدعوى الدفاع عن الطبقة الكادحة ،ثم إىل مجعية تعمل عىل املحافظة عىل
املرأة ،ثم
ّ
الصورية قصد الرتشح لعضوية جملس النواب ،ويف
وتوجت مسريهتا باالنضامم إىل أحد أحزاب املعارضة
ّ
البيئةّ .
تبتز عن طريقه أولياء التالمذة اخلائفني
األثناء مل تتوقف عن بعث املشاريع ا ُملربحة ت ََّوجتها بمعهد ثانوي خاص ّ
احلر الذي «يرى يف األحزاب حوانيت برع أصحاهبا يف جتارة
عىل مستقبل أبنائهم .وهي نقيض زوجها املثقف ّ
(((1
ً
مدخال لل ّتمظهر الكاذب وسو ًقا من االنتهازيات املفتوحة» .
وخ ْنق الشعارات ،ويف اجلمعيات الكثرية
الكالم َ
هل نضيف إىل هذه املظاهر كلها فساد بعض القضاة وقبوهلم الرشوة واللعب عىل تأويل القوانني لتعديل
أحكامهم لفائدة راشيهم ،أم نضيف التظاهر باملحافظة عىل البيئة والسامح لبعض املشاريع الصناعية بتلويثها ملا
للتدخل
سمي «املحسوبية» ،أي استعامل الوساطات واألقارب واألصدقاء
ّ
ّ
تدره من فوائد مادية ،أم نضيف ما ّ
لدى السلطة احلاكمة لقضاء مآرب ش ّتى ،كاحلصول عىل رخص التوريد والتصدير للمالبس املستعملة ،أو
رخص سيارات األجرة ،أو هتريب البضائع كالبنزين وغريه لبيعها عىل قارعة الطريق ،يف نوع من التجارة
كثريا ما تتناول بضائع غري صحية أو ذات خطر عىل األمن العام ،أو لتغيري مشاريع التهيئة العمرانية
املوازية ً
حد
وحتويل صبغة بعض العقارات حتى تباع بأسعار باهظة .إن قائمة التجاوزات اإلدارية ومظاهر الفساد ال ّ
هلا ،وليس من دافع لرت ّدي األوضاع االجتامعية واالقتصادية غري االستبداد السيايس يف ممارسة سلطة مطلقة
التعسف يف مجيع املستويات وعىل مجيع األصعدة.
قائمة عىل
ّ
9
10
11
12

رشيدة الشارين ،تراتيل آلالمها (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2011 ،ص .135
عبارة تونسية القصد منها ّ
والتحول إىل منارصة خصوم األمس.
التنكر للمبادئ
ّ
الشارين ،ص .140
اجلابليّ  ،ص .96
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العدد 2
خريف 2012

طبائع االستبداد

فصل منذ القرن التاسع عرش يف كتاب له
أخذنا هذه العبارة عن عبد الرمحن الكواكبي ( )1902-1849الذي ّ
املستبد ،بغية إصالح التعاطي مع السلطة .فكان ضحية أفكاره ،وعانى
ترصفات احلاكم
حيمل هذا العنوان مجيع ّ
ّ
ويالت القمع والسجن رغم نبل مقصده .فاالستبداد إذن ليس وليد العرص الراهن ،وال يقترص عىل نظام احلكم
ْ
يف تونس ،بل ُوجد  -ويوجد إىل اآلن – يف ّ
جل األنظمة العربية املعارصة .وكان الرئيس النعامن أبو النعيم يف
أي
واعيا هبذا الوضع ،لذلك كان
ّ
يستبد بشعبه مرتاح الضمري ،يقول يف نفسه« :إن ّ
رواية سنوات الربوستاتا ً
هيم أن ُيقال بعد ذلك إنه مستنري أو عادل أو مخُ لص لوطنه
حاكم عريب ال يستطيع أن حيكم إلاّ إذا كان
ًّ
مستبدا .ال ّ
ً
وطنيا ألننا نعيش
مستنريا أو
عادال أو
فاملستبد ال يمكن أن يكون
وشعبه .فهي إضافات وأوصاف ال معنى هلا.
ّ
ً
ً
مستبد،
ال يف القرون الوسطى ،وال ح ّتى يف مطلع القرن التاسع عرش .وهذه هي قناعتي العميقة رغم أنني حاكم
ّ
ولكن رضورات احلكم هي التي تمُ يل عىل حاكم يف العامل العريب رشوطها [  ] ...إنّ مجيع ّ
احلكام قد فشلوا يف
يعم ّ
يتقبلون
إسعاد الناس باستمرار ،وألن ما من «عدل» يف هذه الدنيا يستطيع أن ّ
كل الناس ،فإن هؤالء الناس ّ
املستبد بمثابة القدر أو ظل
تذمر أو شكوى حتى يصبح احلاكم الطاغية أو احلاكم
ّ
عىل مر التاريخ الطغيان بال ّ
(((1
اهلل عىل األرض إىل درجة التسابق يف تقديسه وإطالق بعض صفات اهلل عليه» .
ويف تونس بالذات وجدت جذور االستبداد منذ عهد البايات واالستعامر الفرنيس .فاالستعامر يتظاهر باحرتام
يطبقها إلاّ يف بالدهّ .أما يف مستعمراته ،فإنه ال يستنكف من جتنيد الشباب
احلريات وحقوق اإلنسان ،ولكنه ال ّ
السوريني .وإذا ما رفض أحدهم وصاح
بالقوة وإرساله إىل أملانيا للدفاع عن فرنسا أو إىل الشام ملحاربة إخوته
ّ
سالحا يف وجه أخ
يف وجه من جاء إلعالمه بذلك« :فرنسا ليست وطني ،ولن أدافع عن قضايا ظاملة أو أرفع
ً
مسلم»( ،((1فإنّه يؤخذ عنوة.
ومل ينقطع االستبداد بحلول دولة االستقالل والسيادة ،بل استفحل «فأقبلت جتثم عىل الصدور ،و َت ْل ِوي
احتج بعض طلبة
تدس الرتاب يف املناخري واألفواه ،وتُدخل أصابعها يف أماكن أخرى»( .((1وملّا
ّ
األعناقّ ،
التلوث املضرّ بصحة املواطنني ،والناتج من بناء مصانع خمالفة لقوانني البيئة ،ووزّ عوا عريضة عىل
اجلامعة عىل ّ
ّ
املتساكنني لتوقعيهاّ ،
وهددهتم بام هو
نكلت هبم ميليشيا احلزب احلاكم،
وافتكت األوراق ،وكسرّ ت األقالمّ ،
وأمر .وليس هذا غري مظهر واحد من مظاهر مصادرة احلريات ،فاالنتخاب يف دولة االستقالل والسيادة
أدهى ّ
شك ّ
ختول هلم املشاركة يف التصويت،
يل« ،ال إمساك فيه وال تشطيب» ،واملعارضون ق ّلام يتصلون بالبطاقات التي ّ
قررت
واالنخراط يف احلزب احلاكم إجباري لقضاء شؤون إدارية .وتتوجيًا هلذه السلسلة من صور
ّ
التعسفّ ،
[السلطة] ّ
حل مجيع األحزاب ،عقد وزراؤها االجتامعات العامة وجعلوا يقولون «بالدنا اليوم مقبلة عىل جهاد
األمة .اجلهاد لتحقيق فرحة احلياة .اجلدل السيايس مضيعة
آخر هو اجلهاد األكرب ،اجلهاد لبناء الدولة ،إلنشاء ّ
ً
مدخال ملصادرة
للوقت ،هذر ،ثرثرة ،هراء ،شقشقة أحناك ،نريد العمل ،ال يشء غري العمل [ .] ...كان ذلك
مجيع احلريات»(.((1
13
14
15
16

املتعدد ،)2011 ،ص .261-260
الصايف سعيد ،سنوات الربوستاتا (بريوت؛ تونسُ :عرابيا لإلعالم
ّ
الشارين ،ص 103
الواد ،ص .102
الواد ،ص .304

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
التحوّ ل السياسي في الرواية التونسية

91

التحول الثقايف والوعي السيايس اللذين انترشا بني فئات عدة من املجتمع التونيس بفضل التعليم
معنى ذلك أن
ّ
حتول يف السلطة تأخذمها يف عني االعتبار .فأخذت تفرض نفوذها وخياراهتا ،منها خيار
وتعصريه ،مل يواكبهام ّ
تترصف فيها
مشوه لنظام اشرتاكي مل يحُ تفظ منه إلاّ بافتكاك أرزاق الناس،
ّ
ما ّ
سمي «التعاضد» ،وهو تطبيق ّ
جنبا إىل جنب مع َع َم ِلته السابقني ،يتقاىض مثلهم األجر
الدولة
ّ
فيتحول مالك األرض إىل عامل عىل أرضه ً
نفسه .لذلك بادروا إىل بيع ممتلكاهتم وزياتينهم ودواهبم بأبخس األثامن لتهريبها من التأميم ،وعمد بعضهم إىل
التعجب:
فضلوا املواجهة –أو عىل األقل التفكري فيها -قائلني بمنتهى
شدة القهر ،إلاّ أن آخرين ّ
االنتحار بسبب ّ
ّ
«نتنازل للدولة عن زياتيننا ونعمل عندها أجراء! قد طال واهلل علينا العهد با َهل ْيعات ،إن مل نُطلق عليها البارود
أطلقت لنا الصرّ ف .كثرت اإلشاعات .انترش بني الناس أن الدولة ستنتزع املتاجر واملنازل والدواب واألنعام،
ألي كان ،يف ّ
حد للتأميم إلاّ عندما طاول َ
بعض
فال ّ
أي يشء»( .((1ومل يوضع ّ
ظل قانون التعاضد ،يف امتالك ّ
حق ّ
األعيان املتن ّفذين وأصحاب العقارات الكربى من أعضاء النظام احلاكم ،الذين كانوا قد استشعروا اإلقالع عن
التعاضد ،فرشعوا يف رشاء األمالك بأبخس األثامن قبل الترّ اجع بوقت قصري.
سمي دولة «العهد اجلديد» التي انقلبت عىل سابقتها وقامت عىل أنقاضها( ،((1فإنهّ ا وعدت الشعب
ّأما ما ّ
الرسي
جس النبض والتفاوض ّ
بتغيري جذري يقطع مع املايض واستبداده .إلاّ أنهّ ا «بعد أشهر طويلة من ّ
واختبار املوازين واملناورة بالوعود الكاذبة والعهود واملواثيق ،والتم ّلق والنفاق ،والترصحيات اخل ّ
البة(،((1
حد سواء ،و«انترشت روائح تعذيب وتنكيل
مألت السجون باملعارضني من اإلسالميني ومن
اليساريني عىل ّ
ّ
للتجسس
السابقة»( .((2واستعملت البوليس السيايس
ّ
وهتريب قيل ،مثلام كان دائماً ُيقال ،إنهّ ا مل تُعرف يف العهود ّ
حقيقيا عىل
خطرا
اإلسالميني؛ فقد شعر النظام أن هؤالء يمثّلون
عىل مجيع الناشطني السياسيني ،خاصة منهم
ّ
ً
ً
املجتمع احلديث وعىل السلطة ،فقام بحملة واسعة النطاق ودائمة للقضاء عىل حركتهم ،وضايق ّ
كل من ينتمي
حوله شبهة االنتامء إىل ِّ
إليهم ،وأصدر أوامر بـ«اعتقال ّ
منظمي املظاهرات واإلرضابات واملَسريات
كل من حتوم ْ
جمرد املشاركة فيها واالحتكاك بأصحاهبا وتنزيل أقىص العقوبات عليهم ح ّتى
واحللقات داخل املساجد ،أو ّ
(((2
أخبارا مفادها أهنم
فروج
ً
يكونوا عربة لغريهم»  .وقد وظف النظام اإلشاعة لتخويف الناس من امللتحنيّ ،
يدعون أن ً
الرسي واإلدارة وبعض أجنحة احلزب
يعدون النقالب عسكري ،وأنهّ م ّ
ّ
كال من اجليش والبوليس ّ
(((2
احلاكم وكذلك الشعب بأكمله يساندهم ،وأهنم ّ
خيططون ألعامل إرهابية ،وأهنم اكتشفت لدهيم أسلحة .
الزج بآالف السياسيني يف السجون هو التجاوز الوحيد للسلطة؛ فقد ورد يف رواية سنوات الربوستاتا
ومل يكن ّ
ختول أفرا ًدا قالئل احتكار ُرخص التنقيب عن النفط ،و«تفتح البالد ّ
لكل أنواع الصفقات
ذكر مراسيم عدة ّ
والعوملة واالندماج يف السوق العاملية» ،يف حني تدفع مراسيم أخرى ال تستند
املشبوهة باسم التنمية والتأهيل
ْ
 17الواد ،ص .63
 18الواد ،ص .340
هوة ّ
والسيايس :النخبة احلاكمة متباعدة ومتخاصمة ،وقد كفّت أن تكون كتلة
التفكك األخالقي
ّ
« 19كانت البالد تسقط شيئًا فشيئًا يف ّ
صلبة وم ّتحدة .وكام جفّت يف عروقها الدماء ،جفّت يف رؤوسها األفكار .»...الواد ،ص .92
 20الواد ،ص .340
التعسف يتمثّل يف اقتحام بيت أرسة خرضاء ،واعتقال ابنها غيث؛ إذ دامهوا احلماّ م
حي هلذا
ّ
 21الشارين ،ص  .74يف هذه الرواية مثال ّ
واقتادوه يقطر ماء ،ثم انقطعت أخباره مدة طويلة.
 22الواد ،ص .340
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إىل أي رشعية صن ًفا من الرشطة إىل ترهيب مجيع أفراد املجتمع بدعوى احلفاظ عىل النظام واألمن ،أو جتعل ّ
كل
من ينظم مجعية غري حكومية ،أو يكتب ً
مقاال عن التجربة الديمقراطية يف السنغال ً
مثال معاد ًيا للوطن وخائ ًنا
للبالد باسم عقيدة القانون والنظام(.((2

يامرس يف ّ
ظل حكم شمويل حيتكر مجيع
جليا أن االستبداد ال يعرتف بالقوانني وال بالدستور بل َ
وبذلك يظهر ًّ
السلطات ،ويصادر احلريات ،ويقمع ّ
حرية التعبري والتفكري
حترك للمطالبة باحلقوق املرشوعة ،وخاصة منها ّ
كل ّ
سافرا عىل أمن الدولة،
وتعد ًيا
لترصف احلاكم ن َْي ًال من املصلحة الوطنية،
وحرية املعتقد ،ويرى يف كل انتقاد
ّ
ّ
ً
ً
تصويرا دقيقًا لتهميش املعارضة
وإخالال بالنظام العام ،فينجح يف إسكات األصوات .ونجد يف الرواية التونسية
ً
املتمسكة بمبادئها وقيمها ،فتدفع ثمن إرصارها عىل
وحتويلها إىل بوق دعاية لفائدته ،باستثناء بعض األطراف
ّ
وتعذيبا ومحِ َ ًنا ش ّتى .وقام العهد اجلديد عىل شخصيات قليلة انحرص فيها النفوذ بعد
وح ْب ًسا
نفيا َ
ً
غالياً :
املقاومة ً
املسن ونظامه املتداعي اآليل للسقوط .وقد بدأت
تدرجييا ّممن ساهم يف االنقالب عىل الرئيس الشيخ
التخ ّلص
ّ
ً
دائرة السلطة تضيق شي ًئا فشي ًئا إىل أن انحرصت يف الرئيس اجلديد وزوجته ،ومستفيدين من أرستيهام عاثوا يف
طوا عىل أمالك الشعب وأمالك الدولة.
اقتصاد البالد فسا ًدا َ
وس ً
دائرة النفوذ :شخصيات نامية

موزّ ًعا عىل كامل
يف رواية سنوات الربوستاتا تصوير دقيق
لشخصية النعامن أبو ال ّنعيم .وقد جاء التصوير ّ
ّ
شخصية انطلقت من وضع ّأويل يف منتهى
الرواية يف شكل أفعال وأقوال وأحوال يمكن اعتامدها لرتكيب
ّ
قمتهّ ،
وحتولت إىل
فتنكرت ألصوهلا
التواضع ،وأخذت ترتقي
تدرجييا ّس ّلم الرقي االجتامعي إىل أن بلغت ّ
ّ
ً
ختوله بلوغ رتبة
الفساد واالستبداد .نشأ يف أرسة متواضعة ماد ًيا ،وانخرط يف اجليش من دون شهادات عليا ّ
سامية ،إال أن زواجه من ابنة أحد قادة اجليش برتبة جنرال ّ
مكنه من الصعود برسعة ،فشارك يف دورة تدريبية يف
فرنسا ،وعاد إىل تونس عاقدً ا العزم عىل بلوغ أعىل املراتب .ومل جيد لِ َلفْت االنتباه إليه أحسن من افتعال قضية
الضباط باإلعداد النقالب عسكري ،انتهت بتوريط ما ال ّ
يقل عن أربعة
مؤامرة عسكرية اتهّ م فيها جمموعة من ّ
ً
سفريا إىل فيينا،
ضابطا
عرش
ثم ُعينّ
ً
ساميا ُحكم عىل بعضهم بالسجن ّ
ً
املؤبد ،وعىل بعضهم اآلخر باإلعدامّ .
وسعى هناك إىل َلفْت انتباه الواليات املتحدة إليه يف نطاق االستعداد ّ
املبكر للفوز بأعىل املناصب؛ فعمل عىل
هتم صورته الشخصية يف
هتم النتائج العملية هلذه املبادرة بقدر ما ّ
تنظيم أول لقاء بني العرب واإلرسائيليني ،وال ّ
نظر أمريكا لع ّلها تقرتحه يو ًما ما ً
بديال من النظام احلاكم .ولئن مل تُفض مساعيه إىل نتيجة مهمة يف جمال احلوار
أوصل إىل املخابرات األمريكية صورة له
كسبا ً
كبريا عىل املستوى الشخيص؛ إذ ْ
العريب-اإلرسائييل ،فإنّه ضمن ً
خصوصا .فقد بدا هلا يف
مرشقة ومثالية ،بالنسبة إىل مرشحيها للسلطة يف العامل الثالث عمو ًما ،ويف البالد العربية
ً
وخريج إحدى الك ّليات العسكرية يف أمريكا ،ثم هو ينتمي إىل جيل
صورة «عسكري منفتح ،يتك ّلم اإلنكليزيةّ ،
اإليديولوجيني العروبيني،
املؤسسني يف العامل العريب ،وال هو من جيل
خمرضم وثقافة خمرضمة .فال هو من جيل ّ
ّ
املتطرفني أو املزايدين .باختصار فإن واشنطن يمكنها أن تضع أيدهيا يف أيدي هذا الرجل لع ّله يلعب
وال هو من
ّ
دورا قياد ًيا يف بالده»(.((2
ذات يوم ً
 23سعيد ،ص .212
 24سعيد ،ص .86
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فحدد لنفسه هد ًفا آخر هو معرفة النوايا احلقيقية لالجتاهات اإلسالمية ،املتطرفة منها واملعتدلة،
ثم نُقل إىل لندنّ ،
الرسي ونشاطها العلني ،فتغلغل يف أوساطها ملعرفتها من
جيدً ا ملامرسة نشاطها ّ
التي وجدت يف لندن مكانًا ّ
الداخل ،وخرج بنتيجة مل ّ
يتفطن إليها األمريكيون أنفسهم ،وهي أن احلركات اجلهادية كانت تستهدف عرب
املشاركة يف حماربة السوفيات يف أفغانستان ،بمساندة أمريكا ،العا َمل العريب نفسه .لذلك أخذ يرسل إىل بالده
ّ
املحذرة من اخلطر اآليت من أفغانستان .وقد أكّ د التاريخ حتليالته وتوقعاته ،فرصنا نرى اليوم قدماء
التقارير
حررها «الربيع
املقاتلني يف أفغانستان من السلفية اجلهادية ينرشون الرعب ويامرسون العنف يف البلدان التي ّ
العريب» ،وحياولون نسف البناء الثقايف واحلضاري الذي حقّقته احلداثة طوال نصف قرن ،والقضاء عىل حرية
املقدسات.
اإلبداع وسائر
احلريات األخرى بدعوى االعتداء عىل ّ
ّ

يتصيد الفرص للعودة إىل بالده إلنجاز بقية مرشوعه اهلادف
وبعد التأكّ د من النتيجة التي وصل إليها ،أخذ
ّ
مقر
إىل االستيالء عىل السلطة .فسنحت فرصة ثمينة متثّلت يف حرق جمموعة من شباب االجتاه اإلسالمي ّ
وزيرا للداخلية،
مديرا لألمن الوطني ،ثم
وعينه
ً
ً
احلزب احلاكم يف باب سويقة وقتل حارسه .فدعاه رئيسه ّ
أس َكره فطمع
وزيرا أول ،فاقرتن بذلك مصريه الشخيص بمصري بالده .وكان نسق الصعود
ثم
رسيعا ًّ
ً
جدا ْ
ً
ِ
هترؤ
يف املزيد ،وأنس يف نفسه القدرة عىل ذلك ،ورأى احلكم يف متناوله ثمرة ناضجة آن قطا ُفهاّ ،
خاصة بعد ّ
صحته ،وشيخوخته ،وسيطرة بعض بطانته عليه .فحاول أن يقنع نفسه
سلطة مؤسس الدولة ،وتدهور ّ
ويقنع غريه بأن إطاحة الرئيس الشيخ متثّل إنقا ًذا للبالد من الفوىض .وتس ّلح بالعزيمة ،وأقدم ،بمساعدة ث ّلة
من أصدقائه ،عىل تدبري االنقالب عليه ،وإقصائه عن القرص الرئايس إىل ما يشبه السجن يف مسقط رأسه ،إذ
عزله عن أرسته وأصدقائه ومساعديه.
وكان اكتسب ثقة رئيسه منذ أن تولىّ إدارة األمن الوطني ،يوم ك ّلفه بالنظر يف ّ
ملف املنشقّني عن حزبه ،فعرض
حريتهم
عليه مجلة من املقرتحات بعضها له وبعضها اآلخر إلحدى عشيقاته .األول يتمثّل يف ال ّتضييق عىل ّ
ومنعهم من االتصال بعضهم ببعض حتى يحُ َْرموا من التنسيق بينهم ،والثاين يقترص عىل فتح ملفاهتم املالية
والتجارية وتسليط سيف اجلباية عليهم ،والثالث – وهو األهم  -متكينهم من حزب معارض ُيظهر الرئيس
ّ
يف صورة احلاكم الديمقراطي يف بالد العرب ،ويكسب بالده صفة االنفتاح السيايس يف العامل الثالث ،وخيتم
مقرتحاته ّ
حمذ ًرا« :وعىل ّأية حال ،فإن مل نصنع نحن املعارضات ،فإهنا ستصنع نفسها وعندها تصبح خطرية»(.((2
وبالطبع اختار رئيسه املقرتح الثالثّ ،
ومكن خصومه السياسيني من حزب معارض ال يمثّل خطورة كبرية عىل
نظامه .وهذا الدهاء السيايس هو نفسه الذي ّ
حتصل عليها حتى أخذ
مكنه من االستيالء عىل السلطة .وما إن ّ
الرباقة التي رسعان ما ّ
والتفسخ األخالقي يف سلوكه
مفض ًال مسالك االستبداد
يتنكر هلاّ ،
ُيكثر من الوعود ّ
ّ
اليومي خاصة يف ما له صلة بعالقته باملرأة .فقد أظهرته الرواية زير نساءّ ،
متزو ًجا وله
متعطشً ا للمتعة« ،كان ّ
ً
وابتزازهن وكذلك إمهاهلن»(.((2
وقادرا عىل خداعهن
معارشا للنساء،
بنات ،ثم إىل ذلك ك ّله كان
ّ
ً

الدمقيس أو فاتن خوجاين أو
قدمتها له إحدى عشيقاته ،نجالء ّ
تعرف إىل نجالء احللواينّ ،
ويف هذه الظروف ّ
ِ
«دوخت نصف دزينة من رؤساء العرب»،
سيدة أعامل ّ
فاطمة أو مسز فات ،وك ّلها أسامء للمرأة عينها التي كانت ّ
وقدمت له صدي َق َتها
مهمة خاصة إىل اسطنبولّ ،
وقوة الذاكرة ،وقد جعلت النعامن يرسلها يف ّ
تتميز باملكر واجلرأة ّ
ّ
 25سعيد ،ص .91
 26سعيد ،ص .42
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ّ
يم بك  ..إذا حدث ذلك فلن خترج ساملًا»( ،((2وهذا
وحذرته من عواقب التع ّلق هبا« :أخاف أن تهَ يم هبا أو تهَ َ
تعرف إليها تغيرّ ت حياته وحياة البالد تغيرّ ً ا جذر ًيا .فقد كانت هي األخرى متزوجة وهلا
توقّع يف حم ّله؛ إذ منذ ّ
تزوجها يف شهرها الثاين ،إذ عارشته قبل الزواج ما ال
بنات وعالقات ّ
متعددة مع رجال آخرين .وكانت حني ّ
ّ
يقل عن مخس سنوات .وما إن أنجبت له ولدً ا َذ َك ًرا حتى رفعت يف سقف طموحاهتا وصارت تريد خالفته يف
العد التنازيل.
رئاسة البالد .ومنذ تلك اللحظة بدأ ّ
كانت عالقة الرئيس النعامن بشعبه ّأول األمر قائمة عىل الوهم؛ إذ جعل أبواقه الدعائية توهم الناس بأن رئيسهم
سليل الشعب ،وأنه جاء ليعيد إليه ما فقده يف عهد سلفه من كرامة وحرية وفرحة احلياة .ولكنه رسعان ما
ّ
تنكر له وصار ينظر إليه باحتقار ويقسو عليه هبذه العبارات" :والشعب الذي حكمته بقسوة ،كان قد سماّ ه
شعبا من الغبار :ال قبائل وال طوائف وال أحزاب وال أق ّليات وال حتى مرجعيات ثقافية
زعيمه السابق ً
مدجنة ومنشطرة ،تعاين من اإلعياء واجلفاف .لذلك فإن تفكريهم
راديكالية ...إسالمهم فولكلور ،ولغتهم ّ
مضطرب وقناعاهتم مهزوزة ..يمكنني القول إنه ليس ثمة شعب يف هذه البالد ،بل ثمة جمموع هائل من األفراد
أغلبهم مرىض بال ِّنف ُْروزّ .
حد ذاته ،لكنه كالطبل األجوف [ ]...لقد حكمت
كل واحد منهم يعتقد أنه دولة يف ّ
بالبطش والقسوة مع أن ذلك مل يكن رضور ًيا ،ولكنني كنت أقصد ذلك لكي أجعلهم خيافون حتى من نواياهم
ً
مسؤوال
يقر بأهنم ليسوا إلاّ صناعة بوليسية ،صنعهم ملّا كان
وختيالهتم وأخالقهم"(ّ .((2أما
ّ
األصوليون ،فإنه ّ
جمرد سالمل
عن األمن يف العهد السابق وواصل التنبيه إىل خطورهتم ،وهو يعرف ّ
جيدً ا أهنم «مساكني ،ضحاياّ ..
للصعود إىل السلطة واجلاه»(.((2
يدب إليه ،وبدأ يفقد هيبته ،خاصة بعد أن طلبت منه زوجته أن يتخلىّ هلا
لكن بعد عقدين من احلكم ،بدأ السأم ّ
جدا ،وأن رسطان الربوستاتا صار
روجت بني الناس أنّه مريض ًّ
عن الرئاسة .وحلثّه عىل ترشيحها ومساندهتاّ ،
غضبا شديدً ا أول األمرّ ،
أقر بعدم فهمه لطموحاته يف
هيدد حياته ،فغضب
ّ
ً
وفكر يف التصالح مع شعبه بعد أن ّ
ً
طويال ،إذ رسعان ما بادر رئيس املخابرات إىل تسميمه ،يف
احلرية والكرامة والشغل .ولكن هذا الرت ّدد مل يدم
ّ
تواطؤ من عشيقته كبرية اخلدم.
جيرنا إىل ضبط مالمح شخصية السيدة األوىل لفهم ّ
والتمزق يف مواقف النعامن .إهنا هي
كل هذا الرت ّدد
ّ
وهذا ّ
ً
أيضا سليلة أرسة متواضعة ،أحبت أن تنتقم ملا عاشته من حاجة يف طفولتها وشباهبا ،وأن تتس ّلق درجات الس ّلم
تفسخ أخالقي .وما
االجتامعي برسعة .ومل جتد أحسن من إغواء الرئيس النعامن نفسه رغم ما اشتهر به من ّ
إن حققت غايتها تلك ح ّتى رشعت يف مجع ثروة طائلة وهتريب األموال وتبييضها ،مشجعة إخوهتا الكثريين
ّ
وتوجه
تتحكم يف إرادته
عىل هنب مال الشعب بش ّتى الوسائل ،مستغ ّلة سلطة زوجها ،وصارت شي ًئا فشي ًئا
ّ
وتتدخل يف شؤون الدولة ،وتوعز إليه تعيني أتباعها عىل رأس مسؤوليات كربى ،وعزل من ال جياري
سياسته
َ
(((3
طموحاهتا  .وما طموحها غري احلصول عىل الرئاسة نفسها .وقد نشأت فكرة الرتشيح لرئاسة البالد يوم
قرأت مقا ً
خلوها من العنرص النسائي ،فأحبت أن تكون أول
ال عن السلطة يف البالد العربية أكّ د فيه صاحبه عىل ّ
 27سعيد ،ص .21
 28سعيد ،ص .255
 29سعيد ،ص .231
ّ
إنّ
يتم بني املطبخ واملخدع ،ويف صالونات احلالقة والتدريب عىل الرقص،
البالد
سياسة
رسم
قال
ي
أن
ه
ل
ك
ذلك
« 30واألدهى من
ُ
ّ
وحتت تأثري حفنة من العاهرات واملخ ّنثني ومطريب الفنادق .»...سعيد ،ص .165
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ّ
رئيسة لدولة عربية يف العرص احلديث ،وبدأت ّ
وتشكل لنفسها صورة مرشقة يقبلها اجلميع يف
ختطط وتناور
وخريية ،فصارت تدشن يف مطلع ّ
كل
اجتامعية
ظ ّنها .فأحاطت نفسها ببطانة تشري عليها باإلرشاف عىل مشاريع
ّ
ّ
سنة هجرية مسجدً ا جديدً اّ ،
املتطرفة ،وجعل
منيعا وحصي ًنا عىل ال ّتيارات اإلسالمية
وشكل ذلك الربنامج ر ًدا ً
ّ
رئيسا مؤم ًنا يف عني شعبه ،فيام جعل من السيدة األوىل سيدة ملتزمة
من الرئيس امل ّتهم بالزندقة ومعاداة اإلسالم ً

بالتسيب والفساد األخالقي»( .((3ثم أخذت شي ًئا فشي ًئا «تكشف لآلخرين عن
بدينها بعد أن كانت ُم ّتهمة
ّ

سد الشغور ،وهو
طموحاهتا
البد من التفكري يف ّ
الرئاسية» ،فأشاعت أن الرئيس أهنكه رسطان الربوستاتا ،وأنه ّ
ّ
ما أثار غضبه ،خاصة بعد تراجع املرض وشعوره باملقدرة عىل الرتشح لوالية إضافية ،وحتوير الدستور ح ّتى
يصري مطابقًا لطموحاته .إال أن هذا كله مل ّ
يفل من عزمها ،بل رشعت تستعرض خمتلف منافسيها عىل الرئاسة،
مجيعا حتى تبقى املرشحة الوحيدة .وهؤالء ال خيرجون عن دائرة أقارب زوجها :صهره
وتسعى إىل حتييدهم ً
أحب الناس إليه .ورغم ذلك ّ
مجيعا والتخليّ ً
أيضا
متكنت من إقناعه بالتخليّ عنهم ً
وابن أخته وابن أخيه ،وهم ّ
عن السلطة لفائدهتا ،فاعرتف بذلك ً
حبي الكبري هلا
قائال« :إنّني ُم ْر َغم عىل ترك احلكم لزوجتي .فأنا عالوة عىل ّ
لدي ابن قادر عىل خالفتي ،كام ليس أمامي من يستحق هذا املنصب من بعدي أو
والذي ال ينضب أبدً ا ،ليس ّ

من حيْفظ كرامتي يف ما تبقّى من حيايت»(.((3

اقتناعا بقراره هذا يوم حمَ لت زوجته بابن َذ َكر عن طريق األنابيب واإلخصاب االصطناعي،
وازداد الرئيس
ً
َ
يرحب الغرب بنقل السلطة طواعية إىل امرأة ،وهو ما
هديتها بإهدائها
العرش نفسه .وقد توقّع أن ّ
ّ
فأحب أن ير ّد ّ

مل حيدث قط يف التاريخ العريب املعارص ،فتك ّفل بوضع السيناريو اآليت« :حاملا تلد نجالءُ ،ي ْف َت َتح مؤمتر استثنائي
للحزب احلاكم ،فيقع ترشيحها باإلمجاع .بعد ذلك تُشَ َّكل حكومة تعمل بالتنسيق مع نجالء حتى فرتة الدخول

يف االنتخابات .وقبل االنتخابات بقليل يعلن النعامن عن انسحابه من احلكم بسبب تعاظم املرض ،فيفسح
املجال النتخابات أكثر نزاهة من ّ
كل االنتخابات السابقة .يدخل منافسون متفق عليهم إىل حلبة املنافسة مع
نجالء أي أم النعيم ،مرشحة احلزب احلاكم وزوجة الرئيس املتخليّ  .ستفوز باألغلبية وتصعد إىل اخلالفة بنسبة

ال تزيد عن  % 70حتى ال تصبح منذ أول يوم حلكمها مثار هزل ونكات وتشنيعات»(.((3

ولكن حدث ما مل يكن يف احلسبان؛ إذ َعمد رئيس خمابراته سلامن عبد العظيم إىل تسميمه بمساعدة عشيقته
كبرية اخلدم التي تحَ ظى بثقته وثقة زوجته ،واستوىل عىل السلطة وجعل من هذه العشيقة السيدة األوىل .وهذا
بالطبع خمالف للواقع ،ولكن الرواية ليست مطا َلبة بنقل الواقع ،خاصة أهنا ُكتبت – يف ما يبدو– قبل الثورة.
يتصور أن أغلبية الشعب الصامتة
لذلك عمد الكاتب إىل هناية يراها مالئمة ملنطق احلوادث كام يعيه .ولع ّله مل
ّ
كانت عىل حافة االنفجار نتيجة االختناق الذي أصاهبا بسبب االستبداد وتكميم األفواه سنوات طويلة .لذلك
نظرية االنعكاسّ ،
وفكرنا يف اجلدلية القائمة
فاجأت الثورة اجلميع يف الداخل واخلارج .هلذا السبب استبعدنا ّ
نظرية لوكاتش وغولدمان.
بني البنية االقتصادية واالجتامعية والبنية الروائية املتو ّلدة عنها يف ّ

 31سعيد ،ص .185
 32سعيد ،ص .264
 33سعيد ،ص .276
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جدلية ال ُبنى
لو نظرنا يف الوقائع والشخصيات التي انبنت عليها الروايات املعتمدة نظرة تأليفية لظهر لنا واقع احلوادث
ّ
متشظيا ال حيكمه منطق تارخيي تنتظم بمقتضاه احلركة الدرامية .وقد أربكت العوملة املجتمعات
متفك ًكا بل
ً
سياسيا وجتار ًيا ،وكادت تنسف خصوصية املنظومة
النامية ،كام أربكت اقتصادها وأنشأت فئات انتهازية
ً
الثقافية والقيمية واحلضارية .ومن ناحية أخرى ،فإن تعقّد احلياة يف املدينة العربية وما يتصف به معامرها من
متعدد العنارص
تنوع وخلط بني األساليب
املعامرية يفتقران إىل االنسجام والتناغم ،قد تو ّلد عنهام نسيج روائي ّ
ّ
ّ
جيمع – كاملدينة – بني الرتاثي واحلديث ،متثّل َسداه لغة هي نفسها مزيج من سجالت لغوية خمتلفة فيها جتميع
ملعاجم وأساليب متنوعة قد يفيض حتليلها إىل بيان مدى التناسق والتناغم بينها.
وقد رأينا أن نقترص عىل اخلصائص البنيوية املشرتكة بني الروايات اخلمس ،التي هلا عالقة جدلية بخصائص
البد من نسفه
تقريبا ،وهي فرتة
البناء املجتمعي يف الفرتة نفسها
التحول من نظام استبدادي غاشم كان ّ
ّ
ً
الترصف يف سيرْ ه
حرية الفرد وكرامته .فللبناء الروائي عالقة متينة بطبيعة الزمان ومدى
ّ
واستبداله بآخر حيرتم ّ
ً
حيول وجهته عىل
األفقي؛
يميزه من استباق واسرتجاع ،فإن من شأن تر ّدده بني الواقعي وال ّتخيييل أن ّ
ففضال عماّ ّ
ارتباكا يظهر بوضوح يف ّ
ّ
ً
وتشظيه .وقد صار من النادر وجود كاتب روائي ال يعمد
تقطعه
نحو جذري ،ويدخل
ّ
متيز الرواية التارخيية والرواية الواقعية والرواية الرومنسية ،وبصفة عامة مجيع
خطية الزمن التي كانت ّ
إىل كسرْ
الروايات التقليدية املطمئ ّنة وامللتزمة بمنطق زمني واحد ال تحَ يد عنه.

فرواية سنوات الربوستاتا ً
متخيل هو «املنطقة الوسطى بني اجل ّنة
مثال تنطلق يف فصلها األول من مكان غريب ّ
ويسميه أحيانًا «حديقة التوبة» وأحيانًا أخرى «املَ ْطهرة» ،وهو
يسميها الراوي ،وهو يقصد الربزخ،
ّ
والنار» ،كام ّ
تعريب حر ّ
مفضل لكل رسد ختيييل يتع ّلق بام بعد
يف للكلمة الفرنسية  .purgatoireوهذا املكان هو مكان ّ
املعري ،ومن قبلها يف رسالة التوابع والزوابع
املوت وما يصحبه من بعث ،نجده يف رسالة الغفران أليب العالء ّ
البن شهيد األندليس ،ثم يف الكوميديا اإلهلية لدانتي .معنى ذلك أن الرواية تبدأ بعد موت مجيع الشخصيات
والتقائها يف مكان آخر وزمان آخر ،تتذكّ ر فيهام ما حدث هلا يف احلياة الدنيا .وبذلك خترتق الرواية املكان
جمرد من مجيع النعوت واألوصاف .فالرواية بأكملها تقوم
والزمان ً
معا وحت ّلق يف زمن أسطوري عجيب ومكان ّ
مكم ًال ملا جاء
تطور حوادثها عىل لسان الالحقني ُيعترب ّ
عىل التذكّ ر واسرتجاع حياة الشخصيات يف الدنيا ،وإن ّ
عىل لسان السابقني ولسان حاهلم يقول« :أنتم السابقون ونحن الالحقون» .ويف الفصل األخري نعود إىل الربزخ
من جديد فتكتمل الدائرة ،ويكون العود عىل بدء مذكّ ًرا بمكان الرسد املختلف عن مكان احلدث .وتستهل
األم خرضاء والبحث عن مكان مناسب لدفنها
رواية تراتيل لرتحاهلا لرشيدة الشارين من هنايتها املتمثّلة يف موت ّ
يف مقربة الز ّ
الج .وهي تظهر يف هذه النقطة الزمنية وهذا املكان بالذات ،نكرة ال نعرف شي ًئا ال عن حياهتا ،وال
عن شخصيتها ،وال حتى عن سبب وفاهتا .وتبدأ مع هذا احلادث اخلتامي واالفتتاحي يف الوقت نفسه مالمح
وشدة
وشدة إعجابه
بشخصيتها وحزنه عىل فراقها ،وابنتها دنيا ّ
شخصيات أخرى يف الظهور :زوجها األرمل ّ
ّ
تقريبا عىل مجلة
تع ّلقها هبا ،وأبناء آخرون وبنات أخريات نعرف يف ما بعد أنهّ م عديدون ،و ُيبنى كامل الرواية
ً
من االسرتجاعات تبينّ عالقة ّ
كل منهم هبا وموقفها البطويل من حمنهم وما عانوه من تس ّلط واستبداد وبطالة
وترتجم أحيانًا أخرى يف صورة
طابعا عني ًفا،
َ
وهتميش ،وما نتج من ذلك كله من ردود فعل نضالية ت ّتخذ أحيانًا ً
التعسف والظلم .ويف ّ
كل مرة تنكشف مالمح جديدة
رسي وانتامء إىل بعض احلركات الرافضة ألوضاع
نشاط ّ
ّ
إلحدى الشخصيات أو تفاصيل جديدة لبعض احلوادث ،أو َلبِ َنة جديدة يف بناء معامر الرواية.
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وقد ينطلق أحد الرواة من الزمن احلارض ويعود بالتدريج إىل ماض بعيد ،فيوضح ظروف زواج خرضاء،
أو إىل ٍ
الريف ّ
وجتذر معاناهتم منذ عهد االستعامر ،فيسري الزمان عىل هذا
ماض أبعد ،فيذكّ ر بنزوح قومها من ّ
تبعا
النسق من املراوحة بني الراهن واملايض بمختلف مستوياته ،من القريب إىل البعيد إىل األبعد ،وبالطبع يتغيرّ ً
لذلك فضاء احلوادث ،وتكون املراوحة بني البادية والريف واملدينة موازية للمراوحة بني خمتلف ال ّنقط الزمنية.
وتكون هلذه املراوحة املزدوجة وظيفة أساسية تتمثّل يف تسليط أضواء مفسرّ ة ألحداث احلارض .وما كان الراهن
معقوال من دون هذه األضواء الكاشفة حلقيقته يف وعي ِ
ً
حد سواء .وبذلك تبدو بنية
املرسل
يبدو
واملتقبل عىل ّ
ّ
الرواية متامسكة رغم ّ
تشظي أزمنتها وعدم تسلسل حوادثها ،إذ حيكمها منطق داخيل هو الذي ُيكسبها داللتها
وينتج معناها ،ويثبت بام ال يدع ً
ِّ
متفجرة وبنية روائية ظاهرها
جماال
للشك العالق َة اجلدلي َة بني أوضاع اجتامعية ّ
ّ
التشظي وباطنها التناسق والتناغم.

وما استرشاف املستقبل الذي نجده يف بعض مواطن الرواية إ ّ
ال سليل هذا املنطق الداخيل .وقد حصل ذلك يف
نطاق وجود أزمنة ثالثة متضافرة بصورة عجيبة عن طريق الذاكرة وما ختتزنه من مشاعر وأفكار وحوادث؛
فدنيا كانت داخل سجنها يف أحد أقبية وزارة الداخلية ،تعاين تبعات انتهازية أحد زمالئها القدامى يف اجلامعة
مر بمحنة مماثلة يف فرتة تارخيية سابقة،
ومعاقبته هلا ألهنا جترأت عىل «مقامه السامي» ،فتذكّ رت ّ
عمها الذي ّ
فتخيلته يبشرّ ها بمستقبل مغاير ينهار فيه جدار
ووجدت ً
شبها ً
كبريا بني موقفها من السلطة وموقفه الرافضّ ،
سريتد اخلوف ذات يوم ،ولن تعود
جديرا بالبقاء.
حقيقيا
«احلرية ستجعل منك كائ ًنا
اخلوف وتسوده احلرية:
ّ
ّ
ً
ً
الزور والظلم والبهتان كام
آراؤنا
قوية وهادرة عىل شفاه األحرار ،وستمحو احلقيقة ّ
ً
أرسارا ،وس ُتو َلد الكلامت ّ
(((3
يمحو ضوء النهار ظالم الليل» .

تقريبا ،حيث يمثّل احلادث املروي يف
ّأما رواية أبناء السحاب ملحمد اجلبايل ،فإنهّ ا تبدأ من منتصف احلكاية
ً
تدرجييا ثم مواصلة ما حدث بعده من وقائع متناسلة منه .وبقدر
بقية الفصول ح ّله
الفصل األول ً
ً
لغزا كان عىل ّ
حد االكتظاظ والكثافة .و ّمما زاد النسق
كبريا يف النهاية بلغ ّ
ما كان نسق األحداث بطي ًئا يف البداية ،كان ال ّترسيع ً
ُ
ازدواجية الفصول الظاهرة يف رواية احلادث وإتباعه بصداه املأخوذ من األمثال
بط ًئا يف أغلب مراحل احلكي،
ّ
وتتعطل لتفسح املجال لتعليقات من
الشعبية .فام إن ينتهي الفصل ويبدأ الصدى حتى تتوقف احلركة الدرامية
حدا يف صورة ثابتة ،عىل الطريقة السينامئية.
الرتاث الشعبي ،تنري احلادث ال حمالة ولكن بعد أن تضع له ًّ
بداية الرسد امرأة طموح تسعى إىل الرتشح لعضوية الربملان ممثِّلة للحزب الذي تنتمي إليه ،وهنايته ّ
تفكك أرسة
ّ
والتفكك.
متكونة من األب واألم واالبن والبنت ،حتى لكأن الرواية ُكتبت لبلورة هذه اجلدلية بني االنتهازية
ّ
ِ
وتاليا إىل أزمنة أخرى سابقة والحقة ،مسرتجعة ومست ِ
رشفة،
وما بني البداية والنهاية عودة إىل بدايات أخرىً ،
خلية
ومع ِّلقة ،ولكنها
مفسرِّ ة ُ
ّ
تصب مجيعها يف حكاية واحدة ال فصل فيها بني مصري األرسة ،وهي أصغر ّ
اجتامعية ،ومصري البالد بأكملها ،وهي مجاع اخلاليا االجتامعية واألرس الفكرية والتيارات الثقافية وغريها،
السطحية
ّ
تقدم متضافرة ومتزامنة أحيانًا ،أو متتابعة أحيانًا أخرى يف غري نظام الرسد ومنطقه الداخيل ،و ُبناه ّ
تشظي املجتمع ّ
املتشظي ّ
املتفكك واملتو ّلد عن ّ
ّ
وتفكك األرسة وفوىض األنساق
والعميقة اخلاضعة إليقاع الزمن
شخصيتها بمعزل
والسيدة .بداية الرسد زوجة تنفصل عن زوجها وتبني
االقتصادية ،وطغيان العوملة السائدة
ّ
ّ
احلر .وهنايته ّأم موزّ عة بني السجن ،حيث يقبع ابنها امل ّتهم باالعتداء عىل ابن
عن أفكار طليقها املثقف اليساري ّ
 34الشارين ،ص .150

98

العدد 2
خريف 2012

سلفي ،ومستشفى األمراض العصبية ،حيث يقيم طليقها بعد تعنيف جاره الوصويل له،
جاره وباالنتامء إىل ّتيار
ّ
ِ
واملصحة التي تعا َلج فيها ابنتها من اهنيار خطر بسبب إدماهنا املخدرات .وما بني هذه البداية وتلك النهاية يسيل
ّ
ّ
ومتقط ًعا بحسب احلاجة إىل بلورة احلدث وما يقرتن به من داللة.
أفقيا
الزمن ً
إال أن بنية الزمان تستعيد منطقها وإيقاعها املنتظم يف رواية روائح املدينة حلسني الواد .وقد نعتها أحد النقاد بـ
(((3
املتمردة عىل الرواية .أضاف
أصح ما يمكن أن توصف به هذه «الرواية»
«لوحة
ّ
جدارية» ( ، )Fresqueوهو ّ
ّ
التحوالت االجتامعية
ور َصدَ مثل عالمِ اجتامع
مر العصور [َ ،]...
ّ
الناقد« :ت ََص َّو َر [واضعها] سرية مدينة عىل ّ
والسياسية والثقافية لدى فئة من البرش ،أو عامل إناسة (أنثروبولوجيا) يبحث يف أعراق وعادات ومعتقدات
التحوالت
ختص أهايل مدينة وال كل املدن»( .((3فالغاية التسجيلية إذن تطغى عىل الغاية اإلنشائية ،ورصد
ّ
ّ
الفن الروائي نفسه .لذلك جاء الزمان ّ
نسبيا
خط ًّيا ال كرس فيه
ُي َّ
قدم عىل ّ
ألفقيته .وملا كان هذا النص ّ
املطول ً
ّ
باجلدارية ،فإنه خيضع ملنطق زمني خمتلف يواكب أسلوب
فن الرسم التشكييل ،إذ ُش ّبه
قريبا من ّ
ّ
( 363ص) ً
فن النقش كام نجده يف
الرسم ولكن ليس الرسم التجريدي أو التكعيبي أو االنطباعي ،بل هو أقرب إىل ّ
يتكرر فيها عىل سقوف البيوت والقصور واملساجد الشكل أو «املوتيف»
الزخرفة األندلسية واملغربية ،التي ّ
النص إىل س ّتة عرش ً
فصال مرقّمة وغري معنونة ،يتغري املكان فيها بتغيرّ املوضوع
قسم ّ
نفسه وال ّت ْوريقة نفسها .فقد ّ
يف ّ
فنتحول من موضع إىل آخر ،من اجلامع القديم إىل معارص الزيتون ،إىل
كل منها داخل املدينة الواحدة،
ّ
واآلجر ،إىل احلماّ م ،إىل حارة اليهود ،إىل
األسواق ،إىل املاخور ،إىل حوانيت األسل واحللفاء ،إىل أفران الفخار
ّ
السبخة ،أو إىل عقول الرجال وروائح النساء .ويف ّ
كل فصل تتغيرّ الروائح ولكن الزمن يسري حسب التقطيع
يتقدم الزمن وال احلوادث ،وال
ذاته ،من عهد االستعامر ،إىل عهد االستقالل والسيادة ،إىل العهد اجلديد ،فال ّ
مرة واحدة ثم خيتفيً ،
تاركا املكان لوجوه أخرى ومواقف أخرى .وبقدر
تتطور
ّ
ّ
الشخصيات ،إذ َيظهر أغلبها ّ
كثرة األوصاف والتفاصيل ،تكون ق ّلة احلوارات والتواصل بني الشخصيات.
ّ
ولعل هلذه األسباب مل يثبت الكاتب وال النارش وال صاحب سلسلة «عيون املعارصة» لفظة «رواية» ال عىل
وفن املقامة ،فجعل
الغالف وال بني دفتيه .لذلك وجد مقدِّ ُمها صالح الدين الرشيف صلة قريب بني هذا الكتاب ّ
الروض الفاوح يف مقامات الروائح ،عىل غرار عنوان كتاب النفزاوي الشهري نزهة
ّ
ملقدمته هذا العنوان الطريف ّ
ٍ
ُ
تزيت يف رواية ،ويف ّ
رحيل َراو أما َمه مرآتُه
كل مقامة
اخلاطر يف الروض العاطر .قال« :هي ّ
ست عرشة مقامة ّ
املؤرخ احلزين ،بصوته الرصني ،حينا بعد حني،
املقعرة ا ُمل ْحدَ ْو َد َبةّ ،
ّ
املشوهة ّمما ال يقوله ّ
يقص ما تراه يف شاشتها ّ
(((3
َ
وصمته امل ّ
املقدم يتالىف ما فات الرواية/
وشى بنغمة احلنني ،إىل الطلل
الندي من ومهه اجلنني»  .فها هو ّ
ّ
واحلق أن تشبيه فصول الكتاب بمجموع مقامات ال يستقيم إ ّ
ال يف عنرص
املقامة من سجع فيصنعه يف نثره.
ّ
الزمنّ .
فكل كتاب من كتب بديع الزمان اهلمذاين واحلريري وابن األشْ ترَ ُْك ّوي األندليس يتضمن مخسني مقامة
ليس بينها ذلك التسلسل الزمني الذي نجده يف الرواية أو السرية أو حتى احلكاية اخلرافية ،بل الزمان فيها دائماً
عود عىل بدء ،يتغيرّ املكان وتتغيرّ بعض الشخصيات ويتغيرّ املوضوع ولكن يبقى الزمان عىل حالهُ ،يستأنف
ْ
العيادي« ،روائح املدينة حلسني الواد ،رحيل يف معامل املكان والزمان »،قصص ،العدد ( ،156نيسان/أبريل – حزيران/
 35أبو بكر ّ
يونيو  ،)2011ص .108
 36العيادي.108 ،
 37من تقديم صالح الدين الرشيف لـ روائح املدينة ،ص .15
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باستمرار وكأنّه توقّف يف هناية كل مقامة .فهو زمن فسيفسائي ّ
ّ
مستقل
متقطع ال تواصل فيه؛ هو جمموع وحدات
بعضها عن بعض متثّل ّ
حمددة ( ،)des instantsخالية من املدى ( )duréeحسب متييز لوي
كل وحدة منها فرتة ّ
ماسينيون( .((3وروائح املدينة ،كاملقامات ،سلسلة من الفقرات ال تؤثث ّ
كل منها بإحدى مغامرات أيب الفتح
السائب
اإلسكندري أو أيب زيد الرسوجي أو أيب حبيب َّ
السدويس يروهيا عيسى بن هشام أو احلارث بن مهّام أو ّ
وتطورها من عهد إىل عهد يف الفصل عينه .وهذا نوع من
بن ّمتام ،بل يؤ ّثثها تأريخ الروائح العطرة أو الكرهية
ّ
وتنم عن
التمرد عىل الرواية
ّ
يقرهبا من تأريخ املدن ،ولكن يف هلجة ساخرة غري موضوعية بالطبعّ ،
التقليدية ّ
ّ
موقف الرواة من احلوادث.
التقليدية مل يقترصا عىل
مقوماته
النص نفسه ،فإن تفجري الشكل الروائي
ّأما بخصوص النسيج يّ
ّ
والتمرد عىل ّ
ّ
التعدد
النيص نفسه .وليس املقصود هنا
تفجري املسار الزمني وعىل تشظية احلوادث ،بل طاول تشكيل النسيج
ّ
ّ
اللغوي واختالف مستويات التل ّفظ فقط ،بل األمر يتعلق ً
أيضا بطبيعة النصوص املوجودة يف الرواية الواحدة.
عاجزا عن التعبري عن
التنوع ،وكأن النثر وحده صار
ً
فكأنّ الرؤيا اتّسعت فضاقت العبارة وصارت حتتاج إىل ّ
يضمنوهنا نصوصهم الروائية ،وباألغاين ّ
يوظفوهنا
خمتلف الرؤى والصور ،فاستعان ك ّتاب الرواية باألشعار ّ
الشعبية واخلرافات ،جيعلوهنا عىل ألسنة الرواة والشخصيات
لإلحياء ولتأطري احلوادث ،وباألحاجي واألمثال
ّ
مدونة هذا البحث-
عىل ّ
حد سواء .وهذا أمر مشرتك بني خمتلف ك ّتاب الرواية يف تونس -خاصة منهم أصحاب ّ
صار يقرتب من الظاهرة.
التنوع واالختالف
التنوع يف بنية النسيج الروائي ببنية النسيج املجتمعي القائم بدوره عىل ّ
وال ختفى عالقة هذا ّ
وتعدد الفئات االجتامعية ،واملوارد االقتصادية ،وتعقّد احلياة يف املدينة وحتى يف األرياف .وال يمكن أن نقطع
ّ
تعدد األصوات ألن ذلك يقتيض دراسة مستفيضة ل ّلغة واحلوار ال ي ّتسع هلام
من اآلن بداللة هذه الظاهرة عىل ّ
ّ
نخصص هلا
هذا املقال املركّ ز عىل
حتوالت اجتامعية واقتصادية .ولعلنا ّ
انجر عنها من ّ
ّ
التحوالت السياسية ،وما ّ
دراسة ُمفردة نركّ زها عىل خمتلف أساليب وعي الراهن واسترشاف اآليت.

 38انظر حتليل نظريته يف :حممود طرشونة ،اهلامشيون يف املقامات العربية وروايات الشطار اإلسبانية (تونس :املركز الوطني للرتمجة،
 ،)2010فصل «املكان والزمان» ،فقرة «الزمن املتقطع يف املقامات» ،ص .292-290
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د .هاشم ميرغني

تحوالت الرواية السودانية
ّ
في التسعينيات وما بعدها
حتاول هذه الدراسة اإلمساك باملالمح العامة ملشهد الرواية السودانية يف التسعينيات وما بعدها.
وقد اس ُته ّلت بعرض مكثف للمسار التارخيي هلذه الرواية التي بدأت يف أربعينيات القرن املايض،
ً
قارة جمهولة بالنسبة إىل القارئ العريب.
ومازالت ،إذا ما استثنينا
أعامال قليلةّ ،

حاولت الدراسة حتديد بعض املحاور العامة التي رأت أن من املمكن أن تشري إىل خصوبة هذه
وحدة جدله مع الواقع التسعيني ،الذي ازداد تأز ًما بقيام انقالب حزيران /يونيو 1989
املشهد ّ
قائم إىل اآلن .ومن هذه املحاور التي ِ
الذي ما زال اً
تسم رواية ما بعد التسعينيات السودانية:
استثامر خمتلف تقنيات الرسد الروائي يف تنبه عميق خلصوصية هذا اجلنس الرسدي؛ بروز السرية
للمتخيل وينهل الروائي منه ويستعري بعض تقنياته ،كاإلحالة إىل
الذاتية كواقع مالمس يتسع
ّ
وقائع حقيقية؛ جدل االشتباك مع الواقع االجتامعي واالقتصادي؛ اللجوء إىل التاريخ كاستعارة
املهمش
كربى ّ
يفجر الروائي من خالهلا أسئلة الراهن؛ اختاذ املحيل مع ً
ربا للكوين؛ االشتغال عىل َّ
واملستبعد واملكبوت؛ كتابة اجلسد؛ بروز ظاهرة الكتابة النسائية عىل ما طفحت به من إشكاالت؛
َ
شعرنة الرسد ،وغري ذلك من مالمح الرواية السودانية يف ما بعد التسعينيات.

مقدمة
تعي هذه الدراسة ،وهي ختطو بحذر جتاه تيه موضوعها ،أمرين أساسيني:

األول ،عرس  -إن مل يكن استحالة  -اإلحاطة بخصوبة مشهد رواية التسعينيات وما بعدها ،بغنى
وتعدد فتوحاهتا وأطروحاهتا .لذا لن تنجو الدراسة من نزعة بانورامية جتاهد لإلمساك باملالمح العامة
مساراهتا ّ
هلذا املشهد الروائي الذي يمتد ما يزيد عىل عقدين من الزمان.

أساسا إىل القارئ العريب الذي ما زالت الرواية السودانية  -إذا ما استثنينا أعامل الطيب
موجهة
الثاين ،كوهنا َّ
ً
* أكاديمي سوداين.
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قارة جمهولة بالنسبة إليه .لذا من املهم اإلشارة  -ولو بشكل مكثف  -إىل املسار
صالح (ّ - )2009-1929
التارخيي هلذه الرواية التي ظلت تعاين ،منذ نشأهتا يف أربعينيات القرن املايض حتى اللحظة احلارضة ،آثار جتاهل
مرير يف حميطها العريب ،ومازال مسارها التارخيي واجرتاحاهتا اجلاملية وفتوحاهتا اإلبداعية مبنية للمجهول عند
القارئ العريب ،الذي خيتزل إبداع ّأمة بأرسها يف فرد هو الطيب صالح .هلذا السبب ،تُستهل هذه الورقة بعرض
ً
فاصال
موجز ملسار الرواية السودانية التارخيي ،رغم صعوبة حتديد هذا املسار جلملة أسباب ،من بينها أن هناك
زمنيا بني تاريخ كتابة الرواية وتاريخ نرشها ،نسبة إىل إشكاالت النرش املعقَّدة يف السودان ،وافتقار الكاتب
ً
ممهد لنرش إنتاجه .هكذا ،نجد أن الرواية ربام تقبع عند صاحبها أعوا ًما قبل أن جتد طريقها
طريق
إىل
السوداين
ّ
إىل القراء ،وآية ذلك أن أغلب الباحثني درج عىل اعتبار رواية إهنم برش للرائد خليل عبد اهلل احلاج الرواية
السادسة يف تاريخ الروايات السودانية ،باعتبار تاريخ صدورها ،وهو عام  ،1960يف حني أن هذه الرواية ُكتبت
 بشهادة صاحبها  -عام  ،1954ومل يستطع نرشها إال عام  ،1960حينام وجد طريقة لنرشها يف القاهرة.وبذا ،فهي ثانية الروايات السودانية ريادة ،بالتزامن مع رواية هائم عىل األرض لألديب بدوي عبد القادر خليل
الصادرة عام  ،1954ما مل تكن األخرية قد ُكتبت قبل ذلك بأعوام ،بل إننا نرجح أن تكون رواية تاجوج ،لعثامن
هاشم ،وهي أول رواية سودانية ،قد ُكتبت قبل أعوام ً
أيضا من التاريخ املتداول ،وهو عام .1948

التتبع الدقيق ملسار الرواية السودانية هو ذلك التقليد «احلميد» الذي ي ّتبعه بعض دور
سبب آخر حيول دون هذا ّ
النرش ،وهو إمهال ذكر تاريخ النرش يف صدر منشوراهتا ،فنجد أن عد ًدا من الروايات صدر من دون تاريخ نرش،
مثل روايات االختيار للرس حممد طه؛ عدالة السامء لدرر أو سمرية مصطفى؛ االبتسامة األخرية جلعفر نرص؛
بركة الشيخ ملصطفى إبراهيم؛ االختيار لزينب بليل؛ أماديرا ألميمة عبد اهلل؛ اخلطوة األوىل ليوسف العطا ،وهو
يصعب من عملية وضع هذه الروايات يف سياقها التارخيي ،أو إعداد بيبلوغرافيا دقيقة للرواية السودانية.
ما ّ
كثريا من الروايات السودانية الرائدة التي صدرت يف اخلمسينيات أو الستينيات ُي َعد يف حكم
أضف إىل ذلك أن ً
املفقود ،ومن الصعب العثور عىل تلك الروايات حتى يف دار الوثائق السودانية أو يف املكتبات العامة ،وال مفر
أمرا شا ًقا
من بذل جهد كبري للحصول عليها من بعض املكتبات الفردية ،بل إن متابعة الروايات احلديثة ت َُعد ً
ومكل ًفا للباحث ،إذ ما من مكتبة عامة تلملم شتات هذه الروايات ،وتيسرّ سبل احلصول عليها.

المسار التاريخي
صدورا ،تاجوج ،استثمر األديب عثامن هاشم قصة «تاجوج واملحلق» ،وهي قصة
يف الرواية السودانية األوىل
ً
غرام شعبية شهرية جرت حوادثها يف رشق السودان ،وامتزج فيها احلب بالبطولة ،ومجوح العاطفة بالتقاليد
القبلية .كام استثمر فيها تقاليد املرياث العاطفي :حبكة عقدة الفراق بني العاشقني ،والنهاية املأساوية ،واملفردات
امللتهبة للقاموس الرومنيس ،وغريها ،يف بداية مشاهبة لبدايات الرواية العربية عمو ًما ،مثلام نجد يف رواية زينب
( )1914ملحمد حسني هيكل ( )1956-1888التي يؤرخ هبا بعضهم لفجر الرواية العربية ،لت ّتبع بعد ذلك
واقعيا ذا عالقة وثيقة بجدل املجتمع الصاعد ،كام نجد عند خليل عبداهلل احلاج ً
مثال يف إهنم برش ،وأيب
مسارا
ً
ًّ
بكر خالد يف بداية الربيع ( )1958والنبع املر ( ،)1966وملكة الدار يف الفراغ العريض ،التي اتسعت ملناقشة
قضايا املرأة وطبيعة نظرة املجتمع إليها يف ذلك الوقت والدفاع عن حقها يف العمل واختيار الزوج ،يف بداية
ناضجة للكتابة النسوية التي ستونع ثامرها يف ما بعد عىل يد روائيات أمثال ليىل أبو العال وبثينة خرض وزينب
بليل وأميمة عبد اهلل.
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وتنوعا بأعامل مثل عرس الزين ( )1962وموسم اهلجرة إىل الشامل ( )1966للطيب
وقد ازداد هذا التيار غنى
ً
صالح ،والنبع املر أليب بكر خالد ،وحدث يف قرية ( )1969إلبراهيم إسحق ،وهي األعامل التي أحدثت قفزة
نوعية كربى من رومنسية اخلمسينيات كروايات هائم عىل األرض ( )1954لبدري عبد القادر خليل ،وأبراج
احلامم ( )1958لفؤاد عبد العظيم ،وحتى تعود لشاكر عيل ،وغريها ،وإن ظلت رومنسية اخلمسينيات هذه
تناوش املسار الواقعي للرواية الستينية ،كام يتضح من روايات -بل من عناوين -مثل من أجل ليىل ()1960
للرس حسن فضل ،ولقاء عند الغروب ( )1963ألمني حممد زين ،وسخرية األقدار ( )1967ملحمد خمتار
حممد ،ورصاع ( )1968لعبد الفتاح خرض ،ودغدغة األمل ( )1968حلسن أمني ،وغريها.

تحوالت صوب الواقعية
ّ
رسخ لبنات مرشوعه
أما حقبة السبعينيات ،فقد شهدت بروز عدد من األسامء ،ابتداء من الطيب صالح الذي ّ
الروائي ،فأصدر موسم اهلجرة إىل الشامل يف طبعة واسعة عام  ،1971ثم بندر شاه بجزأيه :ضو البيت ()1971
ومريود ( ،)1976وإبراهيم إسحق الذي أصدر أعامل الليل والبلدة ( )1971ومهرجان املدرسة القديمة
( .)1976كام أصدر أبو بكر خالد القفز فوق حائط قصري ( ،)1976وأصدر عمر احلميدي جزيرة العوض
التي وصفها مجال حممد أمحد بأهنا «رواية السبعينيات يف العربية».
تنبه
شهدت هذه احلقبة شحوب الرومنسية ،وأضحت الواقعية بتياراهتا الكثرية سيدة املوقف ،وأصبح الف ًتا ّ
الروائيني العميق خلصوصية الرواية ومتايزها من غريها من األجناس األدبية؛ فلم تعد ،مثلام كانت عند بعض
عاطفيا عىل حوادث احلياة.
فجا آلالم الذات وآماهلا ،وتعليقًا
ً
أسالفهم من اخلمسينيني والستينيني،
عرضا ًّ
ً
كام شحبت روح اخلطابة والوعظ ،وخفتت تأوهات الذات ورصاخها ،وإن كانت الساحة الروائية مل ُ
ختل
من مناوشة تنهدات الرومنسية وهيجان عاطفتها ،كام هي احلال عند ك ّتاب أمثال عبد اهلل خوجيل وإبراهيم
عبد العزيز وفؤاد عبد العظيم ،الذين أخلصوا بشكل نادر إلرث اخلمسينيات الغاربة ،ومل يسمحوا لنصوصهم
-حتى رحيلهم  -بأدنى قدر من االنفتاح عىل مؤثرات عامل آخذ بالتغري.

ويف الثامنينيات برز جيل جديد ،فباإلضافة إىل الذين والوا كتابة الرواية من األجيال السابقة ،ظهر روائيون أمثال
وداعا ( ،)1985وبرشى هباين يف
إبراهيم بشري يف الرتاب والرحيل ( ،)1989وبابكر عيل ديومة يف اخلرطوم ً
مرسة ( ،)1986وغريهم.

انفجار التسعينيات
مهدت األعامل السابقة ،بالتآزر مع أعامل الطيب صالح وإبراهيم إسحق  -وتزام ًنا مع االنفتاح الكبري عىل
ّ
الرواية العربية والغربية  -لالنفجار الروائي الكبري الذي شهدته التسعينيات وما بعدها ،وجعلت من العسري
تعدد مساراته ،وانفتاح باب النرش الروائي عىل سعته ،وبروز
تشعب املشهد التسعيني بسبب ّ
اإلحاطة بكامل ّ
جائزتني سنويتني كبريتني للرواية مها :جائزة الطيب صالح لإلبداع الروائي برعاية مركز عبد الكريم مريغني،
وقد انطلقت دورهتا األوىل عام  ،2002لتكمل يف هذا العام  2012العقد األول من عمرها ،وجائزة الطيب
صالح العاملية لإلبداع الكتايب برعاية رشكة «زين» ،وقد انطلقت دورهتا األوىل عام .2010واجلائزتان كلتامها
سامهتا يف دفع عدد كبري من الروايات إىل ساحة املشهد الرسدي.
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حتوالت املشهد الروائي السوداين،
وألن من أغراض هذه الدراسة تقديم رؤية بانورامية للقارئ العريب بشأن ّ
وطبيعة جدله احلاد مع متغيرّ ات الواقع من حوله  -الواقع الذي ازداد تأز ًما بقيام انقالب اجلبهة اإلسالمية يف
 30حزيران /يونيو  1989يف ما ُعرف بثورة اإلنقاذ التي مازالت تمُ سك بخناق البالد يف أطول حكم شمويل
كهم أساس يسبق التوقف النقدي املتفحص
يف تاريخ السودان ( 23عا ًما حتى كتابة هذه السطور )  -وذلك ٍّ
ألعامل روائية بعينها ،فستكتفي هنا بالعمل عىل إبراز أهم املالمح ،يف حماولة لإلحاطة بصدى هذا املشهد
وفتوحاته ،من دون أن نزعم اإلحاطة بخصوبة هذا املشهد وغناه غري املحتمل.
سمات رواية التسعينيات وما بعدها
تقنيات جديدة

جليا يف رواية التسعينيات وما بعدها املدى الواسع الستثامر تقنيات الرسد الروائي ،بعد االنفتاح الواسع
ظهر ً
عىل تقنيات الرواية العربية والعاملية ،وترشّ ب هذه التقنيات وامتصاصها يف تربة احلكي السوداين ،والوعي احلاد
بخصوصية الرسد الروائي؛ فرغم اشتباك هذه النصوص يف أغلبيتها  -كام سنرى -يف جدل حاد مع الواقع ،فإهنا
تشبثت بجاملياهتا ،وجاهدت يف تأسيس كتابة مغايرة ال تعيد استنساخ الواقع ،وسعت إىل ردم ُه ّوة االستاطيقي/
تعدد الرواة الذين يتناوبون عىل الرسد من زوايا رؤية
الفكري بام ُيثري الطرفني يف آن .ومن هذه التقنيات ،تقنية ّ
خمتلفة حول ذات املحكي ،مثلام نجد عند حممد بدوي حجازي يف باب احلياة ،حيث يتناوب الرواة األربعة خالد
عبد اهلل وفيفيان أبو ستلو وعامر بحر الدين ونادر كرف عىل إضاءة مسارات عالقتهم املتقاطعة بعضهم ببعض.

ويف روايات مثل أحوال املحارب القديم ملحمد احلسن البكري ،والفرقة املوسيقية وعصافري آخر أيام اخلريف
ألمحد محد امللك ،ينبني العامل الروائي بلبنات احللم واملخيلة وسحرنة الواقع؛ ففي عصافري آخر أيام اخلريف،
ً
املتخيل
مثال ،تتيح مثل هذه اللبنات للنص نعمة انفتاحه عىل رحاب عامل يزدهي بذوبان احلدود املتومهة بني
َّ
والواقعي ،بني الباطني واخلارجي ،لتتأسطر مفردات احلياة اليومية ،فيستخدم اجلاروف القتالع النباتات التي
تغذي جذوة انتشار احلزن ،واملريسة لوضع حواجز أخرى للنسيان أمام سطوة السأم النهاري الناجم عن تكرار
حوادث غري مشوقة .ويمكن للكلب بويب ،يف الفرقة املوسيقية« ،تضليل املوت يف الدروب املتشابكة لألشواق،
وإرباك ذاكرته يف متاهات النزوة والنسيان» ،ويامرس املوتى اخرتاقاهتم حلاجز احلياة الشفيف ليعودوا ،مرة
أخرى ،إىل ممارسة هنمهم احليايت غري املحدود ،ويقود اجلنون األليف شريا إىل إعداد عشاء خفيف من لبن املاعز
للموت ،يف حماولة لـ «إزالة اجلفوة املفتعلة معه بتنمية أوارص مهوم مشرتكة».
ً
منهال للروائي
السيرة الذاتية

يالحظ الناقد مصطفى الصاوي أن أحد مالمح الرواية التسعينية وما بعدها بروز السرية الروائية كمامرسة
إبداعية تزاوج بني السرية الذاتية والرواية ،كام يتجلىّ يف نصوص أمري تاج الرس املوسومة بــ مرايا ساحلية وسرية
الوجع بجزأيه(((.
لكن من املهم التفرقة هنا بني الرواية التي تنهل من السرية الذاتية ومتخيلها وتستعري بعض تقنياهتا ،مثل ضمري

 1مصطفى حممد أمحد الصاوي« ،املشهد الروائي يف السودان من التأسيس إىل التجنيس» ،يف :بحوث يف الرواية السودانية :أوراق
املؤمترات العلمية جلائزة الطيب صالح ( )2008-2003تقديم مصطفى حممد أمحد الصاوي؛ حترير أمحد عبد املكرم (أم درمان :مركز
عبد الكريم مريغني الثقايف ،)2010 ،ص .37
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املتكلم؛ اإلحالة إىل وقائع حقيقية ،شخصية أو عامة؛ البوح احلميم املبارش  ...إلخ .وبني السرية الذاتية أو
الغريية التي تتلبس بعض تقنيات الرسد الروائي ،يف إطار انفتاح ميثاق السرية عىل تقنيات هذا الرسد ،السيام
عند روائي مثل الطيب صالح يف نصه العالمة :منيس إنسان نادر عىل طريقته ،حيث استثمر الروائي قدرته
الروائية العالية إىل درجة المس هبا هذا النص أحيانًا ختوم الرواية ،وهو ما أثار سؤال النقد املزمن عن حدود
نصا هجي ًنا استعار من السرية الذاتية :احلضور املكثف
األجناس األدبية ،ودفع بعض النقاد((( إىل اعتباره ً
للكاتب ،وتذويت الكتابة ،والنظر إىل اآلخر من خالل األنا ،واإلحالة إىل وقائع وأسامء حقيقية خارج النص،
بينام استعار من الرواية تقنيات ،مثل بناء الشخصية ،وتناوب صوتني رسديني يف احلكي مها صوت منيس
تعدد سامهتا لتو ّلد لنفسها عد ًدا
وصوت املؤلف ،وتقنية الشخصية احلقيبة ،حيث متتح الشخصية من ثراء ّ
من الصور.

أما الروائي الذي متثّل السرية الذاتية أهم لبنات مرشوعه الرسدي ،فهو أمري تاج الرس ،الذي درس يف مرص ً
ناهال
من معني كتابة رسدية ّثرة من دون الوقوع يف أحابيل إعادة إنتاجها ،وخمرت ًقا حاجز املحلية بالنرش يف اخلارج.
وقد أصدر أوىل رواياته كرمكول الصادرة عن دار الغد يف القاهرة عام  ،1988ثم سامء بلون الياقوت عام
 ،1996ثم نار الزغاريد عن دار رشقيات يف القاهرة عام  ( 1998طبعة ثانية عن دار عزة ،اخلرطوم،)2001 ،
ثم مرايا ساحلية عام  ،2000قبل أن ينهمر سيل نصوصه الرسدية التي جاوزت العرشة.
يف سرية الوجع بجزأيه ،يفاجئ تاج الرس قارئه بذاكرة تفصيلية برصية شديدة الثراء ،تنقب يف تفاصيل برش
الرشق الواقفني يف مهب رياح «اإليتبيت» ،وعىل النقيض من أمحد امللك ،الذي يؤسطر أدق مفردات اليومي
والعابر يف واقعيته السحرية حيث تسكن األشياء اجلرف اخلطر حلدود الواقع ،حيتفي أمري هبذا اليومي ،كاش ًفا عن
مصو ًرا ذلك كله بسخرية ال مرارة فيها ،وبرضبات
بطوالته وعذاباته الفادحة ،عن شعريته التي ال تكاد ترى،
ّ
فرشاة خشنة ال تعبأ باللغة املصقولة .وحتى عندما ينزلق رسده أحيانًا إىل مصاف العادي والثرثري ،تندلع فجأة
سخرية ما نابعة من مكر الكتابة لرتفعه مرة أخرى إىل مصاف اإلبداعي واملغاير.

جدلية السياسي/السردي

ربام كان من أبرز مالمح رواية التسعينيات وما بعدها جدل اشتباكها مع واقع سيايس واقتصادي خانق تسوده
وحدة انخراطها يف ترشيح البنى السياسية واالقتصادية للسلطة واملجتمع؛ فقد كان من قدر هذه
قيم خمت ّلة،
ّ
الرواية أن تولد ُبعيد كابوس انقالب حزيران /يونيو  ،1989ولذا مل ُت َتح هلا نعمة التامدي يف أي مهوم مجالية
رصف ،بسبب رضاوة واقع ال يكف حلظة عن التسلل إىل تضاعيف النصوص والذوات .وباشتداد قبضة النظام
بتحالف سلطتي األكلريوس والعسكر ،شحذ النص سكاكينه يف مواجهة التحالف األشد وطأة عىل احلياة
املدنية حتى آخر قطرة فيها ،واملستهدف نواة اإلنسان السوداين عرب خطاب العقالين مغرق يف انفصامه عن
الواقع .ولذا يرى عامة النقاد أن رواية التسعينيات وما بعدها هي رواية «الواقع» بامتياز؛ إذ يرى أمحد عوض
ً
مثال أن رواية التسعينيات هي الرواية «التي يتشكل فضاؤها من معطيات الواقع وقسوته وتقاطعاته مع مفاهيم
التحديث وصعود القوى اجلديدة ،من أجل تغيري الواقع املاثل أمامها»((( ،وذلك ألن «القضايا السياسية ،أو
ذات احلمولة السياسية ،بمختلف جتلياهتا (جتربة النضال السيايس /جتربة املقاومة /جتربة السجن /جتربة احلركة

 2مصطفى حممد أمحد الصاوي« ،منيس إنسان نادر عىل طريقته ،نص أديب هجني» ،يف :بحوث يف الرواية السودانية ،ص  441وما بعدها.
 3أمحد عوض خرض« ،جدل الشكل واملحتوى :مقاربة نقدية لعالقات الرسد يف باب احلياة» ،يف :بحوث يف الرواية السودانية ،ص .580
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الطالبية )..حترض ،بصورة أو بأخرى ،يف معظم الكتابات الروائية السودانية يف فرتة التسعينيات»((( ،وهو أمر
ينسحب عىل األجناس الرسدية األخرى ،كالقصة القصرية ً
مثال ،كام أشار تقرير جلنة حتكيم جائزة الطيب صالح
للشباب يف القصة القصرية ،يف دورهتا األوىل  ،2009/2008حيث رأى أن أغلب القصص املشاركة اشتغلت
«عىل مهوم مشرتكة مثل احلرب األهلية ،وشبح الفقر ،والترشد ،واختالل القيم ،ومصادرة األحالم ،وغريها
من اإلشكاالت التي أفرزها واقع التسعينيات العصيب»(((.

وكان لذلك ثمنه الفادح أحيانًا؛ ففي غبار هذا الرصاع الضاري بني النص والسلطة ،مل تكن الغلبة دائماً
لنصية
ّ
النص األديب؛ فقد الحظ الباحث يف دراسة سابقة له بشأن نصوص تسعينية ألمحد امللك وبرشى الفاضل ،أن
ً
منشغال بفرط كثافته الداخلية
«فظاظة الواقع التسعيني قد ترسبت حتى املفاصل الداخلية للنص ،ومل يعد النص
لنصية
التي تفضح فقر العامل اخلارجي ،بل انشبك مع الواقع التسعيني يف جدل حاد مل تكن الغلبة فيه دائ ًام
ّ
النص ،أي الستقالله اإلبداعي الذي يمنحه صك رشعيته»((( ،ولذا ،أعاد النقد طرح سؤال أيديولوجية النص،
بحدة خماطر انزالق النص األديب إىل انغالق املنشور السيايس.
وواجه ّ

وعىل الرغم من إمكانية تفحص جدلية النص/الواقع عىل طيف واسع من الرواية التسعينية ،فإن بعض
حضورا الف ًتا لذاكرة هذه القراءة ،ألن هذه اجلدلية متثِّل سداها ولحُ متها ،روايات مثل الطريق
الروايات متلك
ً
إىل املدن املستحيلة ( ،)2000والضفة األخرى ألبكر آدم إسامعيل ()2000؛ ا َ
جل َن ُقو مسامري األرض ()2009
لعبد العزيز بركة ساكن؛ طائر الشؤم ( )1996وبذرة اخلالص ( )1996لفرنسيس دينق؛ الغنيمة واإلياب
( )1995ومندكورو ملروان حامد الرشيد؛ مسار األرساب ( )2005ملحمد الطيب سليم؛ باب احلياة ()2007
ملحمد بدوي حجازي .وعىل سبيل التمثيل ،فإن األخرية تنخرط يف هذا اهلم إىل درجة انزالق احلوار إىل احلد
الذي يمكنه أن يثري فزع مجاليي الرواية:
«يقول وكأنه يقرأ أفكاري :

يتحول إىل
 إن احلكومة تتهاوى هذه األيام .لقد بلغ الوضع االقتصادي أسوأ حاالته وتعاىل اهلمس ،وغداّ
رصاخ ،ثم زئري ،إهنا غضبة الشعب ،وستسقط احلكومة».

رد وهو يضم أصابعه متوعدً ا ،ثم يواصل حديثه وعيناه تشعان:
َّ ........
 آه ،لكم متنيت أن أكون يف تلك األيام هنا يف اخلرطوم! -وملاذا ؟!

 -حتى أنال رشف املشاركة يف إسقاط الديكتاتورية.

 -الديكتاتورية ؟؟!!

أحسست هبا متأل فمي .بدت يل الكلمة هائلة وعظيمة ألواصل تساؤاليت احلائرة:

 -وما هي الديكتاتورية ؟!

ٍ
مستنكرا:
بتعال وهو هيتف
تأملني ناجي
ّ
ً
 4خرض ،ص .580
 5جائزة الطيب صالح للشباب يف القصة القصرية ،العزلة وقصص أخرى ،تقرير جلنة التحكيم (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني
الثقايف ،)2009 ،ص .13
 6هاشم مريغني« ،النص عرب أسلوبية االنحراف »،يف :بحوث يف الرواية السودانية ،ص .127
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 -أال تعرف ما هي الديكتاتورية ؟!!

منفجرا:
صمت لربهة كأنه يستمتع بتشويقي ثم عاد
ً

 الديكتاتورية هي التسلط ،هي حكم الفرد ،هي قهر اجلامهري الكادحة بالقوة الغاشمة ،هي احلكومةاحلالية»(((.

هو حوار ال يمكن إدراجه يف سياق رسد حديث إال بقراءته من منظور مكر الروائي يف إدارة مثل هذا احلوار بني
متقدم يمثّله ناجي ،ووعي سيايس ساذج يمثّله الصبي – حينها  -نادر كرف .ولذا،
وعيني خمتلفني :وعي ثوري ّ
فهو حوار تعليمي يف املقام األول ،ولكن هذا الوعي الصبي يمكن أن يمثّل ً
أيضا الوعي املتأخر لقارئ ما حمتمل
يمكن أن يؤخر بإدراكه القارص هذا فجر اخلالص عقو ًدا ،والتايل ،فإن مثل هذا احلوار ال جيري إال عىل سطح
الرواية ومرغماً لفضح مثل هذا الوعيّ ،أما يف جممل الرواية ،فإن القمع الذي متارسه السلطة بدرجاته املختلفة
يذوب يف تضاعيف الرسد.

أما مسار األرساب ملحمد الطيب سليم ،فيمكن أن نرى يف ركن من عاملها الكبري قرية ود اهلدان وهي ترزح حتت
كابوس استرشاء مرض الرسطان بني أهاليها .وألن احلكومة نفسها متواطئة مع مافيا دفن النفايات اإلشعاعية
مكممة ،وألن الوعي يكاد
يف البلد ،أي إهنا نفسها من يشيع الرسطان بني مواطنيها ،وألن األصوات يف الداخل َّ
مغيبا بواسطة أالعيب السلطة غري املرئية ،مل يبق سوى املنظامت الصحية الدولية لتتصدى للرسطان،
يكون ً
ولذا ،فهي ختاطب ممثّل وزارة الصحة يف ما يشبه وثيقة حقيقية بالقول« :تبلغك اجلمعية الدولية ملرض الرسطان
بصفتك ممث ًّال عن مجهورية السودان أن معدالت اإلشعاع يف منطقة ود اهلدان معدالت خطرية للغاية ،ونعتقد
أهنا السبب احلقيقي وراء كل وفيات الرسطان السابقة يف املنطقة .ونويص برسعة إجالء سكان القرية ،وإبعاد
الكتلة اإلسمنتية التي ثبت لدينا بالدليل القاطع أهنا املصدر الرئيس وراء معدالت اإلشعاع املرتفعة .نبلغك
ً
إشعاعا ،وسنقوم
أيضا أن هذه الظاهرة تعددت يف عدة مناطق من الدولة ،ولدينا خرط تفصيلية باملناطق األكثر
ً
رسميا غدً ا»((( .أما رواية حدث ذات مساء قرمزي (خمطوطة) ألمحد عبد اهلل ،فيمكن أن متثّل
بتسليمها إليك
ً
فنيا دقيقًا لـ«جرائم» اإلنقاذ يف حقبة التسعينيات التي اهرتأت فيها قيم العدالة االجتامعية؛ فقد اعتمدت
توثيقًا ً
الرواية عىل الوقائع احلقيقية لفساد النظام وسلوك قادته ،وسعت عرب أكثر من  120صفحة إىل هدف واحد:
كشفه وتعريته .ويف جدران قاسية مللكة الفاضل« ،التي يمكن قراءهتا كبيان نبيل ضد تعذيب املعتقلني ،وامتهان
كرامتهم اإلنسانية ،اشتغلت الرواية عىل «تيمة» القهر السيايس الذي يتوسل التعذيب إلدامة سلطته ،ولكن
فنيا ،بل تعثّرت برمل التقريرية واملبارشة والفجاجة
الرواية مل تستطع  -رغم نبل قضيتها  -أن تنهض بذلك ً
فنيا من
العاطفية وفقر األدوات الفنية ،ودفعت الثمن الفادح ّ
لتغول األيديولوجيا عىل الفن ،فبدت كأهنا قادمة ً
متت إىل حساسية الرواية احلديثة بصلة.
حقبة ال ُّ
التاريخ كاستعارة كبرى

باللجوء إىل التاريخ كاستعارة كربى ،يستطيع الروائي أن يفجر أسئلة املشهد الراهن من دون الوقوع يف انغالق
رشاكه ،مثلام نجد عند احلسن البكري يف أحوال املحارب القديم ( )2004وأهل البالد الشاهقة وسمر الفتنة؛
ففي روايته األوىل ،التي فازت بجائزة الطيب صالح لإلبداع الروائي يف دورهتا األوىل  2004/2003واختذت
 7حممد بدوي حجازي ،باب احلياة (أم درمان :مركز عبد الكريم مريغني ،)2007 ،ص .235
 8حممد الطيب سليم ،مسار األرساب (ود مدين :رشكة اجلزيرة للطباعة والنرش املحدودة ،)2005 ،ص .223
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(((
مرسحا هلا إذ راوحت بينها وبني مالبسات الواقع الراهن ،استطاع البكري أن يشيد أسطورته
من فرتة الفونج
ً
اخلاصة التي انفتحت عىل املوروث الشعبي والصويف ،واألعراق السودانية املختلفة ،وجغرافيا السودان بغاباته
وسهوله وحيواناته ،وعبقرية املحكي الشعبي وأساليب الرسد الشفوي ،ودجمتها بيرس يف تقنيات رسد تضاهي
وتفرده الرسديات الكربى يف العامل ،وهو ما واىل عمله يف طقس حار ( ،)2011حيث تنهار التخوم
حداثته ّ
املصطنعة بني األزمنة الثالثة.

ً
تقليبا
ّأما الرواية األكثر
توغال يف استنطاق التاريخ ،وقراءة ما تم قمعه أو جتاهله يف أوراقه الرسمية ،واألكثر ً
ملواجعه فهي رواية فركة ( )2010للروائي طه جعفر؛ إذ تفتح الرواية امللف الرسي لتجارة الرقيق ،وجمتمع
العبيد يف فرتة تارخيية حتددها بام قبل االستعامر الرتكي-املرصي للسودان ( ،)1885-1821وعرب سرية فركة
بنت سلطان ود رشيف ود رحال ،سلطان جيل الرتوج ،التي خيتطفها النهاضة من جبل الرتوج ل ُتباع للمك
يف سوق شندي .ومن خالل لغة أسيانة مرهفة ،حتاذر خطر الوقوع يف شباك إدانة ال رسدية لواحدة من أكثر
ً
انحطاطا :جتارة الرقيق ،تنفتح الرواية لتمزج بني األسطوري والواقعي ،التارخيي والراهن،
املامرسات البرشية
السلطوي والشعبي ،األنثوي والذكوري ،اجلسدي والروحي ،لتفتح عني بصرية القارئ عىل سعتها عرب خميلة
رسدية رشسة ال تفقد بوصلة رهافة حكيها.

جسرا للكوني
المحلي
ً

مسارا إىل اإلنساين والكيل
من سامت رواية التسعينيات وما بعدها استبطان الواقع املحيل وأسطرته ،واختاذ املحيل
ً
والكوين ،مثلام نجد عند إبراهيم إسحق يف جممل أعامله الروائية ،كرواية أخبار البنت مياكايا ( ،)2000ووبال
يف كليمندو ( .)2001وعىل الرغم من أن كشوفات إبراهيم إسحق ما زالت حمجوبة عن مجهرة القراء ،بسبب
واسعا كشف بعض
صعوبة عامله املنزاح عن السياقات الرسدية السائدة ،فإن أعامله استقطبت حوهلا خطا ًبا نقد ًيا
ً
األهنار اجلوفية التي تغذي تربة حقوله الرسدية :أعامل فوكنر وجيمس جويس وغريمها.

أساسا من «لغته» التي حتتاج إىل مقاربة موسعة تعمل عىل سرب آليات
وربام كانت صعوبة عامل إبراهيم إسحق تنبع ً
ِ
اشتغاهلا ،وهو ما ال تسعه طبيعة هذه املقاربة بطبيعة احلال ،ولكن يمكن اإلشارة هنا بإجياز مخُ ل إىل بعض سامته
األسلوبية ،مثل :هتجري مفردات فصيحة لقلب هلجة دارجة والعكس؛ غرس الدارجة يف سياق فصيح؛ إطالة
ا ُ
جلمل وتشعيبها وانزياحها القصدي عن السياق املتعارف عليه يف الصياغة العربية؛ استثامر أصوات األلفاظ
الدارجة؛ غنى املعجم اللغوي اخلاص الذي يبني به عامله؛ المركزية الرسد ،حيث ال حيظى القارئ بخط صعود
واضح ليتبعه؛ اهتاممه احلاد بموسيقى الكلمة؛ إسالة القوانني اللغوية الصلدة لتناسب مزاجية الكاتب؛ تشابك
شخصياته؛ اللعب بزمن احلكاية؛ استخدام ا ُ
جلمل االعرتاضية والتقديم والتأخري وإهبام الضامئر ،إىل غري ذلك.

االشتغال على الهامش

اجتامعيا وإبراز بطوالته التي يكاد ال ينتبه إليها أحد ،وإعادته إىل صدارة املشهد ،كام نجد
املهمش
االشتغال عىل َّ
ً
عند منصور الصويم يف روايته ذاكرة رشير التي تنبش ركام الفئة األكثر هتميشً ا :املترشدين ،وأبكر آدم إسامعيل
الذي يشتغل عىل خطاب التهميش يف إطار جدلية القرية /املدينة يف جممل أعاملهّ .أما عبد العزيز بركة ساكن،
 9مملكة الفونج دولة إسالمية حكمت السودان يف الفرتة الواقعة بني أعوام 1237-910هـ و1821-1504م.
(التحرير)
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فيشتغل خطابه بشأن التهميش عىل صعيد آخر :تصادم القيم املجتمعية التي أسستها الثقافة العربية اإلسالمية
الوافدة عىل جممل احلراك الفردي واالجتامعي ،وهي القيم التي حتاول أن حتدد مسار حركة الفرد واملجتمع يف
يسمى املسكوت
غريبا أن تتعرض بعض أعامله للمصادرة -وهو ينبش يف تربة ما ّ
أدق تفاصيلها ،ولذا مل يكن ً
عنه يف هذه الثقافة -وذلك مثل روايته اجلنقو مسامري األرض ،ولكنها وجدت طريقها إىل القراء عرب وسائط
الشبكة الدولية وغريها من الوسائط يف عامل مل يعد من مهمة للرقابة فيه سوى أن تسهر عىل بؤسها.
حرائق الجسد

التحول يف رواية التسعينيات «االنكفاء عىل الذات ،وتب ّني الرغبات امللتهبة املحمومة ،واإلعالء
من مؤرشات
ّ
من شأن اجلسد ،وحترير املخيلة ،وطغيان البعد األيرويس» ،كام يتبدى يف روايات مثل الزمن الفضائي املعوج
( )2000لسيف الدين حسني بابكر ،وراحيل ( )2001ملحمد حسني هبنس( ،((1وهو املؤرش الذي يسم ً
أيضا
كبريا من الروايات العربية الصادرة يف العقدين األخريين ،ويمكن قراءته يف ضوء قمع الواقع ،وحرقة
عد ًدا ً
الرغبة يف حتريك مسكوت الثقافة العربية وقيمها احلاكمة ،وزحزحة الرقيب الداخيل املهيمن عىل خميلة الروائي،
واليأس من جهامة خارج رافض للتغيري ،واالستعاضة عنها باالنكفاء عىل لذائذ اجلسد ،أي االستعاضة عن
املهمشة يف الرتاث :الروض
احللم اجلامعي العسري التحقيق بجنان أحالم الذات ،وكذلك إضاءة اجلوانب َّ
ً
طويال لينفجر برشاسة
العاطر ،نزهة األلباب ،نوارض األيك ،ألف ليلة وليلة ،وإعادة االعتبار إىل ما جرى قمعه
لتسوي حساهبا مع قمع املجتمع الذكوري .ولكن يمكن
يف وجه قامعيه ،واندالع الكتابة النسوية التي هنضت ّ
ً
ومرتبكا يف
مجاليا عىل صعيد النصوص التسعينية ظل ضعي ًفا
القول بوضوح إن التحقق الفعيل هلذه األيروسية ً
ً
وبدال
تعمدت األيروسية ،أي التي اشتغلت عليها كـ «تيمة» جاهزة.
غالبه ،السيام يف تلك النصوص التي ّ
من اندالع هلب أيروتيكية جسدانية تفتح الروح عىل دناهنا الرسية وتدلق الوعي عىل جذر غرائزه ،برزت ّإما
فجاجة جنسية مصطنعة ،كام يف أغنية النار ( )2000لبثينة خرض ،حيث يمكن للقارئ أن يقع عىل سطور
مثل« :بنظرة رسيعة فاحصة أتسلق تكة رسواله وأنا أسبل جفني يف تصنع باحلياء ...يرمش برسعة وهو يسدل
ً
حماوال إخفاء االنتفاخ الفاضح يف رسواله»( ،((1أو حماولة استنساخ الطيب صالح عرب
طرف جلبابه فوق ركبتيه
عشوائيا يف جسد الرواية ،كام نجد ً
مثال عند حممد بدوي
جينات منتزعة من موسم اهلجرة إىل الشامل وزرعها
ً
(((1
حجازي يف باب احلياة ( ،)2007حيث اس ُتعريت غرفة مصطفى سعيد استعارة رديئة لتمثّل غرفة فيفيان ،
(((1
وإما
كام اس ُتعري حوار مصطفى سعيد مع آن مهند وصوحيباهتا ليجري بني فيفيان وخالد عبد اهلل  ...وهكذاّ ،
يتم إغراق األيروسيا بلزوجة طرطشة عاطفية تطيح اقتصاد الرسد« :ضممت خدهيا بني راح َتي ألغوص داخل
عينيها مستش ًّفا حجب الظالم ،كانت تذوب أمام نظرايت ثم مل أدر شي ًئا ،فقد جتاوزت وإياها السحاب.((1(»..
ولذاً ،
بدال من انتهاك الرسي واملكبوت واملقموع ،ينكفئ الرسد عىل إعادة إنتاج ما قيل آالف املرات من دون
أن يقرتب حلظة من تفجري أسئلة طال انتظارنا لصدى إجاباهتا.
10
11
12
13
14

الصاوي« ،املشهد الروائي »،ص .38
بثينة خرض مكي ،أغنية النار (اخلرطوم :دار سدرة ،)2000 ،ص .178
حجازي ،ص .44
حجازي ،ص .50
حجازي ،ص .52

110

العدد 2
خريف 2012

الكتابة النسوية
برزت الكتابة النسوية بشكل الفت يف حقبة التسعينيات وما بعدها .وإذا كانت الفرتة من األربعينيات البعيدة
حتى الثامنينيات مل تشهد ظهور روائية بارزة سوى ملكة الدار حممد عبد اهلل ( ،)1969 -1920وبعمل روائي
كبريا من الكاتبات إىل ساحة املشهد
واحد هو الفراغ العريض ،فإن حقبة التسعينيات وما بعدها دفعا عد ًدا ً
الروائي ،من بينها ،عىل سبيل املثال :زينب بليل ،بثينة خرض ،ليىل أبو العال ،أميمة عبد اهلل ،ليىل صالح ،عايدة
عبد الوهاب ،غادة احلاج ،سارة فضل  ..إلخ .وانخرط هذا اخلطاب النسوي  -يف غالبه  -برشاسة يف إشكال
اجلنوسة بألغامه املتعددة :فضح آليات اهليمنة يف جمتمع ذكوري يكرس بكل تفاصيله دونية املرأة؛ االشتغال عىل
ومهمشة ومست َلبةُ ،موقعة الرسد عىل أرض اجلسد األنثوي ،حيث تعرتك
الذات األنثوية باعتبارها ذاتًا مقموعة
َّ
نصوص تارخيية وتتقاطع مصائر قيم ال حد لتناقضاهتا؛ املالمسة احلميمة جلروح الذات وأغوار الباطن يف لغة
وغالبا ما يكون هذا
ال تكف عن االحتفاء بشعريته؛ االشتغال عىل «تيمة» «احلب» حتى استنفاد آخر قطرة فيها،
ً
احلب حب رجل «خمتلف» عن رصفائه من أفراد املجتمع الذكوري ،لتعيد الروائية إنتاج التبعية للرجل ،كأن
النص يميض يف خط مضاد للخطاب النسوي الذي حيتضنه.

وكان ال بد من أن يطفح يف بعض هذا اخلطاب النسوي الغزير كثري من اإلشكاالت عىل الرغم من إنجازاته التي
قدمها .ولعل من أبرز هذه اإلشكاالت التي تسم بعض أجزاء هذا اخلطاب:
ّ
• هشاشة التجربة الروائية عند بعض الكاتبات ،واالستعاضة عنها بـــ «بوح الذات» ،وعدم استثامر فتوحات
املنجز العريب والعاملي يف الرواية بعامة والرواية النسوية بخاصة ،فبدت التجربة كأهنا تعيد اكتشاف العجلة
بانقطاعها عن سلسلة الكشوفات الرسدية حلركة احلساسية اجلديدة التي حتكم ذائقة التلقّي اآلن.

• تأثر الرواية النسوية باملرياث الرومنيس الثقيل والعامر بغليان العاطفة وطوفان الدموع ،السيام عند نائلة فزع
يف املوت يف زاوية العشق (د .ت) ،وعند سارة فضل يف رسائل من فكتوريا (.)2009
• اإلشكال املعريف لبعض الكاتبات يف استيعاب صالبة مفردات اخلطاب النسوي ومكتسباته ،وفقر الوعي
هبويات األجناس األدبية املختلفة ،فترسبت إىل قلب اخلطاب الروائي اخلواطر اهلائمة واملقاالت واليوميات.
وغالبا إلضفاء ملسة «حداثية» عىل نص مغرق
• استعارة بعض التقنيات الروائية وزرعها يف النص كيفام اتفق،
ً
يف التقليدية .وعىل سبيل املثال الحظ الناقد حممد املهدي برشى أن النصوص التي تستدعيها بثنية خرض ملفتتح
فصول روايتها صهيل النهر ،أو إلدراجها داخل هذه الفصول التي متتد لتشمل املأثورات واحلكاية الشعبية وأبياتًا
شعرية قديمة ومعارصة ،أدت إىل ضياع «النص املركزي وسط هذا اخلضم اهلائل من النصوص واألشعار ِ
واحلكم،
غريبا عن النص املركزي ،إذ ليس من السهل استزراع نص يف جسد
فالنص الذي تستدعيه ال يأيت ً
عفوا بل يبدو ً
النص املركزي»(ً .((1
وبدال من أن يغتني النص بتعالقاته مع رصفائه ،فإنه يتصدع باكتشاف القارئ ملدى عزلته -أي
النص -عن هذه النصوص .وعىل سبيل املثال ،فإن نص النفري موقف اإلدراك ،الذي جازفت الروائية بوضعه
يف صدر روايتها ،فضح باكتنازه الداليل وكثافة لغته فقر لغة الرسد وانغالق دالالته؛ فبعد لغة النفري من قبيل:
«وقال يل :ما إىل معرفة طريق وال طرقات ،وال فيها طريق وال طرقات» ،ينحدر القارئ إىل مثل «اليوم سافر زوجي
عاصم ،سافر بعد أن أيقظ جذوة احلياة يف نفيس وقد خبا بريقها ،كنت طوال وجوده معي أتفادى احلديث عن
(((1
صوفيا يف سياق آخر.
تعبريا
عوديت معه إىل السعودية»  .لقد انحدرنا من العرش إىل الفرش ،إذا استعرنا ً
ً
 15حممد املهدي برشى ،الشمعة والظالم :دراسات ومقاالت نقدية (اخلرطوم :حصاد للطباعة ،)2004 ،ص .88
 16بثينة خرض ،صهيل النهر (اخلرطوم :سدرة للطباعة والنرش والتوزيع ،)2000 ،ص .7
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معرفيا
• إن االستغراق يف نمطية موضوعات ،مثل هجران الزوج أو قسوته أو غلظته ،وعزلة بعض الكاتبات -
ً
اجتامعيا  -وعدم وعيهن بطبيعة احلراك االجتامعي الذي جتاوز الكثري من «التيامت» القديمة ،قد حرم هذا
أو
ً
اخلطاب الروائي النسوي السوداين نعمة امليض ُقدُ ًما يف التحقق اجلاميل ألسئلته التي يطمح إىل طرحها.
 -شعرنة السرد

من املالمح البارزة لرواية التسعينيات وما بعدها يف السودان ما يمكن تسميته «شعرنة الرسد» ،أي استثامر
الطاقات القصوى للغة الشعرية إلدماجها يف الرشط الرسدي ،وهو أحد القواسم املشرتكة التي تربطها بالرواية
العربية احلديثة بعامة .وإذا كانت الرواية العربية التقليدية قد استعارت بعض السامت الشعرية يف الوصف
ٍ
برسد ذي طابع شعري باملعنى الواسع للشعري ..يف اجتامع الرسد
واإلحياء واملجاز ،فإن الرواية احلديثة «تقوم
واحلكاية والشخصيات واألحداث واألفكار (من الرسد) مع العواطف واألنساق املوسيقية أو التشكيلية (من
الشعر)»( .((1كانت الناقدة فريال جبوري غزول قد حددت مقومات هذه الشعرية الرسدية يف مثل :زئبقية
احلكاية؛ انفراط احلكاية أو التواري اخلربي؛ استقاللية الفصول؛ تكرار املوتيفات؛ تذبذب وجهات النظر
بسبب متازج الضامئر الرسدية؛ عدم استخدام عالمات تنصيص أو ترقيم؛ االعتامد عىل املحور االستبدايل املميز
للشعر ً
بدال من املحور السياقي املميز للخرب( .((1وهي مقومات يمكن رفدها بمقومات أخرى كثرية من مثل:
التوتر الرسدي؛ االنزياح؛ التكثيف؛ التعالق النيص؛ التضاد؛ تبئري الرسد؛ اإلصاتة (أي االشتغال عىل أصوات
الكلمة)؛ فتح النص عىل التدفق اللغوي لالوعي .ولكن هذه السامت وغريها تظل كلها جمرد إشارات ال
يمكنها قط أن تسرب غور قارة الشعرية ،السيام عندما تتآزر مثل هذه الشذرات مع حدس الروائي لتفتح الوعيه
النيص عىل سعته ،مثلام نجد يف نصوص مثل أحوال املحارب القديم وسمر الفتنة وأهل البالد الشاهقة للحسن
والدية
البكري ،والفرقة املوسيقية وعصافري آخر أيام اخلريف ألمحد امللك ،واخلطوة األوىل ليوسف العطا ّ
إلبراهيم سلوم ،وجممل أعامل الطيب صالح وإبراهيم إسحق وغريها من أعامل تستلزم أدوات أسلوبية لسرب
نفضل اإلشارة املكثفة إىل بعض إشكاالت
بعض عنارص مجالياهتا ،وهو ما ال حتتمله طبيعة هذه الورقة .لذاّ ،
الشعرية كام تتجىل يف نصوص أخرى غري املذكورة آن ًفا.
يف روايات مثل امرأة من حليب البالبل ملبارك الصادق وإلاّ شقيفة لكامل التوم من اهلل واملوت يف زاوية العشق
لنايلة فزع ،تربز إحدى إشكاليات شعرنة الرواية ،أو باألحرى التلقف املترسع ملفهوم الشعرنة :إغراق الرسد
يف فيض التهويامت الشعرية التي لن تقوى قط عىل اقتناص رشاسة العامل وكثافته ،وحتليق القاص يف عامل
شعري يغدو معه احلادث مناسبة للكشف عن إمكانات الكاتب اللغوية وقدرته عىل ابتداع الصور الشعرية،
َّ
ويوظف مللء خواء الداللة.
واالستسالم لغواية جمانية املجاز ،الذي يؤججه سعري العواطف املتقدة،
يف هذا العامل من إساءة شعرية الرسد يمكن أن نقرأ ً
مثال :

عليا تلميذي ملا سمحت يل بتالوة رهقي ،وغسل أحزاين كلها عىل ندى
«يف ذلك اليوم ...لو كنت تدركني أن ًّ
رؤياك يف ذلك املساء ،وما تاله من أمايس رشقكم املعطر بفوح السواقي ،املمسح بندى البحر الشفيف وجنيات
السواجن ...وقلت لنفيس حني رأيتك« :هذا هو اللون اخلمري .»..عيناك كانتا تبوحان بكل يشء ..ترسالن
 17نبيل سليامن ،فتنة الرسد والنقد (الالذقية :دار احلوار للنرش والتوزيع ،)1994 ،ص .107
 18سليامن ،ص .108
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كل أحزانك إىل املأل ،واملأل غافل عنها بالفتنة والولع الرتاب ..وحدي كان يلسعني حزنك يف بؤرة الشعور»(.((1
أو:
«كان هو رجل السعادة ،هدوء كلامته وعزفها املوسيقي ،لون برشته الذي حيتويني توهجه فيجذبني إليه كام فراشة
جيذهبا ضوء هلب فتنقاد إىل حتفها وهي تعلم ..غابت الدنيا منسجمة يف حلظة غامم ..جاءا الدنيا إيل ،ولكن عيني
السحب لثوان ،واحتضنت العامل كل العامل ،كله أحببته يف تلك اللحظة حتى احليوانات،
كانتا غائبتني ،ضمت ُّ
(((2
اجلبال ،البحار ،الكل تغري اسمه ،صار اسمه «حسن « .أعجب لذايت كيف مل ينبت يل جناحان ألطري؟» .

خاتمة
ال يمكن هلذه املقاربة لرواية التسعينيات وما بعدها أن تكتمل من دون اإلشارة بأسى إىل حزمة من اإلشكاالت

يم جتليات بعض النتاج الغزير حلقبة التسعينيات وما بعدها ،وهي إشكاالت كثرية سبقت
التي تطفو عىل ّ

مقاربتها يف دراسة لنا( ،((2ولكن يمكن -من دون االنزالق إىل رشك تكرارها هنا -أن نشري إىل أبرزها بإجياز،
التعيش من مائدة املنجز الروائي اجلاهز بحيث أتى بعض األعامل
مثل إشكاالت التهافت اللغوي ،وإشكال ّ
نتاجا لذات مبدعة حساسة ،تنسج نوهلا اخلاص بخصوصية رسدية تنضح
اجرتارا لقراءات سابقة أكثر من كونه ً
ً

تعدد أعراق هذا البلد ولغاته وهلجاته وأساطريه.
بدمها الشخيص امللتبس هبوية ّ

كام برزت إشكاالت أخرى ،مثل استعارة بعض التقنيات الرسدية عىل نحو منفصل عن منجمها املعريف الوثيق

اعتباطيا ،بل هي «وسيلة الكتشاف واستطالع
شكالنيا
جتريبا
ً
ً
الصلة بطبيعة التجربة؛ فالتقنيات الرسدية ليست ً

فنيا ..وهي تتعلق بكل ما يفرض عىل عامل الفعل من
القيم يف مساحة للتجربة تصبح بعد ذلك وألول مرة معطاة ً
اختيار وبناء وحتوير ،ومن حتديد نطاق وإيقاع خطو ،وجتعل تلقّينا لعامل الفعل أكثر ثراء ِ
وج ّدة»( .((2لكن ليس
يف إمكان هذه اإلشكاالت وغريها أن تطمس جت ّليات املشهد الروائي التسعيني وما بعده ،وهي التجليات التي

سبق أن أرشنا إىل أبرزها.
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نبيل سليمان

جماليات الرواية
في سورية وشواغلها
أشده يف العقدين املاضيني .وتواترت األسامء اجلديدة كام تواتر
بلغ حراك املشهد الروائي السوري ّ
االنتقال إىل الرواية من األجناس األخرى .وإذا كان هذا املشهد قد اتّسم بظاهرة االستسهال
اللغوي والفني ،فإنّه يستثري النظر النقدي املتجدد بام فيه من أصوات جديدة ،وتعبريات فنية،
ورؤى ومواقف فكرية وفلسفية بازغة ،وغري ذلك من اجلوانب التي تتناوهلا هذه الدراسة عرب
خوضها يف ما تدعوه «السرية الروائية املجتمعية» من جهة (والتي متحورها الدراسة حول الطائفية
والديكتاتورية بخاصة) ومجاليات تلك السرية من جهة أخرى (والتي متحورها حول السرية
النصية ،والسرية الروائية ،وما بني الرواية والفنون من أوارص ،واسرتاتيجية الالتعيني ،وأثر الرتاث
روائيا) ،لتخلص من ذلك ك ّله إىل ما هجست به الرواية السورية من هتك ينبض باحللم
الرسدي
ً
البديل :حلم احلرية والكرامة.

مقدمة
منذ نصف قرن بدا أن الرواية يف سورية أخذت متيض يف سبيل آخر غري السبيل الكالسيكي الذي تُر ِّمز
له جتربة حنا مينة وعبد السالم العجييل .ومن العالمات املبكرة هلذا السبيل املختلف واجلديد ،رواية
هاين الراهب األوىل املهزومون ،1961 ،ورواية وليد إخاليص األوىل شتاء البحر اليابس .1964 ،ورسعان ما
سيتعزز هذا السبيل يف السبعينيات من القرن املايض ،ويف رأس ذلك كانت رواية هاين الراهب رشخ يف تاريخ
طويل ،1970 ،ورواية حيدر حيدر الزمن املوحش.1973 ،

* روائي وناقد سوري.
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ولئن كان املشهد الروائي يف سورية قد أخذ يمور منذ ذلك احلنيَ ،أقيس بام كان عليه من قبل أم قيس باملشهد
الروائي العريب ،فإن هذا املَور سيبلغ أشده يف العقدين املاضيني؛ إذ أخذت األسامء اجلديدة ترتى ،كام تواتر
الرحيل من الشعر والقصة القصرية إىل الرواية التي بات محلها ينوء برحيل «التقاعد السيايس» إليها ،وبكثرة
أصحاب الرواية الواحدة ،وبظاهرة االستسهال اللغوي والفني ،األمر الذي يستحرض ما سبق أن ابتيل به
ً
الشعر ،وملا يزل .غري أن املنجز الروائي الذي حتقق ً
جيب ما سبق ،ويدعو إىل نظر آخر فيه ،هو ما
أيضا
وأوالّ ،
تطمح هذه الدراسة إىل أن تسهم فيه ،بتشغيل السؤال فالسؤال ،عن األصوات اجلديدة بخاصة ،أو عن املشهد
استجد من
جد يف تعبرياته الفنية عن املتغريات االجتامعية والثقافية والروحية والسياسية ،وما
ّ
الروائي كله ،بام ّ
الرؤى واملواقف الفكرية والفلسفية .ومن أجل ذلك سوف تنتظم هذه الدراسة يف وحدتني ،ال فكاك بينهام،
فكل واحدة منهام تستبطن األخرى .أما األوىل ،فهي السرية الروائية املجتمعية .وأما الثانية ،فهي مجاليات تلك
السرية .وإذا كانت األوىل ستتمحور حول الطائفية والديكتاتورية بخاصة ،فسوف تتمحور الثانية حول السرية
روائيا.
النصية ،والسرية الروائية ،وما بني الرواية والفنون ،واسرتاتيجية الالتعيني ،وأثر الرتاث الرسدي
ً

تعول هذه الدراسة
وألن ّ
املدونة الروائية املعنية خالل العقدين املاضيني هي من الوفرة والتنوع بمكان ،فسوف ّ
عىل ما سبق يل أن قدمته يف عدد من كتبي((( ،ويف الدوريات ،عن تلك املدونة ،وبخاصة عن األصوات اجلديدة
فيها التي مل تكن ُمنب ّتة اجلذور ،كام حيلو لبعضها أن يصدح؛ شأهنا يف ذلك شأن ما راجت تسميته بـ «الرواية
العربية اجلديدة»((( ،التي ظهرت بعد التجربة املحفوظية ،أو ما بعد بعدها.

السيرة الروائية المجتمعية
روائيا
• الطائفية
ً

ّ
ّ
ّ
التشظيّ ،
ظل اإلسالم الس ّني يعني
كالتشظي املسيحي .وعرب تاريخ هذا
للتشظي اإلسالمي تاريخ عريق،
تسيست ومتأسست الشظية أو املذهب أو الطائفة،
األصل الذي خرج عليه من خرج .وعرب هذا التاريخّ ،
وصارت هلا سامت سوسيولوجية ودينية ولغوية شتى (الزواج ،العبادة ،اللهجة ،األعياد ،الغناء .)..ومنها ما
كان للطبيعة فعلها فيه .وقد كان هلذا كله حضور روائي ما ،بام يعنيه من نكهة الزمن الروائي ،ومن تبيئة املكان
الروائي ،ومن تشكيل الشخصية الروائية ،وبالتايل اخلطاب الروائي.

 -الدروز

يكاد «الكتاب» أن يكون العالمة الكربى حلضور املذهب الدرزي يف روايتي ممدوح عزام قرص املطر(((وأرض
الكالم((( .فمنذ بداية الرواية األوىل ،تأيت موعظة طويلة من الشيخ شمس الدين إىل كنج احلمدان ،وهي
مقتطف من كتاب احلكمة .ومن املعلوم أن االستعامر الفرنيس ابتدأ عهده يف سورية بتقسيمها إىل دويالت،
 1تذهب اإلشارة هنا إىل الرواية العربية :رسوم وقراءات (القاهرة :دار احلضارة العربية)1999 ،؛ السرية النصية والسرية املجتمعية،
(الرياض :مؤسسة الياممة)2004 ،؛ أرسار التخييل الروائي (دمشق :احتاد الكتاب العرب)2005 ،؛ شهرزاد املعارصة( ،دمشق :احتاد
الكتاب العرب.)2008 ،
 2انظر ،فخري صالح ،يف الرواية العربية اجلديدة( ،بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2009 ،ص .19-11
 3الطبعة األوىل (دمشق :وزارة الثقافة.)1998 ،
 4الطبعة األوىل (دمشق :دار املدى.)2005 ،
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كانت الطائفية عالمة اثنتني منها :دولة العلويني ودولة الدروز .وقد تابعت رواية قرص املطر قيام الدولة الدرزية
تسميه الرواية هباء الدين .أما رواية أرض الكالم ،فتتقدم نحو
والثورة ضدها بقيادة سلطان باشا األطرش الذي ّ
سنوات الوحدة السورية-املرصية ( )1961-1958لرتسم بالفن الرفيع الذي كان لرواية قرص املطر صورة
أخرى للطائفية ،تتأ ّثث ،مث ً
تسميه اغتيال الشيشكيل عام  1954ملئات األبرياء يف جبل الدروز ،أو بتحريم
ال ،بام ّ
الدين (املذهب) لتعدد الزوجات ،أو بالقضاء املذهبي الذي يفصل يف الزواج والطالق ..لكن الصورة ترتكز يف
شخصية حليم الزهر والشيخ زرعة ،حيث لـ «الكتاب» حضوره ً
أيضا.

جر ْت رواية قرص املطر عىل ممدوح عزام بعد سنوات مـن صدورهـا عن وزارة الثقافـة السوريـة من
لقد ّ
الغضب الطائفي ما أهدر دمه .وعىل الرغم من الوقفة املنارصة له ،لدى املثقفني السوريني وشخصيات عديدة
يف جبل الدروز ،فقد ُسحبت طبعة الوزارة من السوق .لكن ذلك مل يضعف الكاتب أمام الرقيب االجتامعي،
ومل يثنه عن معاينة الواقع يف روايته التالية أرض الكالم ،ومن ذلك معاينة الطائفية بِم ٍ
كنة فنية تعززت من رواية
ُ
إىل رواية.
 -اليهود

ظل احلضور السلبي اليهودي دوم ًا يف حدود ما كان ،ومل يزل ،يعتور العالقات االجتامعية والروحية بني عنارص
الفسيفساء الوطنية .غري أن قيام إرسائيل وما أعقبه من الرصاع العريب-اإلرسائييل كان هلام وقع الصدع يف تلك
محام النسوان((( .فبعد أن تؤسس الرواية شخصياهتا اليهودية يف
الفسيفساء ،وهو ما ترسمه رواية فيصل خرتش ّ
اجلذر األندليس ،يرتكّ ز الفضاء يف حلب ،حيث تصور الرواية ،من تداعيات حرب  1948وحرب  ،1956ما
كان من ر ّدات الفعل الشعبية باالعتداء عىل األحياء اليهودية ،وما كان من احلامية الشعبية لليهود االعتداء ،ثم
ما تال من عمليات هتجريهم إىل ارسائيل.
 -العلويون

تاليا ،أن تكتب االسم من احلروف التي
من النادر أن يكون للعلوي حضوره الرصيح
روائيا .وعىل القراءةً ،
ً
ترسلها الرواية ،وباحلرب الذي تسيله.

يف رواية حيدر حيدر شموس الغجر((( تروي راويتها ،واسمها راوية ،أن والدها بدر الدين النبهان نشأ يف كنف
أبيه اإلمام الذي يفتي بالناس ،ومرجعيته هي العتبات املقدسة .وهنا متيض اإلشارة إىل اجلذر الديني اإلسالمي
الشيعي الذي له مع العلوية نسب ،كام هلا وله مع الصوفية .وهذا اجلذر ينعطف ببدر الدين النبهان يف إثر
اعتقاله أربعة أشهر ،فيطوي ما كانه قبل ذلك كمتمرد علامين .وتتحدث راوية عن حمفل رسي جيمع الشيوخ
يف املقر الديني لبلدة عيون الريم ،وبسلطة السارد الكيل العلم تصف ما جرى ألبيها يف املحفل ،كام ستفيض يف
ممارسات أبيها ،من األعياد الرسية إىل احللقات اخلاصة الغامضة .وإذ متيض هذه اإلشارات إىل والد بدر الدين
عسريا عىل القراءة أن متيض باإلشارة إىل فرقة باطنية بعينها ،هي العلوية .فذلك الوالد كان
النبهان ،فلن يكون
ً
خيتم موعظة صالة اجلمعة بالدعاء لسيد البالد ،حيث اإلشارة تستحرض اإلمام عيل بن أيب طالب« :اللهم وال
من وااله وانرص من نرصه ( )...وريث من دحى باب خيرب ور ّد الشمس عن مغيبها».
 5الطبعة األوىل (بريوت :دار املسار.)1999 ،
 6الطبعة األوىل (دمشق :دار ورد.)1997 ،
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جاءت الرواية األوىل لروزا ياسني حسن أبنوس((( مفاجأة ،باختيارها النهج الكالسيكي ،وبالنصاعة التي حتقق
هبا ذلك؛ إذ بدت تغرد خارج ما هو غالب عىل جيلها .ومن جتليات ذلك ما يتعلق بالشيخ أبو إبراهيم يف صلواته
زين غرفته بصور أجداده وبصور
الباطنية وكتبه العتيقة ومريديه الذين يع ّلمهم علوم الدين الرسية ،وهو الذي ّ
سيف اإلمام عيل بن أيب طالب وأسامء االثني عرش إما ًما .وقد قدم الرجل من القرية التي حتتفل بعيد القوز ّلة
وعيد الفراش ،ومها من أعياد الطائفة العلوية ،ليقيم يف حارة أغلب سكاهنا من «الطائفة املغايرة» التي ال تسميها
حراس اهلواء تربز
الرواية ،وهي الطائفة السنية ،كام ال تسمي الطائفة العلوية .ويف رواية أخرى للكاتبة هي ّ
الطائفية بني عنات العلوية واحلبيب الس ّني املعتقل ،كام يتبينّ يف حماورة عنات مع أبيها الذي يعلل اعرتاضه عىل
زواج احلبيبني بأن «أهل احلبيب لن يرضوا أن يزوجوه بن ًتا علوية .تعرفني عنات لن يرضوا إال ببنت منهم»،
فتقول عنات« :أنا أحبه بابا ثم متى كانت الطوائف هتمك؟ كل عمرك وأنت تستخف هبذه القصة ،حتكي عنها
كأنك حتكي عن زبالة! الطوائف!! ال أتذكرك إال وأنت تسبها»(((.
تتمحور رواية سمر يزبك صلصال((( حول الضابطني عيل حسن وحيدر إبراهيم ،وتبدأ بلحظة موت الثاين،
ثم ترشع يف استعادة نشأهتام يف قرية من ريف مدينة جبلة .وهذه االستعادة متيض أبعد لرتسم ما كان عليه األمر
منذ قرون يف جبل العلويني وساحله .غري أن التطورات التي رافقت مطلع القرن العرشين ،كام متيض الرواية،
أتاحت هلؤالء تغيري حياهتم ،فقد أقام الفرنسيون الدولة العلوية ،ومنحوا الزعامء بعض النفوذ .وهكذا جتاوز
األهايل اخلوف بعض اليشء ،وانخرطوا أكثر يف حياة املدينة.

لنتذكر كنج احلمدان يف رواية
يف ذلك املايض كان والد حيدر (إبراهيم بك) يتعاون مع الفرنسيني ضد الثوارـ
ْ
وحدت الصداقة ابن البك (حيدر) وابن الفالح (عيل) منذ طفولتهام ،إىل أن أفضت هبام السبيل
قرص املطر ـ وقد ّ
إىل الكلية العسكرية قرابة منتصف القرن املايض ،حيث مل يفهم اآلخرون رشود حيدر املثقف احلامل .ومل يكن
حليدر ،بمثل هذا التكوين ،أن يتابع مشوار الضابط ،لذلك سيستقيل يف  1971 / 3 / 10ـ هل من إشارة هنا
إىل تاريخ انتخاب الرئيس الراحل حافظ األسد يف املرة األوىل ،بينام كان الناس مشغولني عن كل يشء بقادة
احلكم اجلديد؟ وبحسب الرواية ،كان طبيعي ًا أن يأيت بعد ذلك ما يزرع اخلوف القديم ذاته يف نفوس الناس،
حيث اندلعت حرائق وشقاقات واغتياالت مجاعية وتصفيات جسدية ومحالت اعتقال وحصار مدن وقصف
أحياء آهلة بالسكان .وبدا أن النعرات الطائفية واملذهبية والعشائرية تستفيق من سباهتا ،وتتسلل رويدً ا إىل
وكم األفواه إىل جانب اخلشية العميقة من يوم الغد الغامض .وليس خيفى أن اإلشارة
مظاهر الفقر واحلاجةُّ ،
الروائية ترتكّ ز هنا عىل ما شهدت سورية من الرصاع الدموي بني اإلخوان املسلمني والسلطة ،منذ ثالثة عقود.
ويف رواية سمر يزبك هلا مرايا( ((1يتجدد التعبري الروائي عن الطائفية ،حيث يلح عىل املرء أن يستحرض من رواية
صلصال لعبتي املرايا والتقمص ،كام تتناظر الروايتان بمقام حيدر يف األوىل وسعيد يف الثانية بعد انسحاهبام
ّ
من احلياة العسكرية الدمشقيةٌّ ،
يتشظى يف
كل إىل معتزله .وأكرب من ذلك هو تناظر الزمن الروائي :يوم واحد
حيوات الشخصيات ويف التاريخ ،وبالتايل يكون اسرتجاع املايض القريب والبعيد هو عامد البناء .ومثلام تعثر
رهام يف صلصال عىل أوراق أبيها حيدر ،تعثر ليىل عىل أوراق جدها يف هلا مرايا .والروايتان حتاوالن التأريخ

 7الطبعة األوىل (دمشق :وزارة الثقافة.)2003 ،
حراس اهلواء (بريوت :رياض الريس للنرش والكتب ،)2009 ،ص .52
 8روزا ياسني حسنّ ،
 9الطبعة األوىل (بريوت :دار الكنوز األدبية.)2005 ،
 10الطبعة األوىل (بريوت :دار اآلداب.)2011 ،

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
جماليات الرواية في سورية وشواغلها

117

روائيا ،كام حتفران يف املؤسسة العسكرية .غري أن األهم يف شأن سعيد هو عالقته بالرئيس الراحل
للعلويني
ً
وزيرا للدفاع يف ستينيات القرن املايض ،كان سعيد مقرب ًا إليه ،عىل الرغم ّمما
حافظ األسد .فمنذ كان الرئيس ً
ِ
وتصور الرواية كيف ُوض َع سعيد يف
يربطه بمنافيس الوزير/الرئيس ممن ُعرفوا بجامعة الراحل صالح جديد.
ّ
اإلقامة اجلربية بعد االنقالب/احلركة التصحيحية  ،1970ثم كيف صار من أخلص رجال األسد .وبمنظار
عوض مجاعته هبذا الرجل الذي أعاد إليها وجودها ،وما من
سعيد الطائفي ،ترسم الرواية صورة الرئيس ،فاهلل ّ
أحد يستطيع قراءة أفكار الرئيس الدمث الغامض الذي يمتلك عدة أدمغة ...حتى إذا أحيل سعيد عىل التقاعد
انطوى يف قلعته/بيته الريفي إىل أن يتوىف الرئيس ،فقرر أن يعود إىل دمشق.

يف رواية سوسن مجيل حسن ألف ليلة يف ليلة يشتبك التاريخ الشخيص للصيدالنية ديمة ،منذ ستينيات القرن
املايض حتى مطلع هذا القرن ،بالتاريخ غري الشخيص الذي جاء يف هيئة برقيات ،لعل أبرزها ما يتعلق منها
بحرب  ،1967حني أقامت ديمة يف دمشق ،وما كانت تعرف انتام ًء إال إىل العروبة بفضل الرتبية املنزلية .لكنها
تعرضت للسخرية ،إلرصارها عىل أهنا عربية ،ونقرأ:
سئلت يف مدرستها الدمشقية إن كانت علوية ،بعدما ّ
يسمون بأسامء
«مل أكن أعرف ما معنى أن يكون الفرد علو ًيا ،وال حتى أن يكون اآلخرون الذين ليسوا مثلناّ ،
أخرى .كنت أستغرب توصيات أمي عندما بدأنا بالذهاب إىل املدرسة ،بتحذيرنا من دخول بيوت رفيقاتنا
ونحن عائدات من املدرسة»( .((1وال تنسى ديمة أن اجلارة الشديدة التحفظ ،واملفرطة يف التسرت بحجاهبا،
سنية ،لك ّنها بالغة الطيبة .وتيل هذه الربقية أخرى عن سبعينيات القرن املايض ،حني ّ
أهل العنف األعمى ،وما
ّ
آل إليه الشعب جراء القمع ،يف االستالب السافر واملوارب -كام (ختطب) ديمة -حيث كفر فريق ،ودخل فريق
يف دوامة العبث ،وحلق فريق برساب النظريات الغربية ،بينام اندفع آخرون يشرتون احلارض والغد واآلخرة
متجسدً ا بسلطة تنتمي إىل طائفة مل يستثنوا أحدً ا من أبنائها ،فبات رصاعهم
بجهادهم ضد الطغيان الذي رأوه
ّ
معها وحدها.
 -المسيحية

كثرية هي اإلشارات الروائية إىل املسيحية ،من بني عنارص الطائفية ،وحسبي هنا أن أذكّ ر برواية حنا مينه الثلج
غالبا
يأيت من النافذة .1969 ،ومن الالفت أن الروايات السورية التي ُعنيت باحلرب األهلية اللبنانية ،اختارت ً
املعوق الطائفي .ومن
أن يكون العاشقان
توج ذلك باالنتصار عىل ّ
مسيحيا ومسلمة أو مسلماً ومسيحية ،وأن ُي ّ
ً
املمر ،1977 ،ورواية أمحد يوسف
أمثلة ذلك رواية قمر كيالين بستان الكرز ،1977 ،ورواية ياسني رفاعية ّ
(((1
داود فردوس اجلنون .1996 ،وبالعودة إىل الفضاء السوري ،تبدو رواية هيفاء بيطار امرأة من طابقني التعبري
األوىف واألهبى ،وهي التي ُبنيت من سريتني :سرية الكاتبة نازك وسرية خمطوطتها الروائية .ويف السرية األوىل
يوحد احلب روح ًا وجسد ًا نازك املسيحية وصفوان املسلم .لكن املؤسسة الدينية تفصم هذا التوحيد ،من دون
ّ
أن تقدر عىل تبكيت نقمة نازك عىل ما يف تربيتها من آثار تلك املؤسسة.
أخريا إىل الطائفية يف بعض روايايت ،بقدر أو آخر .ففي رباعية مدارات الرشق( ،((1حرض
ربام كان يل أن أشري
ً
اليهود كواحد من عنارص الفسيفساء االجتامعية ،ابتدا ًء من عرشينيات القرن املايض إىل مطلع مخسينياته ،عرب
 11الطبعة األوىل (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2010 ،ص .73
 12الطبعة األوىل (الالذقية :مكتبة باملريا.)1999 ،
 13يف أربعة أجزاء ،الطبعة الثالثة (دمشق :وزارة الثقافة.)2011 ،

118

العدد 2
خريف 2012

ً
وصـوال إىل هتريب اليهود
شخصيات إسرت وتفاحـة وسارة ومزراحي والعالقـات اإلنسانيـة واالقتصاديـة،
السوريني من القامشيل إىل إرسائيل .ويف رواية َد َر ُج الليل َد َر ُج النهار( ((1حرضت اإليزيدية (اليزيدية) عرب
شخصية ونسة ،من احلسكة وريفها إىل اللش قرب املوصل وإىل املهجر اإليزيدي يف هانوفر ،أكان ذلك
يف األمس البعيد أو يف احلارض الذي شهد سقوط بغداد؛ يف احلب أو يف حرية االعتقاد .وإذا كان احلضور
الطائفي يف هذه الرواية ويف مدارات الرشق قد تعينّ باليهود والدروز والعلويني ،فقد جرت رواية أطياف
(((1
طلبا ملراحٍ أكرب للتخييل ،وليس للتقية ،أو عىل األقل
العـرش جمرى أغلب الروايات املامثلة يف الالتعينيً ،
ليس للتقية وحدها.
روائيا
• الديكتاتورية
ً

الروايات التي جعلت الديكتاتورية وكدها .وهو ما سبق أن بذرت بذوره روايات ش ّتى
تواترت يف العقد املايض
ُ
هلاين الراهب (ألف ليلة وليلتان ،)1977 ،وحيدر حيدر (وليمة ألعشاب البحر ،)1984 ،وأمحد يوسف داود
(فردوس اجلنون ،)1996 ،وكاتب هذه السطور (الشقائق ،1993 ،وهي اجلزء الرابع من مدارات الرشق).
من املهم أن أبينّ أن التعبري الروائي عن الديكتاتورية يف سورية ال يحُ ّد بالديكتاتور ،بل ينفتح عىل الديكتاتورية،
وحيفر فيها ،كنظام اجتامعي اقتصادي ،وكانتهاك حلقوق اإلنسان ،وكقمع سيايس وثقايف ،وكمؤسسات حزبية
ودينية واجتامعية ،وبخاصة كمؤسسات عسكرية وأمنية ،وكرصاعات وحروب كان تعبريها األفدح يف ما
عاشته سورية يف هناية سبعينيات القرن املايض ومطلع ثامنينياته ،من رصاع دا ٍم بني السلطة واإلسالم السيايس،
روائيا امتد منذ
وهو ما استأثر بالنصيب األوىف من «روايات الديكتاتورية» ،لكن بعد ما كاد أن يكون صم ًتا
ً
أن حسمت السلطة الرصاع ملصلحتها حتى هناية القرن املايض ،أي قرابة العقدين .وللمرء هنا أن يالحظ أن
الروايات أخذت تتواتر بجرأة أكرب فأكرب عىل املحرم السيايس ،أي عىل الديكتاتورية باملعنى السابق ،عىل الرغم
من اهليمنة ْ
املطبقة ،وقد كان ذلك ك ّله بدرجة أدنى فأدنى من اإليذاء ،كمنع نرش الرواية يف سورية ،أو منع
صاحبها من السفر ،أو منع تداوهلا إذا ما نُرشت ،يف اخلارج .وقد جاء ترتيب الرواية املعنية يف ما ييل بحسب
تاريخ صدروهاُ ،ص ُعدً ا.
 -فيصل خرتش :موجز تاريخ الباشا الصغير

(((1

حتاول هذه الرواية تنضيد العقود السورية املرتامية بني ثالثينيات القرن العرشين وثامنينياته ،عرب شخصيتها
املحورية الباشا الذي سيتسمى بعثامن العثامين ،ليكون الصورة الفنية التي رسمتها الرواية لرأس اهلرم السوري،
يف ما كان الزمن الراهن للراوية هو ثامنينيات القرن املايض ،باعتباره زمن صدور الرواية .يف هذا املآل تلتهب
املخيلة بالواقعي ،بينام العالمات الصارخة لعقود احلكم البعثي تتقد :دفن النفايات النووية يف البالد؛ جتارة
السالح بني بريوت الرشقية وبريوت الغربية يف احلرب األهلية اللبنانية؛ صناعة الدواء الذي يشفي أمراض
الناس مجيع ًا ،مضا ًفا إليه مواد لتعليم االستكانة ولتحبيب الباشا إىل الشعب ،كتابة تاريخ الباشا وأرسته
ً
وتسيده العرب.
وصوال إىل اعتامر الباشا طاقية اإلخفاء يف اخلتام،
وتدريس هذا التاريخ...
ّ
 14الطبعة الثانية (الالذقية :دار احلوار.)2012 ،
 15الطبعة األوىل (القاهرة :دار رشقيات.)1995 ،
 16فيصل خرتش ،موجز تاريخ الباشا الصغري (بريوت :رياض الريس.)1991 ،
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تلح هذه الرواية بتجريبيتها عىل هتك املحرمات الفردية واالجتامعية ،الفنية والسياسية ،كأنام جين جنوهنا
حفرا يف التاريخ ،وشهادة عىل راهنها .وربام يكفي أن يرضب املرء
باالطراد مع اجلنون العاصف بمرجعيتهاً ،
ً
بفرامة اللحم التي يتخيل الباشا أهنا تفرم خصومه ،حتى ينهض معمل «املرتديال» احللبية عىل
مثال لذلك ّ

اللحم اآلدمي.

 -علي عبد اهلل سعيد :اختبار الحواس

تنوء هذه الرواية بالصخب احلداثي ،وأقله افتتاحية الرواية« :حني تتأهب ملتابعة هذا اخلطاب املبني عىل الوهم
القائم عىل الوقائع ،عليك أن تصطحب معك الضامئر كافة ،كي تد ّلك عىل املداخل الرسية الواقعية واملخارج
روائيا يصري فيه الدكتور
الومهية هلذه اللعبة أو اللغة»( .((1تشيد الرواية من مستشفى الدكتور موريس وط ًنا
ً
ُ
قلبوه
ً
ديكتاتورا ،ستبلغ به الديكتاتورية املتوحشة أن يأمر« :أهيا احلراس املالعني األوفياء :أطبخوا يل مساعديّ .
(((1
حتى حيمر مع الثوم والبصل والنبيذ الفرنيس األبيض ..سأتعشاه اليوم»  .وقد ينبثق السؤال هنا عن التناص
نصيبا ،ألن ما يفصل
أو التالص أو توارد اخلواطر أو وقع احلافر عىل احلافر .لكني ال أحسب أن لذلك من اجلد ً
أشهرا فقط ،بحسب سجالت النارش.
بني تاريخ نرش الروايتني ،وعن النارش نفسه ،هو سنة ،وربام كان ذلك
ً
واألهم ما يف هذا التخييل من داللة صارخة عىل هول وطأة االستبداد عىل البرش وعىل اإلبداع.
 -خليل الرز :سمك إرلندي

(((1

جتعل هذه الرواية وكدها يف ما شهدته حلب عام  1980من رصاع بني اإلخوان املسلمني والسلطة ،وذلك عرب
سرية قدري الباشا ،الشاعر الذي يسخر من مجهوره من الثوريني ومن الثوريات الشابات املنزلقات من ُأرس غنية
وفقرية ،ومثلهن الطابور الطويل الرقيق من العوانس واملط ّلقات واألرامل يف زهوهتن ،واملتزوجات املتحرسات
عىل احلب .بعد اعتقاله حي ًنا ،خيرج قدري إىل حلب أخرى من احلرائق والدخان والشوارع الفارغة ،حيث
أنقذته وصديقته إيامن ،تنورتهُ ا القصرية بام يكفي لتمنع العسكري من ضغط الزناد .ويف اآلن نفسه ،ال يستعدي
َ
اإلخوان املسلمني .وتتواصل سخرية رواية سمك إرلندي لتبلغ شأوها مع شخصية سعد
ِقصرَ ُ التنورة املعتدل
البرصي وهو يرسد حياته يف فصل خاص ،منذ نشأته يف البرصة إىل مقامه يف الرقة ،معلن ًا انتسابه إىل «أم كلثوم»،
حد يورطه بتوسيعها ُليقتل،
فهو عندما يكون «أم كلثوم» ال يدافع عن حدودها فيقتل ،ألهنا بال حدود .وال ّ
حتدها!
فالكويت عىل األقل ال ّ
 -خالد خليفة :مديح الكراهية

(((2

حتاول رواية خالد خليفة مديح الكراهية أن تقول كل ما مل ُي َقل ،وكل ما ينبغي أن يقال يف الرصاع الذي فتك
باجلسد السوري بعدما كان ما كان يف هناية سبعينيات القرن املايض ومطلع ثامنينياته .وقد جعل الكاتب حلب
بؤرة الرواية ،لكن الفضاء ترامى ً
أيضا إىل محاة وتدمر والريف العلوي .وقد تق ّنع الكاتب بقناع الراوية/الساردة
العليمة بكل أمر .تتناسل يف مديح الكراهية القصص ،وإن ظ ّلت الراوية حتفر يف الرواية ،منذ عهدها باملدرسة
17
18
19
20

عيل عبد اهلل سعيد ،اختبار احلواس (بريوت :رياض الريس  ،)1992ص .9
سعيد ،ص .253
الطبعة األوىل (دمشق :دار الينابيع.)2004 ،
الطبعة األوىل (دمشق :أميسا للنرش والتوزيع.)2006 ،
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وكراهية زميالهتا املنتسبات إىل حزب البعث (قصة الفتاة التي ترتدي بزة املغاوير مع ضابط رسايا املوت ،أي
رسايا الدفاع الشهرية ،كمثال من كثري ،إىل كبتها أحالمها اجلنسية ،إىل الكتب الصفراء وروائح التحريم التي
تالحقها ،إىل انتظامها يف مجاعة اإلخوان املسلمني).
تسمي الرواية طائفة بعينها يف سورية ،لكن اإلشارة إىل الطائفة العلوية (الطائفة العدوة احلاكمة األقلية) ال
ال ّ
ختفى عىل أحد ،أو إىل الطائفة السنية (األكثرية األقرب إىل رسول اهلل) .ولسوف تدرك الراوية عقم الكراهية
الطائفية بخاصة ،والكراهية بعامة ،ولكن بعد أن يدركها االعتقال أعوا ًما مع رفيقاهتا من مجاعة اإلخوان
املسلمني ومن اليساريات واجلنائيات .وقد شغلت مثل هذه التجربة يف املعتقالت السورية رواية الرشنقة،
 ،1999حلسيبة عبد الرمحن ،املعتقلة سابقًا ،كام شغلت روايتي سمر الليايل.2000 ،

إن العنف الروائي املتمثّل يف سلطة الراوية قد أورث الرواية ،لألسف ،العجز عن اإلقناع يف مواطن كثرية ،مهام
يكن أمر حرارة ،أو مرارة ،وثائقية الرواية أو تارخييتها أو وقائعيتها .ولئن كان طول اجلملة وتراكب أوصاهلا
ضاعفا من مشقة هذا النهج الرسدي ،فقد كانت نجاة الرواية يف املشهديات الكثرية املتألقة ،حيث تتبدى
إفادة الكاتب القصوى من كتابة السيناريو التي اشتهر هبا .وباختصار ،تبدو رواية رائحة الكراهية معمعة من
التحوالت لعرشات الشخصيات يف معمعة من احلوادث .وقد توسلت الرواية إيقاع الكراهية وإيقاع الرائحة،
ليكون هلا نظامها.
 -منذر بدر حلوم :سقط األزرق من السماء

(((2

السريي
تشهر هذه الرواية ،منذ البداية ،دفرت مذكرات بطلها درويش ،حيث يرتسم القمع كاهلواء .وباشتباك ّ
بالروائي ،وبفعل الفن التشكييل واملرسحي يف الرواية ،جيعل جالء العسف من هذه الرواية رواي َة رعب بامتياز،
تضيق بأسامء من اختفوا أو اع ُتقلوا أو ُقتلوا ،حيث يرتامى العسف عرب السنني ،ومن موسكو -حيث يدرس
درويش -إىل دمشق وقرية عيون الغار ،واألهم إىل محاة وحلب .ومن حيوات بعض الشخصيات من العسكر أو
من املهربني أو من املعارضني ،يصري للرواية حشدها من ضحايا العسف ومن اجلالدين واالنتهازيني ،وأغلبهم
بصيغة النكرات الروائية ،أي عرشات الشخصيات الثانوية أو العابرة التي ختاطب رضبات الريشة.
 -أحمد عمر ،خالف المقصود

(((2

من الفضاء السوري الكردي ،الزاوية الشاملية الرشقية املتامخة للعراق وتركيا ،يتحدد فضاء هذه الرواية بقرية
داموكا .ويستعيد أمحد عمر من الطفولة ،وبخاصة ما سيكون لعبة الرواية الكربى :الفيلم السينامئي .وعرب ذلك
تقدم الرواية هجائية فنية بامتياز لزمن حزب البعث احلاكم يف سورية ،وال تنجو كردية الكاتب من اهلجاء .أما
وسيلة اهلجاء فهي السخرية ،إنْ يف بناء الشخصية أو يف السياسة ،ومنه حتوير الشعارات ليصري شعار حزب
البعث «أمة عربية واحدة ذات مواضيع إنشاء خالدة» ،وليصري «الدين هلل واخلوف للجميع» ،أو «الدين هلل
والفقر للجميع» ،وكذلك هي مبتدعات الكاتب :استورد احلزب النظام الرباعمي ،أي الطالئعي ،والسوط
التحريري الذي حيرر امل ّتهم ،وبساط الريح االشرتاكي ،واحلزب املتقوقع عىل عروبته كتقوقع معظم األكراد
عىل كرديتهم.
 21الطبعة األوىل (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش.)2008 ،
 22الطبعة األوىل (بريوت :دار هريو.)2008 ،
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 -ابتسام تريسي :عين الشمس

(((2

بحرائق املدينة ،الالذقية ،والبحث عن عني احلبيب «شمس» ،وبتفتيش مالبس الساردة بحثًا عن السالح ،تبدأ
هذه الرواية ،ثم تنتظم يف فصول ستقدم سرية راويتها «نسمة» ،حيث رسعان ما تبدو مالمح األوتوبيوغرافية.
وقد جعلت الراوية وكدها املرحلة اجلامعية احللبية ،ومرحلة اهلجرة إىل السويد .يف األوىل ،وعىل إيقاع الرصاص
واالنفجارات ،ابتليت نسمة بالعشق الذي ينطفئ أواره .وهنا حيرض عهد نسمة بالدراسة اجلامعية يف حلب
عندما كان يدميها الرصاع بني السلطة واإلخوان املسلمني .ويف املرحلة السويدية سيجمع املنفى بني نسمة
سجن تدمر الشهري الشلل .وبعد زواج قصري يفرتق الزوجان ،وتؤوب
وسجني سيايس سوري سابق ،أورثه
ُ
املروعة التي عاشتها ،مثلها مثل سورية خالل العقود املتتالية من القرن العرشين ،والتي
نسمة جم ّللة باملآيس ّ
رسيعا منذ ما قبل االستقالل حتى الوحدة السورية–املرصية ،إىل أن حيكم حزب البعث البالد،
ستطوهيا الرواية
ً
فتهدئ الرواية من رسعتها كي تتقرى عرشات السنني من ذلك احلكم ،واملوبوءة بالقمع والفساد.
ّ
 -ماجد رشيد العويد ،الغلس

(((2

تلعب هذه الرواية لعبة أسطرة احلاكم الذي بات كالتميمة أو التعويذة .فبعد عقود من السبات ،آمن الناس أن
املسبوت (العم محود) سيظل حيكم من داخل غيبوبته .وقد بلغ األمر أنه يكفي املرء أن يتذكر الديكتاتور حتى
فخورا بخياره األمثل :املسبوت صاحب
يربأ من أي مرض أو عيب ،ويمتلئ باملرح والسعادة ،و ُيقبل عىل احلياة
ً
العقيدة النقية .وكام كان احلجاج أمثولة للديكتاتور يف رواية هاين الراهب رسمت خط ًا يف الرمال ،هو كذلك يف
الغلس ،كام ستكون السخرية اجلارحة رافعة كربى للرواية ،وبخاصة حني تتوجه إىل «العقائدية» الشهرية وما
تفرع منها من اجليش العقائدي واحلزب العقائدي ،يف الستينيات السورية والعراقية من القرن املايض.
وباإلشارة إىل هزيمة  ،1967جيلو السارد أن النظام العقائدي السوري الذي أحكم احلديد عىل الرقاب ،مل
يسقط ،وأن «العقيدة النقية» يف زهوها وجمدها تطل من أعىل جبل قاسيون عىل املدينة .أما يف عام ،1973
فقد استعاد جيش العقيدة النقية شي ًئا من الكرامة الوطنية .وهنا أيض ًا ليس اًّ
مهم أن خترس بعض األرض ،بقدر
ما تكمن األمهية يف انتزاع زمام املبادرة يف احلفاظ عىل هيكلية النظام الوطنية .وال تنسى الرواية لبنان ،فجيش
العقيدة النقية تدرب عىل محاية العروبة ،ودخل إىل لبنان ليقتلع من اجلذور بذرة الطائفة التي تريد اإلطاحة
بلسان الوليد والرشيد!
 -غالية قباني :أسرار وأكاذيب

(((2

جتلو هذه الرواية من السرية السياسية السورية ،عرب سرية إلفة الشامع ،ما جتلو من األرسار التي ّ
شكلت ُع َقد
ً
واستفحاال حتى عشية انفجار االحتجاجات
عتوا
ومصائب العقود األخرية من القرن العرشين ،ومل تزدد إال ًّ
الشعبية املتواصلة يف سورية منذ منتصف آذار/مارس  .2011ترى الراوية انتصار أن أمها إلفة الشامع رشيكة
أوىل يف قتل احلقيقة ودفنها ،فهي عشيقة اللواء املرحوم برتبة زوجة رسية ،وقد وجدت نفسها متورطة بالفضح
تصديا هلا .وهذه
بعد مرصع اللواء ،فأبرزت عقد الزواج العريف .لكن زوجة الراحل األوىل ،وابنه العرشيني ّ
 23الطبعة األوىل (بريوت :الدار العربية للعلوم ،نارشون .)2010
 24الطبعة األوىل (بريوت :الدار العربية للعلوم ،ط.)2010 ،1
 25الطبعة األوىل (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش.)2011 ،
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الزوجة الرشعية من عائلة ينتمي عدد من أفرادها إىل «اجليش واحلزب» ،وابنها عنرص شاب صاعد ،يف وقت
تسمه الرواية) يتسول العنارص الشابة .لذلك خرست
كان فيه حزبه (أي حزب البعث العريب االشرتاكي الذي مل ّ
عضوا يف جملس الشعب ،املعركة .وسوف تنتهي حياهتا بالتحجب واحلج ،وبال وجاهة
إلفة الشامع التي صارت
ً
وال قوة ،ولكن بعدما ينتهي زوجها العميد رسالن رش هناية ،فيعود إىل القرية التي تعاىل عليها ،مثلام عاد أبطال
روايات الوباء هلاين الراهب ،وفردوس اجلنون ألمحد يوسف داود ،وهلا مرايا لسمر يزبك .وكان هذا العميد
ً
منتحرا أو
خطوطا مع جهات خارجية ليبيع معلومات ّقيمة ،وربام كان قد أخذ يعمل حلسابه ،فسقط
قد فتح
ً
ً
ُ
مقتوال ،وعاد جثة إىل أبنائه الذين أورث بعضهم الفساد والسطوة ،بينام طلب إىل عضو جملس الشعب أن
تنسى املجلس .وليس ذلك إلاّ نزر هينّ من الغمر األفدح ّمما هت ُتك رواية غالية قباين من أرسار احلياة السورية
وأكاذيبها ،وهو ما يتدفّق فور تشغيل املفتاح الفني الذهبي هلذه لرواية ،أي البوح أمام الكامريا.
• تقاسيم على السيرة الروائية المجتمعية

ليس للتعبري الروائي عن الطائفية أو عن الديكتاتورية من النقاء إال قدر؛ فعنارص السرية املجتمعية مشتبكة،
يرتجع يف الواحدة
وإن غلب واحد منها أو أكثر عىل رواية بعينها .ولذلك أتابع النظر يف روايات أخرى ،قد ّ
منها صدى ما للطائفية و/أو الديكتاتورية ،لكن الفعل يكون لعنرص آخر أو أكثر .فهذه هي رواية سمر يزبك
رائحة القرفة( ((2ترمح بالفتاة عليا من حي عشوائي لتكون خادمة للست حنان يف املدينة .وكذا ترمح الرواية
باخلادمة لتكون معشوقة ،وبسيدهتا لتكون عاشقتها .وبالطبع ،لن يستقيم هذا األود طوي ً
ال ،ال يف اجلسد
وال يف الروح ،أي وال يف املجتمع .وهذه ً
أيضا رواية خليل صويلح زهور وسارة وناريامن( ((2حتفر يف جمتمع
العشوائيات الغارق يف الفقر والقذارة والفوىض .وباحلفر جاءت الرواية رضبات مرشط من اهلجاء العميم،
وبخاصة للمثقفني .ومن قبل ،كان خليل صويلح يف روايته دع عنك لومي( ((2قد أمعن يف التعرية االجتامعية،
ليبلغ األقىص يف تصوير انكسارات الروح واهنيار القيم ،وهو يسلق بالسخرية السلطة واملعارضة وربيع دمشق
سيام املثقفني.
الشهري ،وال ّ
ً
واشتباكا .ففي روايته امرأة قرب التمثال حيفر يف
مع حسن صقر تزداد التقاسيم عىل السرية االجتامعية عد ًدا
القاع االجتامعي كام حيفر يف قاع التاريخ ،فإذا برسجون األكادي ينتصب يف متثال ،ال ليشهد عىل الشام ،بل
ليحياها وقد باتت «مئة شام ،وألف شام ،وليس شا ًما واحدة .تستطيع أن تقول بأن لكل واحد شامه اخلاصة
به ،ولكن أنا أوجز هذه الشامات كلها يف شامني :شام ميتة تسيح فيها األموال حتت األضواء الباهرة ،وشام
حية حيارب فيها الناس اإلمالق بالغوص إىل أعامق اللذة ،وارتكاب ما ُيدعى بلغة املوتى الفواحش ،وحيث إن
الشام ال روح هلا تستطيع أن تقول إن هذه األخرية املسلوخة من جهنم ،إنام هي جسد الشام»( .((2أما يف روايته
وردة الشامل ،فيتوسل حسن صقر للتعرية االجتامعية الرصاع بني آل زيدان وآل بركات ،واملرأة احلديدية عبلة
زيدان ،والضابط واملعلم ليهجو احلزب احلاكم واملؤسسة العسكرية ،فريسل ،عىل سبيل املثال ،هذه السخرية:
26
27
28
29

الطبعة األوىل (بريوت :دار اآلداب.)2008 ،
الطبعة األوىل (بريوت :دار اآلداب.)2008 ،
الطبعة األوىل (بريوت :دار اآلداب.)2006 ،
حسن صقر ،امرأة قرب التمثال (دمشق :دار احلصاد ،)2003 ،ص .157
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«هذا هو شعبنا ،عاطفي وحمب ،والبد بعد أن نقيم ً
مزدوجا للقاتل واملقتول ً
دليال عىل وحدة الشعب
متثاال
ً
حرصا،
واحلاكم ،وأن ننظم استفتاء حول قمصان رئيس الوزراء .فإذا كانت األكثرية تريد القمصان البيض
ً
فالبد أن نلحظ ذلك يف مواد الدستور احرتا ًما لرأي األكثرية»(.((3

ولنتابع هذه التقاسيم:
ْ

 -سوسن جميل حسن :النباشون

(((3

خترج سوسن مجيل حسن يف روايتها النباشون عن الغالب يف احلفريات الروائية العربية ،إذ توقف روايتها
عىل القاع االجتامعي السوري ،كام هو يف مدينة الالذقية ،حيث تتدافر أحياء السكنتوري والغراف والرمل
الفلسطيني وعني التمرة وبستان احلميني ،وهي األحياء التي جلجلت فيها املظاهرات والرصاص مرار ًا خالل
 2011ـ  ،2012ويرابط عىل مداخلها اجلنود واملتاريس.
من هذا اهلامش ،من هذا السوار العشوائي غالب ًا ،اختارت النباشون السكنتوري فضا ًء هلا ،ويف هذا احلي الذي
يتشكل باستمرار ،ترسم الرواية لبرشه صور ًا جارحة.

وقد أقامت منهم منج ًام لشخصياهتا ،ابتدا ًء بجمعة األعرج الذي جاء إىل العامل بمؤخرته ،وليس برأسه ،ونشأ
يسعى خلف أبيه يف نبش الزبالة ،وتابع الطريق مع محاره األعرج مثله ،فكأنام يؤديان رقصتهام اخلاصة.
مع كل من شخصيات الرواية يتعرى شطر من الالذقية ،وبخاصة مع مجيلة التي تعلق هبا مجعة وتعلقت به منذ
الصبا ،لكن البؤس فرق بينهام ،وتناءى باحللم حتى صار كابوس ًا.

تؤرخ الرواية انتهاك دالل ومجعة للرشعية يف  ،2008/9/24وبذا يقرتب الزمن الروائي من الزلزلة السورية
مطلع  .2011ولعل املرء ال يبالغ إن قرأ االنفجار املحتوم لذلك القاع الذي رسمته الرواية .إنه عامل الزبالة
الذي ال يقوم فقط يف اهلامش (السكنتوري) ،بل يف قلب املدينة :الالذقية ،أي يف قلب سورية.
 -هيفاء بيطار :امرأة من هذا العصر

(((3

وروحا ،يف تأنيث الرواية .وهو
تعزز هيفاء بيطار ،رواية بعد رواية ،رهاهنا عىل الشخصية الروائية ،جسدً ا
ً
الرهان الذي ال يوفّر املؤسسة الدينية أو الزوجية أو الثقافية أو أي ْ
تعوق حرية اإلنسان ،وبخاصة
مأسسة ّ
األنثى .فمن أبواب مواربة إىل أفراح صغرية ..أفراح أخرية ،ومن نرس بجناح واحد إىل يوميات مط ّلقة إىل امرأة
غالبا كام يف الرواية ،من دون أن
من طابقني ...تواصل الكاتبة السبيل الذي اختارت منذ البداية ـ ويف القصة ً
ِ
وحماذر ًة الرائج :الثأرية النسوية من الذكورة .ولعل ذلك ك ّله يبلغ ذروة جديدة يف
تعشى بالربيق احلداثي،
روايتها امرأة من هذا العرص التي ترمينا منذ سطورها األوىل يف مواجهة بطلتها املهندسة مريم لع ّلتها :رسطان
يف الثدي .إهنا امرأة أخرى ـ ٍ
تصدع األنوثة والذكورة بأسئلة
حتد آخر من نساء ـ حتديات روايات هيفاء بيطارُّ ،
اجلسد واجلنس واحلب واألمومة ْ
واملأسسة .وعىل الرغم من اخليار األخري امللتبس بالنكوص أو التصوف ،فإن
إشارة الرواية إىل أفق إنساين أرحب وأزهى تظل أقوى.
 30حسن صقر ،وردة الشامل (دمشق :وزارة الثقافة ،)2008 ،ص .81
 31الطبعة األوىل (بريوت :دار اآلداب.)2012 ،
 32الطبعة األوىل (بريوت :دار الساقي.)2004 ،
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السراج :على صدري
 منهل ّلو ُو ِص َف ْت رواية منهل الرساج عىل صدري برواية املكان ،لقصرّ عنها الوصف ،عىل الرغم من أن الوصف يبدو
ً
تفصيال ،فام ترويه نجال يف هذه الرواية ،عن نفسها وعن اآلخرين ،ينجبل بام ترويه عن مدينتها محاة،
مفص ًال هلا
ّ
وتصري محاة كإجاصة مقضومة ـ هي نجال املسكونة بعقدة صدرها الكبري .وقد يسرّ العمل يف اآلثار لنجال أن
حتيي رميم املدينة التي دمرها الرصاع بني السلطة واإلخوان املسلمني عام  .1982ترسد صاحبة الصدر الكبري
التي يعزف عنها العرسان ،املعلومات التارخيية برباعة .وبالرباعة نفسها ترسد يومياهتا ،وقصة جدهتا ،وأمها،
وصديقتها لينا ،وحبيبها ظافر ،وخليل النحات املرمم املسكون بعشتار احلموية ،وباقي الفنانني الذين جتمعهم
مراسم حي الطوافرة ..وعرب هذا الرسد تصوغ نجال شخصيات الرواية برهافة ،مثلام تصوغ مدينة محاة.
(((3

 -غازي العلي :سموات الوحشة

(((3

حمرم منذ حكم حزب البعث يف البلدين قبل مخسة عقود،
إذا كان اللقاء السوري-العراقي يبدو ًّ
حمرما أو شبه ّ
فروا من
فإن ذلك ظل ينتظر تعبريه الروائي ،حتى جاءت هذه الرواية التي أقبلت عىل طوفان العراقيني الذين ّ
العراق بعد حرب  ،2003وناهزوا املليون ونصف املليون ،وجلأوا إىل سورية ،وبخاصة دمشق ،وباألخص
منها ذلك احلي الطريف «جرمانا» الذي ّ
شكل الشطر األكرب من فضاء رواية سموات الوحشة ،حيث تقيم الفنانة
التشكيلية العراقية رحاب التي تبدأ الرواية هبا كعاهرة يصادفها الصحايف السوري خالد عرب ،فيتحابان ،بينام
يعشقها الفنان التشكييل جهاد .وقد رسم جهاد لرحاب لوحة تروم أن حتييها يف حجاب ألوانه ،وبغري ما ُعرف
عنه من حبه لأللوان الصارخة .وإذا كانت رحاب سرتسم يف مرسم جهاد ،فهي لن تبادله العشق ،كام سيتبدد ما
بينها وبني خالد ،لكأن الرواية تشري إىل استحالة هذا احلب العراقي–السوري.
 -مها حسن :بنات البراري

فتخص كل لون بفصل ،فإذا بجامع ذلك يستقيم سري ًة للرعب االجتامعي
من األلوان تنسج هذه الرواية لعبتها،
ّ
الذي تعيشه األنثى .وأول ذلك هو حكاية سلطانة الشابة التي حتمل خارج الرشعية االجتامعية ،فيكون نصيبها
املألوف :القتل .وقد بدأت الرواية بام وصفته بـ «مشهد بالغ الغرابة» يظهر فيه جسد مفصول الرأس (سلطانة)،
بينام يتدىل من بني الساقني رأس آخر .ولسوف يصري إثر ذلك كل يشء أمحر .ثم ييل فصل األصفر ،وفيه نقرأ:
«مجيع شخوص هذه الرواية يشعرون باخلوف .اخلوف الذي يمتقع بسببه لون الوجه ،هيرب منه الدم األمحر...
يتحول لون الوجه إىل ما يشبه الشبح ...اخلوف الذي يطيرّ الدم ،جيمده ،يلونه ربام ،فيتحول إىل أصفر»(.((3

تسمها الرواية ،بل جعلت عالمتها
من حكاية رحيانة التي تالقي مصري سلطانة إىل حكاية بنت سلطانة التي مل ّ
ً
وصوال إىل األسود الذي ستقطع
هذه النجامت الثالث (***) ،إىل بقية احلكايات ،تتواىل الفصول/األلوان،
فيه الكاتبة الرسد لتتحدث عن نشاطها ضد جرائم الرشف .أما ختام الرواية فيأيت يف أخرض /فصل مل حيدث
احللم
بعدُ  ،متخيل ومأمول ،وتتخلله مقتطفات بديعة من شعر الشاعر املرصي عامد فؤاد ،كام ينسج الفصل
َ
بنهاية الدم  /بنهاية اللون األمحر ،بعد أن تكون الرواية قد سلقت الذكورة ،أيام سلق ،وجمدت األنوثة أيام متجيد.
 33الطبعة األوىل (بريوت :قدمس للنرش والتوزيع.)2007 ،
 34الطبعة األوىل (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش.)2009 ،
 35الطبعة األوىل (بريوت :الكوكب ـ رياض الريس للكتب والنرش.)2011 ،
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جماليات
• السيرة النصية

مثل الكاتب أو الكاتبة ،باتت للرواية سريهتا ،أي باتت تلعب يف العراء ،أو عىل املكشوف ،أمام القارئ(.((3
وراق احلب( ،((3تقوم عىل اشتباك سرية كتابة الرواية بسرية كاتبها وسرية بطلها
هي ذي رواية خليل صويلح ّ
سمى يف الرواية ،وهو صحايف وكاتب لديه من النرجسية ما ال
بنقد املشهد الروائي .ونبدأ بـ البطل الذي ال ُي ّ
َ
وراق احلب هي سرية قراءة ً
متناصات غزيرة
جتسدت األ ْم َث َلة الروائية يف
ّ
يحُ َسد عليه .وألن رواية ّ
أوال ،فقد ّ
مجيعا يربو عىل
مضفورة بني قوسني .وإذا ما أضفنا إليها املتناصات املتعلقة باحلب وسواه ،فسنرى أن حجمها ً
نصف الرواية.
ينسجم التفات هذا الكاتب إىل أفغانستان ،والتفاته إىل االنتفاضة ،مع استالب الرواية العاملية له ،ومع سخريته
فنيا ،من كل ما هو حميل ،وليس من الرواية أو النقد أو الصحافة فحسب .غري أن هذا الكاتب
املتعالية ،والبارعة ً
يقع يف ما أخذه عىل سواه؛ ففيام يأخذ عىل غريه تق ّفي باتريك زوسكند ،صاحب رواية عطر ،نراه يغرق يف هذا
التق ّفي ،ويف ما يع ّلم صاحبنا أن الوثائق التارخيية ال تكفي لصنع رواية يف الوقت الذي تنام فيه املخيلة ،نراه ُيثقل
روايته بتاريخ اخلط احلديدي احلجازي ،وبأجواء احلرب العاملية األوىل ،وهو يقلب من مفاتيح روايته حكاية
عرى فيها خليل
النشوايت واملرأة الرتكية .إن سائر ما تقدم جيلو بقوة السرية النصية يف رواية ّ
وراق احلب التي ّ
صويلح بطله برباعة وعمق ،وبأسلوبية بالغة السالسة يف تنوعها ،وبالغة املرارة والتفرد يف سخريتها.

مثل متاهة من الشخصيات املثقفة ،تبدو رواية مها حسن لوحة الغالف( ،((3عىل الرغم من حماولة التمركز حول
الكاتب كريم احلاوي الذي يطمح إىل كتابة عرب اجلنسية ،أين منها إدوار اخلراط والكتابة عرب النوعية ـ فـ لوحة
الغالف ت ِ
ُنعم باملطرح األكرب منها للرواية التي يكتبها كريم ،حيث حيتشد التنظري .فكريم ال تعنيه احلوادث ،بل
األفعال الداخلية .وقد كانت رواية كريم ،كام جتلو الساردة ،دراسة لألوضاع االجتامعية واالقتصادية والفكرية
املتضمنة يف لوحة الغالف هي سرية اخليبة ،وربام يشء من سرية
واالنفعالية التي تسبب اخليبة .وهكذا فالرواية
َّ
كريم الذي يرى أن من حيسب كتابة الرواية كتابة شخصيات واضحة ،خمطئ .ويف موقع آخر يعلن أن روايته
العتيدة بعيدة عن الروي ،ومغلقة .وحيدد سبب ما يراه من افتقاد الرواية العربية للخلود ،بالفكر .فالرواية
ً
غالبا .وعىل هذا النحو تنوء
فكرا ،بل قصة أو
خياال أو شخصيات حتيا حوادث مثرية أو مألوفة ً
العربية ال تقدم ً
لوحة الغالف بتنظري شخصياهتا يف اللغة والفن واألنوثة واحلداثة والعتمة والضوء واملوسيقى والصمت و...
محا بالفن التشكييل ،عرب شخصيتي الرسامني أمني وإبراهيم ،وبالتناسخ واألنوات
ً
كام تبدو الرواية
معرضا مزد ً
التي ترى كل شخصية نفسها وهي تتشظى بينها.
جاءت رواية روزا ياسني حسن بروفا( ((3بينام سورية متور منذ آذار/مارس  2011يف ما يزلزل األجيال السورية
مجيعا ،من القامط حتى حافة القرب ،وباألحرى من الرحم إىل القرب .وكام يف أي زلزال عريب منذ هناية العام ،2010
ً
ما كان له أن يكون لوال الشبان والشابات ،من جيل سبعينيات القرن املايض ،وما بعده عىل وجه اخلصوص.

36
37
38
39

وقد حاولت ذلك يف روايتي جماز العشق (الالذقية :دار احلوار.)1998 ،
الطبعة األوىل (دمشق :دار البلد.)2002 ،
الطبعة األوىل (حلب :دار عبد املنعم نارشون.)2002 ،
الطبعة األوىل (بريوت :رياض الريس.)2011 ،
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تعول
ولعل ذلك يدع دعوى املعنى والالمعنى واالنكسار واخليبة واخلالص الفردي ..معلقة للقارئ الذي ّ
كثريا يف انكتاهبا ،يف حركة من حركات اللعب الروائي الذي تصح عنونته بامليتارواية .يف رأس
هذه الرواية عليه ً
اللعب الروائي يف بروفا تأيت لعبتها الكربى املتمثّلة يف الراوي الشاب الذي يؤدي اخلدمة اإللزامية يف اجليش ،يف
التنصت ،املراقبة ،حيث ّمتحي العبارة الشهرية« :أنا الذي
فرع للمخابرات العسكرية ،حيث يرابط أمام جهاز ّ
رأيت» لتحل حملها اجلملة األوىل يف الرواية« :أنا الذي استمعت».

ُ
الرواية السياس َة جانب ًا ،بخالف ما كان يف روايتي روزا ياسني حسن السابقتني (أبنوس وحراس
نحت
لقد ّ
اهلواء) .فليس يف رواية بروفا إلاّ نثرات سياسية .ومثل ذلك اإلشارة إىل االنتامء الطائفي للراوي (عـلوي)،
فهو ال يريد اإلنصات لنقاشات والده عن التخريب ومستقبل الطائفة ،إن ذهب حلمها .ومقابل هـذا الزهـد
ونادرا لإليروتيكية ،الفعـل
بالسياسة جعلت الرواية جهدها يف اإلنساين والنفيس ،حيث كان للجنس،
ً
األكرب .أما جمىل السرية النصية ،فقد خصته الكتابة بتهميشاهتا الغزيرة التي إن كانت تنشّ ط اللعب ،فهي تزخر
بالتعامل ً
أيضا.
• استراتيجية الالتعيين

من النادر أن يقع املرء عىل رواية ال حتدد مكاهنا و/أو زماهنا ،وهذا ما ّ
رت إىل اقرتافه يف رواية السجن
بك ُ
( ،)1972كام ّ
بكرت إليه محيدة نعنع يف روايتها الوطن يف العينني ( .)1979غري أن اجتامع الضدين عىل الرواية:
مراح اللعب والتخييل مع تفاقم القمع ،دفعا اسرتاتيجية الالتعيني إىل واجهة اللعب الروائي ،طلب ًا للضدين:
التقية والفسحة األكرب للعب.
تلك هي رواية هاين الراهب رسمت خط ًا يف الرمال( ((4تستعيض عن أسامء مدهنا الروائية بمحموالت الزمن،
لتصبح :مدينة «ماذا» و«متى» و«كيف» ،وهي مدن-دول النفيطيات كام توايل الرواية التسمية :نفيطية ألف ـ
نفيطية باء ـ نفيطية دال .ولن تبخل الرواية بام يعني هذا الفضاء الروائي الالمتعينّ يف اخلليج العريب ويف حرب
عاصفة الصحراء.
تلك هي الرواية األوىل ملنهل الرساج كام ينبغي لنهر التي صاغت بسحر اإلبداع مدينتها محاة ،من دون أن
دمرها الرصاع بني أيب شامة ونذير .وبالسحر نفسه صاغت الكاتبة شخصية فطمة ،حي ًة وميت ًة،
تسميها ،وقد ّ
ّ
وأقامت املشهديات الباهرة ،ومل ُترم من اإلشارات إىل محاة  1982إال ما يكفي العقود القليلة التالية .فلنقرأ
يصدق« :ال أحد يعرف ملاذا أحرقت الفتيات علم بالدهن ،أنزلنه من عليائه ،بجنون ،بعصبية،
هذا الذي ال َّ
حييني العلم منها ويرددن النشيد
بوجه حمتقن ،فسقط فوق املاء املوحل الدائم التجمع أسفل درجات املنصة التي ّ
الوطني .أخذن يدسنه من مجيع اجلهات حتى تلوث بكامله»(.((4

أما رواية هناد سرييس الصمت والصخب( ،((4فهي تسند بطولتها ورسدها إىل كاتب رفض التدجني يف قنوات
القامع ،واعتصم بالصمت ،ففصلوه من احتادي الكتاب والصحافيني ،وحرضوا الرفاق الك ّتاب عىل مهامجته،
صمته أساء إىل ملهم األمة وبوصلة اإلنسانية ،أي الزعيم الذي جاء به انقالب
ّ
وسموه الكاتب غري الوطني ألنه بِ ْ
تسميها الرواية ،كام ال حتدد هلا زم ًنا.
ال
التي
البالد
عىل
احلاكم
احلزب
خالهلا
د
تسي
سنة
عرشين
منذ
عسكري
ّ
ّ
 40الطبعة األوىل (بريوت :دار الكنوز األدبية.)1999 ،
 41الطبعة األوىل (الشارقة :دائرة الثقافة واإلعالم ،)2003 ،ص .96
 42الطبعة األوىل (بريوت :دار اآلداب.)2004 ،
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لقد استيقظ بطل الرواية فتحي عىل الصخب ،وبه امتأل زمن الرواية :يوم واحد هو يوم املسرية ،حيث احلشود
املتاموجة املتدافعة وصور الزعيم تتحرك كأمواج البحر فوق رؤوس اجلامهري .لكن هذا (اخلارج) هو اجلحيم
نفسه ،فاجلامهري سمكة كبرية ومتوحشة بحسب فتحي ،الذي خيربنا أن ال وجود يف «مسرياتنا» إال لفريق واحد
توج الراوي هذا التصوير
أوحد ومطلق ،لذلك ينبغي إلغاء مجيع فردانيات األفراد الذين يش ّلون اجلمهور .وقد ّ
حتدث عنه أرسطو ،وبام كان
للزعيم بفقرة تراجع فيها الرسد إىل التنظري ،وتتعلق بتأليه امللك يف الرشق كام ّ
ملحاولة اإلسكندر أن يتأ ّله ،وبام ساق هيغل وحنة أرندت يف ذلك .ولئن كان هذا الترصيف للتنظري خرج يف
الرواية عن سيولة الرسد الساخرة ،فقد قرنت الرواية إىل السخرية من الكافكاوية قدر ًا.
وهذا كاتب أمىض تسعة وعرشين عا ًما يف السجن ،هو عامد شيحا ،ثم خرج إىل احلياة وإىل الرواية؛ فبعد روايته
موت مشتهى ( )2005جاءت غبار الطلع( ((4لتشتغل عىل اسرتاتيجية الالتعيني ،فتقدم حيوات شبان وشابات
تسميها الرواية ،معانقني أحالمهم وأحالمهن بتبديد
تسميها الرواية ،يف مدينة من دولة ال ّ
تنادوا إىل منظمة لن ّ
ليل االستبداد والفساد ،فغالبوا حتى ذهبوا بدد ًا.
تنهض الرواية عىل فعل التذكّ ر ،حيث النتف املعتمة واملتهاطلة ،والتي ال ينجيل كثري منها إال بعد رهق ،تكون
الرواية عربه قد قدمت رسد شخصياهتا الكثرية ،خملصة ملبدأ االتصال واالنفصال بني الوحدات الرسدية
الكربى والصغرى ،حيث ال يكاد يغيب خطر التتويه بني عرشات احلوادث والشخصيات ،ومنها العابر الذي
ال خترس الرواية بحذفه .كام تنهض الرواية عىل إيقاع السؤال الذي سيبدل صيغه من مبتدأ الرواية إىل منتهاها:
ما الذي ّ
حل بنا؟
• السيرة الروائية أو الرواية السيرية

باالطراد مع هتميش الفرد بعامة ،واملثقف بخاصة ،ومع تذرير املجتمع وتعطيل السياسة وتفاقم القمع ،أخذ
السريي يضاعف حضوره الروائي .وإذا كان الغالب هو أن يرتك السريي عالمات صغرى أو كربى ترشد إليه
وحد الراوي أو الشخصية املحورية الكاتب باسمه الرصيح ،وليس بالتلطي خلف
يف الرواية ،فقد بلغ أحيانًا أن ّ
ضمري املتكلم بال اسم(.((4
فهذا حليم بركات يروي باسمه الرصيح يف روايته السريية طائر احلوم( .((4وهذا خليل النعيمي يروي باسمه
الرصيح يف روايته تفريغ الكائن( ،((4ويعلن ذلك يف موطن متقدم من هذه الرواية السريية ،متا ًما كام ابتدأت رواية
القطيعة( ((4بعبارة «أنا خليل النعيمي» .وإذا كان مايض الكاتب املنفي هو مدار احلكي يف الروايتني ،فقد أضيف
إليه يف تفريغ الكائن ماضيه وحارضه يف املنفى البارييس ،بينام غاب املنفى عن القطيعة عىل الرغم من أهنا كتبت
هناك ،عدا عن عبارات حمدودة منقولة عن جدار يف احلي الالتيني وجدار يف شارع السني ،تقطع الرسد ،شأن
تعج هبا الرواية.
اخلالصات الفكرية أو احلكمية التي ّ
43
44
45
46
47

الطبعة األوىل (بريوت :املركز الثقايف العريب.)2006 ،
وهذا ما كان يف روايتي املس ّلة (بريوت :دار احلقائق.)1980 ،
الطبعة األوىل (الدار البيضاء :دار طوبقال.)1988 ،
الطبعة األوىل (القاهرة :دار رشقيات.)1995 ،
الطبعة األوىل (القاهرة :دار الثقافة اجلديدة.)1992 ،
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وهذا وليد إخاليص يتخىل عن اسمه للراوي الذي يروي بضمري املتكلم روايته سمعت صوتًا هات ًفا( ((4فيبدأ
مقطعا من حياته منذ الطفولة حتى ثامنينيات القرن املايض ،حيث ترتجع
باألزمة القلبية التي تعرض هلا ،ثم خيتار
ً
أصداء التحوالت االجتامعية والسياسية يف سورية بعامة ،ويف حلب بخاصة ،وهي مدينة الكاتب الذي تعبق
بروائحها روايات وليد اخاليص دو ًما .وكام فعل وليد اخاليص فعل كثريون ،بالتعويل عىل الراوي بضمري
املتكلم ً
عاليا،
بدال من االسم الرصيح أو االسم الروائي .فمن قبل ،هي ذي رواية سليم بركات السريية هاته ً
هات النفري عىل آخره :سرية الصبا(.((4

وهذه غادة السماّ ن تسلك ً
سبيال آخر يف روايتها الرواية املستحيلة :فسيفساء دمشقية( ،((5حيث لن يطول االنتظار
باملرء حتى جتعله يدرك أن مرمى العنوان ورسالة الرواية مها استحالة السريي يف الروائي ،أو العكس .فالرواية
تستدعي السرية باملتداول من سرية الكاتبة ،وببعض الوثائقي الذي انطوت عليه .أما النهج ،فقد كان التذكر
الرمزي ،األمر الذي ينادي الفن إىل فسحة النسيان الطبيعي وغري الطبيعي ،أي إىل فسحة التخييل .هكذا حترض
البومة ،التي الزمت شعائريتها حياة غادة السماّ ن كام هو معروف ،من مايض الطفلة التي كانتها ،من فجوة
بيت األرسة الكبري ،ومن تع ُّلق األم بصوت البومة .ومثل ذلك كثري وبديع ،فيام ترتسم لبطلة الرواية (زين)
صورهتا يف الطفولة ،ويف املراهقة ،حيث تتوقف الرواية بعد أن تكون قد قدمت سرية األم بخاصة ،وتلك الشابة
االستثنائية التي تشري إىل كاتبتها.

أما منذر بدر حلوم ،فهو يشهر يف روايته سقط األزرق من السامء ،ومنذ البداية ،دفرت مذكرات بطلها (درويش)
الذي يسافر إىل موسكو للدراسة ،لتتقد النوستاجليا يف الرواية ،وتشتبك السرية هبا ،بام يعني تذويب املكون
األوتوبيوغرايف يف الشكل الروائي .ومهام يكن مقدار ما حققت هذه الرواية من ذلك ،ف َنسبِها إىل السرية الذاتية
نسب متني .وليست رواية وليد إخاليص سمعت صوتًا هات ًفا بعيدة عن ذلك ،ملا تضمنت من
اإلخبارية َ
حكايات وأخبار وجتارب ومشاهد ،حتى ليبدو أهنا حائرة بني تصنيفات باختني مجيع ًا هلذا النمط من الرسدية،
أي حائرة بني رواية السرية أو رواية االعرتافات أو رواية السرية الذاتية ،وهذا ما جيعل من سقط األزرق من
السامء أنموذج ًا إلشكالية النوع أو التجنيس أو التصنيف ،مثلها مثل مجهرة من الرواية العربية.
وتعود بنا رواية شهال العجييل عني اهلر( ((5إىل السرية النصية ،إذ تشتبك هنا بالسرية الروائية .فالراوية م ّلت
الرتحال بني حلب وعامن ،ويف الروايات إشارات مجة إىل الرقة ،وكل ذلك ّمما يومئ إىل الكاتبة .كام تعلن الراوية
أهنا تكتب مرشوعها الروائي الذي استلهمته من أيوبة ،بطلة عني اهلر.

قصقص ورق ،حيث يأيت رصاخ هذه التي تعلن
أما عبري إسرب ،فهي تلتبس حق ًا بشخصياهتا ،كام نقرأ يف روايتها
ْ
أهنا بريئة من هتمة الرسد وجودة التلفيق ،بعدما بلغ سيلها الزبى ،إنْ يف حياهتا السورية ،أم يف جتربتها مع حزب
اهلل ،ونقرأ«ُ :أعلن براءيت من البشاعة ،واخلوف ،واالنتامء لبلدان ال تريدنا ،وهويات جتلدنا ،تلعننا ،ترمي بنا
عىل أرصفة مدهنا كالشحاذين ،أعلن براءيت ،خاليص ،من خميلتي ،من تلفيقي ،من صدقي ،من كذيب ..ثم خو ًفا
منكم وبحثًا عن العفو ،أبرئ نفيس من كل ما كتبت»(.((5
48
49
50
51
52
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• التراث السردي

من الرتاث الرسدي ،حرضت ألف ليلة وليلة يف والدة الرواية يف سورية ،عىل يد فرنسيس املراش ،وذلك يف
ً
طويال حتى يتالمح ٌ
فعل ما
در الصدف يف غرائب الصدف ( .)1872وسوف يكون علينا أن ننتظر
روايته ّ
للرتاث الرسدي يف الرواية يف سورية ،هو فعل ألف ليلة وليلة ً
أيضا ،ولكن يف الروايات التي طمحت إىل أن
خترج بالرواية من كالسيكيتها إىل أفق احلداثة ،كام يف رواية هاين الراهب ألف ليلة وليلتان ( )1977ورواية
سيرتجع فيها صدى ما لـ ألف ليلة وليلة،
خريي الذهبي ليال عربية ( .)1980وإذا مل تكن الروايات التي
ّ
مبارش أو غري مبارش ،بنادرة ،فمن الروايات التي ُبنيت بالتفاعل مع درة الرسد العربية ،أذكر رواية هاين الراهب
رسمت خط ًا يف الرمال ،التي ُبنيت بالتفاعل مع مقامات بديع الزمان اهلمذاين .فكام حترض شهرزاد وشهريار،
حيرض عيسى بن هشام وأبو الفتح السكندري .وهكذا تظهر شهرزاد سجينة يف قرص شهريار ،بينام حيارض عيسى
ٍ
نفيطية ما ،وهتوي بلقيس من عرش مأرب عىل قاع الـ «بدون» ،أي قاع من ال جنسية
بن هشام أستا ًذا يف جامعة
مديرا ظهره
هلم يف نفيطية ما .وعىل إيقاع احلرب يطبق دهريار آل نفيطيان الكتاب (القرآن) ويفتح كتاب النفطً ،
ومرسعا إىل القرن العرشين ،يثب عن ظهر اهلجني ،وجيلس وراء مقعد الليموزين ،عيناه تقران
للقرن السابع،
ً
بصفوف املطوعني وأرساب العذارى ،وهو وحده لديه التكنولوجيا واحلرسلوجيا!
مثل هذا الصدى اللغوي القادم من الرتاث الرسدي ،سيأيت بلبوس آخر يف رواية حممد أبو معتوق بلغني أهيا
امللك السعيد( ،((5التي تقول يف مفتتحها« :بلغني أهيا امللك احلزين أن ديك ًا من األسالك كان واقف ًا عىل الشباك،
وكان الشباك واقف ًا عىل األرض ،وكانت األرض واقفة عن اإلنسان والدوران ،وكان النوم أغىل منحة ،وكان
امللوك حيبون احلكايات أكثر من حبهم للنساء اجلميالت» .ولسوف جتعل الرواية من هذا املفتتح ختامها،
وبني الدفتني تتناسل حكايات املختار عاشور وعاتكة والسمكات ...وتتعرصن شهرزاد وشهريار ،كام تتطعم
ألـ«ألف ليلية» بالطعم املقامي (احلريري واهلمذاين) .وتلعب الرواية لعبة املتن واهلامش ،حيث تعزز اهلوامش
ينوه هنا بالسمة الكربى لروايات
السخرية الروائية وهي تشكك يف املتن أو ترشحه أو تعلق عليه .وعىل املرء أن ّ
حممد أبو معتوق بعامة ،وهي سمة السخرية.
عىل نحو آخر يأيت التفاعل مع ألف ليلة وليلة يف رواية سوسن مجيل حسن ألف ليلة يف ليلة ،حيث تطمح الراوية
ديمة أن تكون شهرزا ًدا جديدة ،حتى لو استعادت نداء شهرزاد األوىل (موالي) ،أو تركت عاشقها ومعشوقها
وأخا وإب ًنا ومعلماً وصديقًا ،بينام تروي
بال اسم ،وجعلته املتلقّي الصامت .فإذا بشهريار اجلديد يصري باحلب أ ًبا ً
له شهرزاد اجلديدة تارخيها الشخيص ،أي التاريخ العمومي الذي ُكتب بكياهنا ،فال حتذو حذو شهرزاد األوىل،
بل هي حترض السؤال يف شهريار اجلديد ،وال هي تؤجج شهوته أو تدهشه بالغرابة ،بل حتلم بأن يكون امتدادها
وأن تكون امتداده.
• الرواية والفنون
كان من النـادر أن ُيلمح أثـر ما للتفاعـل بني الروايـة والغناء أو السينام أو املوسيقى أو الفن التشكييل ،وغري
ذلك من الفنون ،ومن ذلك النادر أذكر روايات حسيب كيايل مكاتيب الغرام ( ،)1954ومطاع صفدي
ً
شكال خمتل ًفا من التفاعل بني
جيل القدر ( ،)1960ووليد إخاليص شتاء البحر اليابس ( .)1964غري أن
أخريا؛ فرواية هاين الراهب خرضاء كالبحار( ((5تقدم شخصيتيها املحوريتني :فراس
الرواية والفنون ،سيظهر ً
 53الطبعة األوىل (بريوت :رياض الريس للكتب والنرش.)2009 ،
 54الطبعة األوىل (بريوت :دار املدى.)2000 ،
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نصار :فنان تشكييل ،ونورما البدر :صحافية وناقدة فنية .وعىل إيقاع املوسيقى الكالسيكية ،ينشب العشق بني
الشخصيتني ،و ُيدمر .كام ترسم الروايات حلظات اإلبداع عىل ذلك اإليقاع ،رسماً أو نح ًتا .وقد بدت الرواية
يف عديد من مشهدياهتا ،ويف متفصالهتا ،كأنام هي لوحة تتشكل ،أو هي حلن ُيصاغ .وأمر التفاعل إذن هنا
مع املوسيقى أو مع التشكيل هو بنيوي ،بينام اكتفت ّ
جل الروايات األخرى التي حرض فيها الفن التشكييل،
بأن وسمت بطلها أو بطلتها هبذا الفن ،كام يف لوحة الغالف ملها حسن ،ووردة الشامل حلسن صقر ،وسقط
األزرق من السامء ملنذر بدر حلوم ،وألف ليلة يف ليلة لسوسن مجيل حسن ،وأقودك إىل غريي ( )2006لعائشة
أرناؤوط .وبخالف ذلك ،وبام يضاهي إنجاز خرضاء كالبحار تأيت رواية سليم بركات الفلكيون يف ثلثاء املوت
كبد ميالؤس ( ،)1997سواء يف شخصية الراوي النحات أو املهندس فاسوس املولع بالفن .وبإنجاز مماثل،
تتقدم أكثر من رواية لفواز حداد ،ولكن بام يتعلق باملوسيقى والغناء والرقص واملرسح والسيناريو .وربام كانت
غاية ذلك قد حتققت يف مرسال الغرام( .((5فمحمود رشوم ،الذي هاجر إىل اخلليج ليعمل يف اإلضاءة والديكور
والتصوير ،يتباهى بأنه وحده يتقن فك شفرة األصوات احلافلة باللغات .ويبدو رشوم يف متاهة األصوات وهو
يدرب الراوي وحيشد الرواية بالرفرفة والدفدفة والشقشقة واللقلقة والبقبقة والسقسقة ،وما شاكل ّمما ينادي
اللعبة اللغوية األثرية يف روايات إدوار اخلراط وأطروحته العتيدة يف غ ّنة الغناء وهزج األصوات ،غري عابئ بام
يتأتى للرسد جراء ذلك من عور.
مع طموح مرسال الغرام إىل التأريخ للموسيقى والغناء خالل عقود أم كلثوم ،يتوازى الطموح ألن تكون هذه
الرواية «جردة» ،بالتمفصل مع انقالب  1963الذي جاء بحزب البعث إىل السلطة .ويتجسد هذا الطموح
يف شخصية م .ع .القادم من ريف الساحل إىل العاصمة ،تراها إشارة إىل أنه علوي(؟) الذي غدا بؤرة الفساد
واإلفساد ،مثله مثل ابن أخيه ل .ع ،ومثل الدكتور ج .املسؤول ِ
اخلطر الذي حصل عىل الدكتوراه ،وعرفت
زوجته الرسية الروسية ناتاشا أنه من الـ ك .ج .ب .السوري.
تسميه
عرب رسد حيوات هذه الشخصيات الثالث ،وعرب رسد حياة العاهرة لطيفة ،وحياة املحقق الذي ال ّ
الرواية ،عرب ذلك تعري الرواية القمع والفساد .غري أن هذه التعرية التي توسلت البوليسية والسخرية ،تغدو
غالبا هجاء عميماً
وصارخا للمؤسسات اإلعالمية واإلدارية واألمنية والثقافية واحلزبية والدينية ..وإذا كان
ً
ً
ذلك مل يؤثر يف البناء املحكم للشخصيات الروائية ،فاملفارقة أنه قد أعىل من اخلطابية يف الرواية ،كام أعلتها
التأمالت الطويلة التي يسوقها الراوي أو رشوم أو السارد يف الفن واحلداثة واملاركسية..

وعىل هذا النحو من التعرية واهلتك يف االجتامع والسياسة ،تأيت رواية فواز حداد مشهد عابر( )((5بالتفاعل
بني املرسح والرواية ،وهو ما كان قوام رواية حداد تياترو )1993( 49؛ فاملرسح يصري بنية الرواية ،إذ يشكل
شخصياهتا املحورية كام تشكله ،وإذ يشكل جمتمعها كام يشكله .ومن الالفت يف مشهد عابر فصل عنوانه
«الشبيحة» ّ
حيذر فيه جار الصايف أمحد ربيع من الشبيحة .وأمحد ،كام يضيف السارد ،هو مثل غريه من الدمشقيني،
سمع عن الشبيحة ،ومل يصادفهم ،وخيلط بينهم وبني األشباح .وإذا كان الشبيحة سيرضبون أمحد ربيع حد
حتذيرا من االقرتاب من إحداهن ،فالسارد يتولىّ رشح الشتائم التي يسلق الشبيحة هبا ضحيتهم ،ويف
املوت،
ً
الرشح ال ختفى إشارة السارد إىل أن الشبيحة علويون.
 55الطبعة األوىل( ،بريوت :دار الريس للكتاب والنرش.)2004 ،
 56الطبعة األوىل( ،بريوت :دار الريس للكتاب والنرش ،)2007 ،وهلذه الرواية إذن مطرح بني الروايات التي اشتغلت عىل الطائفية.
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خاتمة
فاتنا كثري يف هذه الدراسة ،يتعلق بكاتب بعينه ،أو بظاهرة بعينها .وألن ذلك سيكون عورة ال يشفع هلا ضيق
بمور الرواية يف سورية خالل عقد ،فكيف باثنني .لذلك ك ّله أختم بذكر
املقام ،وال قصور اجلهد عن اإلحاطة َ
سليم بركات ،الروائي الكردي السوري الذي يكتب بالعربية ،بلغة روائية يندر أن تضاهيها لغة كاتب عريب.

وإذا كان الكردي من الفضاء السوري ،حيث سيظل مسقط رأس الكاتب املهاجر وموطن طفولته حارضً ا يف

يميز روائيته هو البناء اهلنديس الصارم ،واشتغال الفكري والفلسفي ،والسريية
رواياته كام يف شعره ،فإن ما ّ
املواربة ،والتخييل املحموم ،واحلضور املذهل للطبيعة؛ ففي رواية فقهاء الظالم( ((5يميض التخييل إىل الغرائبي
والعجائبي عرب والدة بيكاس ونموه وزواجه واختفائه يف يوم واحد .ويشتبك ذلك بحفر الكاتب يف تاريخ

الشامل السوري ،وبتأمالته الفلسفية يف أصل اإلنسان ومعنى الوجود .ويف رواية بركات معسكرات األبد

(((5

ْ
وبلك
يشتبك احلفر يف زمن االستعامر الفرنيس لسورية مع الفعل الروائي للطبيعة ،حيث يفتتح الديكان رش
الرواية وخيتتامهنا ،كام يكون الكلبان واإلوزات شخصيات روائية.

من ناحية أخرى ،أختم هذه املسامهة بذكر ظاهرة احلفر الروائي يف التاريخ ،وما يدعوه سواي بالرواية التارخيية؛

فقد نشط هذا احلفر يف ثامنينيات القرن املايض ،منذ رواية هاين الراهب الوباء وعرب ثالثية خريي الذهبي

وثنائية هناد سرييس ورباعية كاتب هذه السطور .وقد غدت هذه الظاهرة أهجية يف روايات خليل الرز سمك

وراق احلب ،وعيل عبد اهلل سعيد اختبار احلواس .ولئن كانت هذه الظاهرة تراجعت
إرلندي ،وخليل صويلح ّ
لتفسح للشهادة الروائية عىل الراهن-احلارض ،فهي ال تزال حارضة وفاعلة يف املشهد الروائي ،أكان ذلك عىل

وراق احلب خلليل
أيدي السابقني مثل رواية فخ األسامء خلريي الذهبي ( ،)2003أم الالحقني مثل رواية ّ

صويلح نفسه.

مدونة هذه املسامهة مخسني رواية ،منها مخس وثالثون صدرت بني عامي  2000و  ،2011ونصف
لقد بلغت ّ

املدونة لألصوات اجلديدة التي ظهرت خالل العقد املايض .أما خالصة القول ،فهي أن الرواية يف سورية
ّ

مهجوسة حتى النخاع بالسيايس واالجتامعي ،هتتك القائم بإمعان وحرارة يبلغان هبا أحيانًا حد اهلجاء والثأرية

والرصاخ .ويف صلب اهلتك ينبض احللم بالبديل الذي تعبرّ عنه مفردتا الزلزلة التي تعيشها سورية منذ آذار/
مارس  ،2011وأعني :احلرية والكرامة .وإىل ذلك تنامى يف الرواية يف سورية حضور الكاتبة ،وتنامت الرؤية
النقدية ،والسريية ،وتراجعت سلطة الراوي ،كام تراجعت الكالسيكية ـ وربام يفرس هذا غياب حنا مينه عن هذه
املطعمة باحلداثي (كام ّ
تدل عىل ذلك روايات فواز حداد وحسن
الدراسةـ ويف املقابل ،جتدد ألق الكالسيكية ّ

صقر) وتعزز التفاعل مع الفنون.

وإذا كان ذلك ك ّله ال يغفل عماّ أرشت إليه يف البداية من ع ّلة االستسهال ،فلعله قبل ذلك وبعده ،يؤكد املكانة
املرموقة التي باتت للرواية يف سورية ،والوعود التي تزخر هبا.

 57الطبعة األوىل (قربص :منشورات بيسان برس.)1985 ،
 58الطبعة األوىل (بريوت :دار التنوير.)1993 ،
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*

وليد أبو بكر

الخاصة
التحوالت
بعض
ّ
ّ
في الرواية الفلسطينية الجديدة
ناجم عن االحتالل والشتات
ثمة صعوبات خاصة تكتنف دراسة الرواية الفلسطينية ،أكثرها
ٌ
ّ
تقيد حتى حركة املراجع واملصادر بني الداخل واخلارج.
وما يفرضانه من عزلة ثقافية خانقة ّ
وثمة رضوب من القصور يف الدراسات اجلامعية التي تتناول الرواية الفلسطينية ،عىل رأسها
ّ
أن الرواية الفلسطينية حتظى بمزيد من اهتامم الك ّتاب
عدم جتاوزها األسامء القديمة املعروفة ،مع َّ
الفلسطينيني وتأيت إليها أجيال جديدة جتلب معها موضوعاهتا وسامهتا الشكلية اجلديدة ،حتى بتنا
أمام رواية شابة تتعامل مع حياة حقيقية بعيدً ا عن احللم املكسور ،وبعيدً ا عن الكتابة استنا ًدا إىل
التاريخ ،وعن مدن مل يرها الكاتب قط.
انقطاعا يكاد يكون تا ًما بني ما كان ُيكتب من رواية فلسطينية قبل سنوات
ترصد هذه الدراسة
ً
جّ
وكثري مما يكتبه اآلن الروائيون والروائيات ،خاصة الشباب ،حتى بتنا أمام ثالثة اتاهات يف
الرواية الفلسطينية :اجتاه األجيال السابقة (خارج الوطن أو بني ما عادوا إليه)؛ اجتاه ك ّتاب الداخل
قبل أوسلو؛ اجتاه ك ّتاب الرواية الشباب داخل الوطن الفلسطيني ،ممن عايشوا جتربة كربى هي
يعدها الباحث أول تأكيد موضوعي هلوية الفلسطيني حتت االحتالل.
«االنتفاضة األوىل» التي ّ
خيص املوضوعات فقط ،بل التفاصيل الفنية ً
أيضا :تعدد األصوات،
وبالطبعّ ،
فإن التغيرّ هنا ال ّ
والتنوع الواسع يف الشخصيات التي يمكن تصويرها،
التعامل املختلف مع املكان والزمان،
ّ
وغري ذلك.

ختص الرواية الفلسطينية بعد تسعينيات القرن
إن أول ما يمكن أن َ
يالحظ ،عند التطلع نحو مراجع ّ
تقدم وجهة نظر نقدية يف النصوص ،وال تكتفي
املايض ،سيكون ندرة املراجع اجلادة واملفيدة ،التي ّ
سيالحظ أن معظم هذه املراجع
بامدة إحصائية جيري تفريغها وتصنيفها يف ما يشبه القوائم التي ال تقول شي ًئا .كام
َ
ليست سوى دراسات تقليدية هتدف إىل نيل درجات علمية ،من جامعات عربية ،ربام هبدف تسهيل عملية
* كاتب وناقد فلسطيني.

136

العدد 2
خريف 2012

حد اإلزعاج ،فهي منذ
احلصول عىل عمل؛ لذلك تكون هذه الدراسات مملة ،وفيها حجم كبري من التشابه إىل ّ
البداية تكاد تعتمد عىل املراجع ذاهتا ،واملصادر ذاهتا ً
جمرد تنظريات قديمة ،تدخل
أيضا،
ً
وكثريا ما تكون األوىل ّ
وكثريا ما يكون هناك اقتصاد يف األخرية ،ألهنا ال تستطيع الوصول إىل بعض اإلنتاج
يف العام دون اخلاص،
ً
سمعت عن هذا اإلنتاج ً
أصال.
الذي يدخل يف املادة التي تدرسها ،إذا كانت
ْ
تصعب عىل الباحث عمله ،ومن أبرزها بالطبع
ويمكن القول إن كثري ًا من هذه الدراسات ُأ ّ
عد حتت ظروف ّ
ظروف االحتالل ،إذا كان اإلعداد حدث داخل فلسطني أو خارجها؛ فهذه الظروف فرضت عىل املجتمع ،ومن
ضمنه الدارسون ،عزلة ثقافية خانقة ،ال تسمح بالوصول إىل املصادر اخلارجية بالنسبة إىل من هم يف الداخل،
وال تسمح بوصول اإلنتاج األديب الداخيل ،ملن هم يف اخلارج ،وبذلك متنع االطالع عىل اإلنتاج اإلبداعي
بقوة العادة أو االستمرار من ناحية،
واإلنتاج
ّ
النقدي يف االجتاهني .وهي ظروف مل تتوقف بعد مسرية أوسلوّ ،
ً
عامال وراءها ً
أيضا.
وألسباب ثقافية واقتصادية من ناحية أخرى ،وهي أسباب يقف االحتالل

عدت حول الرواية الفلسطينية يف اخلارج ،عىل ق ّلتها ،اقترصت عىل ما وصل إليه
لذلك ،فإن الدراسات التي ُأ ّ
أساسا .وكان لدى هذه الدراسات نقص هائل يف االطالع عىل ما ُأنتج داخل فلسطني
الباحثون يف اخلارج
ً
الفن الروائي ،كام هو احلال مع كتابات
ترسب ،بسبب شهرته،
ً
خصوصا من ّ
التارخيية ،باستثناء القليل الذي ّ
إميل حبيبي .يضاف إىل ذلك أن التطلع إىل الدرجة العلمية كهدف ،والعمل من أجله بطريقة تقليدية تستند إىل
قصورا يف بذل اجلهد ،حتى وإن كان ممك ًنا.
كثريا ما حي ِْدثان
ً
األشكال اجلاهزة يف البحثً ،

الروائي الفلسطيني،
النمو املتزايد يف اإلنتاج
من أجل ذلك ،يسهل اكتشاف خت ّلف هذه الدراسات عن مالحقة
ّ
ّ
خصوصا يف
وتفوق عدد ًيا عىل ما يوازيه يف الشتات،
الذي تضاعف مرات داخل فلسطني املحتلة،
ً
ّ
العقدين األخريين.

توصل يوسف الشحادة ،يف كتابه الرواية الفلسطينية يف الضفة والقطاع ،إىل رصد  15رواية بني عامي 1990
يستحق أن ُينسب إىل فن الرواية((( .أما زكي العيلة ،يف
غزة ،معظمها ال
ّ
و  1993يف الضفة الغربية وقطاع ّ
كتابه املرأة يف الرواية الفلسطينية((( ،فدرس  13رواية صادرة منذ أوائل التسعينيات ،داخل فلسطني وخارجها،
بعضها ً
فن الرواية ،وذلك بني  46رواية وردت يف الدراسة التي صدرت له يف
أيضا ال
ّ
يستحق أن ُينسب إىل ّ
العام  ،2002إال أنه عاد ودرس  30رواية صدرت يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،بعد أوسلو ( ،)1994بعضها
يستحق الدراسة ً
أيضا ،يف كتابه التايل صورة الذات واآلخر يف الرواية الفلسطينية يف األرض املحتلة((( ،الذي
ال
ّ
صدر بعد مخس سنوات ،بينام رصد عيل حسن خواجا معظم ما صدر من أعامل روائية يف املنطقة نفسها ،منذ
انتفاضة األقىص يف العام  ،2000حتى موعد صدور كتابه يف العام  ،2009فأشار إىل  49رواية من تأليف 30
كاتبا (بعد حذف أربعة أسامء يعيش أصحاهبا خارج فلسطني ،وإن صدرت رواياهتم داخلها)((( .ومن السهل
ً
يالحظ أن معظم هذه الروايات صدر بعد العام  ،2000وأن نصف هذه الروايات ،عىل األقل ،هو اإلصدار
أن َ
فن الرواية حيظى بمزيد من اهتامم الك ّتاب الفلسطينيني ،الذين كان
األول لكاتبه الشاب ،وهو ما يشري إىل أن ّ
فنيا عىل وجه خاص.
نشاطهم أوسع يف كتابة القصة ،التي ال تزال أثرية لدهيم ،كام أنه يمكن اعتبارها أفضل ً
1
2
3
4

يوسف الشحادة ،الرواية الفلسطينية يف الضفة والقطاع (رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية ،)2009 ،ص .18
زكي العيلة ،املرأة يف الرواية الفلسطينية (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف للنرش والرتمجة.)2002 :
زكي العيلة ،صورة الذات وصورة اآلخر يف الرواية الفلسطينية يف األرض املحتلة (رام اهلل :مركز بيت املقدس لألدب.)2007 ،
عيل حسن خواجا ،يف استنطاق الرواية الفلسطينية املعارصة (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف ،)2009 ،ص  12ـ .14
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تاليا ،إىل إن هذا العدد تزايد بالنسبة نفسها أو أكثر ،بعد توايل صدور عدد من الروايات يف
ويمكن اإلشارةً ،
ً
السنوات التالية؛ إذ أصدر عدد من الك ّتاب الذين وردت أسامؤهم يف ما ُرصد ،أعامال إضافية ،كام ظهرت
إىل جانبهم أسامء أخرى لك ّتاب نرشوا أعامهلم الروائية األوىل .إن هذه اإلشارة ،كبداية ،ال جتعل الثقة كاملة
روائي ،مما ال يتجاوز األسامء القديمة
غالبا ما تتوقف عند آخر إنتاج
يف الدراسات (اجلامعية) املنجزة ،التي ً
ّ
املعروفة ،التي مل تنتج شي ًئا خالل الزمن األخري ،والتي رحل معظم أصحاهبا عىل أي حال ،وأخىل الساحة
لألقالم اجلديدة ،التي حتتاج إىل دراسة وتقييم خمتلفني ،عند التعامل مع ما تكتب.
إن من الصعب احلديث عن التجريب يف الرواية الفلسطينية املعارصة ،أو عن احلداثة فيها ،أو املقاومة ،أو عن
تتكرر أسامؤهم وتستعاد
أي أفكار أخرى ،عندما ال يتوافر ما يمكن التوقف عنده ،سوى ما أنتجه الك ّتاب الذين ّ
ً
وصوال إىل إميل حبيبي؛
كتاباهتم منذ بداية ثامنينيات القرن املايض ،من غسان كنفاين إىل جربا إبراهيم جربا،
وعندما يتوسع األمر تُضاف إليهم بضعة أسامء صنعت شهرتهَ ا ظروف الثورة الفلسطينية يف سبعينيات القرن
نسميهم أدباء
املايض ،أكثر ّمما صنعتها جودة إبداعهم يف كثري من األوقات ،مثلام كان احلال مع من يمكن أن ّ
خيص
الفصائل الفلسطينية ،أو أدباء «املحاصصة»
الفصائلية التي ال تزال تفرض رشوطها حتى اآلن ،عىل ما ّ
ّ
الفردي من ناحية أخرى ،وهو ما ييسء إىل حضوره .مع
التجمعات الثقافية من ناحية ،وعىل الرتويج لإلبداع
ّ
يالحظ أن هذا النوع من «املحاصصة» ظلم بعض من ينتمون إىل «جيل الثورة» من الك ّتاب،
ذلك ،يمكن أن َ
ً
وسطا بني رواد الرواية الوطنية الفنية وك ّتاب مرحلة أوسلو ،إذ مل ُت َتح لذلك اجليل وسائل الرعاية
الذي جاء
ُ
وخصوصا يف بريوت ،التي أطلق عليها يف حينه لقب «املركز» ،واستأثرت
أو الدعاية التي ُك ّرست لغريه،
ً
ّ
بكل االهتامم.

كاتبا له صوته اخلاص ،مثل عدنان عاممة (الذي رحل منذ سنوات)ّ ،
ظل بعيدً ا عن االنتشار الذي وصل
إن ً
خصوصا يف املادة الروائية التي استقاها مع
تفوق عىل بعضهم يف إنتاجه،
ً
إليه عدد من زمالئه ،رغم أنه ً
كثريا ما ّ
هؤالء الزمالء من الروائيني الفلسطينيني من جتربة بريوت ،أو من االنخراط يف املجتمعات التي عاشوا فيها ،كام
فعل يف روايته الولد سلامن((( ،التي حولت حرب لبنان إىل ما يشبه القنبلة التي أجهزت عىل اجلسد الفلسطيني
املقاوم ،ووزعت أعضاءه عىل أمكنة الشتات اجلديدة .هذا اجليل «الفصائ ّ
استمرت شهرته بعد
يل» هو الذي
ّ
الرحيل عن لبنان ،تضاف إليه أسامء قليلة جاءت من داخل األرايض الفلسطينية ،مثل سحر خليفة ،بينام ظهر
خصوصا
يسمى جيل مرحلة االنتقال ،وهي مرحلة غري واضحة املالمح،
ً
يف موازاة ذلك جيل جديد ،يمكن أن ّ
بعد إذ قاطعها االنكفاء الذي حدث للثورة الفلسطينية ،ثم قاطعتها النتائج التي ترتبت عىل اتفاقات أوسلو.

لقد أصيب إنتاج هذا اجليل باحلرية ،وباالرتباك ،بني الكتابة عن القضية ،من خالل املايض أو الرموز ،والكتابة
عن الواقع الذي يعيشه ،وربام يعيشه حلمه املتع ّلق بقضيته ً
الفلسطينية يف الشتات ،أو
أيضا ،داخل التجمعات
ّ
داخل املجتمع العريب الذي تعيش فيه .ويف هذا االجتاه ،يمكن اإلشارة إىل إنتاج حسن محيد (يف دمشق) ،وأمحد
عمر شاهني (يف القاهرة) ،ومجال ناجي (يف عماّ ن) .وقد انشغلت بعض كتابات هذا اجليل  -إىل حد ما  -بمتابعة
ما جيري داخل املجتمعات التي يعيشون فيها ،من دون ارتباط مبارش بالقضية ،كام فعلت ليىل األطرش يف عدد
نموذجا
تقدم شخصيات فلسطينية خارج أوطاهنا .وتُعترب رواية مرافئ الوهم(((،
من رواياهتا ،ومنها تلك التي ّ
ً
هلذا االجتاه ،وهي تعالج عالقات إنسانية متعددة ،فيها كثري من التعقيد الذي يتعلق بحرية الفعل لدى املرأة،
 5عدنان عاممة ،الولد سلامن (دمشق :دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية.)1984 ،
 6ليىل األطرش ،مرافئ الوهم (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2005 ،
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داخل وسط إعالمي ينتمي إىل عدد من األقاليم العربية ،بام فيها فلسطني ،من دون أن تشكل القضية فيها
ً
مبارشا.
موضوعا مركز ًيا أو
ً

حضور الوطن وغيابه
ّمما يلفت النظر أنّ الك ّتاب الذين عاشوا قريبني من األرض املحتلة ،يف التجمعات الفلسطينية التي جلأت إىل
الدول املضيفة املجاورة ،مل ُينظر إليهم باعتبارهم ك ّتا ًبا يف املنفى ،حتى وهم يكتبون عن فلسطني ،كام نُظر إىل
آخرين محلتهم ظروف احلياة أو العمل إىل بالد أبعد ،مثل دول املهجر البعيد ،ودول اخلليج العريب ،غري البعيد،
حيث تشكلت جتمعات فلسطينية كبرية ،كادت تتحول إىل جمتمعات داخل املجتمعات ،فأنتجت بعض األدباء
املعروفني ،عىل ق ّلتهم .ويمكن االجتاه ،يف تفسري ذلك ،إىل أن الشعور باالستقرار االجتامعي ،نتيجة تقارب
الثقافات والعادات ،كان أوضح يف األردن وسورية ولبنان ً
املهجر
مثال ،منه يف أي دولة أخرى وصل إليها ّ
وشعبيا من
رسميا
متوافرا يف تلك الدول ،ربام ألهنا ال تسمح بتنامي مثل هذا الشعور
الفلسطيني ،بينام مل يكن
ً
ً
ً
خصوصا كلام َب ُعد املنفى واختلف،
ناحية ،أو ألن اإلحساس باحلنني إىل الوطن يزداد مع تنامي الشعور بالنفي،
ً
(((
روائيا باحلنني الذي «يربط املكان بالقداسة» ،
وهو ما جعل بعض من عاشوا هناك من الك ّتاب ،يعبرّ عن نفسه
ً
(((
عىل حد تعبري عبد الرمحن ياغي وهو يتحدث عن كتاب فاروق وادي منازل القلب  ،أكثر من االلتفات إىل
صورهتا ق ّلة قليلة منهم ،لكنها قدمت وجهة نظر الكاتب يف البلد الذي يعيش فيه ،ال
احلياة التي يعيشها ،والتي ّ
يف جتمعات شعبه هناك ،وكانت يف معظمها عن جتارب مدرسني فلسطينيني عملوا يف جمتمعات عربية شعروا
(((
واضحا يف
نموذجا ملثل هذه األعامل التي تشكل رافدً ا
بأهنا غريبة عنهم .وتُعترب رواية مجال يونس الرأس
ً
ً
تشتق شكلها من حضور
خصوصا عند احلديث عن العمل يف دول النفط .وهي رواية
الرواية الفلسطينية،
ّ
ً
تقدم معظم شخصياهتا
الصحراء فيها بقوة ،ولذلك وصفت بأهنا غرائبية أو «من أدب الفانتازيا»( ،((1ألهنا ّ
ً
كرموز ،بمن فيها الراوي ،البطل الفلسطيني ،الذي ّ
وفاعال ،يلعب لعبة الشاهد والراوي وصانع
يظل «حارضً ا
احلدث ،أو الرشيك فيه أحيانًا»( ،((1يف أرض ال تضمن له البقاء فيها إال بام شاءت.
وكانت الكاتبة حزامة حبايب استثناء بني مجيع ك ّتاب الرواية يف تصوير التجمعات الفلسطينية التي سحقتها
ثم ظروف السياسة ،يف تلك املنطقة العربية ،فخرجت عن األنامط الفلسطينية يف الكتابة عن
ظروف احلياةّ ،
جمتمعا معلقًا بني
املنفى ،فال هي سعت وراء احللم ،وال قادها احلنني إىل نوع من البكاء والتمني ،لكنها صورت
ً
الفلسطيني فيه ،ولو فكر ًيا ،بأن يتشكل فيه
االنتامء إىل وطن ضائع ،واحلياة يف مكان ال يسمح هو ،وال يرغب
ّ
الروائي عىل ظروف
وطن بديل ،وهو ما جعل هذه التجمعات قابلة للتفتت ،كام حدث بالفعل ،وجعل بكاءها
ّ
حد بعيد ،وإن كان من السهل تعميمه عىل ّ
كل جتمع شبيه .يف روايتها قبل أن تنام
ذاتيا
وداخليا إىل ّ
ً
الفلسطيني ً
ّ
 7عبد الرمحن ياغي ،يف النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية (عامن :دار الرشوق ،)1999 ،ص .174
 8فاروق وادي ،منازل القلب (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1997 ،
 9مجال يونس ،الرأس (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1986 ،
 10صالح خليل أبو أصبع ،الرواية الفلسطينية واملنفى (أبو ظبي :احتاد كتاب وأدباء اإلمارات ،2001 ،ص .55
 11صالح أبو أصبع [وآخرون] ،نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية املعارصة (رام اهلل :مركز أوغاريت للنرش والرتمجة ،)2000
ص .56
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(((1
داخليا ،ليس الفقر
التجمع بأنه يبدي هدو ًءا ظاهر ًيا ،وخيفي غليانًا
صورت حزامة حبايب ذلك
ّ
امللكة ّ ،
ً
جمرد إحساس خادع
وحده دافعه ،وإنام ظروف أخرى كثرية ،جتعل الشعور باالستقرار بعيد املنال ،ألنه يف واقعه ّ
هزة عميقة أن تكرسه .الرواية توحي بانطباع يقول إن حياة الفلسطيني يف جتمعاته
ومؤقت ،وسوف تستطيع أي ّ
بالقوة ال بالفعل ،وهو حيرص عىل ترقيع
اخلليجية ليست سوى نوع من التحايل عىل احلياة ،جيعله يعيش يومه ّ
واقعه االقتصادي ،وسط رفاهية هائلة حتيط به ،ويتمتع هبا غريه.

املدبرات يف الرواية خيرتعن «خمابئ رسية»( ((1طريفة لتوفري يشء من املال القليل الذي حيصل عليه
إن النساء ّ
كثريا من
األزواج العاملون ،حتى يوفرنه حلني حاجة ،وهي خمابئ تتحول إىل نوع من األحاجي التي تستدعي ً
خصوصا أن الرواية تتابع تفاصيل احلياة اليومية للعائلة الفلسطينية املتواضعة الدخل ،كام هي احلال لدى
التندر،
ً
ً
حمافظا
غالبية هذا التجمع ،متابعة ترسم صورة بليغة ملجتمع داخل جمتمع ،تضافرت ظروف حياته كي جتعله
معا ،ولذلك فإن ذلك
عىل خصوصيته ،ومن هذه الظروف قلقه العام ،بسبب حرمانه من الوطن واملواطنة ً
اإلحساس اخلادع بأننا «كنا نعيش يف بيوتنا كأننا عائشون فيها أبدً ا»( ((1سوف تبدده طرقات صاحب البيت،
مهد ًدا بكرس الباب ،وهو يطالب باإلجيار املتأخر؛ كام أن اإلحساس بأن «الكويت سرتجع إلينا ،بلدنا الوحيد
الذي عرفناه»( ،((1سوف ينتهي إىل نقيضه ،مع االضطرار إىل الرحيل الذي يكاد يكون إجبار ًيا ،وهو الرحيل
وعاطفيا.
األول ،ماد ًيا
الذي محل فيه
الفلسطيني خالله وطن ًا يف سيارة ،فأعادت الرواية بذلك متثيل النزوح ّ
ً
ّ

ألوان من الهروب
مثل هذا الصدق الذي يتعامل مع حياة حقيقية ،بعيدة عن احللم املكسور ،مل تستطع الرواية الفلسطينية ،خارج
وخصوصا يف املناىف القريبة منها ،أن تتوصل إليه بقوة ،فأجلأت احلرية بعض الروائيني إىل نوع من
فلسطني،
ً
يتحدث
العودة اخليالية إىل فلسطني ،عن طريق االستامع إىل را ٍو  -ليس هناك ما يضمن أنه قادر أو موضع ثقة ّ -
سامعيا  -أن يرسم
عنها ،كام فعل حسن محيد وهو يكتب عن مدينة القدس ،يف روايته مدينة اهلل( ،((1فيحاول –
ً
ً
خطوطا جغرافية ودرامية ،ملدينة مل يرها قط ،يف تعبري ال يمكنه أن يكون ً
كامال؛ أو عن طريق رحلة -قد تكون
خيالية -يقوم هبا ربعي املدهون يف رواية السيدة من تل أبيب( ،((1فال حتقق الوضوح الذي أراده ،وال تتقن
وصف مكان ال معرفة لصاحب الرحلة به ،باإلضافة إىل ما تثريه من إشكاليات حول طبيعة العالقة مع امرأة
التوجه .وإذا اع ُترب امليل نحو «العودة
مرافقة تنتمي إىل االحتالل ،ضمن رشوط احلساسية التي حيملها مثل هذا
ّ
خصوصا ّممن مل تتح هلم مثل
نوعا من اهلروب الذي فرضته العودة املنقوصة بعد أوسلو،
املتخيلة» إىل الوطن ً
ً
هذه العودة من فلسطينيي الشتات ،فإن هناك هرو ًبا أكرب يف اجتاهات أخرى ،مارسه اجليل األسبق من الروائيني،
وجيل الفرتة االنتقالية ً
أيضا ،وهو اهلروب –ال شعور ًيا -إىل التاريخ.
12
13
14
15
16
17

حزامة حبايب ،قبل أن تنام امللكة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2011 ،
حبايب ،ص  47وما بعدها.
حبايب ،ص .176
حبايب ،ص .184
حسن محيد ،مدينة اهلل (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2009 ،
ربعي املدهون ،السيدة من تل أبيب (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2009 ،
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كثريا ما وقع فيه الروائيون العرب
جاء بعض ذلك من باب تقليد «موضة» الكتابة استنا ًدا إىل التاريخ ،وهو تقليد ً
يف السنوات األخرية التي جاءت بعد النجاح الكبري الذي حققته روايات أمني معلوف ،كام هي عادة كثري منهم
انتشارا؛ كام جاء ً
فلسطيني
أيضا من باب جتنب الكتابة عن واقع
يف أن يهُ رعوا إىل تقليد أي نمط يف الكتابة حيقق
ً
ّ
أخري ،يكاد يكون ساك ًنا يف الظاهر ،ويصعب عليهم أن يستشعروا غليانه الداخ ّ
يل ،كام سيفعل بعدهم جيل
كثريا ،واستند إىل
يعيش هذا الغليان .والعودة إىل التاريخ تسري يف مسارين :األول اعتمدته الرواية الفلسطينية ً
إعادة كتابة الذاكرة من أحداث تعود إىل زمن النكبة ( )1948وما رافقه من جمازر ومقاومة واقتالع وترشيد،
كام يف معظم الروايات الفلسطينية التي سجلت تلك املرحلة ،ومن بينها ثالثية نمر رسحان الروائية طريق بني
حد ما،
اجلبال ،املطارد ،املخفية(((1؛ أما الثاين فيتعلق بالعودة إىل تاريخ ُيستقى من البحث ،سواء أكان بعيدً ا إىل ّ
الفلسطيني ضاهر العمر وختتلط
كام يف رواية إبراهيم نرص اهلل قناديل ملك اجلليل( ،((1التي تروى سرية الوايل
ّ
فيها الوقائع التارخيية بام هو متخيل ،أم كان أقرب من ذلك ،كام يف رواية سحر خليفة أصل وفصل( ،((2التي
تروي ظروف املجتمع الفلسطيني ،واملعارضة الفلسطينية لوعد بلفور ،بعد االنتداب الربيطاين عىل فلسطني.

كثريا إىل التجارب الفلسطينية السابقة؛ فمع أن الرواية تعتمد عىل اختيار
وهذا النوع من الكتابة ال يضيف ً
كثريا ما يوقع الكاتب
األحداث التي تدخلها يف نسيجها ،حتى ترسل مقولتها من خالهلا ،فإن االلتزام بالتاريخ ً
يف مزالق ال حيسن أن يقع فيها :فام هي احلكمة التي يمكن أن تعود عىل قارئ رواية ،حني جيد أبناء ضاهر
الروائي إىل العدو -حتى من باب
العمر يتآمرون عليه مع أعدائه( ،((2وكيف يمكن أن يفرس انحياز املزاج
ّ
مرات  -عند سحر خليفة ،ومنه ً
مثال أن تصف صمود العدو بأن «ناس املستوطنات
الواقعية -كام حيدث – ّ
ماتوا من اجلوع ،أكلوا األعشاب ،أكلوا السحايل واجلرذان ،رشبوا ماء اآلبار العتيقة ومضغوا اخلرفيش،
نوعا من االنحياز إىل املستوطنني املحاصرَ ين،
ورفضوا التسليم ،فواصلنا احلصار»( ،((2وهو ما يعني بوضوح ً
ضد الثوار الذين تفرتض الرواية أهنم جماهدون يدافعون عن وطن جيري احتالله بقوة السالح .وبالرغم من أن
ّ
خصوصا بعد رحيل رمزها الكبري
ك ّتاب الرواية الفلسطينية خارج فلسطني أوسع جتربة من ك ّتاهبا يف الداخل،
ً
إميل حبيبي ،فإن ك ّتاب الداخل يف الغالب ال يقعون يف مثل هذه األخطاء التي تتعلق باملكان ،ألهنم يعرفونه،
يكن اإلعجاب ،حتى من
وال باملزاج ،ألهنم يعرفون
العدو عن قرب ،إال إذا كان هذا التوجه مقصو ًدا لدى من ّ
ّ
دون وعي منه ،ملن ّ
حيتل وطنه.
ربام كان أمحد رفيق عوض صاحب أوسع جتربة روائية ،من ناحية عدد الروايات التي نرشها ،بني الك ّتاب
ّ
حضورا أوفر يف أعامله ،ولذلك يبدو من الصعب افرتاض
اإلرسائيلية
للشخصيات
أن
كام
فلسطني،
داخل
ً
وجود عفوية يف أن تصف روايته آخر القرن( ((2جنود االحتالل بأهنم «جنود جيش الدفاع»( ،((2حتى وإن كان
يقدم صورة إجيابية تثري اإلعجاب باملفاوض
ثم إنّه ّ
هذا هو االسم الرسمي جليش االحتالل لدى أصحابهّ .
اإلرسائييل ،يف مقابل صورة املفاوض الفلسطيني التي تثري النفور ،وتنتهي به وهو يعمل يف رشكة متلكها امرأة
18
19
20
21
22
23
24

نمر رسحان ،ثالثية روائية (رام اهلل :دار الرشوق.)2004 ،
إبراهيم نرص اهلل ،قناديل ملك اجلليل (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.)2112 ،
سحر خليفة ،أصل وفصل (بريوت :دار اآلداب.)2008 ،
نرص اهلل ،ص  403وما بعدها.
حبي األول (بريوت :دار اآلداب ،)2010 ،ص .264
سحر خليفةّ ،
أمحد رفيق عوض ،آخر القرن (القدس :احتاد الكتاب الفلسطينيني.)1999 ،
عوض ،ص .24
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«ذات عالقات مشبوهة»( :((2فباإلضافة إىل املظهر اجلذاب الذي يتمتع به املفاوض اإلرسائييل ،فإنه «ماهر
جدً ا يف إدارة مفاوضاته ،فهو خيتار الشكل األنسب يف طرح القضية التي يو ّد ربحها ( )...إنّ ّ
كل مفاوض
فلسطيني فوجئ متا ًما من حجم املعلومات الدقيقة اهلائلة التي يملكها املفاوض اإلرسائييل ( )...وأكثر من هذا،
فاإلرسائييل يرى نواقصنا وعيوبنا أكثر منا»( .((2والرواية مليئة بمثل هذه األوصاف التي ال توجد هبذا القدر
مضطرا إىل االحتكاك هبا ،بسبب
فلسطيني آخر ،حني يتعامل مع شخصيات يكون
من الوضوح لدى أي كاتب
ً
ّ
تتكرر يف اإلنتاج الروائي داخل فلسطني .ومثل
واقع االحتالل ،الذي جعلها من الشخصيات الروائية التي ّ
هذا اإلنتاج ال يمتاز بِ ِس َمة إدخال هذه الشخصيات فقط ،ولكنه يف الغالب خمتلف عن اإلنتاج الذي سبقه ،ال
بموضوعاته التي يلتقطها من معاناته وحسب ،وإنام بأولوياته ً
أيضا ،وبنوعية جتاربه ،وهو ما ينعكس بعد ذلك
عىل األسلوب الفني ذاته.

من الخارج إلى الداخل
من املهم اإلشارة إىل أن ما هو قريب من االنقطاع التام قد حدث بالفعل بني ما كان ُيكتب من رواية فلسطينية قبل
سنوات ،وكثري ّمما يكتبه اآلن الروائيون والروائيات ،وخصوصا الشباب منهم ،داخل فلسطني ،وإىل أن مرحلتني
يف احلياة الفلسطينية تسببتا يف مثل هذا االنقطاع :واحدة منهام جاءت من خارج الوطن ،ومحلت مالمح النكبة،
وما رافقها من حلم بالتحرير ،والثانية ارتبطت باحلياة داخل الوطن ،يف صدام يومي مع االحتالل ،ونضال ال
خصوصا بعد اآلثار العميقة التي أحدثتها االنتفاضة األوىل يف شخصية الفلسطيني،
التحرر،
يتوقف من أجل
ً
ّ
ويف العالقة بينه وبني املحتل ،حني جعلت ّ
كل طرف يشعر بانفصال كليّ عن الطرف اآلخر ،فجعلت االحتالل
تابعا لالحتالل ،ثم يصطدم به ،وهو
الفلسطيني ،وجعلت
يشعر باستحالة تطويع
الفلسطيني يرفض أن يكون ً
ّ
ّ
ما مل تظهر له ثامر يف اتفاقيات التسوية ،باستثناء أهنا سمحت بعودة عدد قليل من الك ّتاب ،بسبب العالقة املبارشة
ملعظمهم بالسلطة اجلديدة ،وذلك ضمن نسبة ضئيلة من الفلسطينيني يف الشتات ،الذين سمحت هلم اتفاقيات
أوسلو بتلك العودة املنقوصة.
وخصوصا
انطال ًقا من ذلك ،يمكن رصد ثالثة اجتاهات يف الكتابة الروائية الفلسطينية ،يف العقدين األخريين،
ً
بعد أوسلو:
االجتاه األول يرتبط بك ّتاب األجيال السابقة ،من الذين ظ ّلوا خارج الوطن ،أو عادوا إليه ،لك ّنهم انفصلوا عن
استجد من واقع أجهض هذا احللم،
الوطني القديم ،وربام نظرهتم السابقة إىل قضية الوطن ،بسبب ما
حلمهم
ّ
ّ
حد كبري ،وهو ما تسبب يف تكرار صيغ إنتاجهم ،أو يف تق ّلصه أو تراجعه أو توقفه .وربام كان
أو غيرّ طبيعته إىل ّ
سببا يف ذلك ،ألن ارتباطهم بالسلطة مل يعد
االرتباط الوثيق بالواقع
ّ
املستجد ،بالنسبة إىل معظم الذين عادواً ،
يسمح هلم بأن ينقدوا الواقع الذي جاء هبا ،باعتبارهم جزء ًا منه .لذلك عمدوا إىل التصالح مع هذا الواقع ،وهو
أرصوا عىل ممارسة اخلداع عن طريق
ما يؤثر يف جذوة الكتابة لدهيم من دون شك ،ويدعوهم إىل اهلروب ،إذا ّ
الكتابة .لذلك ّ
رت ما أحدثته النكبات املتتالية ،بالعودة إىل
ظل ما أصدره ك ّتاب هذا االجتاه ،يف املرحلة اجلديدة ،جي ّ
مرحلة الترشّ د األوىل ،وحرساهتا يف الغالب ،وما أنتجته بعد ذلك ،وتصوير ما ّ
خصوصا
حل باألرض والناس،
ً
 25العيلة ،املرأة ،ص .149
 26عوض ،ص  69ـ .71

142

العدد 2
خريف 2012

يف رحلة الشتات .ومثل هذا اإلنتاج مل َ
يرق يف جممله إىل ما سبق أن أنتجوه ،أو أنتجه رواد أوائل هلذه الكتابة،
مثل غسان كنفاين.
وأبرز مثال يمكن أن ُيرضب يف هذا االجتاه ،الذي يغطي ً
جيال سابقًا تنازعه البقاء يف أرض الوطن وخارجه ،هو
قدمته سحر خليفة  -بنجاح يمكن أن يحُ سب عىل أفضل إنتاجها  -عن فرتة االنتفاضة األوىل (كام يف رواية
ما ّ
(((2
استمرت بعد ذلك يف مالحقة احلوادث ،كام فعلت يف ّ
كل رواياهتا السابقة (وإن بنجاح
باب الساحة ) .وكيف
ّ
(((2
فني ّ
أقل) ،فقدمت يف رواية املرياث حماكمة روائية لفرتة ما بعد أوسلو ،هبدف بيان فشلها ،وتوضيح ما خلفته
ّ
سجلت اهلجمة اإلرسائيلية الرشسة
الفلسطيني.
الواقع
إىل
إضافة
الفلسطينية،
الشخصية
عىل
سلبي
تأثري
من
ثم ّ
ّ
مقر الرئيس الفلسطيني الراحل يارس عرفات ،خالل انتفاضة األقىص ،يف رواية،
عىل مدينة نابلس ،وحمارصة ّ
ربيع حار( ،((2قبل أن تعود بعد ذلك إىل االجتاه السابق ،وتلجأ إىل استعادة احلنني إىل املايض ،يف مواجهة احلارض
حبي
ثم رواية ّ
الذي حيمل عىل اليأس ،وذلك عن طريق العودة إىل تاريخ قديم( ،كام يف رواية أصل وفصلّ ،
األول) .وقد يكون هلذا التوجه عالقة بقرار اخلروج االختياري من الوطن ،ألنه جاء بعده مبارشة.
االجتاه الثاين يرتبط بمن كتبوا من داخل األرض املحتلة ،قبل مرحلة أوسلو .وكتاباهتم ،رغم أهنا كانت قريبة من
يتعمد االحتالل فرضها بالتأكيد ،للفصل عماّ حيدث يف العامل
فنيا إىل نوع من العزلةّ ،
القلب ذات زمن ،فهي تشري ً
خيص ك ّتاهبا ،ولذلك استمروا يف الكتابة عىل النمط القديم
من تطورات ثقافية،
ً
خصوصا يف فن الرواية ،الذي ّ
استمر ،بعد توقف كثريين .لكن أ ًيا منهم مل يستطع أن حيقق جتاوزً ا يمكن التنويه به ،مقارنة
ذاته ،بالنسبة إىل من
ّ
خصوصا أنّ جمال كتاباهتم ّ
تارخيي ،مثل أبناء جيلهم
حمصورا يف ما هو
ظل
بمن كتبوا قبلهم من داخل الوطن،
ً
ً
ّ
خارج الوطن ،سواء أكان ذلك بالعودة إىل النكبة أو النكسة كتاريخ ،أم إىل ما هو أقدم منها ،من فصول مشاهبة
يف التاريخ العريب ،وحماولة إسقاط ما حدث فيها عىل ما حيدث اآلن .ومن الواضح أنه كان لرقابة االحتالل عىل
النصوص تأثري يف الضعف الفني الذي حلق هبا سابقًا ،وهو ضعف استمر لدى هذه الفئة ،بعد مرحلة أوسلو،
رغم تغري ظروف التعبري ،يف معظم فنون الكتابة.
واألمثلة عىل هذا االجتاه كثرية ،بعضها يأيت من أسامء روائية معروفة ،مثل مجال ب ّنورة الذي رصد االنتفاضة
األوىل يف رواية انتفاضة( ،((3وأمحد حرب يف رواية الصعود إىل املئذنة( ((3التي تستقي حوادثها من النكسة ،ومن
احتالل اجليش اإلرسائييل للضفة الغربية ( ،)1967لتكشف الفشل العام يف املواجهة أو الدفاع ،عىل املستوى
الرسمي عىل وجه التحديد .ومها روايتان تُنسبان إىل النمط التقليدي الذي سارت عليه الرواية الفلسطينية ،من
دون أن تلمسا القفزة املختلفة التي اجتهت إليها كتابات اجليل التايل .ويبدو أن الك ّتاب الذين كانت هلم جتارب
يف هذا النمط من الكتابة ،مل يستطيعوا أن يكيفوا أنفسهم مع األوضاع اجلديدة التي برز للتعامل معها ،بصيغ
جديدة ،ك ّتاب آخرون.

الرهان عليه من أجل مستقبل هذه
االجتاه الثالث هو االجتاه األكثر أمهية يف الرواية الفلسطينية اآلن ،ويمكن ّ
الرواية ،ألنه جيتاز أبوا ًبا جديدة يف هذا الفن ،بدء ًا من جتاربه األوىل ،التي ال ختلو ،بالتأكيد ،من أخطاء التجارب
27
28
29
30
31
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ً
عدد
األوىل ،ولكنها تشعر بأن آفا ًقا أخرى يف الرواية الفلسطينية فتحها ك ّتاهبا
رجاال ونسا ًء .يمثّل هذا االجتاه ٌ
الفلسطينيّ ،ممن عاشوا وسط بيئتهم ،وعايشوا االنتفاضة
غري قليل من ك ّتاب الرواية الشباب داخل الوطن
ّ
وجها لوجه أمام جنود االحتالل ،وعانوا قسوته ً
ً
مبارشا،
فعال
األوىل يف مطلع شباهبم ،وشاركوا فيها ،ووقفوا ً
التحرر ،ووعوا رضورة نقد الواقع ،وفتح باب جديد
حتى أدركوا ،باملامرسة ،ما تعنيه الطموحات الوطنية نحو
ّ
لألمل ،يف الطاقة الكامنة للمجموع ،الذي حيسن الصمود عىل األرض ،ومواجهة ما يطرأ بسبب ذلك من
الفلسطيني حتت االحتالل ،ووضعت حدً ا
أخطار .ولذلك اع ُتربت االنتفاضة أول تأكيد موضوعي هلوية
ّ
للتفكري الذي كان يرى إمكانية التعايش بني شعب معتد ،وآخر خيضع الحتالله .وألن هذه القناعة جاءت
كمحصلة ّ
مطروحا بقوة ،كوهنا ال تنطوي عىل
لكل النضال السابق ،فقد منعت اجتاه «األرسلة»( ((3الذي كان
ً
ّ
حل للمشكالت املتعلقة بالعرب الفلسطينيني؛ وأبرزت االجتاه النقيض الذي يدعو إىل إقامة دولتني للشعبني.

أنماط دون حدود
الروائية التي ولدت يف هذا الواقع اجلديد ،يمكن القول إهنا كتابة تُنسب إىل احلداثة يف
عىل مستوى الكتابة
ّ
جمملها ،حتى حدود التفكيك يف بعضها .وفيها يمكن أن تلمس قدرة الك ّتاب عىل التعامل مع الواقع من داخله،
من دون أي هتويامت أو أحالم ،رغم حجم التعقيدات التي يشهدها هذا الواقع ،والعوامل املتداخلة التي تؤثر
فيه ،وذلك هبدف الوصول إىل معادلة خمتلفة عماّ كان عليه احلال يف الكتابة الروائية السابقة .وإذا رأى بعض
النهائي لالنتفاضة األوىل ،فإن ما جاءت به أوسلو بعد ذلك
احلد
اآلراء أن مسرية أوسلو هي التي وضعت ّ
ّ
الروائي «مرحلة الصدمة»( ((3التي طاولت مجيع ما تبع ذلك ،سواء أتعرضت هذه الروايات
اع ُترب عىل املستوى
ّ
ألوسلو بشكل مبارش ،أم تأثرت بام أنتجته من ظروف ،بشكل غري مبارش .ومل يكن التأثري يف املوضوعات
التي تطرحها الرواية الفلسطينية فقط ،وال باإلحساس اجلديد الذي أطلق عليها صفة «نصوص اخليبة»(،((3
وإنام انسحب ذلك عىل التفاصيل الفنية يف الرواية ،فحملت سامت فنية جديدة متيزها ّمما سبق ،من أبرزها
والتنوع الواسع يف الشخصيات ،وغري ذلك من
تعدد األصوات فيها ،والتعامل املختلف مع الزمان واملكان،
ُّ
ّ
مكوناهتا.
متاحا له من قبل ،وصار
كثريا عماّ كان ً
لقد أصبح للفلسطيني مكانه الذي يستطيع أن يتحدث فيه بحرية ختتلف ً
يف مقدوره أن خيتار مكانه الواقعي الذي يعيش فيه ،ويحُ سن التعبري عنهً ،
بدال من املكان البديل يف الشتات ،خميماً
أو منزل جلوء ،أو مكانًا ختتزنه الذاكرة ،فال تبقى منه سوى صورة غامضة .لقد صار الكاتب الروائي يتحدث
عن شارع حمدد ،يف مدينة حمددة ،أو عن حقل يعرفه يف قرية يعرفها ،أو عن خميم داخل الوطن ،فصار املكان ً
بطال
خصوصا تلك األمكنة التي شهدت صدامات متواصلة مع االحتالل ،وعوملت كأمكنة
يف كثري من األعامل،
ً
واقعية ،ال ّمما ينسجه احللم.

 32أنطون شلحت« ،اهلوية الثقافية لفلسطينيي الداخل» ،يف :رشيف كناعنة [وآخرون] ،يف الثقافة ،اهلوية والرؤيا :وقائع مؤمتر الثقافة
الفلسطينية يف الداخل (عكا :دار األسوار ،)2007 ،ص .60
التحول واالغرتاب» ،يف :عزت الغزاوي (إعداد) ،تأمالت نقدية يف نامذج من األدب الفلسطيني (رام اهلل:
 33وليد الرشفا« ،أسلوبية
ّ
مركز أوغاريت الثقايف للنرش والرتمجة ،)2001 ،ص .26
 34عادل األسطة ،أدب املقاومة :من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات (غزة :وزارة الثقافة الفلسطينية ،)1998 ،ص .9
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احلد الذي حتمل فيه إحدى
إن من يتابع روايات سحر خليفة سيجد مدينة نابلس حارضة يف معظمها ،إىل ّ
حي يف املدينة القديمة ،هو «باب الساحة» ،وهو ما يمكن أن يقال عن مدينة رام اهلل،
روايات االنتفاضة اسم ّ
(((3
ً
عرافو السواد  ،حني جيوبان
ً
طوال
التي تتحرك فيها الشخصيات
وعرضا ،كام يفعل بطال رواية داليا طه ّ
الشوارع واملقاهي ،مستغلني حلظات األمان التي تطرأ ،وسط االجتياح الذي رافق انتفاضة األقىص؛ أو كام
مرورا
غزة ،بد ًءا من زاوية يف أحد خميامهتا،
يفعل بطل رواية توفيق أبو شومر
الصبي والبحر( ،((3وهو يقطع ّ
ً
ّ
ً
وصوال إىل بحرها ،لريوي شهوته إىل السفر .وقد يضيق املكان حتى يصبح مكانًا محيماً يف بعض
بشوارعها،
(((3
احليات عتبة ثقيلة الروح تدور يف رام اهلل عمو ًما ،فإن حرم جامعة
األوقات؛ فبالرغم من أن رواية مايا أبو ّ
كبريا فيها ،ألن معظم العالقات األساسية تبدأ هناك .أما رواية أكرم مس ّلم سرية العقرب
حي ًزا ً
بريزيت حيتل ّ
الذي يتصبب عر ًقا فاخترصت املكان إىل «الفراغ بني ّ
اخلطني األصفرين املرسومني عىل أسفلت املوقف عىل
مقاس سيارة»( ((3يف موقف باألجرة ،بالقرب من «أسود املنارة» وسط رام اهلل ،حيث تُكتب حكاية العجز
الفلسطيني بعد أوسلو ،أو تُروى.
/السيايس لإلنسان
العضوي
ّ
ّ
ّ

حيولوها إىل رمز ،فقد حافظت عىل رمزيتها يف رواية أماين اجلنيدي قالدة
أما القدس ،التي حاول كثريون أن ّ
حقيقيون ،وبذلك جتاوزت الروايات السابقة
حقيقي ،يعيش فيه برش
فينوس ،من دون أن تفقد طبيعتها كمكان
ّ
ّ
مرت القدس عىل
التي نظرت إىل القدس نظرة متشاهبة ،وهي أقرب إىل نظرة السياح« :مل ترتك السنوات التي ّ
سفورا .تنفست عميقًا وأنا أراقب الشوارع التي ازدادت
وأشد
انتفاخا،
حاهلا .تغيرّ ت مالحمها .بدت أكثر
ً
ّ
ً
ضخامة :الوجوه املتنوعة ،األحياء املختلطة ،األبنية العالية ،تلك األعالم الزرقاء .سألت نفيس :أهذه هي
القدس»( .((3واإلشارة إىل ما جيري من تغيري يف القدس ـ كمكان ـ ويف غريها من األمكنة الفلسطينية ،هي
وسيلة الك ّتاب للتمسك باملكان الفلسطيني ـ الوطن ـ من ناحية ،ووسيلة أخرى لنقد األسباب التي أدت إىل
متعدد الصيغ لواقع
السامح لالحتالل بأن يستفرد بمصري هذا املكان من ناحية أخرى ،وهو ما فتح الباب إىل نقد ّ
السلطة التي جاءت هبا أوسلو ،كخطوة نحو التحرير ،فأخذت تبدو ،بسبب سلوكها عمو ًما ـ أداة للتهويد.

ً
يكتب وليد الرشفا ً
يتطرق إىل
مثال ،روايته القادم من القيامة(،((4
متخذا من االنتفاضة األوىل مادته األوليةّ ،
ثم ّ
فيتحدث بمرارة شديدة عن موت ٍ
حقيقيا ،وهو
يشء كان
النتائج التي أسفرت عنها ،ممثّلة يف اتفاقيات أوسلو،
ّ
ً
يفكك جمريات الواقع بقسوة ،وخيرج من التجربة التي عاشها بإدانة شاملة ّ
لكل ما طرأ ،ألنه مل حيقق النتيجة
املؤملة لتضحيات شعب خاض ذلك الرصاع الوجودي مع االحتالل ،وأجربه عىل أن يدرك أنه غري
املنطقية ّ
قادر عىل االستمرار يف حكم شعب آخر .لقد جاءت النتيجة عىل النقيض من ذلك متا ًما :ثالثة نامذج من الذين
خاضوا الرصاع بجدية هتدف إىل حترير الوطن ،كانت حصيلة تضحياهتم أن واحدً ا منهم اس ُتشهد ،واآلخر
يشده حنني مل
حتول إىل مرشّ د داخل وطنه ،قبل أن يقتله الوطن .وحني يعود الصديق املهاجرّ ،
هاجر ،والثالث ّ
يفارقه ،رغم رغد العيش الذي هيئ له يف البالد البعيدة ،يعرف أن صديقه رحل للتو .وعندما حياول أن يشارك
حتو ً
لص ًا ،وعامله
كبريا حدث يف الوطن ،ممث ًّال يف أبناء قريته ،فهذا الوطن اجلديد ،ظ ّنه ّ
ال ً
يف جنازته ،يكتشف أن ّ
35
36
37
38
39
40

عرافو السواد (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2007 ،
داليا طهّ ،
الصبي والبحر (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2009 ،
شومر،
توفيق أبو
ّ
مايا أبو احليات ،عتبة ثقيلة الروح (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2011 ،
أكرم مس ّلم ،سرية العقرب الذي يتصبب عر ًقا (بريوت :دار اآلداب؛ رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان ،)2008 ،ص .11
أماين اجلنيدي ،قالدة فينوس (رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.)2009 ،
وليد الرشفا ،القادم من القيامة (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2008 ،
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خالصا هلم؛ فبعد أن
نموذجا
التحول ،فهم االنتهازيون ،الذين يمثل الشاعر
كلص .أما الذين استفادوا من
ً
ً
ّ
ّ
كان يراقب املناضلني الثالثة لصالح االحتالل ،أصبح بقدرته عىل التسلق ،والنفاق ،شاعر الوطن ،الذي يعلو
ثم يتمكن بعد ذلك من االستيالء عىل مكانة
صوته يف تكريس ذاته
ً
مضحيا من أجل الوطن ،ليكون ذا نفوذ فيهّ ،
الشهيد ،ومت ّلك زوجته ،وابنته الصغرية ،التي متثل املستقبل.

شخصيات أكثر
متاحا يف اخليارات
تضاعفت الفرص يف تنويع الشخصيات الروائية التي يمكن تصويرها ،بدخول ما مل يكن ً
الفدائي املقاتل ،مها الشخصيتني اللتني سادتا يف معظم األعامل الروائية
ثم
السابقة .وإذا كان الالجئ املطحونّ ،
ّ
حد كبري ،فكان منها الفالح والعامل
فنيا) يف الشتات ،فإن الشخصيات السائدة تكاثرت يف الداخل إىل ّ
(املقبولة ً
(خصوصا لدى االحتالل) واملناضل والسجني والعميل املتعاون ،باإلضافة إىل الشخصيات االحتاللية ذاهتا،
ً
ومتر بعديد من الشخصيات،
ان،
والسج
اجلندي
من
تبدأ
التي
االحتكاك
مساحة
مع
يتناسب
ا
ع
تنو
متلك
التي
ّ ً
ّ
ّ
ّ
روائيا من قبل .وربام كانت
حتى تنتهي عند صاحب العمل ،بام ينسجه ذلك من عالقات رصاع مل تكن قائمة
ً
(((4
هذه الشخصيات هي أبرز ظاهرة عرفتها الروايات الفلسطينية خالل العقدين املاضيني .

فلسطيني ،يطالب بحرية وطنه .والرواية
يمر هبا أسري
إن رواية أسامة العيسة املسكوبية ختترص رحلة العذاب التي ّ
ّ
وتصور سبل التعذيب التي يلجأ إليها،
تقدم الوجه القبيح لالحتالل يف تعامله غري اإلنساين مع أرسى احلرية،
ّ
ّ
بشكل واقعي يوحي بصدق التجربة التي ال تتاح إال ملن يعيش عىل أرض فلسطني ،ويف القدس منها عىل وجه
التعرف عىل
اخلصوص ،ويرى كيف ّ
حيول االحتالل مكانًا كان ً
أمني أسود ،يمكن ّ
ثقافيا يف أساسه ،إىل مكان ّ
ً
ّ
حامال مل ًفا يف يديه ،وأشار إىل االثنني .دفعاين أمامهام.
«أطل املحقق الذي اقتادين قبل قليل
مقدمة التعذيب فيه:
ّ
تيقنت أنني سأعود إىل الساحة من جديد .سيضعون كيس اخليش الغارق بالبول عىل رأيس ،ولن يكتفوا بواحد،
يدي من اخللف ،وسيختارون مزراب ماء ويوقفونني حتته»(.((4
كيسا آخر فوقه ،ويربطون ّ
سيضعون ً
أما رواية مشهور البطران آخر احلصون املنهارة ،فهي تُصور أوسع احتكاك يمكن أن حيدث مع اإلرسائييل
الذي يمكن أن ُيعترب عاد ًيا ،ألن بطلها الشاب الفلسطيني يدخل ،كعامل ،مزرعة متلكها عائلة إرسائيلية
تسكن بي ًتا فيها ً
أيضا ،وهي عائلة نووية ،مكونة من أب طيب مريض ،وأم ال تزال متلك بعض شباهبا وشبقها،
وابن وابنة شابني :األول يتسم بالواقعية ،وخيدم يف اجليش ،والثانية تتسم بالعنرصية ،وترتبط بقائد إلحدى
عصابات االستيطان .ويف الرواية جتري استباحة الشاب ،بالعمل املضني ً
أوال ،ثم باالستباحة اجلنسية من قبل
األم ،واالستفزاز من قبل البنت التي تُق َتل عن طريق اخلطأ ،لكن احلقد الذي يطارد الشاب الفلسطيني يكون
خصوصا أن احلوادث جتري مع انطالق االنتفاضة ،فقد «جتمهر ّ
كل سكان القرية دون أن
عنرص ًيا وعا ًما،
ً
يتخ ّلف أحد منهم ،واصطفوا عىل جانبي الطريق ،يف صفني متقابلني ،منهم من صعد عىل ناقالت اخلضار لكي
يسترشف القاتل من بعيد ( )...يشريون إ ّيل بالكلامت املسمومة )...( :ال يؤ َمن للعريب جانب ،حتى بعد موته
بأربعني عا ًما»(.((4
 41العيلة ،صورة الذات ،ص .24
 42أسامة العيسة ،املسكوبية (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف ،)2010 ،ص .19
 43مشهور البطران ،آخر احلصون املنهارة (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف ،)2005 ،ص .133
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ومن املالحظ أن معظم الروايات اجلا ّدة ،التي تُكتب اآلن يف فلسطني ،تأخذ املنحى ذاته ،حتى وإن كانت ّ
أقل
ظل املوت واهلجرة يف ّ
يالحظ ّ
كل حلظة ،رغم
عرابو السواد من السهل أن َ
تشاؤ ًما يف بعض األحوال :ففي رواية ّ
للحب زاوية يف مقهى ،حتت حالة من االجتياح أو احلصار .وأضافت مايا أبو احليات
أن الرواية حتاول أن جتد
ّ
(((4
حبات السكر قضية االعتقال الذي حيرم الفلسطيني من احلياة الطبيعية ،وهي قضية ّ
تشكل جز ًءا
يف روايتها ّ
أساسيا من املادة الروائية الفلسطينية اجلديدة .كام أضافت عدنية شبيل يف روايتها كلنا بعيد بذات املقدار عن
ً
احلب( ،((4موضوع العمل لصالح العدو ،بشكل خمتلف عماّ أثري حول العمالء يف روايات فلسطينية سابقة .أما
ّ
باسمة التكروري ،فأضفت عائقًا جديدً ا أمام الفلسطيني يتمثل يف احلواجز التي تقطع أوصال الوطن ،فكانت
مجيع حوادث روايتها عبور شائك( ((4حمكومة بمزاج جنود االحتالل أمام حاجز قلنديا الذي ّ
«ينظم» العبور يف
اجتاه القدس.

وبالرغم من أن ّ
كل من تطرق إىل التعاون مع العدو أدانه يف الرواية الفلسطينية ،واعتربه خيانة للوطن ،وأطلق
(((4
عىل من يقومون بذلك يف السجون عىل وجه اخلصوص ،لقب العصافري  ،فإن الرواية الفلسطينية مل ُ
ختل ّممن
يربر قبول االحتالل ،باألسلوب الذي ُيصطلح عىل تسميته «التطبيع» ،وذلك من باب اإلحساس بالدونية
وغالبا ما جييء هذا املوقف يف كتابات شباب يعيشون داخل اخلط
جتاهه ،أو من باب تقليد املغلوب للغالب.
ً
نموذجا هلذا التوجه ،فهي تطالب
األخرض ،متأثرين بثقافة االحتالل .وتشكل رواية عالء مفيد مهنا مقدسية أنا
ً
اجتامعيا ـ مثل اليهودي ،وأن يتنازل إىل احلدود التي يرىض هبا املحتل ،ألن
ذكرا وأنثى ،بأن يسلك ـ
ً
الفلسطينيً ،
ّ
تقدمها عىل عالقة (طبيعية) بشاب هيودي قائلة« :أنت
لديه،
آخر
ال خيار
ثم توجه اخلطاب إىل فلسطينية مسلمة ّ
ّ
(((4
جمرد كالم؟» .
العريب
تؤمنني بالعمل
ّ
ّ
اليهودي املشرتك ،آمني باحلياة املشرتكة ،وتزوجيه .أم أن الثورية عندك ّ
نادرا يف الرواية الفلسطينية ،والكتابة الفلسطينية عمو ًما.
لكن هذا االجتاه ُيعترب ً

أرضية واحدة
وألن الواقع الذي تصدر عنه الرواية الفلسطينية اجلديدة واحد أمام مجيع ك ّتاهبا ،وإن كانت ّ
لكل كاتب زاوية
تالحظ ،ال من ناحية موضوعها ،أو مادهتا
نظر خاصة به ،فإن بعض السامت املتشاهبة يف هذه الروايات يمكن أن َ
احلكائية فقط ،وإنام ً
أيضا من ناحية األسلوب الذي تُكتب به ،لتشري إىل قدرة الواقع عىل توجيه الكاتب نحو
ّ
أسلوب يناسبه .أبسط ما يمكن أن ُيشار إليه يف موضوع التشابه ،هو املقارنة بني ثالث روايات ُكتبت عن حادث
واحد ،هو اجتياح البلدة القديمة يف مدينة نابلس ،الذي تطرقت إليه رواية سحر خليفة ربيع حارّ ،
وغطته ً
أيضا
رواية عفاف خلف لغة املاء( ،((4ثم تعاملت معه ،يف جزء منها ،رواية عدوان نمر عدوان عودة املوريسكي من
تنهداته( :((5فبالرغم من أن األوىل كتبت جز ًءا من روايتها من خالل مقابالت من عايشوا احلوادث ،يف مدينة
44
45
46
47
48
49
50

احليات ،حبات ّ
السكر (رام اهلل :املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.)2004 ،
مايا أبو ّ
احلب (رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.)2004 ،
عدنية شبيل ،كلنا بعيد بذات املقدار عن ّ
باسمة التكروري ،عبور شائك (رام اهلل :دار البريق العريب.)2009 ،
العيلة ،صورة الذات ،ص.38
عالء مفيد مهنا ،مقدسية أنا (عامن :األهلية؛ رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان ،)2011 ،ص .35
عفاف خلف ،لغة املاء (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2007 ،
عدوان نمر عدوان ،عودة املوريسكي من تنهداته (رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.)2010 ،
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واضحا يف رسد هذه
تعرفها جيدً ا ،وأن الثانية عايشت األحداث بنفسها ،يف املدينة ذاهتا ،فإن التشابه يبدو
ً
وخصوصا ما كانت تفعله النساء ،من باب املقاومة ،يف األزقة
احلوادث ،ووصف مشاعر الناس ومواقفهم،
ً
تتعرض لالجتياح .أما الرواية الثالثة ،التي وازت بني سقوط غرناطة يف
الضيقة (األحواش) املحارصة ،التي ّ
التاريخ العريب وسقوط نابلس أمام االجتياح اإلرسائييل ،فقد كان فيها جزء بسيط -ومشابه -لوصف االجتياح
الذي تعرضت له املدينة.
ويتداخل هذا التشابه حني نالحظ أن القضايا التي تُطرح تكاد تكون واحدة ،مهّها األول متصل باالحتالل:
حتد من القدرة عىل مواجهته .وحني
تتفرع عنه ،والعوامل التي ّ
وصف بشاعته ،وكيف َ
يقاوم ،والقضايا التي ّ
خصوصا عندما تكون هذه القضية
الفلسطيني ال يزال حمكو ًما بقضيته ،ال يستطيع جتاوزها،
ندرك أن الكاتب
ً
ّ
التحرك يف كتابته أضيق ّمما هو متاح أمام غريه من الك ّتاب .مع ذلك ،فإن
نابضة أمامه ،فسوف نالحظ أن مساحة
ّ
احليز الضيق ،بسبب حجم املعاناة التي توسع مساحته ،وبسبب
الكاتب الفلسطيني ما زال جيد ما يقوله يف هذا ّ
ما حتظى به قضيته من اهتامم.
سببا يف
هذه املساحة الضيقة هي التي قادت الكاتب إىل البحث عن حركة واسعة داخل النص ذاته ،وكانت ً
التوصل إىل أشكال جديدة ،حيتمل أن تتسم بالتشابه نتيجة لذلك؛ فمن متابعة األعامل الروائية التي كتبها الشباب
ً
مثال ،يمكن أن نالحظ بعض السامت املتشاهبة التي تفرضها مساحة الواقع ،ال يف موضوع املضمون فقط ،وإنام
يف الشكل الفني للكتابة ً
حترك يف مساحة زمنية ضيقة عىل سبيل املثال ،تتناسب مع املساحة املتاحة
أيضا :هناك ّ
للحركة ،مكانًا أو تفاصيل حوادث ،وهو ما جيعل معظم الروايات حترص حوادثها داخل فرتة زمنية قصرية .إن
رواية عفاف خلف تغطي أيام االجتياح ،بينام تغطي رواية وليد الرشفا بضعة أيام للتأمل واملكاملات اهلاتفية ،وال
الزمن ُيلمس يف رواية داليا طه ،بينام يمتد هذا الزمن شهور ًا قليلة يف رواية مشهور البطران ،يف حني كانت
يكاد ّ
زمنيا سنوات طويلة.
روايات األجيال السابقة متتد ً

حيول الشخصيات إىل رموز ،إىل الدرجة التي جيري فيها جتاهل
كام يمكن أن َ
يالحظ أن ً
كثريا من هذه الروايات ّ
يتم بقصد واع .إن وليد الرشفا ً
مثال يكتب عن الصديق والشهيد والزوجة
أسامئها .وحني يكون ذلك ،فهو ّ
يسمي أحدً ا منهم؛ أما داليا طه ،فتكتب عن (هو وهي) من دون أسامء ً
أيضا ،وهو ما
والشاعر ،من دون أن ّ
حيدث يف كثري من األعامل الروائية التي متيل نحو احلداثة يف الشكل ،من غري أن ينسحب ذلك عىل تلك التي
يالحظ ،يف موضوع التشابه،
كتبت بتسلسل زمني عادي للحوادث ،أو بطريقة تقليدية .لكن أبرز ما يمكن أن َ
هو الرسد من خالل أصوات متعددة ،وهو سمة تغطي معظم الروايات الصادرة خالل السنوات األخرية،
سواء أكانت تسري عىل النمط التقليدي يف الكتابة بتسلسل زمني ،أم حتاول أن خترج عنه .هذا األسلوب قد
يأيت من خالل تبادل األصوات ،كام يف رواية وليد الرشفا ،التي يتحدث فيها الصديق املهاجر بصيغة األنا ،ثم
خياطب الصديق الباقي ،لينتقل الرسد إليه ،وهكذا يف تبادلية ممتعة ،جتعل الرتكيز يف متابعة األصوات املتعددة
أمرا رضور ًيا.
ً
فغالبا ما يبدأ صوت جديد مع فصل جديد ،وقد تلجأ
ويكون تعدد األصوات
ً
واضحا يف رواية عفاف خلف؛ ً
احلد الذي
الرواية إىل الرسائل من أجل االنتقال إىل الصوت التايل ،بينام تتداخل األصوات يف رواية داليا طه إىل ّ
يصعب معه التوصل إىل معرفة الراوي يف بعض األوقات ،ربام هبدف مزج الشخصيتني املتحابتني (هو وهي)
خصوصا مع وجود شخصية ثالثة غري واضحة متا ًما ،يمكن اعتبارها (قرين هو)،
مزجا عضو ًيا حني تلتقيان،
ً
ً
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حني تتصارع الرغبة يف احلضور مع الرغبة يف الغياب ،ليكون األسلوب جتربة مقصودة ،من دون أن يكون هناك
نقدي بأنه ناجح ،ملا حيدثه من غموض.
زعم
ّ

غالبا ما يكون تركيز األعامل الروائية عىل حادث معينّ ُ ،ي َ
نظر إليه كممثل ّ
لكل احلوادث
بسبب هذا التعددً ،
ً
مبارشا ،كام كان احلال يف الكتابات
صارخا أو
متر بقضية الوطن ،لذلك ال يكون التوجه إىل القضية الكلية
ً
التي ّ
تصور له من خارجه .إن الرواية اجلديدة تتحدث عن االنتفاضة
السابقة ،ألن الوطن هنا هو واقع احلال ،ال ّ
ً
حمددين ،أو عن رضورة حياتية
حمددين ،أو تتحدث عن اجتياح احتال ّيل ،يف زمان ومكان ّ
مثال ،يف مكان وزمان ّ
تدفع إىل العمل داخل إرسائيل ،أو تدفع إىل اهلجرة ،وهي بالتايل تأخذ ما هو خاص ،للتعبري عماّ هو عام،
املستمر مع االحتالل ،يف ّ
وتأسيسا عىل ذلك ،يمكن القول إن تدنيّ نسبة الروائيات
كل حاالته.
وهو الرصاع
ً
ّ
الفلسطينيات يف املايض آخذة يف التغري يف املرحلة اجلديدة ،ألن عدد الروائيات يف اجليل اجلديد من الكتاب،
حسب ما رصده د .خواجة ،يناهز الثلث ،ويصل إىل النصف بني األسامء اجلديدة ،ومن بني ذلك أسامء بارزة يف
هذا الفن اآلن ،وهو ما مل حيدث خالل عهود سابقة للرواية الفلسطينية.
ّ
النسوي ،من ناحية
توجها نسو ًيا يف الكتابة الروائية ،حيمل مالمح يشري إليها النقد
ولعل هذا سبب أننا نالحظ
ّ
ً
حرية املرأة (وإن كانت التطلعات يف ذلك حمصورة داخل حدود ال تصدم املجتمع ،إال
املضمون :فهي تدعو إىل ّ
تقدم املرأة
يف حاالت نادرة) ،ومساواهتا بالرجل؛ كام أهنا
جنبا إىل جنب مع الرجل ،وبذلك ّ
ّ
تتحدث عن نضاهلا ً
خصوصا ما يتصل باهتاممها بالدعم االجتامعي ملن يعانون بسبب االحتالل،
يف أدوار جديدة يف هذا اإلطار،
ً
كاألرسى الذين يشكلون لكثرهتم ظاهرة يف املجتمع الفلسطيني :زيارة هلم يف األرس ،أو عناية بالرسالة التي
تركوها وراءهم ،كام هو واضح يف رواية مايا أبو احليات حبات السكر .أما من ناحية الشكل ،فإن اللغة النسوية
يمكن متييزها يف الكتابات النسوية ببساطة ،إضافة إىل بعض السامت النسوية األخرى يف هذه الكتابة.

جممل القول أن هناك ً
جيال جديدً ا من ك ّتاب الرواية الفلسطينيني ،يكتب من داخل الرصاع ،انطال ًقا من فهمه
فلسطينيا
تيارا جديدً ا يف الكتابة الروائية،
هلذا الرصاع ،ويكتب بشكل جديد ،مالحمه تربز بوضوح ،وهو يشكل ً
ً
وعربيا ،حتى وإن كانت هذه املالمح تشري ،بسبب ظروف القهر التي يعيشها الك ّتاب حتت االحتالل ،إىل أهنا ما
ً
تفجر فيها حميطه ،وتنطلق إىل آفاق أبعد.
حلظة
تأيت
قد
حمارص،
جمال
يف
تسري
زالت
ّ

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
الخاصة في الرواية الفلسطينية الجديدة
بعض التحوّ الت
ّ

المصادر والمراجع
المصادر

أبو احليات ،مايا .حبات السكر .رام اهلل :املؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي.2004 ،

ـــــــــــــــ .عتبة ثقيلة الروح .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2011 ،

أبو شومر ،توفيق .الصبي والبحر .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2009 ،

األطرش ،ليىل .مرافئ الوهم .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2005 ،

البطران ،مشهور .آخر احلصون املنهارة رام اهلل ،مركز أوغاريت الثقايف.2005 ،
بنورة ،مجال .انتفاضة .عامن :دار الرشوق.1998 ،

التكروري ،باسمة .عبور شائك .رام اهلل :دار البريق العريب.2009 ،

اجلنيدي ،أماين .قالدة فينوس .رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.2009 ،

حبايب ،حزامة .قبل أن تنام امللكة .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2011 ،

حرب ،أمحد .الصعود إىل املئذنة .عامن :دار الرشوق.2008 ،

محيد ،حسن .مدينة اهلل .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2009 ،

خليفة ،سحر .باب الساحة .بريوت :دار اآلداب.1990 ،

ــــــــــــــــــ .املرياث .بريوت ،دار اآلداب.2004 ،

ــــــــــــــــــ .ربيع حار .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2004 ،

ــــــــــــــــــ .أصل وفصل .بريوت ،دار اآلداب.2008 ،
حبي األول .بريوت ،دار اآلداب.2010 ،
ــــــــــــــــــّ .
رسحان ،نمر .ثالثية روائية .رام اهلل :دار الرشوق.2004 ،

احلب .رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.2006 ،
شبيل ،عدنية .كلنا بعيد هبذا املقدار عن ّ
الرشفا ،وليد .القادم من القيامة .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2008 ،

طه ،داليا .عرافو السواد .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2007 ،

عدوان ،عدوان نمر .عودة املوريسكي من تنهداته .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2010 ،

عاممة ،عدنان .الولد سلامن .دمشق :دار اجلليل للنرش والدراسات واألبحاث الفلسطينية.1984 ،
عوض ،أمحد رفيق .آخر القرن .القدس :احتاد الكتاب الفلسطينيني.1999 ،

العيسة ،أسامة .املسكوبية .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2010 ،

املدهون ،ربعي .السيدة من تل أبيب .بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش.2009 ،

149

150

العدد 2
خريف 2012

مسلم ،أكرم .سرية العقرب الذي يتصبب عر ًقا .رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.2008 ،
مهنا ،عالء مفيد .مقدسية أنا .رام اهلل :مؤسسة عبد املحسن القطان.2011 ،

نرص اهلل ،إبراهيم .قناديل ملك اجلليل .بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.2012 ،
وادي ،فاروق .منازل القلب .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1997 ،

يونس ،مجال .الرأس .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.1986 ،
المراجع

أبو أصبع ،صالح خليل .الرواية الفلسطينية واملنفى .أبو ظبي :احتاد كتاب وأدباء اإلمارات.2001 ،

ــــــــــــــــــــ [وآخرون] .نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية املعارصة .رام اهلل :مركز أوغاريت
الثقايف.2000 ،

أبو بكر ،وليد .الكتابة بنكهة املوت .رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.2009 ،

ــــــــــــــــــــ [وآخرون] ،املرأة واألدب .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2007 ،

أمحد ،حفيظة .بنية اخلطاب يف الرواية النسائية الفلسطينية .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2007 ،

األسطة ،عادل .أدب املقاومة :من تفاؤل البدايات إىل خيبة النهايات .غزة :وزارة الثقافة الفلسطينية.1998 ،
أيوب ،حممد .الشخصية يف الرواية الفلسطينية املعارصة .القدس :احتاد الكتاب الفلسطينيني.1997 ،

ــــــــــــــــ .الزمن والرسد القصيص يف الرواية الفلسطينية املعارصة .القاهرة :دار سندباد للنرش والتوزيع،
.2001
اجلواريش ،عنان .حركة التجريب يف الرواية الفلسطينية .اخلليل :مجعية العنقاء الثقافية.2003 ،

خواجا ،عيل حسن .يف استنطاق الرواية الفلسطينية املعارصة .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2009 ،
الديك ،نادي ساري .عالمات متجددة يف الرواية الفلسطينية .عكا :مؤسسة األسوار.2001 ،

الشحادة ،يوسف .الرواية الفلسطينية يف الضفة والقطاع .رام اهلل :وزارة الثقافة الفلسطينية.2009 ،

كناعنة ،رشيف [وآخرون] .يف الثقافة ،اهلوية ،والرؤيا :وقائع مؤمتر الثقافة الفلسطينية يف الداخل .عكا :مؤسسة
األسوار.2007 ،
شقري ،حممود .قراءات يف أدب فلسطيني جديد .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2008 ،

العيلة ،زكي .املرأة يف الرواية الفلسطينية .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2002 ،

ــــــــــ .صورة الذات وصورة اآلخر يف الرواية الفلسطينية يف األرض املحتلة .رام اهلل :مركز بيت املقدس
لألدب.2007 ،
الغزاوي ،عزت .تأمالت نقدية يف نامذج من األدب الفلسطيني املعارص .رام اهلل :مركز أوغاريت الثقايف.2001 ،

ياغي ،عبد الرمحن .يف النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية .عامن :دار الرشوق.1999 ،

151

*

نجمة خليل حبيب

التحوالت السياسية واالجتماعية
ّ
والجمالية في الرواية الفلسطينية
على مشارف القرن الواحد والعشرين
يصعب عزل الرواية الفلسطينية عن رمحها العريب إال استجاب ًة ملتطلبات البحث العلمي .فلسطني
حارضة بقوة يف الرواية العربية ،شأهنا شأن حضور اهلموم واالنشغاالت العربية بقوة يف الرواية
وأول ما يلفت االنتباه
الفلسطينية .ومع ذلكَّ ،
التميز تسم الرواية الفلسطينيةّ ،
فإن ّ
ثمة رضو ًبا من ّ
بينها هو حضور الذاكرة ،بل استنهاضها ،كفعل مقاوم ،األمر الذي يتجلىّ يف انتشار ظاهرة
األعامل املتسلسلة التي حتكي التاريخ الفلسطيني عىل أجزاء ،كام يتجىل يف َج ْع ِل املشهد الروائي
الفلسطيني حملاّ ً تنعكس فيه حتوالت القضية الفلسطينية :احلديث عن السالم والتطبيع؛ العاملة
داخل اخلط األخرض؛ قيام دولتني أو دولة بقوميتني؛ هجاء السلطة؛ الشتات الفلسطيني؛ سجون
االحتالل ...ولقد عرف املشهد الروائي الفلسطيني يف مرحلة ما بعد أوسلو انعطافات حادة هي
جزء من االنعطاف احلاد يف حياة الفلسطينيني الفكرية والسياسية واالجتامعية واألدبية بعد هذا
ً
فضال عن
احلادث ،وهو ما طرح موضوعات جديدة تتناوهلا هذه الدراسة يف عدد من الروايات،
جترؤ عىل التقاليد الروائية املعهودة.
تناول ما رافق ذلك من ّ

تقديم
رغم كل ما يؤخذ عىل الرواية العربية من أهنا فن حمدث ودخيل وابن هجني ضاع نسبه بني الرشق
نظرا إىل ما له من خصائص
والغرب ،فإن هذا الفن فرض وجوده واستطاع أن
ّ
يتصدر املشهد األديبً ،
قادرا عىل محل املعارف والرؤى واألفكار التي تتعثّر األشكال األدبية األخرى يف محلها .وقد محل هذا الفن
جتعله ً
هم املجتمع العريب إنسانًا وتار ًخيا وقيماً حضارية؛ ففي مرص ،رائدة الفن الروائي العريب،
منذ إرهاصاته البكر ّ
* أكاديمية وكاتبة ومرتمجة فلسطينية تعيش يف أسرتاليا.

152

العدد 2
خريف 2012

كانت روايات نجيب حمفوظ وتوفيق احلكيم ويوسف إدريس ولطيفة الزيات وفتحي غانم وصنع اهلل إبراهيم
وإبراهيم أصالن وغريهم ،حتكي قضايا الوطن العريب من خالل روايتها لقضايا مرص .ويف املرشق العريب،
محلت روايات حليم بركات وهاين الراهب وإلياس خوري ونبيل سليامن وعبد الرمحن جميد الربيعي وغالب
هم دمشق وبريوت وبغداد وعماّ ن والقدس فحسب ،بل
طعمة فرمان وغسان كنفاين وجربا إبراهيم جربا ليس ّ
هم قضايا اإلنسان العريب من مرشقه إىل مغربه ً
أيضا .كذلك هي احلال يف الكتابات اخلليجية ،كمثل ما نرى يف
ّ
روايات عبد الرمحن منيف وتركي احلمد وغازي القصيبي وغريهم .أما يف املغرب العريب ،فلدينا ،عىل سبيل
املثال ،روايات الطاهر ّ
وطار وعبد اهلل العروي وأحالم مستغانمي وحممد شكري وإبراهيم الكوين وآخرين(((.
وما قولنا الرواية الفلسطينية ً
عزال هلا عن رمحها العريب ،وإنام هو استجابة ملتطلبات البحث العلمي الذي حيرص
الباحثني ضمن دائرة حمددة ،ويلزمهم بقسط معينّ من الكالم؛ ففلسطني حارضة بقوة يف الرواية العربية .كام أن
للهموم واالنشغاالت العربية صداها القوي يف الرواية الفلسطينية .وأول ما أتذكره يف هذا املجال هو حمارضات
د .عبد املحسن طه بدر ،التي كان يلقيها علينا يف السنة الرابعة يف جامعة بريوت العربية عام  ،1970حيث كانت
رواية غسان كنفاين أم سعد الشاهد احلارض أبدً ا يف ذهن الدكتور عىل واقعية الرواية العربية وصدقها الفني .كام
ختصصا بفلسطني ،ال ألن الفلسطينيني
أن قضايا العرب الرئيسة ،كالوحدة والعروبة ،حارضة يف أشد الروايات
ً
متمسكون بعروبتهم كدثار يقي هويتهم وانتامءهم التاليش واالندثار فحسب ،وإنام ألهنم ً
أيضا منترشون
ً
رجاال
يف معظم األقطار العربية ويعيشون خصوصية مشكالهتا ويتفاعلون معها .فالروائيون الفلسطينيون،
ونساء ،عندما يكتبون عن قضيتهم يكتبون ً
أيضا عن املكان والبيئة التي يعيشون فيها .ونحن نرى انعكاس
البيئة املحلية حتى عند أشدهم التزا ًما بالقضية الفلسطينية كغسان كنفاين ً
مثال؛ فهذا الروائي كتب روايته األوىل
(((
حيرض شعبه عىل رفض الشتات بالتوجه
رجال يف الشمس
ّ
وتوجه بكليته إىل الفلسطينيني .وكان مهّه كله أن ِّ
إىل فلسطني .ومل يكن يقصد أن يكتب عن أي مشكالت اجتامعية عربية ،ولكن ال وعيه فعل ذلك.

كتب كنفاين يصف احلالة االجتامعية البائسة يف املخيامت الفلسطينية والضائقة االقتصادية التي دفعت الناس إىل
البحث عن حلول فردية ،فكان بذلك حيكي قلق رشحية كبرية من املجتمعات العربية يف األقطار الفقرية ،كمرص
وحيرضهم عىل
ولبنان وسورية واألردن .كتب ينهى الفلسطينيني عن التفتيش عن حل آين وفردي ملشكالهتمّ ،
التوجه إىل فلسطني ال إىل الكويت ،ولكنه كان من دون أن يدري يتنبأ بام سيحصل يف العائلة العربية من تفكيك
ّ
سببه انفصال رب األرسة عن عائلته للعمل يف دول النفط الغنية ،وما سيرتكه هذا التفكيك يف حياة األبناء عىل
حوارا بني أيب اخليزران((( وموظف
وجه اخلصوص .كام أنه مل يدر يف خلد كنفاين وهو يصف يف مشهد قصري
ً
قدمته الحق ًا رواية هاين الراهب
اجلامرك عىل احلدود الكويتية–العراقية ،أنه يصف مأزق اإلنسان العريب الذي ّ
(((
رسمت ً
دهرا ،صحا ليتفاجأ باملتغريات احلاصلة يف مملكته ،فنيس
خطا يف الرمال ؛ فبطلها شهريار ،الذي نام ً
دوره احلضاري ،وغاص يف حياة الرتف (حياة النفط) .واحلاملون املنسلخون عن واقعهم الذين اليزالون
 1هنالك أدبيات كثرية يف املوضوع ،منها :فخري صالح ،قبل نجيب حمفوظ وبعده ،دراسات يف الرواية العربية (بريوت :الدار العربية
للعلوم نارشون)2010 ،؛ فيصل دراج ،الذاكرة القومية يف الرواية العربية من زمن النهضة إىل زمن السقوط (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2008 ،وعبد املحسن طه بدر ،حول األدب والواقع (القاهرة :دار املعارف.)1981 ،
األول -الروايات ،ط( 3بريوت :مؤسسة األبحاث العربية1986 ،؛
 2غسان كنفاين ،رجال يف الشمس ،اآلثار الكاملة املجلد ّ
[ ،)]1966ص .152 -29
 3ستبقى كل أسامء العلم املبتدئة بـ «أبو» يف حالة الرفع.
 4هاين الراهب ،رسمت خط ًا يف الرمال (بريوت :دار الكنوز األدبية.)1999 ،
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يعيشون عىل أجماد التاريخ العريب ،والناس الذين سلبتهم السلطات كرامتهم حتى خضعوا أمام متطلبات
َ
ويتحاشوا غضبتها ،مثّلتهم عىل عجل رواية
احلياة الرضورية ،فتنازلوا عن قيمهم كي ينالوا رىض السلطات
يدعي الفحولة اجلنسية وخيرب عن مغامرات
رجال يف الشمس بشخصية كل من أيب اخليزران العاجز ،الذي ّ
ومهية ،ورئيس املخفر الكويتي الالهي عن القيام بواجبه الوظيفي باالستامع إىل هذه الروايات ،والرجال الثالثة
الصامتني األذالء يف اخلزان.
متحسسا احلالة العربية بوجهيها السيايس،
وكتب حييى خيلف يف أول عمل روائي له ،نجران حتت الصفر(((،
ً
صور جمتمع اليمن الغارق يف البؤس واجلهل والتخ ّلف ،ونقل تفاصيل الرصاع السيايس بني اليمن
حيث ّ
مشب ًها ما حيدث يف نجران بام هو حاصل يف املخيامت الفلسطينية؛ فحارة العبيد تشبه خميم الريموك،
والسعوديةّ ،
وأجواء املطاردة فيها مثيلة ملا حيدث للفلسطينيني يف كثري من دول اللجوء .وحييى خيلف ،الذي كان يعيش يف
منطقة نجران يف السعودية يف أثناء احلرب اليمنية بني اجلمهوريني واإلماميني ،انفعل باحلدث وكتبه بإحساس
فلسطينيا.
يمنيا أو سعود ًيا أو
ّ
ً
وتفهم ونضج يصعب معها التفريق ما إذا كان هذا الكاتب ً
(((
صور فيها بعني الفلسطيني الالجئ،
ولنا يف رواية جربا إبراهيم جربا صيادون يف شارع ضيق مثل آخر؛ فقد ّ
التحوالت التي شهدهتا مدينة
خريج جامعة كيمربدج يف األدب اإلنكليزي الذي يصل إىل بغداد بعد النكبة،
ّ
بغداد يف مخسينيات القرن العرشين عن طريق وصف جمموعة من الشباب يمثّلون املجتمع البغدادي :الشاعر
والصحايف واملفكر واليساري املتطرف ،والرافض للمأسسة الداعي إىل الرجوع إىل حالة البداوة .بل إن جربا مل
ختصصا بفلسطني ،ذلك ألنه صاحب مرشوع عرويب تثويري مستقبيل
يغيب احلالة العربية حتى يف أشد رواياته
ً
ّ
(((
هيدف إىل رفع شأن املجتمع العريب ال املجتمع الفلسطيني فقط .

وعندما كتبت ليىل األطرش رواية صهيل املسافات((( التي تبحث يف أزمة املثقف ،جعلت بطلها صالح أيوب
نموذجا للمثقف السلبي االنتهازي الذي ال نراه فقط يف غابرة (فلسطني) ،وإنام يف كل مدينة
املولود يف غابرة،
ً
وجامعة ومؤسسة صحافية عربية ً
أيضا .صالح أيوب ،املثقف املأزوم الذي خرج من قريته إىل املدينة ليتخلص
وشوهته ممارسات الويص املتسلط
من وصاية محود الواشيل ،حيمل يف وجدانه أصالة الريف الذي ولد فيه
ّ
ممز ًقا بني حقيقتني :حقيقته الداخلية األصيلة التي تعرف قيم اخلري واحلق واجلامل ،وحقيقته
الظامل ،فعاش حياته َّ
اخلارجية النهمة إىل القيم النفعية من نفوذ ومال وجمد .صالح هذا موجود يف مجيع األزمنة واألمكنة العربية.

الزيات ونوال
وتالقت كتابات سحر خليفة مع معظم الكتابات النسوية ،ككتابات غادة السماّ ن ولطيفة ّ
السعداوي وآسيا جبار ومحيدة نعنع وكوليت خوري ،حتت عناوين عريضة أمهها النضال ضد جمتمع ذكوري
ّ
(((
هيمش املرأة ويقمع سعيها إىل حتقيق ذاهتا  .رغم هذا التكامل بني الروايتني العربية والفلسطينية ،يبقى للرواية
ّ
الفلسطينية خصوصية ال يمكن جتاهلها؛ فهي لصيقة القضية حتى يف الروايات التي تبدو يف ظاهرها بعيدة عنها؛
 5حييى خيلف ،نجران حتت الصفر ،ط( 4بريوت :دار اآلداب1988 ،؛ [.)]1977
 6جبـرا ابراهيم جبـرا ،صيادون يف شارع ضيق ،ط( 4بريوت :دار اآلداب2003 ،؛ [.)]1974
 7للتوسع ينظر يف« :الصخرة احلب اخلالص ،حوار مع املؤلف أجراه رياض عصمت» ،يف :جربا ابراهيم جربا ،الفن واحللم والعقل،
ط( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش1988 ،؛ [ ،)]1986ص .487-486
 8ليىل األطرش ،صهيل املسافات (القاهرة :دار رشقيات للنرش والتوزيع. )1999 ،
 9للتوسعJoseph T. Zeidan, Arab Women Novelists: The Formative Years and Beyond (Albany: State University of :
New York Press, 1995).
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هي املرآة التي تعكس تباين مراحلها؛ هي يف زمن الثورة رواية حتريض وتثوير وحث عىل النضال ،ويف زمن
االهنزامات استنهاض للذاكرة وتوثيق ملعاناة الواقع املعيش؛ هي يف األغلب رواية ملتزمة ،مع جنوح صوب
التجريب واحلداثة بدأ يظهر منذ تسعينيات القرن العرشين.

بدأ العرص الذهبي لرواية القضية الفلسطينية برواية رجال يف الشمس ( ،)1962وكانت يف ذلك الزمن رواية
حمرضة ،إذ حثّت عىل الثورة ،وقست عىل من حاولوا إجياد حل فردي ملشكالهتم بأن رمتهم يف مكب النفايات.
ِّ
وحرضت عىل الكفاح املسلح.
وتنبأت رواية كنفاين ما تبقى لكم بالثورة ،ورفضت روايته عائد إىل حيفا اهلزيمة ّ
(((1
وحرضت رواية جربا إبراهيم
وص ِّن ْ
ُ
فت رواية إميل حبيبي سداسية األيام الستة بني روايات التغيري الثوري ّ ،
جربا السفينة عىل العودة إىل الوطن حتى ولو حتت االحتالل ،ودعت رواية حبيبي البحث عن وليد مسعود إىل
والتوجه إىل الرسية يف النضال .غري أن اقتالع املقاومة من لبنان عام  1982وتفاعالت حرب اخلليج
نبذ املنفى
ّ
وتداعيات اتفاق أوسلو وخالفات أهل البيت (فتح ومحاس) ،كل ذلك أصاب الفلسطينيني بالذهول ،فرتاجع
كثري من الروائيني عن كتابة األدب املقاوم إىل كتابة الذاكرة الفلسطينية حي ًنا ،وتوثيق املعاناة حتت االحتالل من
مطاردة وسجن وحصار وإفقار وإبعاد حي ًنا آخر.

الرواية واستنهاض الذاكرة
لعل أول من التفت إىل رضورة حضور الذاكرة يف الرواية كفعل مقا ِوم هو الكاتب اللبناين إلياس خوري؛
فعىل هذا األساس قامت روايته باب الشمس ،التي تتنفس فيها ذاكرة مناضل يف غيبوبة لتحكي قصة املقاومة
الفلسطينية منذ النكبة حتى خروج املقاومة من لبنان عام ( .1982((1هذا يف الرواية ،أما يف ما عداها ،فإن
الفلسطينيني حاربوا الغياب الذي جاءت به النكبة باإلرصار عىل استحضار املكان والتاريخ .يف البدء كان
تنبهوا إىل رضورة تدوين الذاكرة خو ًفا عليها من
استحضارهم شفو ًيا ،كأن ينقل اآلباء ذاكرهتم إىل األبناء ،ثم ّ
وتقدم شهادات تثبت
تؤرخ لفلسطني قبل النكبة ّ
الضياع ،فكان أن حفل املشهد األديب واألكاديمي بمؤلفات ّ
يصور حياة اليافاويني من خالل مقابالت مع خمتلف
حضورها ،منها :كتاب يافا عطر مدينـة المتياز ذياب ،الذي ّ
فئات املجتمع ،وكتاب ساره غراهام براون الفلسطينيون وجمتمعهم  ،1946 -1880حيث تعمل الصور التي
مصور للفلسطينيني
يتضمنها الكتاب عىل تثبيت املايض وحمو الغياب ،وكتاب وليد اخلالدي قبل الشتات :تاريخ ّ
 ،1948-1876حيث يعرض فيه جمموعة ضخمة من الصور تعمل عىل تأكيد احلضور الفلسطيني ،وتقاوم
املحو الذي جتهد الصهيونية يف تثبيته .ويشمل الكتاب مقدمة حتتوي عىل املعلومات األساسية لتلك احلقبة(.((1
مؤخرا يف تقديم املعلومة وحفظ الذاكرة ،فأنشئت عدة مواقع هلذا الغرض ،منها عىل
وقد سامهت اإلنرتنت
ً
سبيل املثال شمل ،بديل ،باحث للدراسات ،فلسطني يف الذاكرة ،هذا إىل جانب عرشات املواقع الفردية التي
 10حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين (بيـروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2000 ،ص .774-773
 11للتوسع ينظر يف :نجمة خليل حبيب« ،طقوس (العودة) ودالالهتا يف املتخيل الرسدي نموذج :رواية باب الشمس »،الكلمة،
العدد ( ،36كانون األول/ديسمرب  ،)2009ص .71 -63
 12امتياز ذياب ،يافا عطر مدينة ،مراجعة وتدقيق هشام رشايب (بريوت :دار الفتى العريب.)1991 ،

Sara Graham-Brown, Palestinians and their Society 1880-1948 (London; New York: Quartet Books, 1980) ; Walid
Khalidi, Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians 1876-1948, (Washington, D.C.: Institute for
Palestine Studies, 1984).
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يوثق تارخيهم وجغرافيتهم،
ّ
تؤرخ ملدينة أو قرية أو «محولة» .وال يزال الفلسطينيون يـبحثون ويؤلفون بكل ما ّ
مهوي ورشيف
واملطابع ال تزال تطالعنا باجلديد يف هذا املجال ،نذكر منها اخلطوة املميـزة التي قام هبا إبراهيم
ّ
كناعنة ،وهي مجع احلكايات الشعبية من أفواه الرواة وإدراجها باللهجة املحكية يف كتاب بعنوان قول يا طري.
ولعل رواية حييى خيلف بحرية وراء الريح هي أوىل الروايات الفلسطينية التي خصصت موضوعها لذاكرة
الناس البسطاء وتارخيهم املعيشني.
هيم يف الرواية التارخيية ليس إعادة رسد األحداث التارخيية الكربى ،بل اإليقاظ الشعري
يقول لوكاتش« :إن ما ّ
للناس الذين برزوا يف تلك األحداث .وما هيم هو أن نعيش مرة أخرى الدوافع االجتامعية واالنسانية التي أدت
هبم اىل أن يفكروا ويشعروا ويترصفوا كام فعلوا ذلك متا ًما يف الواقع التارخيي»( .((1والرواية الفلسطينية عىل
مشارف القرن الواحد والعرشين جنحت صوب الرواية التارخيية ،بقصد الرد عىل الدعاية الصهيونية ،وتثبيت
فلسطني يف الذاكرة بعد فشل تثبيتها يف املكان؛ فكتابة الرواية التارخيية هنا هو فعل مقاومة جلأ إليه الفلسطينيون
عندما اهنزمت مقاومتهم املسلحة عام .1982

نشط هذا النوع من الرواية يف العقدين األخريين ،وانترشت ظاهرة كتابة األعامل املتسلسلة التي حتكي التاريخ
الفلسطيني عىل أجزاء ،منها مرشوع إبراهيم نرص اهلل امللهاة الفلسطينية ،ويتألف من مخسة أجزاء هي :زمن
اخليول البيضاء ()2007؛ طفل املمحاة ()2000؛ طيور احلذر ()1996؛ زيتون الشوارع ()2002؛ أعراس
آمنة ()2004؛ حتت شمس الضحى ( .)2009وثالثية حييى خيلف :بحرية وراء الريح ()1993؛ ماء السامء
()2008؛ هنر يستحم يف البحرية ( .)1997وثالثية حممد نصار :صفحات من سرية املربوكة ()2005؛ سوق
الدير ()2007؛ ليل املخيم ( ،.((1()2009وسلسلة أعامل سحر خليفة املرتاتبة زمني ًا مع الواقع الفلسطيني يف
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي :الصبار ()1976؛ عباد الشمس ()1980؛ باب الساحة ()1990؛ املرياث
()1997؛ صورة وأيقونة وعهد قديم ()2002؛ ربيع حار (.)2004
تشرتك هذه األعامل يف موضوع رئيس هو كتابة الذاكرة الفلسطينية وتوثيق املحطات املهمة من رحلة النضال
والنفي الفلسطينية .ويكاد يكون موضوعها وزماهنا ومكاهنا واحد ،ومع ذلك مل تكن هذه الروايات رواية
واحدة .يقول جربا إبراهيم جربا إن من عادة كافكا أن يصف جتربة ما ،ثم يعود ويصفها عىل نحو آخر ،ثم
ً
حماوال كل مرة إجياد وصف أفضل هلا ،كأقرب ما يكون
يعود ويصفها عىل نحو ثالث ،وربام رابع وخامس،
ً
شكال جديدً ا أو حقيقة جديدة .العنارص هي ذاهتا ،ولكن
من الكاليدوسكوب ،تديره كل مرة فيخلق كل مرة
نسبها وعالقاهتا تتبدل( .((1هكذا هي احلال مع هذه الروايات؛ فإنْ نحن أخذنا ،عىل سبيل املثال ،اجلزء األول
من سلسلة كل من :إبراهيم نرصاهلل وحممد نصار وحييى خيلف ،لرأينا أن موضوع الروايات واحد هو املجتمع
الفلسطيني قبل النكبة ويف ّإباهنا؛ كلها تتكلم عىل ما كان الفلسطينيون عليه من بساطة وجهل وسلبية ،فيام كانت
معا لتمكني الصهيونية من فلسطني .وكلها حتكي مأساة
العصابات الصهيونية واالنتداب اإلنكليزي يعمالن ً
الترشد والضياع يف املنايف وما عاناه الناس من اضطهاد وبؤس وفقر ،ولكن كلاّ منها مكتوبة بإحساس خمتلف
 13أورده :صالح فضل ،لذة التجريب الروائي (القاهرة :أطلس للنرش والتوزيع واالنتاج ،)2005 ،ص .34
نصار ،صفحات من سرية املربوكة (سلسلة إبداعات فلسطينية بالتعاون مع االحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني،
 14حممد ّ
 - )2005سوق الدير (سلسلة إبداعات فلسطينية - )2007 ،ليل املخيم (طبعة الكرتونية ،2009 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.adabfan.com/story/4983.html>).

15

رشح جربا تقنية كافكا يف :رواية السفينة (سوسة ،تونس :دار املعارف للطباعة والنرش1998 ،؛ [ ،)]1970ص .223
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معينة ميزت عمله من األعامل األخرى.
عن األخرى ،وكل روائي اختار تقنيات خاصة وزوايا ّ

يف الذكرى الستني للنكبة ،أصدر إبراهيم نرصاهلل اجلزء األول من امللهاة الفلسطينية ،وهو زمن اخليول
البيضاء( ،((1التي حيكي فيها تاريخ الشعب الفلسطيني عىل مدى  125عا ًما .وقد اعتمد يف إنجاز عمله عىل
فنيا لفلسطني القضية
شهادات شفوية مجعها من أناس اق ُتلعوا من وطنهم وعاشوا يف املنايف ،فجاء عمله توثيقًا ً
واإلنسان واملكان .واستخدم لرؤيته تقنية حديثة ،فكانت الرواية أشبه بلوحات فوتوغرافية حتيل كل لوحة إىل
أخرى ،وتتمم التالية ما غفلت عنه السابقة .هبذه العنارص متكن نرص اهلل من جلب املايض إىل احلياة بوصفه
التاريخ السابق للحارض ،أي أنه متكن من إعطاء حياة شعرية للناس الذين برزوا يف تلك احلقبة التارخيية،
وجعلهم مؤثرين إجيابيني يف حياتنا احلالية.

اتّبع حييى خيلف يف رواية بحرية وراء الريح( ((1طريقة الرسد التقليدية ،فحققت الرواية رؤيتها ال عن طريق ِج ّدة
تقنيتها كام عند نرص اهلل وإنام عن طريق التقاط العالقات الصغرى املالئمة لتجسيد دوافع السلوك اإلنساين؛
فشخصيات خيلف هم الناس البسطاء ،الذين يقلقون ويتوترون ويتوقّعون الصعوبات لدى رؤية اليهود
يتدربون وراء املستعمرة القريبة من قريتهم .والقرية التي تستضيف املتطوعني العرب وتفرح هبم وتستمع إىل
انتصاراهتم الومهية ،ثم حتزن عند اكتشاف كذهبم.

أما حممد نصار ،فقد بدأ ثالثيته برواية صفحات من سرية املربوكة ،فوصف من خالل قرية فلسطينية صغرية ما
كانت عليه احلالة االجتامعية من جهل وخت ّلف وفقر أيام العثامنيني ،وأتى إىل ذكر األحداث التي كانت دائرة يف
ذلك الزمن .فالرواية هي عودة مئة عام إىل الوراء لتأريخ مراحل التطور الفكري والرتاثي والفلسفة والرؤى
يف املجتمع الفلسطيني .وقد ّبينت الرواية من خالل شخصياهتا وأبطاهلا نضج الفلسطينيني الفكري وتطورهم
التدرجيي يف تفكريهم ورؤاهم احلياتية.

التحوالت في القضية الفلسطينية
انعكاسات
ّ
على المشهد الروائي الفلسطيني
عرف املشهد األديب يف العقدين األخريين ( )2011-1991فورة يف الرواية الفلسطينية عىل كال الصعيدين
النوعي والكمي؛ فقد حترر الك ّتاب من التزامات كثرية كان يتحرج جيل املؤسسني اخلوض فيها ،كاحلديث عن
السالم والتطبيع والعاملة داخل اخلط األخرض ،وقيام دولتني أو دولة بقوميتني .وخفتت احلامسة جتاه مدرسة
االلتزام يف األدب ،فجنح كثري من الروائيني صوب التجريب واحلداثة ،كام أدى االنفتاح الواسع عىل العامل
من خالل البعثات الدراسية واإلنرتنت ،إىل ظهور أسامء جديدة ،وتأصلت أخرى كانت مغمورة ،نذكر منها:
مجال ناجي (غريب النهر2012 ،؛ عندما تشيخ الذئاب2008 ،؛ ليلة الريش2004 ،؛ احلياة عىل ذمة املوت،
)1993؛ نبيل عودة (االنتفاضة)2012 ،؛ إبراهيم زعرور (قصة خري الدين بن زرد العجيبة2011 ،؛ رعاة
الريح2010 ،؛ الشارع الذي رحل)2009 ،؛ سحر خليفة (حبي األول2011،؛ أصل وفصل2009 ،؛ ربيع
حار2004 ،؛ صورة وأيقونة وعهد جديد2002 ،؛ املرياث1997 ،؛ باب الساحة)1990 ،؛ حزامة حبايب
16
17

إبراهيم نرصاهلل ،زمن اخليول البيضاء ،ط( 2بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون2008 ،؛ [)]2007
حييى خيلف ،بحرية وراء الريح ،ط ( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش)2001 ،؛ [)]1993
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(قبل أن تنام امللكة2011 ،؛ أصل اهلوى)2009 ،؛ ديمة السامن (رحلة ضياع2011 ،؛ برج اللقلق)2005 ،؛
(قريبا من اجلرمق)2010 ،؛ عادل سامل
ربعي املدهون (السيدة من تل أبيب)2010 ،؛ عبد الكريم عبد الرحيم
ً
(عناق األصابع)2010 ،؛ غريب عسقالين (هل رأيت موت ظيل2010 ،؛ )2001؛ جفاف احللق وحرارة
اللسان)2009 ،؛ حييى خيلف (ماء السامء2008 ،؛ هنر يستحم يف البحرية)1996 ،؛ دينا سليم (احلافيات،
2008؛ سادينا2007 ،؛ تراتيل عزاء البحر)1996 ،؛ وداد الربغوثي (الوجوه األخرى وتل احلكايات،
)2007؛ سهاد عبد اهلادي (ذاكرة زيتونة)2007 ،؛ ليىل األطرش (مرافئ الوهم2005 ،؛ ليلتان وظل امرأة،
1998؛ صهيل املسافات1999 ،؛ امرأة للفصول اخلمسة)1990 ،؛ عزمي بشارة (حب يف منطقة الظل2005 ،؛
احلاجز)2004 ،؛ دينا سليم مطانس (احللم املزدوج)2003 ،؛ نجمة خليل حبيب (ربيع مل يزهر)2003 ،؛ ليانة
بدر (نجوم أرحيا2002 ،؛ 1993؛ عني املرآة)1991 ،؛ نجوى قعوار فرح (سكان الطابق العلوي)1996 ،؛
حسن محيد (جرس بنات يعقوب1996 ،؛ تعال نطري أوراق اخلريف)1996 ،؛ رشاد أبو شاور (شبابيك زينب،
)1994؛ توفيق فياض (وادي احلوارث)1994 ،؛ إبراهيم نرص اهلل (جمرد اثنني فقط1992 ،؛ عو)1990 ،؛
أفنان قاسم (أربعون يو ًما بانتظار الرئيس.)1992 ،
باهلم واحللم الفلسطينيني؛ فسواء كانت التجربة من الداخل الفلسطيني أو من
هجست هذه التجارب إال أق ّلهاّ ،
رسة يشدها هو فلسطنيّ ،إما قضية أو مكان ًا
الضفة الغربية أو من الشتات ،قريبه وبعيده ،فإن هنالك دائ ًام حبل ّ
وإما خلفية أو مناخات رؤيوية .ومع أن معظم هذه الروايات ُكتبت بعد اتفاق أوسلو ،فإن موضوعاهتا
أو زمان ًا ّ
تنوعت ،فعاد بعضها يف الزمن إىل بدايات القضية الفلسطينية ،وتوقف بعضها عند املفاصل البارزة من مسريهتا،
ّ
كانطالقة املقاومة املسلحة واحلرب اللبنانية الفلسطينية واالجتياح االرسائييل للبنان وتداعيات حرب اخلليج
التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية
عىل القضية وعىل العاملة يف الكويت .وحكى عدد كبري منها
ّ
يف الضفة الغربية وغزة بعد اتفاق أوسلو ،فغدا كل حدث وكل موضوع وكل شاردة مادة روائية :السجن،
املطبعون .وباختصار،
احلصار ،العاملة ،اخليانة ،احلاجز ،نزاعات السلطة ،املفاوضات ،العائدون ،املستثمرونّ ،
أمسى كل ما يمور به املجتمع والقضية ممث ًّال يف الرواية.
كثرية هي الروايات التي تناولت السلطة السياسية بالنقد الذي وصل حد اهلجاء الشخيص ،كام يف روايايت رشاد
أبو شاور البكاء عىل صدر احلبيب والرب مل يسرتح يف اليوم السابع ،ورواية أفنان قاسم بانتظار الرئيس .وكثرية
املحرضة التي سامهت يف بلورة الوعي الشبايب الذي أدى إىل ثورة الربيع العريب ،منها،
هي الروايات الفلسطينية ِّ
عىل سبيل النموذج ،رواية عو إلبراهيم نرص اهلل .حتكي عو( ((1قصة الرصاع بني املثقف العرصي والسلطة
املستبدة .واملثقف العرصي ،بحسب إدوارد سعيد ،ليس فقط الناقد لسياسة احلكومة ،بل ً
أيضا كل من يرى
ً
حفاظا عىل حالة من اليقظة املتواصلة ومن الرغبة الدائمة يف عدم السامح ألنصاف احلقائق
يف املهنة الفكرية
واألفكار التقليدية بأن تسيرّ املرء معها( .((1هو بمعنى آخر مناهض طبيعي للحاكم املستبد وما يمثّله من قمع
للحريات ،وفرض ملفاهيم ورؤى ختدم أهدافه التسلطية بقولبة عقول الناس وجتهيلها لتسهيل حكمها .لذلك
يسعى هذا احلاكم إىل ترويض املثقف العرصي بأعنف الطرق وأكثرها الإنسانية حتى يتم هلذا احلاكم سحقه.
فبطل رواية عو (أمحد الصايف) كاتب وطني مستقيم وطموح يستخدم قلمه خلدمة الوطن واحلرية والعدالة،

 18ابراهيم نرصاهلل ،عو (عماّ ن :دار الرشوق.)1990 ،
 19إدوارد سعيد ،صور املثقف ،حمارضات ريث سنة  ،1993نقله إىل العربية غسان غصن؛ راجعته منى أنيس (منتدى وشبكة
التنويريني العرب[ ،د .ت ،].ص .37
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َّ
ويتعرض ألقسى الضغوط حتى يرضخ ويتحول إىل كلب يتمسح
ويعذب
فيالحق
فتزعج كتاباته اجلنرال،
َ
ّ
بذيول اجلنرال .ونرص اهلل بإيصال املثقف إىل هذه الدرجة من االنحطاط يكشف عن الدرك السفيل الذي وصل
إليه جمتمعنا العريب .لقد متكن اجلنرال من سحق الطبقة املتنورة الواعية القادرة عىل التأثري يف املجتمع وتوجيهه
وحولهَ ا إىل طبقة مرتبطة به تدور يف فلكه ،ختدم مصاحله وتساعده بام هلا من معرفة
نحو قيم اخلري واحلق واجلاملّ ،
وثقافة واحرتام بني الناس عىل اكتساب مزيد من القوة وزيادة السيطرة .وهو ال يكتفي بإسكات صوت أمحد
ً
الصايف وإنام يريد ً
معتدال ..نحن بحاجة إىل
أيضا أن يستغل هذا الصوت لتجميل صورته :تذكّ ر ..إنني أريدك
كامن  ..لسنا بحاجة إىل بوق (يقول له).

ِ
بمستعمرهيم فقال :إن اخلاضع للكولونيالية يلجأ
املستعمرين
وقد حلل هومي بابا يف كتابه موقع الثقافة عالقة
َ
كي حيافظ عىل هويته وثقافته إىل املحاكاة ،التي هي قناع خيفي املنهزم ذاته احلقيقية خلفه كي يتامثل مع املنترص.
واملحاكاة التي تبدو وكأهنا حامية للكولونيالية ال تطمس اهلوية الكامنة خلف قناعها ،بل إن خطرها يتمثّل يف
رؤيتها املزدوجة التي يف كشفها عن تناقض اخلطاب الكولونيايل هي ً
أيضا تعطل سيطرته( .((2ويف رواية عو متاثل
شبه تام بني اخلاضع للكولونيالية وأمحد الصايف ،بطل الرواية؛ ففيها جلأ أمحد إىل املحاكاة ،وأخفى حقيقته خلف
كلبا يقعى وينبح وهيز ذيله حتت قدمي اجلنرال ،ولكن ذاته املموهة كانت يف الوقت ذاته تتمرد عىل
القناع ،فصار ً
الذات اخلاضعة وتعطل مسريهتا؛ إذ جلأ الصايف إىل كتابة قصة متمردة يف غفلة من اجلنرال عطلت خطته .فبطلها
سعد هو يف احلقيقة ذات أمحد الصايف احلقيقية التي برزت من حتت القناع .سعد الثائر املتمرد عىل قوانني اجلنرال
يقوم بعملية فدائية داخل حدود فلسطني  ،48وبعد عودته يلقي جنود اجلنرال القبض عليه وعىل رفاقه ،و ُيعثَر
َّ
ويعذب ولكنه يفضح رياء اجلنرال أمام جنوده ،فإذ هو ال وطني
يف جيب سرتته عىل القصة امللهمةُ ،فيرضَ ب
وال ساهر عىل أمن الوطن وإنام منفذ جبان ألوامر جنرال أقوى منه متمثّل يف أمريكا وإرسائيل .صحيح أن ذات
أمحد الصايف املموهة مل تستطع متزيق القناع ،وظلت تدور يف فلك اجلنرال ،ولكنها كانت تصنع الثورة من وراء
وحترض عىل التمرد وتكشف كذب اجلنرال .ولئن مل يتمكن من أن يكون بطل روايته طفل الليلة الطويلة،
القناع ّ
فإنه أحس بأنه يتوحد معه بالغضب وبالروح املتفجرة ،وظل سعد يقرأ روايات الصايف ويتمثّل ما فيها من مترد .
ال تكمن قيمة الرواية يف وقفتها التثويرية املحرضة فقط ،بل تكمن ً
أيضا يف قيمتها الفنية التي جت ّلت بالرسم
منمطة وإنام يمتزج فيها السلب واإلجياب بطبيعية ال افتعال فيها ،متا ًما
الواقعي للشخصيات .فشخوصها غري َّ
اهلدامة ذكاء ومعرفة وقدرة عىل اإلقناع
كام هم الناس بني ظهرانينا .واجلنرال حيمل إىل جانب الصفات التسلطية ّ
يستخدمهام يف حربه مع ضحيته؛ يعرف متى يستخدم العنف والتهديد ومتى يستخدم الرتغيب الذي يصل إىل
قرائك  ..أستطيع ً
مثال أن أعيد عليك قراءة فقرات
درجة التم ّلق ،أجل التم ّلق ،كأن يقول لضحيته :إنني من ّ
طويلة من مقاالتك .بدأ بتعداد عناوين املقاالت املنشورة خالل شهر متوز  ،فوجئ أمحد الصايف أكثر  ..أو
قوله :يا أمحد أنت أهم بكثري ّمما تعتقد  . . .إنك اآلن أشبه ما تكون بنهر ضائع يف الصحراء  ،لنعمل سو ًيا
وبصورة عملية من أجل مواطنينا ،وإذا مل يدرك هذا إنسان وطني أصيل ،مثقف مثلك ،فمن سيدركه؟ كام أن
أمحد الصايف ليس ضحية بريئة وقعت يف براثن ثعلب فقط ،وإنام فيه ً
اهلدامة ،كالغرور
أيضا كثري من النزعات ّ
واجلشع والضعف أمام مغريات املنصب واجلاه؛ فهو يرى نفسه أعىل من مستوى اآلخرين .كان يدرك أنه أكثر

20

للمراجعة.Homi Bhabha, Nation and Narration (London: Routledge, 1990), pp. 88-89 :
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أمهية من رئيس التحرير وأكثر شعبية منه  ..أما إذا نظر إىل املسؤولني عن األقسام األخرى ،فإنه أكثر أمهية منهم

دورا يف
جمتمعني .وهذا يعني أن يف نفس املثقف جنرال ديكتاتور .ونرص اهلل يدين يف ذلك املثقف وينسب إليه ً
مهمشني مقموعني خائفني.
إفساد املجتمع وإبقاء الناس َّ
مجيعا وو ّثقتها أكثر من رواية فلسطينية
قيمة هذه الرواية ليست يف أهنا قالت احلقيقة التي نعرفها ونعيشها ً
حرضت عىل الثورة القائمة اليوم واملسماّ ة الربيع
وعربية ،وإنام يف كوهنا تنبأت قبل عرش سنوات ،أو باألحرى ّ
العريب ،آملني بأن تقيض عىل مجيع جنراالت األمة املتسلطني .بعد سنتني أكمل نرص اهلل برناجمه الروائي التثويري

املحرض ضد السلطوية والفساد يف املجتمع العريب برواية جمرد اثنني فقط( .((2ومع أن الرواية حتكي قصة النفي
ِّ
الفلسطيني عىل مدى نصف قرن ،وحتكي أزمان هذه القضية منذ عهد الطفولة الربيئة إىل زمن املذبحة ثم زمن

تدعي الثورة
حي ًزا
واسعا لزمن الدولة العربية القمعية التي ّ
ً
اللجوء إىل إحدى دول النفط للعمل ،فهي ختصص ّ

حولت احلادث العادي واملألوف إىل حادث مدهش ومؤثر،
متيزت بأهنا ّ
وتطحن البرش .والرواية كسابقتها ّ

وقدمت رؤيتها بقالب شعري مكثّف له قدرة عىل التوالد عن طريق التأويل.
ّ

من املحطات التي توقفت عندها الرواية الفلسطينية حرب السنتني يف لبنان واالجتياح اإلرسائييل للبنان،

(((2
تعرضت
فكتبت نجمة خليل حبيب رواية قصرية بعنوان ربيع مل يزهر  ،حتكي معاناة عائلة فلسطينية ّ

للتطهري العرقي عىل أيدي القوات اليمينية يف بريوت الرشقية ،فلجأت إىل بناية للمهجرين يف بريوت الغربية

رضبتها القوات اإلرسائيلية يف أثناء االجتياح بقنبلة فراغية يف  6آب /أغسطس  ،1982وذهبت العائلة مع
من ذهبوا حتت أنقاض تلك البناية .و ّثقت الرواية حصار بريوت ،وحكت معاناة سكاهنا ورصاعهم يف مدينة
وتعرضت عن طريق التداعي حلرب السنتني التي سقطت
ُقطعت عنها املاء والكهرباء والتموين ثالثة أشهرّ ،
خالهلا خميامت بريوت الرشقية يف ضبية وجرس الباشا وتل الزعرت ،واملجازر التي رافقت هذا السقوط .وتتبع

الرواية جمموعة قصص قصرية حتكي ما جتاهلته الرواية ،كقصة «بقع فوق أفكار نعامن» التي تسبح يف أفكار
التفحم يف موقع حريب يف الضاحية اجلنوبية ،وأخرى بعنوان
أحد شهداء املجموعة القتالية التي ُأحرقت حتى
ُّ
و«صمت خليل» تدور يف عقل الشاعر خليل حاوي قبل انتحاره حني علم بوصول القوات اإلرسائيلية

إىل مشارف بريوت .وقصة «يوم رحلت أم جهاد» ،وهي تصوير للمجزرة التي جرت يف مستشفى غزة
ليلة جمزريت صربا وشاتيال يف أيلول /سبتمرب  .((2( 1982وتنهي حبيب ربيع مل يزهر بقصة متفائلة بعنوان

«خريف يزهر» ،حتكي ما أحدثته عملية خالد علوان من رفع ملعنويات اإلنسان العريب الذي أصابه اليأس

يف إثر اجتياح بريوت(.((2

يروج له االسترشاق والصهيونية حول ثقافة العنف واملوت
يميز الرواية هو ر ّدها غري املبارش عىل ما ِّ
أما أكثر ما ّ
قصورا يف عاطفة األمومة،
تسفيها للعمل االستشهادي ،وحتديدً ا االفرتاء الذي ينسب إىل األم العربية
العربية،
ً
ً

 21إبراهيم نرصاهلل ،جمرد اثنني فقط (عامن :دار الرشوق.)1992 ،
 22نجمة خليل حبيب ،ربيع مل يزهر (بريوت :املركز العريب لألبحاث والتوثيق.)2003 ،
 23للتوسع ينظر يف :بيان احلوت ،صربا وشاتيال ،أيلول ( 1982بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2003 ،
 24هي عملية فدائية يف قلب بريوت أطلق فيها الشاب خالد علوان النار عىل ضابطني إرسائيليني كانا يتناوالن القهوة يف مقهى ال ِو ْمبي
يف شارع احلمرا  ،يف أول أيام دخول القوات اإلرسائيلية العاصمة اللبنانية.
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األمر الذي ال جيعلها حتزن عندما يموت ابنها وإنام تزغرد( .((2فعلت حبيب ذلك من خالل إبرازها حقيقة
باذخا حتى قبل والدته .وبعدها صار
العالقة التقليدية بني األم العربية وأبنائها .فمريم احتفت بربيع احتفاء ً
حمور حياهتا؛ فألجله صربت عىل فظاظة الزوج ،وتسللت عرب جنح الظالم من بيتها يف املخيم لتعيش يف بناية
لتؤمن له أتفه طلباته ،وعندما ُعثر
وعرضت نفسها للخطر اليومي يف أثناء االجتياح اإلرسائييل ّ
للمهجرينّ ،
عليهام ميتني حتت أنقاض البناية التي رضبتها طائرة حربية إرسائيلية بقنبلة فراغية ،كان هنالك يد حتتضن ً
طفال
قيل إهنا يد مريم وطفلها ربيع.

وعن حرب اخلليج وتأثرياهتا يف القضية الفلسطينية ،والتخريب الذي أحدثه املنفى يف الذات الفلسطينية وما
(((2
متيزت
أصاب الجئي الكويت من إساءة وهتجري ،خصصت حزامة حبايب رواية بعنوان أصل اهلوى ّ ،
با ِ
جل ّدة يف الرسد واجلرأة يف كشف الذات( .((2ومل يفت الرواية الفلسطينية احلديث عن التامثل املأساوي بني نكبة
فلسطني واحتالل العراق ،نذكر منها رواية غريب عسقالين هل رأيت موت ظيل التي لنا وقفة معها يف مكان
آخر من البحث.
من روايات السجن حكت رواية عادل سامل عناق األصابع( ((2معاناة األرسى الفلسطينيني والعرب يف سجون
االحتالل .حتدثت عن معاناهتم وأحالمهم ورس صمودهم ،وعن عالقاهتم العاطفية ومشكالهتم مع احلراس
ومع ضعفاء النفوس الذين يتحولون إىل خمبرِ ين .عقدة الرواية قصة حب تقليدية ،ولكنها نجحت يف نقل
مشاعر شخصياهتا ،فرأينا أنفسنا نتفاعل معها :نحزن عىل ع ّ
يل اجلعفري الذي اس ُتشهد حتت التعذيب ،ونغضب
لغضب عمر القاسم الذي استثناه أمحد جربيل من قائمة املفرج عنهم ،ونفرح لعالقة احلب الرومنيس اجلميلة
واسعا من الرسد لدور
حي ًزا
ً
متيز الرواية يف ختصيصها ّ
بني عيل وخولة ،وينكرس فرحنا النكسار قلبيهام .ويكمن ّ
املرأة يف معركة النضال ورضورة احرتام املجتمع لعواطفها.

انعطافات الرواية الفلسطينية
في مرحلة ما بعد أوسلو
إنه ألمر بدهيي القول إن اتفاق أوسلو أحدث انعطافة حا ّدة يف حياة الفلسطينيني الفكرية والسياسية واالجتامعية
واألدبية ،بل إنه أحدث بلبلة فكرية يف عقل األمة العربية كلها وليس الفلسطينيني فقط .لقد أتاح هذا االتفاق
وزوار من
العودة إىل مناطق السلطة الفلسطينية كام إىل مناطق  .48وكان بني العائدين رجال أعامل ومستثمرون َّ
تقريبا،
خمتلف دول الشتات ،جاؤوا لتفقّد أهلهم أو أقارهبم الذين انقطعت السبل بينهم عىل مدى نصف قرن
ً
املتخيل
فاس ُتقبل العائدون بالتهليل .قال بعضهم :عندما عدت شعرت كأنني ُخلقت من جديد .ولكن اختالف
َّ
 25برزت هذه الدعاية قوية ومؤملة بعد حوادث أيلول /سبتمرب  ،2001ومن وحيها أ ّلفت السلطات األسرتالية سيناريو يقول إن
استدرارا للشفقة .ويف مكان آخر قيل إن األمهات يف مراكز احتجاز
األمهات يف قافلة طالبي اللجوء تامبا كن يرمني أبناءهن يف البحر
ً
طالبي اللجوء كن جيربن أطفاهلن عىل اإلرضاب عن الطعام بخياطة شفاههم .للتوسع حول موضوع تامبا ينظر يفKim Arlington, :

“Children Overboard the most Despicable of Lies: Hawke”, Age, 24/8/2004, on the web:
<http://www.theage.com.au/articles/2004/08/24/1093246520431.html?from=storylhs>.

 26حزامة حبايب ،أصل اهلوى ،ط( 2بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2009 ،
 27للتوسع ينظر يف :وليد أبو بكر« ،توازي الشخصيات بدل من تقاطعها :أسلوب خمتلف يف الرسد الروائي »،الكلمة ،العدد ( 8آب/
أغسطس  ،)2007عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alkalimah.net/article.aspx?aid=669>. :
 28عادل سامل ،عناق األصابع (القاهرة :دار شمس.)2010 ،
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خصوصا للذين ال يملكون ذاكرة شخصية عن املكان .بيت الوالد مل يعد
عن الواقع أحدث صدمة يف النفوس،
ً
(((2
بي ًتا« .حيفا مل تعد تتكلم معي» ،يقول فواز تركي عند عودته إىل وطنه  .ويقول مريد الربغوثي عند عودته إىل
ً
أجياال منا عليها أن حتب احلبيب املجهول .النائي .العسري .املحاط باحلراسة،
رام اهلل« :خلص! خلق االحتالل
)
(
وباألسوار ،وبالرؤوس النووية ،وبالرعب األملس .االحتالل الطويل استطاع أن حيولنا من أبناء فلسطني
) (((3
(
ً
ختييال
وشعرا،
نثرا
ً
إىل أبناء فكرة فلسطني »  .وشاركت الكتابات عىل اختالفها يف نقل هذا املشهد مساءلته ً
روج هلا.
وكتابات جادة موضوعية ،وعكست الرواية مناخات هذه املرحلة ،فساءلتها وحاكمتها ومل تعدم من ّ
تعبريا عن البلبلة الفكرية التي أصابت اجلسد الفلسطيني ،ورواية
فكانت رواية هنر يستحم يف البحرية أوهلا
ً
أشدها ً
متثيال ونقدً ا لواقع الناس ومعاناهتم اليومية روايتا املرياث
السيدة من تل أبيب أكثرها إثارة للجدل .ومن ّ
التحول اجلاميل يف النص الروائي الفلسطيني كانت
وصورة وإيقونة وعهد قديم .ومن الروايات التي مثّلت
ّ
رواية هل رأيت موت ظيل.
ضبابية الرؤية السياسية ،نموذج :نهر يستحم في البحيرة

(((3

تكمن أمهية رواية حييى خيلف يف أهنا شهادة أهل البيت عىل ناسه؛ فهو من فريق عمل السلطة الفلسطينية التي
صنعت اتفاق أوسلو ،وروايته هنر يستحم يف البحرية هي رؤيته كمبدع ٍ
وراء هلذا االتفاق ،فامذا قال املبدع وبامذا
اختلف عن السيايس؟ هذا ما سنحاول تبيانه يف هذا اجلزء من الدراسة.

املتخيل وسرية الكاتب الذاتية؛ فبطل الرواية من قرية سمخ ،وعائد من
كبريا بني
نلحظ يف هذه الرواية
تشاهبا ً
ً
ّ
الشتات إىل غزة بعد اتفاق أوسلو .هو كيحيى خيلف ،كان ً
طفال عندما جلأت به عائلته من سمخ عام 1948
إىل األردن .ويف عام  ،1970عقب اهنزام املقاومة الفلسطينية أمام اجليش األردين ،خرج مع املقاومة إىل لبنان
ثم إىل تونس .وله ذكريات مجيلة يف لبنان وتونس .وخيلف ً
أيضا خملص إخالص اجلندي الياباين لقيادته؛ إذ
ظل مؤم ًنا بالكفاح املسلح طريقًا للتحرير والعودة حتى واتاه رئيسه وأمره بالتخليّ  .وطبيعي أن يكون له بلبلة
اجلندي الفكرية ذاهتا ،وأن يصيبه ما أصاب اجلندي من صدمة نفسية عندما قيل له إن احلرب انتهت إلحساسه
أيضا دماثة ا ُ
بأنه أصبح ً
خل ُلق التي ُعرف هبا خيلف .كام أن يف عنوان الرواية ً
رجال بال قضية .وللراوي ً
بعضا من
سرية الكاتب؛ فالنهر هو هنر األردن ،والبحرية هي بحرية طربية يف فلسطني املحتلة عام  .1948عىل ضفاف
البحرية ولِد خيلف عام  ،1944وعرب النهر إىل الغربة ً
طفال يف الرابعة من العمر.

خيربنا خيلف منذ العنوان بعالقته احلميمة باملكان ،وهي هنا البحرية التي أعالها عىل النهر ،وجعله بحاجة دائمة
كبريا لوصف عالقة
إليها ليستحم ويتطهر هبا من أدرانه .إىل جانب ما يوحيه العنوان ،ختصص الرواية جز ًءا ً
االنجذاب بني الراوي وأرضه وهاجسه الدائم بالعودة إليها .ومتيزت ً
أيضا بتبيان رؤية اآلخر (اإلرسائييل)
ملفهوم العودة وموقفه منها وحتديده للنمط املقبول من العائدين .وبرهنت حاد ًثا إثر آخر عىل استحالة إنجاح
مرشوع العودة من خالل اتفاق أوسلو ،وكشفت من ناحية أخرى عن اختالط املشاعر وتضارهبا بني احلنني
اجلارف واللهفة احلارقة عن ُبعد ،واخليبة املؤسية عىل أرض الواقع:

 29للتوسع ينظر يفFawaz Turki, Exile’s Return: The Making of the Palestinian American (New York: Free Press, :
1994), p. 33.

 30مريد الربغوثي ،رأيت رام اهلل ،ط( 3بريوت والدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)]1997[ 2008 ،ص .74
 31حييى خيلف ،هنر يستحم يف البحرية (رام اهلل؛ عامن :دار الرشوق.)1997 ،
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مدفوعا بحبي إىل أرض الوطن  . . .كنت أحدق بعينني مغرورقتني بجبال أرحيا والتالل البيضاء
«دخلت
ً
املحيطة هبا  . . .يف البداية انتابتني مشاعر ليس هلا مثيل  ..إنه وطني  ..إنني أعود إىل بقعة ما يف وطني ..
 -واليوم ..

 ما زلت أحاول االندماج يف هذا النسيج ،وما زلت بحاجة للمزيد من الوقت كي يكون يل مناخ وطقسوعالقات وحياة اجتامعية» (ص .)16-6

يبينّ هذا املشهد الرشخ الذي أحدثه النفي بني الفلسطينيني ووطنهم؛ فالتباعد القرسي واملستديم بني من
تربوا حتت االحتالل والذين تربوا يف املنايف ،أحدث فجوة بني أبناء الوطن الواحد ،إذ راكمت كل فئة منهم
فتكون لكل منها سلوكيات وأولويات متفارقة جعلت العائدين حيسون بأهنم غرباء
جتربة ختتلف عن األخرى َّ
يف وطنهم ،بينام حيس املقيمون بأهنم أمام زوار أو سائحني أو حمسنني أكثر من كوهنم أمام مواطنني ورشكاء
فعليني بالوطن.
ّ

نموذجا جيدً ا لفلسطينيي املنايف البعيدة (أوروبا وأمريكا)؛ فهو يعي فلسطينيته ،ولذلك جاء
يمثّل أكرم عابد
ً
يبحث عن زوجة عمه .وهو ً
أيضا تب ّنى قيم منفاه واصطبغ بصبغته ،فبدا يف أنظار املقيمني خمتل ًفا .لقد أكسبـته
أمريكا مالمح أرستقراطية ،فهو يدخن الغليون ،ويتحدث عن السوبرماركت الذي يملكه يف لوس أنجلوس
وعن أسعار البرتول يف البورصة وعن ثورة السود ضد البوليس ،ويتكلم باإلنكليزية والعربية ،ويغ ّني أغاين
عبد الوهاب وفرانك سيناتـرا ،وينظر باهتامم إىل رجال الرشطة الفلسطينية وهم ّ
ينظمون السري .أما الراوي،
فيمثّل اآلتني من دول اجلوار (األردن ولبنان وسورية وتونس)؛ فمن األردن محل أول جتربة له مع املوت أيام
وعلمه االجتياح
القواعد الفدائية .ويف العرقوب ،يف اجلنوب اللبناين ،بنى شخصية املقاوم الواثق من نفسه،
ّ
مبعدً ا ،فكانت عائشة جتربة
اإلرسائييل واخلروج من بريوت الصرب واحلكمة .أما يف تونس التي جاءها مهزو ًما َ
حب مجيل أنضج عواطفه ّ
ولطف بؤس منفاه وخسائره .ولكن رغم كل تلون واختالف ،ظلت صلة وصل قوية
تربط الفلسطينيني بعضهم ببعض هي انجذاهبم الغريزي إىل األرض ،وتوقهم إىل العودة إليها .يقول الراوي
إنه مستعد لدفع ما تبقى من عمره كي يرى سطح البحرية (حيث تقع قريته) الذي يشبه بطن الغزال ،وإن
سمخ هي احللم الذي عاش يف سويداء قلبه عىل مدى ستة وأربعني عا ًما .لذلك ،بدأ خيطط للذهاب إىل سمخ
منذ حلظة وصوله إىل غزة .ورغم الرتحيب الذي لقيه يف غزة و َب ْعدَ ها يف رام اهلل ،ورغم رحيل املحتلني عن
غزة وامتالء املدينة باإلعالنات الفرحة املرحبة بالعائدين ،ظلت سمخ املقصد األول ،فبينّ ذلك خصوصية
وضيق عليه
العالقة بني الفلسطينيني وديارهم؛ فهي عندهم ذاكرة املكان التي يلجأون إليها كلام اشتدت أزمتهم ّ
الظرف التارخيي ِ
اخلناق .فعندما تضيع سمخ بني املايض واحلارض ويقوم عىل أنقاض بيوهتا تالل من األسمنت،
ويتغري اسمها اىل تسيمخ ،عندما تتأزم األمور يف نفس العائد ،وفيام هو حيدق بعيون هنا وهناك ع ّله يقبض
عىل أثر ما ،عله جيد شي ًئا من ِمزق األيام املاضية ،تأيت عنارص الطبيعة (املكان) لتكون مهزة وصل بني الداخل
واخلارج .غري أن العائد وإن استطاع َجسرْ العالقة بينه وبني املكان ،فإن عالقته باملجتمع مل تكن عىل القدر نفسه
من السهولة .فالراوي الذي أحس بالفرح عندما عرب اجلرس وشاهد أرض الوطن ،وسعد وهو يرى «بحر
غزة احلنون» ،ورفرف يف قلبه طائر الشباب الذي تركه منذ سبع وعرشين عا ًما ،والذي حيب كل يشء :بالط
الرصيف ،حجارة األسوار ،عنب الفالحات يف السالل ،التامثيل من خشب الزيتون ،كنافة اجلبن عند جعفر
ورائحة احلالوة عند خان الزيت ،ال حيس صدى مشاعره عند الناس ،وأنه لو قاهلا لبدت الكلامت عادية جدً ا.
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أما اخلسارة التي ال يمكن تعويضها ،فهي اهلوة التي نشأت بني املنفيني وأوطاهنم ،وأحس هبا بعمق العائدون
من النضال إىل التسوية السلمية الذين مثّلتهم حالة اجلندي الياباين أصدق متثيل؛ فأونودو بإخالصه لرسالته
الدفاعية ورفضه تسليم سالحه إال بأمر مبارش من قائده ،إنام يمثّل الفلسطينيني الذين التزموا وأخلصوا ملبادئ
منظمة التحرير ومواقفها ورئيسها ،فحملوا السالح عىل مدى مخسة وأربعني عا ًما ،ورفضوا إلقاء السالح حتى
املبعد إىل
جاء قائدهم وطلب منهم ذلك .وأونودو املعتزل يف جزيرة منعزلة عن أرض املعركة هو كالفلسطيني َ
تونس .هو مثله «اكتشف فجأة أن بندقيته الصدئة تشبه غصن شجرة يابس ،وأن املنظار العسكري الذي يتدىل
وعز عليه أن يكتشف «أنه مل تعد له جدوى ،وأن أيامه مل تعد ذات قيمة ،وأن أمجل
من رقبته ليس له أية أمهية»ّ .
سنوات العمر ذهبت هباء» (ص  .)71وهو الذي قاوم مجيع حماوالت التيئييس ،وظل ينتظر بعيدً ا عن مرسح
معركته اثني عرش عا ًما حتى جاء قائده وأمره بتسليم سالحه .وما البلبلة التي أحس أونودو هبا إلاّ ترمجة للبلبلة
التي أحس هبا الفلسطينيون حيال إعالن اتفاق أوسلو الذي أهنى مقاومتهم قبل أن حتقق أهدافها.
بت منه حبيبته
تقر ْ
رغم احتفاء الرواية الشديد بالوطن ،فإهنا مل تستطع أن تتخطى جتربة املنفى .كان الراوي كلام ّ
جمد أو الحت له يف فعل أو ذكرى ،رحل خياله إىل املحبوبة التونسية التي تركها هناك .بل إن خيلف أعىل املنفى
عىل الوطن؛ ففي مقارنة بني جمد احلبيبة الفلسطينية وعائشة التونسية ،تتغلب الثانية عىل األوىل ،فكأنام عائشة
ببهائها وعطرها وثوهبا املطرز هي املنفى الرحب الذي حضن الفلسطيني وعطف عليه ،يف حني كانت جمد
احلبيبة التي كربت ورحل بريق خاص من عينيها ،وبدأت التجاعيد حتبو حتت جفنيها ،واحلبيبة القادمة «من
وراء الريح والضباب وبوابات الغربة والضياع ومن وجع سبعة وعرشين عا ًما ومن أخاديد وشقوق السنني
اهلرمة» (ص  .)12وبذلك ،خالف خيلف أدبيات القول الفلسطيني التي طاملا نقمت وأدانت املنفى( .((3مل
رشخا أخرجه من وظيفته
يكن حييى خيلف ليخالف املألوف ُفيعيل املنفى عىل الوطن لوال أنه وجد يف الوطن ً
األساسية وتوقف عن أن يكون امللجأ واألمان واالنتامء .فالعائد آت وبه توق وفرح للوطن ،ولكن ما القاه
أشعره بالغربة عن الناس واملكان .ففي سمخ اختفت املالمح العربية ،وأقيم فوق تراهبا وعىل أنقاض بيوهتا
مدينة هيودية جديدة ،واندثرت معامل أهلها ،وحتى سمك بحريهتا .أما يف املنفى ،فقد كانت اإلساءة يف أغلبها
معوضا عماّ تلحقه هبم حكوماته
ً
من فعل اجلهات الرسمية فيام احتضن الشعب العريب الفلسطينيني وقضيتهم
من رفض ّ
وتنكر وإساءة.
كان الفلسطيني يف الروايات التي سبقت هنر يستحم يف البحرية مشحونًا بالتوتر والغضب .هكذا كان سعيد
س .وفارس اللبدي يف عائد إىل حيفا (غسان كنفاين) ،ووديع عساف يف السفينة (جربا إبراهيم جربا) ،وأسامة
وباسل وأبو الفوارس يف ثنائية الصبار وعباد الشمس (سحر خليفة)ّ .أما يف هذه الرواية ،فقد غاب الغضب
ّ
وحل حمله حزن هادئ فيه شجن« :صباح من ندى ومن كلوروفيل ومن تداعيات ومن أضغاث أحالم وفرح
ناقص وابتسامة تشبه البكاء» (ص  .) 5ومل تقف هذه النربة اخلفيضة عند حدود املناجاة أو احلديث الداخيل،
بل رافقت الرواية يف أشد فصوهلا تأز ًما ،كأن يبقي الراوي عىل هدوئه ،فال ينفعل ملعرفته أن جثة خاله ال تزال
حمفوظة يف الثالجة منذ ستة وأربعني عا ًما .مل يسترصخ ضمري العامل ،وال أنّب وال أدان ،بل ندبه بأسلوب
عمرا آخر
ّ
قدري خفيض« :يا عبد الكريم احلمد  ..كيف حتملت هذا الصقيع طوال هذه املدة ،وكيف قضيت ً
 32للتوسع ،انظر :نجمة حبيب« ،رؤى النفي والعودة يف الرواية الفلسطينية( »،رسالة دكتوراه ،قسم اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سدين ،آب/أغسطس  ،)2011ص 253-252
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يف الثالجة .أمل ترتعد فرائصك ،أمل يقشعر بدنك؟  . . .كيف دامهك هذا الربد الذي ال يكف عن التسلل إىل
عظامك ً
هنارا .هذا الربد الذي خيز الروح وحيز الوريد واألعصاب؟» (ص .)120
ليال ً
تدخل فاعل
وبقي العائد يف منطقة الظل .همُ ِّش ،واقترص دوره عىل مشاهدة احلادث أو اإلخبار عنه دونام أي ّ
فيه .وكان حييى خيلف يف ذلك منسجماً مع بطله وخط سريه .فالشخصية مهزومة ضائعة بني موقفني :قبول
هامشيا ،وأن تتصف مجيع ترصفاهتا بالسلبية،
اهلزيمة أو رفضها .لذلك ،فإن دورها يف احلوادث ال بد أن يكون
ً
الالموقف .فصاحبها (الراوي) يرتك لآلخرين كي يقرروا عنه .لقد قرر جمد أين ومتى وكيف يلتقيان ،وقرر له
أكرم أين يميض ليلته ومتى يتابع السري ومتى يتوقف ،بل قرر نوع طعامه ورشابه .وحتى غضبة الرواية األخرية
("القنبلة موجودة داخل صدري  ..يف أعامقي  ..حذار من االقرتاب فقد تنفجر بني حلظة وأخرى") ،قام هبا
تدخل الراوي
أكرم .وحييى خيلف يعلن بذلك تراجع دور املقاتل املرشد ليبدأ دور املغرتب التاجر .مرة واحدة ّ
يف احلادث وكان ً
فاعال فيه ،عندما قرر مرافقاه (أكرم وجمد) العدول عن متابعة الرحلة ،فأصرّ هو عىل إكامهلا.
ويف هذا داللة تستدعي الوقوف إزاءها؛ إذ هي تنسب إىل الذين انتموا إىل املقاومة وظلوا يف دول اجلوار قوة
اإلحساس بفلسطني وقوة حضور حلم العودة يف وجداهنم ،يف حني فتـر هذا احللم عند الذين ارحتلوا إىل ٍ
مناف
فدجنهم اخلطاب اإلرسائييل كام تمُ ثّلهم جمد .وكنتيجة
بعيدة كام يمثّلهم أكرم ،وعند الذين ظلوا حتت االحتالل ّ
هلذا التهميش تنسحب الشخصية املصابة به إىل الداخل ،تعيش مهومها وتتغذى بحزهنا وذكرياهتا ،األليم منها
واملفرح .فتكثر أسامء حمطات من املايض :العرقوب ،جنوب لبنان ،األغوار اجلنوبية ،ممر العمل الفدائي أيام
الشباب املبكر ،والضحايا الذين سقطوا من دون ثمن.
صورت معظم الروايات
انسجا ًما مع هذه اللهجة اخلفيضة ،تراجع موقف الفلسطينيني جتاه اآلخر؛ ففي حني ّ
وأرشارا مسؤولني عماّ يصيب الفلسطينيني من ترشد وفقر وموت ،كانوا يف هذه
السـابقة اإلرسائيليني أعداء
ً
الرواية ،ال لون هلم وال سامت خاصة .ال هم أصدقاء وال هم أعداء رصحاء .هم واقع يفرض عىل العائدين
وتقبل أحكامهم ،وتظل هلم اليد العليا .وألهنم كذلك ،فإهنم املسؤولون عن فشل التواصل
التعامل معهم ّ
معا؛ فصاحب النـزل يتخوف من استقبال
وسقوط احلوار .وتشمل املسؤولية النظام واملجتمع اإلرسائييل ً
الفلسطينيني ألهنم من «املناطق» .وأكرم العائد من منفاه ليحيـي التعايش بإعادة خاتم زواج الفلسطيني إىل
الزوجة اليهودية ،يفشل .لقد ُغ ِّيبت ،فهي عمياء صامء خرساء .وتفشل مفاوضات أكرم يف استعادة جثة اخلال
عبد الكريم املوجودة يف حيازة السلطة اإلرسائيلية منذ ستة وأربعني عا ًما .كام تفشل البعثة التلفزيونية يف إحياء
ً
مدركا أن العودة إىل املكان
مهرجاهنا التوفيقي رغم كل ما حشدته له من إمكانات .لذلك خرج العائد من جتربته
وشي ًئا من التاريخ ال يصنعان وط ًنا ،وتأكد له ً
أيضا أن نيته احلسنة ال تقابلها نية مماثلة من الطرف اآلخر.
املسمى وط ًنا» من تناقضات وعدم انسجام؛ ففيه
جلأ خيلف اىل الغرائبي واملدهش ليلفت إىل ما يف هذا «النسيج
ّ
ومصبه ،ومتيس مياهه ماحلة .وفيه تنقلب دورة احلياة ،فيكون األب يف العرشين
يتحول جمرى النهر ويتغري منبعه
ّ
واالبن يف األربعني والزوجة يف الستني .وفيه ً
أيضا تتمرد التامسيح عىل أهنارها .هذه هي ارسائيل؛ شائعات
وأكاذيب وحواجز نفسية تقام كل يوم بينها وبني الفلسطينيني .لذا انتهت الرواية قاذفة السالم بقنبلة ،وأعلنت
مسؤولية اآلخرين عن هذه النتيجة ،فهم ال يزالون يفتعلون املخاوف ويقيمون احلواجز بينهم وبني الفلسطينيني،
خائفني من أن يطلع هلم حوت من بحر غزة .وعىل احلواجز يفتشون عن ضبع له أنياب ،عن كركدن ،عن وحيد
جيولوجيا رضب البحرية وأثار متاسيحها التي خرجت هائجة تتعقب
تغيريا
قرن .ويف طربية شائعة تقول إن
ً
ً
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الناس وتفرتسهم ،ثم ينكشف األمر ويتبني أنه جمرد متساح صغري ال أسنان له ،هرب من حديقة احليوانات ،وقد
تم تقييده وإعادته اىل قفصه بحركة استعراضية دعائية فيها الكثري من اصطناع اخلوف.

بالعودة إىل مشهد سابق من هنر يستحم يف البحرية ،يتبني أن هذا التمساح الصغري الذي ال أسنان له هو
الفلسطينيون القادمون من الضفة الغربية املمثَّلون بمجد .ففي املطعم املغريب رقصت جمد ،وكانت رقصتها تشبه
السباحة ،وكانت عيناها كعيني متساح .هبذه الرمزية قدمت الرواية رؤيتها يف اتفاق أوسلو ،الذي هو أضعف
طبيعيا من حقوق الفلسطينيني ،وهو العودة إىل بيوهتم ولو زائرين .فاإلرسائيليون خيافون
من أن يحُ ق حقًا
ً
أو يصطنعون اخلوف عند قدوم أي فلسطيني إىل ما يعتربونه بيتهم مهام يكن القادمون ضعفاء أو مساملني.
فالتمساح الصغري الذي ج ّندت له الدولة اإلرسائيلية هذا احلشد من القوة هو رمز ملجد الفتاة املساملة التي قبلت
ودجنها االحتالل عىل مدى سبعة وعرشين عا ًما ومع ذلك فهي ال تزال ختيف إرسائيل القوية .وهذا
باهلزيمة ّ
يعني أنّ إرسائيل سرتفض العائد حتى ولو كان مساملًا كتمساح صغري بال أسنان .وهي وإن قبلت بعودة أكرم،
سلميا هيدف إىل
دورا
الفلسطيني
«املؤمرك» ،فإهنا لن تسمح له بأن يقوم بأي دور يربطه بامضيه حتى ولو كان ً
ً
َ
إعادة خاتم الزواج إىل الزوجة اليهودية التي فصلتها النكبة عن زوجها الفلسطيني.

وتنبؤا بفشله .وفيها تعارض صوت رجل السياسة
كانت رواية هنر يستحم يف البحرية مناقشة التفاق أوسلو
ً
رئيسيا يف سلطة صنعت اتفاق
منصبا
حييى خيلف مع صوت املبدع الروائي .يف السياسة كان حييى خيلف يشغل
ً
ً
أوسلو ،أما يف الرواية فنفض يده من هذه احلكومة وأظهرها فاشلة عاجزة عن تأمني احللم الذي من أجله
ناضل الفلسطينيون ستة وأربعني عا ًما .فهل أراد خيلف أن حييل جتربة النضال الفلسطينية إىل العبثية ،أم أراد
نتشبه بالتجربة اليابانية فنقبل باهلزيمة وننشغل عن النرص العسكري بالتطور املعريف والصناعي ،فنعوض
لنا أن ّ
هزيمتنا العسكرية بنرص حضاري؟ أم أنه رأى يف مأساة اجلندي أونودو عزاء للمناضلني الفلسطينيني الذين
لتقبل اهلزيمة؟ أي من هذه التأويالت جائز ،فالرواية وليدة مرحلة منكرسة ،تراجع فيها
تدعوهم قيادهتم ّ
دور املقاوم املنفي ليفسح املجال لدور املهاجر «املؤمرك» ،وحري هبا أن تقدِّ م احلزن واالنكسار عىل الرفض
والغضب .كانت رواية هنر يستحم يف البحرية رحلة عبور حزين عكس منطق األشياء .من املنفى إىل وطن مل
حيرر ،حتكمها رؤيا مأزومة للمستقبل أنقذهتا يف اللحظة األخرية الرصخة الغاضبة التي اختتمت فيها الرواية:
َّ
«القنبلة موجودة داخل صدري  ..يف أعامقي  ..حذار من االقرتاب فقد تنفجر بني حلظة وأخرى» (ص .)144
مساءلة الذات في مجتمع ما بعد أوسلو ،نموذج :الميراث

(((3

ً
تنازال عن االبن الرشعي ،وإعطاء
كانت سحر خليفة أشد قسوة يف حماكمة اتفاق أسلو؛ فإىل جانب أهنا رأت فيه
ختريبا للذات الفلسطينية ،إذ تراجعت مجيع القيم النضالية
ثلثي فلسطني لإلرسائيليني من دون ثمن ،نسبت إليه ً
واألخالقية حلساب القيم املادية التي سادها الفساد واالستغالل والرشوة .تدور عقدة املرياث حول عودة امرأة
اسمها زينة من املهجر األمريكي إىل بلدهتا وادي الرحيان يف الضفة الغربية ،فتعلم أن والدها تزوج من فتاة
مقدسية صغرية اسمها فتنة جلأت إىل محل اصطناعي يف مستشفى إرسائييل كي تضمن حصة من املرياث .ويدور
عم لزينة غري شقيق ألبيها هو أبو جابر ،وثالثة من أبنائه هم مازن وكامل وهنلة .مازن فدائي
يف فلك القصة ٌّ
سببت له ،إضافة إىل هناية املقاومة املؤسية
سابق عاد من لبنان يف إثر إصابته بانفجار لغم أورثه إعاقة جسدية ّ
ً
وعيشه يف أسى دائم عىل املايض .بتأثري من زينة ،خيرج مازن من
يف لبنان عام ،1982
غربه عن واقعه ّ
إحباطا ّ
33
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وتدخل قوات االحتالل ،إىل الفشل
سلبيته ويعمل عىل إنشاء مرشوع ثقايف ينتهي ،بسبب الفوىض وسوء التدبري
ّ
يف اللحظة األخرية ،يف ساعة االفتتاح.

يف كواليس املرسح ،وقبل موعد بدء االحتفال بقليل ،تلد فتنة يف مستشفى هداسا اإلرسائييل ابنها الذي محلته
تأخـر سيارة اإلسـعاف واالنتظار
اصطناعيا ،فيعمل مازن عىل تأميـن نقلها إىل مستشفى يف القدس ،ولكن ّ
ً
سبب لألم نزي ًفا أودى بحياهتا .تنتهي املرياث
ذلك
كل
اخلانق،
الضاغط
واجلو
اإلرسائييل،
احلاجز
عىل
الطويل
ّ
وا َ
جل ّدة أمرية (والدة فتنة) متد يدهيا باملولود يف أوجه اجلنود اإلرسائيليني عىل احلاجز وتقول هلم هبدوء ورأس
مرفوع ،وباإلنكليزية:
«.»Thank you very much, this is your share
وشعبا،
يف املرياث ،كام يف معظم رواياهتا السابقة والالحقة ،ساءلت خليفة املجتمع الفلسطيني بكل فئاته ،سلطة
ً
مثقفني وعامة ،مقيمني وعائدين؛ فبواسطة كامل املهندس العائد من أملانيا ،كشفت عن هشاشة املجتمع ،حيث
الفساد واجلهل واألمية واالنتهازية متجذرة إىل أبعد حدود .ويف شخص مازن ،عرضت ملأزق املناضلني
املهمشني يف جمتمع ما بعد أوسلو .وطمأنتنا خليفة من خالل العم أيب جابر
املسحوقني باالهنزام والفشلَّ ،
وا َ
جل ّدة أمرية إىل بقاء القيم األصيلة يف املجتمع الفلسطيني رغم العجز والعبث واالنكسار .جاء كامل من أملانيا
حرجا؛ فبينام
وكله محاسة وحنني إىل وادي الرحيان .انحاز بك ّليته إىل الوطن ،وغ ّلبه عىل املنفى يف أشد املواقف ً
حمتج ًزا يف غرفة معتمة رهينة بني أيدي أبناء عريس أخته السمسار ،قارن بني ما هو كائن يف قضية أخته هنلة،
كان َ
وما كان يمكن أن يكون لو أن احلدث حصل يف أملانيا .يف الوطن جيازف أخوه سعيد بحياته لتخليص أخته
الضائعة التي أساءت إليه ،وما زال جرح رصاصتها يف أعىل صدرهّ ،أما يف أوروبا ،فاإلنسان جزيرة معزولة
ومنسية« .ال أحد لك إلاّ نفسك .إلاّ قرشك .ممنوع احلنان والعواطف» .رأى ناس بالده «هلم أصوات هلم
أحالم وروائح» ،ورأى ناس أوروبا «جمرد ضجة ،جمرد آالت».
يتعمق إحسـاس كامل باالختالف واالغرتاب .هو ً
فعال غري أخته هنلة وأخويه مازن
حادثة يف إثر أخرىّ ،
فهم يعيشون يف سجن كبري،
وسعيد .هو مزهو بتفوقه العلمي ،ويرى نفسه فوق مستوى أهله وأبناء بلدتهُ .
وقد أصبحوا بعد ربع قرن من االحتالل «وومخه ،واالنتفاضة والفوىض ،مثل أهل الكهف» .هو املهندس
خربت ذاته ممارسات
والعامل بالكيامويات والرتبة .هو النـزيه ،رجل املعرفة والعلم .مل تسحقه احلاجة ،وال ّ
االحتالل ،فال يفهم منطق السامرسة والنفعيني الذين عملوا عىل رشاء األرض من الفالحني «ببالش» وباعوها
احلد من
ألهل املدن بسعر الذهب ،وال يفهم سبب ُّ
تأخر رخصة إنشاء مصنع النضح [للمبيدات] ،مع أن ّ
«ساذجا وأهبل وغشيماً » ال
هتم اجلميع ،وال ُي َق ّر مرشوع إال برشوة .وأهل البلد بدورهم يرونه
ً
الوسخ مصلحة ّ
«أمي»
يعرف بأصول الشغل« .أهبل ألنه يظن أن العلم واخلرائط وحدها تكفي .ومتغطرس ألنه يقول جملس ّ
األمية عيب كبري .خلينا نشوف مني األمي!» .ولذلك قال له السمسار« :تعال معي خليك تتع ّلم أصول
وكأن ّ
الشغل» (ص  ،)127-126ولكنه مل يأت ،بل قرر التنازل عن الوطن للسمسار وأمثاله .اكتشف أن السمسار
متباهيا وقال« :غاطسني بالدم حلد الكوع» ،وأهنم عاشوا يف ذل
وأبناءه يتكلمون لغة ال يفهمها .مد أحدهم يده
ً
االحتالل ثامنية وعرشين عا ًما ،وتق ّلبوا يف أعامل وضيعة وخطرية وهم مستعدون لتصفية والدهم إذا جاءهتم
طبيعيا ،فال يثري فعل أبناء السمسار أي استغراب.
أمرا
ً
منه خسارة مادية .مل يستطع أن يفهم كيف أمسى الشذوذ ً
هم من الناس ،ويتفامهون بلغة الناس .أدرك أنه خارج اجلامعة ،فبينه وبينهم غربة .رشكة النضح جمرد فكرة،
فكرة حلوة ،لكن لن تصلح للتطبيق .هو لن يبقى ،وإن بقي فلن يعمل إلاّ وحده ،من دون رشيك أو رشكاء.

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
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صورت خليفة بواقعية وصلت إىل حد التوثيق حالة عرفها املشهد الفلسطيني يف إثر اتفاق أوسلو
بواسطة كاملّ ،
متثّلت بعودة آالف الفلسطينيني من خمتلف املنايف إىل مناطق السلطة الفلسطينيةً ،
أمال بإهناء غربتهم وباملسامهة
وببعد الشقة بينهم وبني أهلهم املقيمني .فهؤالء قابلوا
يف بناء الوطن ،ففوجئوا باحلالة البائسة التي آل إليهاُ ،
العائدين بالتشكيك واإلدانة .قالت هنلة عن كامل إنه جاء ليدرس أوضاع البلد مثل أصحاب البزنس .ومثل
سيدعي أنه عاد إىل أرض الوطن ،أرض امليعاد واملواعيد ،وأنه سينحني عىل الرتبة ويمرغ جبهته
مجيع العائدينّ ،
بالغربة ويقول للصحافيني وعيناه تغرورقان بالدموع ،إن الوطن حضن األم ،ولواله ال كان وال ك ّنا« .تنام هناك
املسخن واملنسف  . . .وبني عزومة وعزومة تنـزل للبلد لتتفقد أوضاع
يف دور األهل مثل السلطان ،وتأكل
ّ
وليذكر بأنه وأمثاله دفعوا الثمن ً
ِّ
ماال يف حني دفع
السوق ولتطمئن عىل صمود األهل» (ص  .)119وليساوم
نفوسا ،لذلك يريد أن يتقاسم الكعكة .ولئن كانت هنلة قد قست بحكمها عىل كامل ،فهو بدوره نظر
الذين بقوا ً
ليطورهم ويفتح عقوهلم عىل الدنيا واحلضارات والتاريخ.
إىل الناس من علياء ،ألهنم ،يف رأيه ،بحاجة اىل أمثاله ّ
وبذلك وضعت الكاتبة وطنية العائدين موضوع تساؤل؛ فهم خت ّلوا وهاجروا ،وعندما عادوا قاسوا بقاءهم
بحسابات الربح واخلسارة ،فكأن املنفى أخذ من أصالة انتامئهم ،وكأن مادية املجتمعات التي اشتكوا منها
انتقلت إليهم من دون أن يدروا.
وأهال يتعاطفون وجمتمعا ي ِ
ً
شعر باالستقرار واحلامية ،فإن وادي الرحيان مل تكن ملازن
وإذا كان الوطن بيت ًا يؤوي
ً ُ
وط ًنا؛ فامزن ال حيس بأن البيت مأوى آمن ما دام العدو هييمن عليه؛ يدمهه يف أي وقت وينهتك خصوصيته.
فهم ال يتحسسون مهّه :أخته هنلة مشغولة بأعوامها اخلمسني وضياع شباهبا
وال كان األهل الصدر احلنونُ ،
هبم البلد العام ،املزرعة املهـجورة واألبناء الذين ضاعـوا يف املنايف .وكذلك هو
يف الكويت ،واألب مشغول ِّ
تقيد وتأرس وتقف عائقًا عىل طريق حتقيق الذات.
املجتمع ،غارق بالكبت واجلهل ،وحمكوم بأعراف وتقاليد ّ
واألهم أنه وطن حمتل ،كل ما فيه يذكّ ر باهلزيمة والعجز واإلدانة .ومازن ،كأي منتمٍ مأزوم ،يقف عند خسائره
ويفشل يف ّ
قدمها له الوالد ليبدأ
ختطيها ،فهو مذ عاد من بريوت يعيش حياة عبثية .يرفض مجيع العروض التي ّ
حياة عملية بعيدً ا عن أحالم الثورة .حياته كلها سياسة وحتسرّ عىل املايض .هو ،عىل لسان حبيبته« ،مهزوم ّبره
وجوه» .حتى عندما ختلىّ عن سلبيته وأصابته عدوى املشاريع ،قاومته الظروف وأفشلت مرشوعه فعاد إىل
ّ
دائرة البطالة .ونضاله ً
أيضا يقف عند حدود الكالم والتنظري .أدان أخويه كامل وجابر وص ّنفهام بني فئة التجار
وفضل عليهام سعيد التاجر ،الغشاش ،اجلاهل ،ألنه
والعبيد .مها يف نظره انتهازيان وبرجوازيان ووصوليانّ ،
متسك باألرض ومل هيرب.
ّ

ّ
وتشكك يف مصداقية انتامئهم؛ فلو
تقوم إىل جانب الرؤية األساسية لـ املرياث رؤية أخرى تستجوب العائدين
كانت زينة وكامل صادقني يف مشاعرمها ملا خت ّليا عن الوطن يف حمنته ورجعا إىل أمريكا وأملانيا ،ولتحسسا معاناة
خيبوا آمال اآلباء املتلهفني دو ًما عىل عودة أبنائهم ليكونوا إىل
الذين ظلوا حتت االحتالل ثامنية وعرشين عا ًما ،وملا ّ
ً
خيبوا
جانبهم .كان أبو جابر حيلم بعودة أبنائه ،بأن يصريوا
رجاال و ُينهضوا البلد من كبوته ،ولكن األبناء مجيعهم ّ
أمله« :ابنة عاقة وولد تيس وآخر مهزوم ويكابر ،ثم الفلتة يف بلد النحس واثنان بال أمل يف العودة ودخول البلد،
ومزرعة تذوي أمام عينيه ،ومستوطنة كريات راحيل حول الوادي ْ
تطبق عليه وتتوسع .أهؤالء هم أوالده؟ أهذا
ما حلم به جيله واندفع إليه؟ أهذا ما بشرّ به نارص أيام العز؟ وصوت العرب؟ أهذا أهذا؟» (ص  .)240يتأمل أبو
جابر عندما يرى أبناءه هيجرون مرياثهم الذي ضحى من أجل احلفاظ عليه بكل ٍ
غال وثمني« .فألجل اإلبقاء عىل
املزرعة سافرت هنلة إىل الكويت وعملت كل سني شباهبا .وألجلها رهن السيارة وصيغة أم جابر وما فرط بدونم

168

العدد 2
خريف 2012

واحد .والنتيجة أن ال أحد من أبنائه اخلمسة يطمع فيها أو يطمح إليها أو حتى يفكر ولو فكرة يف إقامة كوخ عليها
ليقيض فيه إجازة صيف»« .ملن خ ّلفت يا أبو جابر؟ وملن حتتفظ بمزرعتك؟» (ص .)271
وبواسطة زينة ،كشفت خليفة األصيل واملزيف يف جمتمع ما بعد أوسلو .عىل يد فتنة ،اكتشفت زينة القدس:
تارخيها وكنائسها وجوامعها واالستيطان الزاحف نحوها وعائالهتا العريقة ،ومنهم آل الشايب ،عائلة فتنة .ويف
حفلة أقامتها فتنة ،تعرفت إىل جمتمع املدينة وما فيه من زيف :التم ّلق والتفاخر واملتاجرة غري الرشيفة .وشهدت
فضيحة هنلة والسمسار السكران ينقض عىل قفاها .وتابعت تطورات القضية :زواج هنلة واختطافها ،تعثّر
فشوه ذلك كله افتنان زينة بوادي الرحيان وذهب بفرحتها.
مرشوع كامل والسمسار بسبب ذاك الزواجّ ،

تؤمن لألخ
أقلق بطلة املرياث ما رأته من هتميش للمرأة واستغالهلا :هنلة التي نُفيت شابة إىل الكويت كي ّ
التعليم يف أوروبا ،وللمزرعة تكاليف بقائها ،ولألب مستلزمات وجاهته .وفيوليت التي جرحها جمتمع البلدة
واعتربها سهلة وساقطة ألهنا كانت صادقة وواضحة يف حبها ملازن ،فطمع فيها الباحثون عن العالقة العابرة.
وأقلق زينة الفساد واالنتهازية والتخ ّلف املتمثّلة يف أيب صابر السمسار وعائلته ،ويف سعيد وزوجته وعبد اهلادي
فتية تتزوج ً
رجال عجوزً ا طمع ًا بمرياثه .هذه
بيك ،أحد أقرباء فتنة ،كام أقلقتها التقاليد اجلائرة التي جتعل امرأة ّ
اآلفات وغريها جعلتها تغ ّلب املنفى عىل الوطن« :أأكون هنا مثل هنلة؟ أأكون هنا مثل فيوليت؟ أتكون العيلة
جمرد زردات مفروطة يف سلسلة
مقربيت؟ أيكون هذا ثمن املرياث؟ وعدت ّ
أدون يف أوراقي أن األفراد يف عائلتي ّ
أصدأها القهر» (الغالف).

مل يكن ختليّ زينة عن الوطن ليتم هبذه السهولة لو مل تكن مأزومة بانتامئها .لقد وضعت الكاتبة انتامء زينة موضع
فعمها أبو جابر طلب نجدهتا لتخليص املرياث من الوارثني املزيفني ،فتنة،
مساءلة منذ األيام األوىل لعودهتا؛ ّ
رسها
الزوجة الصغرية الغبية ،ولكن زينة خذلته .صمتت عن فعلة زوجة أبيها وتواطأت معها ومل تكشف ّ
فتخرب أن جنينها مزيف األب وال يستحق املرياث .وكان صمتها داللة عىل هشاشة انتامئها ،فهي رضيت أن
يكون هلا أخ مزيف يقاسمها ثلثي املرياث ويقاسمها نسبها العائيل عن غري حق .فلامذا سهل عىل زينة التخليّ عن
حقها فيام صارع العم («غري ال َّل َزم») للحفاظ عليه؟ اجلواب يأيت ضم ًنا .فالذين يبتعدون عن أوطاهنم يفقدون
الوشائج احلقيقية التي تربطهم هبا ،كأن يكون الوطن املأوى واملالذ ومورد الرزق ،وتقترص حاجاهتم إليه عىل
ملحة إىل درجة النضال يف سبيلها .لذلك رجعت زينة إىل
األمور العاطفية التي ألجلها جاءت زينة ،وهي ليست ّ
املنفى ،مع أهنا ا ّدعت العكس وقالت إهنا ال تريد أن تكون مثل هنلة وفيوليت .فلو كان انتامؤها جازم ًا ،لبقيت
يف وادي الرحيان وعملت عىل تغيري حياة هنلة وفيوليت ،كام فعلت الكاتبة شخصي ًا عام  1986عندما عادت
ِ
املحافظة تغيرّ ت بل ألهنا املدينة بحاجة إىل التغيري( .((3وقد كان يف
من أمريكا إىل نابلس ،ال ألن طبيعة نابلس
إمكان زينة أن تغيرّ ؛ فموقعها االجتامعي يتيح هلا ذلك ،إذ هي ابنة عائلة عريقة ،وصاحبة ثروة كبرية وعىل درجة
عالية من العلم والثقافة ،وهذه أمور تؤهلها ألن تكون رائدة ً
ومثال أعىل يف جمتمعها .ولو مل تكن زينة مأزومة يف
انتامئها ،لكشفت زيف محل فتنة ومنعت ذهاب املرياث إىل الطفل اليهودي املولود يف هداسا.

يف املرياث ،نلتقي بشخصية السيدة أمرية (أم فتنة) :امرأة شديدة االنتامء إىل وطنها وجذورها ،تُربز هشاشة
تربوا يف املنايف .فالسيدة أمرية ،عكس زينة ،ترى محل ابنتها أقبح
بتميز املقيمني عىل الذين ّ
انتامء زينة وتوحي لنا ّ
 34للمراجعةPenny Johnson, “Uprising of a Novelist: Penny Johnson Interviews Sahar Khalifeh”, Women's Review :
of Books, vol. 7, nos 10-11, (July. 1990), p. 24.
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فعل .ويعود السبب إىل أهنا صاحبة الذاكرة اجلميلة ،ذاكرة العروبة ومجال عبد النارص وأغاين أم
ما يمكن أن ُي َ
كلثوم« :أحبها من كل روحي ودمي .يا ليت كل مؤمن حيبها مثيل أنا» ،وإىل أهنا كانت حتس بأن حب القدس
هو حب مرص ،وحب مرص هو حب القدس .وأمرية تشعر بأن اجلنني يف أحشاء فتنة ليس سليل القدس فقط بل
سمت وليدها عبد النارص .أما ذاكرة زينة ،فكانت متأثرة بصورة األب الذي يشهر
سليل عبد النارص ،ولذلك ّ
جلدهتا وعاد إىل الوطن من دون أن
السكني يف وجهها يريد أن يذبحها ،ولئن رأف هبا ومل يفعل ،فإنه ختلىّ عنها ّ
برسها ،بينام تأملت
هيتم بمصريها .لذلك ،وقفت من محل فتنة موقف احلياد ،ثم تواطأت معها عىل ألاّ تبوح ّ
تسميه
تسميه؟ ّ
األم (أمرية) ولعنت ابنتها .حبل اصطناعي يف هداسا وهجست :أي تزييف ،أي أخالق؟ ماذا ّ
تسميه شلوما؟ تسميه كهانا؟ ومتنت أن يموت .وتأملت ألن الواقع ْ
حـي ُيرزق يف
هداساّ ،
عكس األمنيات ،فهو ّ
بطن ابنتها السخيفة ،ما أسخفها  ...ما أغباها .واهنارت تبكي بفجيعة ألهنا اكتشفت فجأة أن التاريخ كان قطعة
وغضت النظر ،فالسبب يعود إىل سطوة الواقع
واحدة موصولة وصار فتافيت ( .)188صحيح أهنا عادت
ّ
وهشاشة عظامها التي جعلتها عاجزة عن املقاومة ،مضطرة إىل الرتاجع والبحث عن تربيرات لفعلة ابنتها :هو
ابن اجلو تقول .فلوال هداسا ،ولوال احلوادث ،ولوال اهلزيمة ،ولوال اليهود ،ما حبلت فتنة من ظهر اليهود.
وهي تأمل بأن ت ِ
ُذهب األيام ما به من هداسا وتبقي عىل ما فيه من آل الشايب :وخليفة بذلك تنحاز إىل فئة
املقيمني الذين مل هيجروا ،وتربر قبوهلم اتفاق أوسلو الذي مل يكن يف اإلمكان املجيء بأفضل منه .وهي أرادت
ً
ً
ً
متفائال يمكن أن حيدثه التامزج والقبول بني الشعبني؛ فتفاؤل أمرية بأن ينشأ
مستقبال
أيضا أن تستشف منه
ً
رشيكا.
عربيا يمكن أن يفسرَّ بأنه أمل بمستقبل تعود فيه فلسطني عربية تؤاخي اليهودي وتقبله
الطفل اهلجني ً
ً
مستقبال قا ًمتا؛ فخطة الرتحيل التي يعمل العدو عىل حتقيقها منذ استيالئه عىل فلسطني
ترسم املرياث للوطن
ينفذها أبناؤها بال وعي منهم .ومناخ الرواية يدور يف جممله حول هذه املسألة .فالطرفان كالمها ،العائدون
واملقيمون ،يتحفزون للرحيل .فيوليت حبيبة مازن وأمها تتهيآن للسفر اىل أمريكا .وهنلة تتمنى لو أن الكويت
ظلت عىل حاهلا ،ولو أهنا ظلت هي يف الغربة حيث الزميالت أقرب من أي قريب .وزينة ختاف إن هي بقيت أن
تصري العائلة مقربهتا .وكامل يعود اىل أملانيا .وفتنة ترحل عن الدنيا بعد أن أهنت دورها اخلياين بإنجاب مولود
ذكر أعطى «اليهود» ثلثي املرياث (فلسطني) .وإذا كان من بارقة أمل ،فهي بارقة غري منطقية؛ جمرد رجاء ترجوه
أمرية كي يتخطى الناس اخلسارة التي جاء هبا اتفاق أوسلو ويعملوا بوعي لتحويلها إىل كسب يتحقق بتذويب
اليهود يف حميطهم العريب.
جرأة التجريب والخروج من عباءة الرواية التقليدية،
(((3
نموذج :هل رأيت موت ظلي

يف نص هو أقرب إىل امللحمة الشعرية منه إىل الرواية ،كتب غريب عسقالين رواية قصرية من مخس عرشة لوحة
جتريبا من رواية
بعنوان هل رأيت موت ظيل ،جترأ فيها عىل تقاليد الرواية املعهودة .ورغم أن روايته كانت أشد
ً
ً
تساهال إزاء
غسان كنفاين ما تبقى لكم ،فإن النقاد مل هيامجوها كام فعلوا مع رواية كنفاين( .((3لقد أمسى النقد أكثر
 35غريب عسقالين ،هل رأيت موت ظيل (نرشة إلكرتونية ،دار الكشكول ،من  3متوز/يوليو إىل  21آب/أغسطس  ،)2010وحيث
أن ال ترقيم للصفحات فسأكتفي ،عند ورود شاهد ،بذكر رقم اللوحة .انظر املوقع اإللكرتوين:

<http://daralkashkol.com/fourms/viewforum.php?f=208&topicdays=0&start=55&sid=b5d653f8bdf718d4c3f87be519b
912e1>.
 36للتوسع ينظر يفHilary Kilpatrick, “Commitment and Literature: The Case of Ghassan Kanafani”, Bulletin (British :
society for Middle Eastern Studies), vol. 3, no.1 (1976), p. 17.
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اخلروج عىل اخلطاب الروائي التقليدي ،ربام ألن مدرسة األدب امللتزم مل تعد ضاغطة كام كانت عام  ،1966أو
ألن الزمن زمن انكسارات وهزائم ال يضريه لو التفت الروائي إىل أمور أخرى غري أمور النضال .والرواية إىل
جانب أهنا بوح شعري مؤثر ،تلجأ إىل األسطورة والرمز لتقديم رؤيتها.

يبدأ الفصل األول بعنوان هو بذاته مترد عىل أسلوب القص «مهس الصمت»؛ الصمت الذي هو عكس الوظيفة
األساسية للرواية ،أي احلكي .وما هو بصمت عادي بل صمت هامس .واهلمس هو ً
أيضا ضد اإلعالن الذي
هو غاية احلكي الرئيسة .وعىل عكس العنوان ،أتت الرواية ضاجة بالفعل واحلركة:

يل ملك املاء أشفقت ع ّ
وبعد أن غضب ع ّ
يل جنية املاء  ..أنشبت أظافرها يف صدري حتى بق الدم من صدري..
هدين التعب
قالت :لن ترضعك امرأة غريي .وقذفتني إىل شاطئ مهجور  ..مشيت ال أدري إىل أين حتى ّ
دهورا حتى حط يب يف جزيرة رأيت فيها إناث العصافري ترقص مع بزوغ الفجر
فنمت ،فحملني الرخ وطار يب
ً
حول أمرية وتغرد وجدً ا (لوحة .)1
ً
أفعاال صاخبة (غضب ،أشفقت،
لقد خلخل عسقالين االستعامل العادي للغة ،وخرج عن املألوف ،فاستخدم

قذفتني ،محلني وطار ،ترقص ،تغرد) يف نص عنوانه الصمت ،فأحدث يف ذهننا صدمة ،وأثار يف نفوسنا
تساؤالت من مثل تُرى عن أي صمت يتحدث الكاتب؟ فدفعنا بقوة للتفتيش عن اإلجابة ،ووصل بذلك إىل
ٍ
ً
إمعان يف القراءة أن
وإدهاشا .سنعلم بعد
إمتاعا
مبتغاه بطريقة أفعل يف النفس ،وأشد
ً
رسوخا يف الذهن ،وأكثر ً
ما عناه الكاتب هو أدب الصمت الذي يتحرك يف هلو عدمي ،أو يف جتاوز خفي نحو نقطة التاليش .إنه بعبارة
موجزة أدب االنطواء والعزلة واالنسالخ عن املجتمع والسبب والتاريخ( .((3وبطل الرواية كان هذا املنطوي
املنعزل عن املجتمع والتاريخ ال باملعنى احلريف للمفردات ،فهو باللغة ،بالقول ،يعود دائماً إىل املجتمع والتاريخ،
وإنام بالفعل ،باملامرسة ،إذ هو سلبي جدً ا ،تقع األشياء عليه وحوله من دون أن يكون له أي دور أو تأثري فيها.
تعمها كلها .هو عاجز أمام
وسنكتشف أن لغة الصمت هذه ال تتوقف عند حدود هذا الفصل يف الرواية ،وإنام ّ
حصار غزة ،ال جييد إزاءه إال الرثاء .ويف مكان آخر ،حيمله طري الرخ ،يطري به قرونًا ،وحيط به متى وأين يشاء،
سيعمدين هنر األردن مثلام فعل مع املسيح  ..أم تراين
وهو ال يصنع الفعل وإنام ينتظر أن يقع عليه« :وأنا هل
ّ
)
(
سأظل املرجوم يف الغربة بعد أن شطبوا عسقالن من اخلرائط فجعلوها أشكلون عالمة استفهام مبهمة بني قوم
وعد الرب وخري أمة أخرجت للناس» (اللوحة الرابعة) .وحبيبته شهرزاد صانعة الفعل والقول يف األسطورة
القديمة ألف ليلة وليلة ،هي ً
أيضا خت ّلت عن ذكائها وفصاحتها ،ووقفت عاجزة أمام اخلراب الذي حيل بوطنها
العراق ،وهربت إىل رأس جبل يف البرتاء تراقب وطنها املكلوم باالحتالل والفوىض.
لغة الغياب هذه التي ينحو ظاهرها نحو اليأس والعجز واالنسحاب من املجتمع والتاريخ ،هي يف حقيقتها لغة
مواجهة ودعوة إىل النضال واملقاومة .هي مل تربز موضوعها بدرجة عالية من النصاعة والوضوح وإنام دارت
حوله ،وجتنبت إبراز تفاصيله الدقيقة ،واكتفت بتوجيه ضوء خفيف ظيل إليه .لقد استعمل عسقالين «لغة متس
املرئي عن ُبعد بلمسات رقيقة موا ِربة وتغيبه بطرق خمتلفة بحيث يبدو أقرب إىل مرئي يك ّفنه الظل أو الضباب
ً
وحتريضا عىل النضال
الناعم»( ،((3فكان نصه يف غيابه وسلبيته أكثر من النص املتمرد واملحرض مبارشة متر ًدا
والتغيري:
 37نديم نجدي« ،فلسفة ما بعد احلداثة «من أين؟» و«إىل ماذا؟ »،كتابات معارصة ،العدد  ،)1997( 30ص . 59
 38رضوان زياده« ،الالأدب وأدب الصمت »،كتابات معارصة ،السنة  ،10العدد ( 39كانون األول/ديسمرب  -1999كانون الثاين/
يناير  )2000ص  70ـ .71
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وجاء أن امرأة خرجت من مخيلة اهلوى ..تاهت بني املدى واملدى ،زادها رجفة قلب ،وبضعة أرغفة نضجت يف
ت ّنور األلق ،التقت بفتى كنعاين ورث عن املسيح سعفة من إكليل الشوك..
عندما حاذته تسمرت وارجتفت ..فرصخ عىل وجع:
 ِأنت هي!!
 أنا سومرية أبحث عن وليف!!.. -وأنا يل يف كل موعد سومرية /جمدلية( ..لوحة )6

نصا رصحيًا يف الدعوة إىل العروبة كمثل قصيدة «بالد العرب أوطاين» سيكون ً
وحمرضا أكثر
ً
فاعال
ال أعتقد أن ً
من هذا املشهد .يقول حممود درويش إنه صنع حداثته ال باإلغراق يف التجريب والفانتازيا ،وإنام باكتفائه بتطوير
أدواته التعبريية واألسلوبية ،فكان بدل أن يبتعد عن الرتاث ويرفضه ،يعمل عىل حتديثه لتظل قصيدته تنبع من
سياق تاريخ الشعر العريب وإيقاعاته ،ومن داخل مجاليات اللغة العربية( .((3وعسقالين صنع اليشء ذاته يف هذه
الرواية؛ فهو مل يلجأ إىل الرتاث فقط يف انتقاء رموزه ،وإنام جلأ إليه يف األسلوب ّ
فشذبه وأدخله نصه احلداثي
بتناسق مل يذهب بجذالة القديم وال برونق احلداثة .يقول يف اللوحة الثانية« :قد جاء يف األثر ،أنه يف الليلة
الثانية بعد األلف ،أودعت شهرزاد حكاياهتا يف صندوق الزمرد وألقت هبا يف ماء الفرات ..وتزينت بأهبى
زينة ،وتطيبت بأغىل طيب ،وأمرت بإعداد فراش من ريش النعام عىل سطح بركة الزئبق ،حتى إذا كان منتصف
مطبوعا عىل سطح القمر ،فاطمأنت للرؤيا .»..أثبت عسقالين أن الرواية الفلسطينية
الليل ،رأت وجه امللك
ً
قادرة عىل محل قضيتها بفنية عالية من دون أن تضيع يف متاهات احلداثة وما بعدها.

استنتاج
يقول حسني مروة« :إن مقياس الصدق الفني يف األدب هو مدى اتصال األثر االديب بوجدان الشاعر أو الكاتب،
ومدى تعبريه عن االنفعاالت احلقيقية التي تثريها احلياة الواقعية يف وجدان الشاعر أو الكاتب» .ويقول ً
أيضا:
«الفن الذي ال حضور له يف وطنه ال حضور له يف أوطان اآلخرين»( .((4وقد أثبتت الرواية الفلسطينية صدقها
الوطني والتزامها الفني ،واستطاعت أن تثبت حضورها الفاعل ال يف املشهد الثقايف العريب فقط ،وإنام يف املشهد
العاملي ً
نفعيا خيدم حاجة اجتامعية أو وطنية ،أمست
أيضا .وبعد أن كانت تعا َمل كوثيقة نضالية أو
ً
موضوعا ً
بغض النظر عن جنسيتها .ومع ذلك ،فهي مل تتنكر خلصوصيتها ،ولكنها صارت أكثر قدرة عىل
تؤخذ لذاهتاّ ،
نقل اخلاص إىل العام .ورغم اكتظاظ املشهد األديب هبذه الرواية يف العقدين األخريين ،ق ّلام التفت املشهد النقدي
اجلاد إىل جديدها .فاألكاديميون عندما يتناولون الرواية الفلسطينية يستسهلون الوقوف عند األسامء املشهورة،
كغسان كنفاين وإميل حبيبي وجربا إبراهيم جربا وسحر خليفة وليانة بدر.
معينة
أسد خرم ًا
لقد حاولت يف هذه الدراسة أن ّ
ً
صغريا يف هذه الفجوة ،وإين ألعتذر الكتفائي بتناول نامذج ّ
وترك ،مرغمة ،إبداعات رائعة مل يسمح املجال بتناوهلا.

39
40

حممود درويش« ،الوالدة عىل دفعات »،الكرمل ،العدد( 63ربيع  ،)2000ص . 239-236
أورده :فيصل دراج« ،مستقبل النقد العريب»،يف :آفاق نقد عريب معارص (دمشق :دار الفكر ،)2003 ،ص .127
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سالم إبراهيم

الرواية العراقية :رصد الخراب العراقي
في أزمان الديكتاتورية والحروب
واالحتالل وسلطة الطوائف
متيزت التجربة العراقية من مثيالهتا يف الوطن العريب بسبب طبيعة التطورات السياسية واالجتامعية يف
ّ
تاريخ العراق احلديث منذ نشوء دولته عام  :1921رصاع سيايس دموي ،حركات معارضة مسلحة
يف جبال العراق منذ أربعينيات القرن املايض ،انقالبات عسكرية دموية أدت إىل ديكتاتورية دموية
قادت إىل حروب دموية وحصار اقتصادي طويل ،ثم احتالل .هذه الظروف كلها أفرزت يف ربع
اً
متيز بـ:
القرن األخري
تقسيم حا ًدا بني نمطني من الرسد :األول ،مكتوب يف ظل الديكتاتورية ،وقد ّ
ً
أشكاال فنية
نصوص التجأت إىل الرمز واألسطورة وتاريخ العراق القديم ،يف بنية روائية أضافت
جديدة إىل الرسد العريب ،لكنها حتاشت اخلوض يف حمنة العراقي يف زمنها .وقد أرشنا إىل بعضها من
دون حتليله بسبب ضيق املجال؛ نصوص بررت ثقافة احلرب يف بنية روائية جمّدت قيم القتل والعنف،
وقد أرشنا يف البحث إىل مصادرها التي يستطيع الباحث العودة إليها؛ نصوص تناولت مناحي
الواقع االجتامعي يف زمنها لكنها حتاشت جوهر املعاناة ،فالتبس الرسد ووقعت الشخصيات يف جلة
املحرمات الثالثة :السياسة واجلنس والدين.
الغموض؛ نصوص حتاشت بشكل عام االقرتاب من ّ
متيز بـ :رسم أبعاد اإلنسان العراقي الواقع يف ظل
الثاين ،مكتوب يف ظل احلرية يف املنفى ،وقد ّ
الديكتاتورية واحلرب اً
مصورا معاناته وعذابه وخوفه ومقاومته
رسم اتّسم بالعمق والوضوح،
ً
وعناده وخيبته وانكساره؛ مراجعة التاريخ العراقي احلديث من خالل نصوص روائية تبحث فيه،
يف حماولة لقراءة تاريخ العنف من خالل بنية العالقات االجتامعية والسياسية التي أدت إىل هذا
احلارض املأساوي؛ ظهور بنية روائية جديدة من خالل تراكم نصوص السرية الروائية التي متيزت
بحرارة جتربة ك ّتاهبا ،الذين خاضوا احلرب يف اجلبهات وذاقوا مرارة الترشد ،والتزموا الصدق
يف الكتابة ،وهو ما و ّلد ً
روائيا جديدً ا يف تاريخ الرواية العراقية والعربية حيتاج إىل دراسات
نمطا
ً
متخصصة؛ تناول «تيامت» جديدة مل تتطرق إليها الرواية العراقية ،كمعاناة املنفى واختالف الثقافات
ومشكلة اهلوية ،ومعاناة اجلندي يف املؤسسة العسكرية العربية بنموذجها العراقي ،وجتربة النضال
املسلح ،ومعاناة املقاتل يف جبال العراق ،إذ تنفرد هذه التجربة الطويلة ،كنموذج يكاد يكون وحيدً ا
ً
احتالال ،ومعاناة املرأة الطليعية
يف الوطن العريب ،بحركة مسلحة قاومت سلطة ديكتاتورية وليس
العراقية التي نشطت يف احلركات السياسية ،واحلفر يف بنية املجتمع األخالقية ،وتعرية زيف القيم
تنوع األساليب والصوغ
هز
واألعراف والتقاليد؛ ّ
املحرمات الثالثة :اجلنس والدين والسياسة؛ ّ
ّ
الفني املرتاوح بني بنية نص تقليدي وبنية نص خيوض يف أقىص أشكال التجريب.
* قاص وروائي وناقد عراقي.
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غلب التيار الواقعي عىل كتابة القصة والرواية منذ نشأهتام يف عرشينيات القرن املايض؛ إذ كان الك ّتاب
يف أغلبيتهم يؤمنون بالفكر املاركيس ،ويبشرّ ون يف مقاالهتم بأفكار االشرتاكيةّ ،
وحمددين
منظرين
ّ
باملقارنة،
ومتيز النص الروائي العراقي دون غريه من النصوص العربية -
َ
الرؤيا الفكرية التي ستسود الحقًاِّ .
عىل سبيل املثال ،بـتطور الرواية يف مرص ،حيث ظهرت روايات تارخيية ،روايات رومنسية ،وروايات اجتامعية
تصور الواقع االجتامعي املرصي يف زمنها -بارتباطه املبارش بتاريخ العراق وحوادثه السياسية وحتوالته العنيفة،
ّ
جتسد من
ه
التوج
هذا
للقارئ.
تروهيا
التي
احلكاية
وطبيعة
شخصياهتا
خالل
من
أم
الرواية
تيمة
خالل
من
أكان
ّ
َّ
رواد النص القصيص والروائي بالعمل السيايس امليداين املبارش وبالكتابة التبشريية ،وقيامهم بدور
خالل اهنامك ّ
الداعية واملصلح االجتامعي والناقد يف مقاالت نُرشت يف الصحافة وقتها ،تناقش األدب وطبيعته وعالقته
ورسخه ليظل سمة مالزمة لألدب العراقي حتى اآلن.
باملجتمع ،وهو ما بلور هذا
ّ
التوجه ّ
حتمل عبء النهضة ،وغلبت عليه يف مراحله
هذه السمة َوسمت النص النثري العراقي منذ النشأة؛ فقد ّ
املبكرة الصفة التعليمية والدعائية يف ميدان االجتامع والسياسة ،وهي الصفة التي ستظهر بشكل أوضح
يف فرتة ما بني احلربني العامليتني ،حني تصاعد النضال الوطني واحتدم من أجل االستقالل وفك االرتباط
باالستعامر اإلنكليزي.

تأخر ظهور الرواية يف العراق مقارن ًة بالقصة القصرية والشعر والفنون األخرى؛ فمنذ صدور رواية جالل
خالد ملحمود أمحد السيد عام  1928وحتى صدور أول رواية أسست للرواية الفنية العراقية ،النخلة
ِ
فنيا هي :جمنونان
واجلريان لغائب طعمة فرمان عام  ،1966مل
نحص سوى ثالث روايات غري ناضجة ً
لعبد احلق فاضل ( ،)1939والدكتور إبراهيم لذي النون أيوب ( ،)1939واليد واألرض واملاء لذي النون
أيوب ً
أيضا (.)1948
مقومات الرواية الفنية القصرية وكانت
هنا ،يمكن اإلشارة إىل قصة فؤاد التكريل الطويلة الوجه اآلخر ،التي هلا ّ
قد صدرت ضمن جمموعته القصصية التي حتمل االسم نفسه عام .1960

عالقة الرواية بالصراع السياسي الدموي في العراق
سياسيا ،منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى
فنيا ،كان العراق املضطرب
ً
قبل ظهور أول رواية عراقية ناضجة ً
سجل أول ظهور مليليشيات األحزاب (املقاومة
استالم العسكر السلطة بانقالب  14متوز /يوليو  1958الذي ّ
رصاعا دمو ًيا عىل السلطة السياسية بسلسلة حماوالت
الشعبية التابعة للحزب الشيوعي العراقي) ،قد دخل
ً
محامات دم وسحل أجساد املتآمرين يف
انقالبية فاشلة عىل سلطة عبد الكريم قاسم ( ،)1963–1958تبعتها ّ
الشوارع ،يف تقليد بدأته السلطة الوطنية التي متثّلت يف سلطة الضباط األحرار (اجليش) بمذبحة العائلة امللكية
يف قرص الرحاب يف متوز /يوليو  1958وسحل جثتي الويص عىل العرش عبد اإلله ورئيس الوزراء نوري
وقعا ودموية بانقالب  8شباط /فرباير 1963
ليتوج العنف يف ذروة جديدة أرشس ً
السعيد يف شوارع بغدادّ ،
وظهور ميليشيات حزب البعث (احلرس القومي) ،التي ّ
ً
وقتال حتت التعذيب،
نكلت بالشيوعيني اغتصا ًبا
ً
غصت هبم .والتاريخ الدامي
واغتياال يف الشوارع ،ودف ًنا وهم أحياء ،واحتجازً ا يف السجون واملعتقالت التي ّ
هذا سيرتدد صداه يف الرواية العراقية الحقًا.

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
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ثم جاء انقالب ترشين الثاين /نوفمرب  1964الذي أزاح سلطة البعث ،لكن البعث عاد بانقالب مضاد يف
ليطور سلطة ديكتاتورية تص ّنعت االنفتاح عىل خمتلف القوى السياسية ،فتحالفت
 17متوز/يوليو ّ 1968
معها واحدة بعد أخرى لتص ّفيها وتنفرد بسلطة تركزت بشخص الديكتاتور صدام حسني ،الذي استوىل
العدة حلربه الطويلة عىل إيران
يعد ّ
عىل رئاسة اجلمهورية بحفلة تصفية دموية داخل حزبه عام  .1979وراح ّ
َ
العراق يف حرب غري متكافئة عام  1991انتهت
( ،)1988–1980ثم احتل الكويت عام  1990فأدخل
ختريبا مضا ًفا إىل ختريبه بالقمع،
وخربه من الداخل
بحصار اقتصادي طويل نخر يف بنية املجتمع العراقي
ً
ّ
لينتهي األمر بسقوط العراق حتت نري االحتالل وتسليمه إىل القوات األمريكية والقوات املتحالفة معها،
حيث ُأقحم يف دوامة عنف جديدة ال تزال مستمرة حتى اآلن ،وكان قد سبقها تاريخ دموي من قتل ومقابر
مجاعية وإعدامات ميدانية عىل جبهات احلرب ويف املالعب الرياضية والساحات ،واختفاء مئات اآلالف من
الشباب إىل األبد.
ً
مشغوال بمحنة النجاة
وقد جعل التاريخ العراقي الدموي خالل األعوام الثالثني املنرصمة اإلنسان العراقي
بنفسه من موت ظل يتهدده كل حلظة ،أكان عىل جبهات احلرب أم يف املعتقالت والسجون أم بني فكي اجلوع
يف زمن احلصار.

حصرا؟
كيف انعكست هذه الظروف على الروائي والرواية
ً
بعد خماض طويل وعسري ،ولِدَ ت أول رواية عراقية مستكملة رشطها الفني ،وذلك بصدور رواية النخلة
واجلريان((( لغائب طعمة فرمان .وهي رواية متعددة األصوات ،تناولت واقع بغداد أيام احلرب العاملية الثانية
من خالل حياة جمموعة من الناس الفقراء يف حي شعبي وسط بغداد .ثم تلتها رواية مخسة أصوات((( للروائي
نفسه ،الذي تناول فرتة اخلمسينيات وخماضها الفكري والسيايس يف إبان احتدام الرصاع الذي ت ُّوج بوالدة
النظام اجلمهوري عىل يد العسكر ،عرب مخسة أصوات يف الوسط الثقايف والصحايف .ثم صدرت لفرمان الذي
سينفرد بتثبيت أركان الرواية العراقية الفنية ،رواية املخاض((( التي تناولت عراق ما بعد عام  1958من خالل
مغرتب يعود إىل بغداد بعد غيابه مخسة أعوام فيجد أهنا تبدلت .واحلكاية حكاية الكاتب نفسه الذي عاد إىل
العراق ومل يمكث سوى عام واحد ليعود إىل موسكو ويبقى فيها حتى وفاته عام  ،1991لتأيت بعد ذلك روايته
القربان(((.
ُعنيت هذه الروايات يف معظمها بتصوير األجواء الشعبية ،واستخدمت اللهجة العراقية الدارجة يف احلوار.
ومن اجلدير بالذكر أن معظمها ُكتب يف املنفى خالل فرتة إقامة كاتبها يف موسكو ،حيث توافرت له ظروف
استقرار نسبي منحته القدرة عىل تأمل التجربة والكتابة عنها.
1
2
3
4

النخلة واجلريان (بريوت.)1966 :
مخسة أصوات (بريوت.)1967 :
املخاض (بغداد.)1974 :
القربان (بغداد.)1975 :
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يف هذه الفرتة ،صدرت ً
أيضا روايات لك ّتاب شباب ليست ذات أمهية تُذكر باستثناء رواية الوشم((( لعبد الرمحن
(((
جميد الربيعي ،ورواية القلعة اخلامسة لفاضل العزاوي ،وهي حتكي قصة موظف بسيط يأيت من كركوك يف
قوا ًدا  -بقضاء ليلة مع عاهرة ،لكنه يتعرض لالعتقال
إجازة ،وجيلس يف مقهى وسط بغداد حيلم  -ريثام جيد ّ
والسجن مع الشيوعيني ،ويتحول إىل سيايس ،كاش ًفا طبيعة حياة السجن ونمط تفكري الشخصية احلزبية يف
نظرهتا القارصة إىل احلياة .ورغم تواضع الرواية من حيث الصوغ الفني وحمدودية شخوصها وتص ّنع لغتها،
فإهنا أسست لرواية السرية التي ستتدفق الحقًا.

ً
قرسا بتوقيع
فيام كان العراقي
مشغوال باحلرب التي أشعلها الديكتاتور مع إيران وبحملة «بعثنة» املجتمع العراقي ً
ً
سياسيا يف حزب غري حزب البعث،
نشاطا
املواطن املادة رقم  ،200التي حتكم عليه باإلعدام سل ًفا إذا مارس
ً
ً
فنيا عن نصوص غائب فرمان؛ إذ
صدرت رواية الرجع البعيد((( لفؤاد التكريل ،وجاءت خمتلفة بنية
وصوغا ً
بالبعد الداخيل لشخصياهتا املنتقاة من بيئة مثقفة مشا ِركة يف الرصاع السيايس الذي احتدم بعنف بني
إهنا ُعنيت ُ
القوى القومية والقوى املاركسية عقب  14متوز /يوليو  ،1958معتمدة التحليل النفيس للشخصيات ،وملقية
متزقها الداخيل ،باإلضافة إىل رصدها مرحلة مهمة من تاريخ العراق السيايس واالجتامعي املرتبط
الضوء عىل ّ
بشيوع العنف بشكل سافر.
بتخيل روائي عراقي
يف ظروف القمع واحلرب تلك ،كان من املستحيل احلديث عن الكتابة الروائية ،ناهيك ّ
جيلس إىل طاولة الكتابة ليتأمل ويكتب؛ فقد عانى كاتب الرواية ،أو من كان حياول كتابتها ،ما كان يعانيه
العراقي من هتديد مبارش لكينونته ،فأدى ذلك إىل هجرة كبرية ملبدعي العراق ،من ضمنهم الروائيون ،علماً
كبريا ّممن سيكون هلم شأن يف كتابة النص الروائي اجلديد كان قد هاجر يف سبعينيات القرن املايض
بأن عد ًدا ً
ألسباب خمتلفة ،ومن أبرز هؤالء فاضل العزاوي وعالية ممدوح وسالم عبود وهيفاء زنكنه وعارف علوان
وبرهان اخلطيب.
وقد أدت ظروف القمع الشديد قبيل احلرب ،يف أوج محلة تصفية املعارضني ،إىل هجرة عدد آخر مثل زهري
اجلزائري وسليم مطر وعيل عبد العال ونجم وايل .وتبعهم من اضطر إىل اهلرب من جبهات القتال ،ملتحقًا
باحلركات املسلحة يف جبال العراق ،مثل جنان جاسم حالوي وشاكر األنباري ومحيد العقايب وسالم إبراهيم
(كاتب هذه السطور) .مع رضورة اإلشارة إىل أن الك ّتاب املذكورين كانوا يف أغلبيتهم وقت هجرهتم غري
نصا وبعضهم اآلخر مل يكن قد أصدر أهم نصوصه.
مكرسني كروائيني ،فبعضهم مل يكن حينذاك قد نرش ً
َّ
أعقبت هذه اهلجر َة هجر ٌة أخرى شملت عد ًدا من الروائيني عقب احتالل الكويت وفرتة احلصار االقتصادي،
من أبرزهم فيصل عبد احلسن وهدية حسني وعيل بدر وسنان أنطوان.
نصني عراقيني :نص مكتوب حتت ظروف القمع (زمن الديكتاتور) ،ونص مكتوب
أدت هذه الظروف إىل والدة َّ
يف ظروف احلرية يف املنفى .ولكل نص سامته الفكرية والفنية كام فيه الغث والسمني .ووفق هذا التقسيم ،من
املمكن النظر بموضوعية إىل النص الروائي وطبيعته.
 5الوشم (بريوت.)1972 :
 6القلعة اخلامسة (دمشق.)1972 :
 7الرجع البعيد (بريوت.)1980 :
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نص مكتوب تحت ظروف القمع
ٌّ

لقد أفرزت ظروف القمع واحلرب:
– روايات احلرب ،وهي روايات ّجمدت قيم احلرب واملوت والوطنية الزائفة ،وأعرضت عن عذابات اإلنسان
يف حمنة هتدد كينونته .وهذا جيده القارئ واملتابع يف سلسلة روايات وقصص قادسية صدام((( ،التي هي نصوص
وجترع األمل
ال قيمة فنية هلا ،إذ ليس يف تاريخ اإلنسانية حرب جتعل اإلنسان سعيدً ا بموته
ً
وفرحا بفراق األحباب ُّ
والرعب ،عىل النحو الذي صورته تلك النصوص.
ً
منشغال عن مهوم العراقي يف حمنته زمن الديكتاتور ومتغر ًبا عن زمنه،
– نص جلأ إىل التاريخ واألسطورة والرمز،
(((1
(((
ً
جاعال من العراق يف أول نشوء
كنصوص حممد خضري يف كتابه برصياثا وحممود جنداري يف احلافات  ،أو
دولته احلديثة ميدانًا ،كام يف قبل أن حي ّلق الباشق( ((1لعبد اخلالق الركايب الذي جعل شخوص روايته يف رحلة
بحث عن اهلوية ،لكنه جلأ يف رواياته الالحقة إىل الغموض واإلهبام.
وقد ّ
تعذرت الكتابة الواضحة بدرجة متزايدة مع اشتداد وطأة القمع ،فكانت حوادثها غامضة وشخوصها أكثر
اهلم ،أو بتعبري
إهبا ًما ،ال يعرف القارئ ما تريده رغم أهنا تبدو مهمومة باإلنسان لكنها ال تفصح عن طبيعة ذلك ّ
يوميا يف جبهات القتال ويف املعتقالت والسجون
أدق َشغَ َلته هبموم بدت بعيدة عن واقعه ،حيث كان يسحق ً
(((1
كام يف روايتي الركايب الراووق( ((1ومن يفتح باب الطلسم( ،((1وروايتي لطفية الدليمي من يرث الفردوس
وخسوف برهان الكتبي( .((1نستثني من ذلك روايتي بيت عىل هنر دجلة( ((1ورصاخ النوارس( ((1ملهدي عيسى
الصقر ،اللتني تعرضان لتداعيات احلرب عىل اإلنسان والعالقات االجتامعية ،بطريقة رمزية من دون اإلشارة
بوضوح إىل األسباب السياسية.
 نص مبهم ال تفهم منه شيئًا عند قراءته ،فبدا جمرد تراكم أفقي للحوادث وإنشاء غامض ال تستطيع قراءته،كروايات طه حامد الشبيب( ((1وروايات أمحد خلف( ((1التي هي نصوص تروي حوادث باهتة غامضة ال
تقول شي ًئا.
 8يستطيع القارئ الرجوع إىل شهاديت األدبية املنشورة يف جريدة الصباح العراقية يف حلقتني ،يومي  ، 2004/2/15 –14حيث ذكرت
باألسامء ّ
نصوصا من هذا النوع ،وكذلك إىل :سالم عبود ،ثقافة العنف يف العراق (كولونيا :دار اجلمل.)2002 ،
كل من كتب
ً
 9برصياثا (دمشق :دار املدى.)1996 ،
 10احلافات (بغداد :دار الشؤون الثقافية.)1989 ،
 11قبل أن حيلق الباشق (بغداد :دار الشؤون الثقافية.)1990 ،
 12الراووق (بغداد :دار الشؤون الثقافية .)1986
 13من يفتح باب الطلسم (بغداد :دار الرشيد.)1982 ،
 14من يرث الفردوس (القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.)1989 ،
 15خسوف برهان الكتبي (مدريد :دار ألواح.)2000 ،
 16بيت عىل هنر دجلة (دمشق :دار املدى.)2006 ،
 17رصاخ النوارس (بريوت :دار اآلداب.)1997 ،
 18روايات طه شبيب هي :األبجدية األوىل ( )2004وقبلها مخس روايات :مقامة الكريوسني ،الضفرية ،مواء ،احلكاية السادسة،
مأتم ،وأد.
 19روايات أمحد خلف هي :اخلراب اجلميل ( )1980وموت األب ( )2003وحامل اهلوى (.)2005
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الروائي حتت حكم الديكتاتور يعاين يف حلظة الكتابة سطوة رقيب داخيل يثري فيه اخلوف؛ فالكلمة حماسبة ،وقد

تؤدي إىل حتفه ،كام حدث للروائيني حممود جنداري وحسن مطلق ،وهو ما أهبت النص وجعله يتناول كل ما
ً
منشغال بتفاصيل غري مهمة؛ تاريخ قديم؛ مهوم اجتامعية عادية ال حمل هلا وسط
هو غري جوهري يف التجربة،
مواجهة املوت اليومي؛ حكاية ال متت إىل الواقع بصلة ،األمر الذي أ ّثر يف الصوغ الفني ،فبدت الرواية واهية
البنية ،مرتبكة الصوغ ،غري ناضجة ،وهو ما يستطيع القارئ أو الباحث أن جيده يف الكم اهلائل من الروايات التي
صدرت عن دار الشؤون الثقافية الرسمية يف تلك الفرتة ،وقد ضاق املجال هنا ّ
فتعذر ذكرها.

نص مكتوب في المنفى

يف املقابل ،نشأت الرواية العراقية وتطورت يف املنفى بوترية رسيعة منذ أوائل تسعينيات القرن املايض ،وبلغت
ذروهتا يف بداية األلفية الثالثة ،وأضحت من السعة بحيث حتتاج إىل من يتفرغ ملتابعتها؛ إذ من املالحظ عدم
ً
خجوال
مرورا
وجود ناقد أو دارس عراقي متخصص يتابع هذه الظاهرة املهمة ،وما كتبه بعض النقاد عنها َيعد
ً

أمام الكم الروائي الذي صدر ويصدر(.((2
ومن سامت نص املنفى أنه:

 انشغل يف تقليب حمنة العراقي زمن الديكتاتور واحلرب؛ إذ وفّرت فسحة احلرية يف املنفى كتابة نصوصيوميا؛ نصوص كان
واضحة ورصحية عن عذاب العراقي وخوفه وهلعه ومقاومته ومعاناته وهو يواجه املوت ً

من املستحيل كتابتها يف ظروف العراق حينذاك ،كنصوص ٍّ
كل من شاكر األنباري( ((2يف رواياته :الكلامت

الساحرات؛ ألواح؛ ليايل الكاكا؛ بالد سعيدة؛ نجمة البتاوين ،وجنان جاسم حالوي( ((2يف رواياته :ياكوكتي؛

ليل البالد؛ دروب وغبار؛ أماكن حارة ،وعالية ممدوح( ((2يف حبات النفتالني والغالمة ،وسالم عبود( ((2يف أمري
األقحوان وذبابة القيامة ،ونجم وايل( ((2يف احلب يف حي الطرب ،مكان اسمه كميت ،تل اللحم ،صورة يوسف،

 20عبد اهلل إبراهيم« ،الرواية العراقية اجلديدة :املنفى ،اهلوية ،اليوتوبيا »،غيامن ،العدد ( ،8صيف  ،)2009عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.ghaiman.net/derasat/issue_08/alrewaya_al3raqia.ht>.

زهري شليبة« ،ظاهرة الكتاب العراقيني يف اخلارج :جيل نوستاجليا وجيل دون أساتذة »،2/2 ،الزمان ،العددين -14 ،1710-1709
 15كانون الثاين؛ فاطمة املحسن« ،حدود العامل املفتوح ونوستاجليا الوطن :رواية املنفى العراقية« :السيايس» املبعد يتذكر مكانه »،احلياة،
.1994/9/21
 21روايات شاكر األنباري :الكلامت الساحرات (بريوت :دار الكنوز األدبية)1993،؛ ألواح (دمشق :دار املدى)1996 ،؛ ليايل الكاكا
(دمشق :دار املدى)2002 ،؛ بالد سعيدة (دمشق :دار التكوين)2008 ،؛ ونجمة البتاوين (دمشق :دار املدى.)2010 ،
 22روايات جنان جاسم حالوي :يا كوكتي (بريوت :دار رياض الرئيس)1991 ،؛ ليل البالد (بريوت :دار اآلداب)2001 ،؛ دروب
وغبار (بريوت :دار اآلداب ،)2003 ،وأماكن حارة (بريوت :دار اآلداب .)2006
 23روايات عالية ممدوح :حبات النفتالني (بريوت :دار اآلداب)2000 ،؛ الغالمة (لندن :دار الساقي.)2000 ،
 24روايات سالم عبود :أمري األقحوان (غوتنربغ :مركز احلرف العريب ،)1996 ،وذبابة القيامة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.)1999 ،
 25روايات نجم وايل :احلرب يف حي الطرب (بودابست :دار صحارى)1993 ،؛ مكان اسمه كميت (القاهرة :دار رشقيات)1997 ،؛
تل اللحم (القاهرة :دار مرييت)2005 ،؛ صورة يوسف (بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ومالئكة اجلنوب (أبو ظبي :دار كليم،
.)2009
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مالئكة اجلنوب ،وزهري اجلزائري( ((2يف حافة القيامة واخلائف واملخيف ،وسليم مطر( ((2يف امرأة القارورة

والتوأم ،وفاضل العزاوي( ((2يف آخر املالئكة واألسالف ،ومحزة احلسن( ((2يف سنوات احلريق واألعزل ،وسنان
أنطون( ((3يف إعجام ووحدها شجرة الرمان ،وحممود سعيد( ((3يف هنايات النهار وقبل احلب ..بعد احلب،
وبرهان اخلطيب يف اجلنان املغلقة وبابل الفيحاء( ،((3وسالم إبراهيم يف رواياته( ((3رؤيا الغائب؛ اإلريس؛ احلياة

حلظة؛ يف باطن اجلحيم.

السيرَ الذاتية ّ
للكتاب الذين خاضوا غامر جتربة االعتقال
تناول ُجل هذه النصوص العراقي من خالل روايات ِّ
واحلرب كجنود أو كثوار ،أو من خالل العودة إىل تاريخ العراق القريب ملعرفة مسببات ما آل إليه العراق
ً
من خراب وتدمري ،وسنتناول نامذج منها ً
حيا لتاريخ العراق احلديث ،صورت ما
أيضا ،فكانت
أدبيا ً
سجال ً
تتحاشاه كتب التاريخ املهتمة بتدوين األحداث العامة وتداعياهتا ومذكرات السياسيني التي حتاول جتميل ما

حيدث وجتاهل عذاب الفرد.

 أضاف «تيامت» [موضوعات] جديدة إىل النص الروائي العراقي والعريب؛ فألول مرة تتناول النصوصجتارب اجلندي العراقي وعذابه يف أثناء خدمته يف املؤسسة العسكرية زمن السلم وزمن احلرب ،بعد أن كان هذا

حمرمات الكتابة يف األوطان العربية إال من زاوية الدفاع عن الوطن ،كام هي حال النص املكتوب
املوضوع من ّ
حتت ظروف الديكتاتورية يف العراق ،أو ما ُكتب يف أعقاب هزيمة  1967عن معاناة اجلندي العريب وعذابه
بسبب خسارته احلرب مع إرسائيل ،بينام كشف النص العراقي مهجية املؤسسة العسكرية التي قادت العراق إىل

اخلراب ،وهذا ما سنلقي الضوء عليه يف قسم البحث التفصييل الذي سييل.

 -تناول حمنة املنفى والغربة بعد ترشّ د أكثر من مخسة ماليني عراقي موزّ عني يف بقاع العامل ،يعيشون يف حميطات

ثقافية غريبة عليهم ،أدت بالرضورة إىل زعزعة القيم والعادات والتقاليد التي حيملوهنا من بيئتهم الثقافية،
ومعاناة جيل ُولِدَ وكرب يف املنفى وله مهومه املختلفة.
صدر كثري من الروايات التي كانت «تيمتها» اجلوهرية مأزق املنفى وتداعياته االجتامعية والنفسية ،من أبرزها
 26روايتا زهري اجلزائري :حافة القيامة (دمشق :دار املدى ،)1996 ،واخلائف واملخيف (دمشق :دار املدى.)2003 ،
 27روايتا سليم مطر :امرأة القارورة (بريوت :رياض الريس ،)1991 ،والتوأم (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2001 ،
 28روايتا فاضل العزاوي :آخر املالئكة (بريوت :رياض الريس ،)1992 ،واألسالف (كولونيا :دار اجلمل.)2001 ،
 29روايات محزة احلسن :سنوات احلريق (بريوت :دار الكنوز األدبية)2000 ،؛ األعزل (بريوت :مؤسسة االنتشار العريب)2007 ،؛
عزلة أورستا( ،بريوت :دار الكنوز األدبية.)2001 ،
 30روايتا سنان أنطوان :إعجام (بريوت :دار اآلداب ،)2004 ،ووحدها شجرة الرمان (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
.)2010
 31روايتا حممود سعيد :هنايات النهار (القاهرة :دار مكتبة احلياة ،)1997 ،وقبل احلب ..بعد احلب (دمشق :دار املدى.)1999 ،
 32روايتا برهان اخلطيب :اجلنائن املغلقة (استوكهومل :دار بوديوم ،)2000 ،وبابل الفيحاء (استوكهومل :دار أوراسيا.)1995 ،
 33روايات سالم إبراهيم :رؤيا الغائب (دمشق :دار املدى)1996 ،؛ اإلريس (القاهرة :دار الدار)2008 ،؛ احلياة حلظة (القاهرة :الدار
املرصية اللبنانية)2010 ،؛ يف باطن اجلحيم (جملة الكلمة األدبية اإللكرتونية الشهرية) ،العدد .)2011( 48
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رواية عندما تستيقظ الرائحة( ((3لدنى طالب ،وأقامر عراقية سوداء يف السويد( ((3لعيل عبد العال ،وموطن
األرسار( ((3لشاكر األنباري واملحبوبات( ((3لعالية ممدوح ،وحتت سامء كوبنهاغن( ((3حلوراء النداوي ،وزنقة
بن بركة( ((3ملحمود سعيد.

ُ
احلرية التي متتع هبا الروائي العراقي ،واالحتكاك املبارش باحلضارة
– انعكست عليه وعىل بنيته وبالتايل أسلوبه
واضحا بال غموض يقتل املعنى فيه ،ومتنوع األسلوب
الغربية واالطالع عىل أنامطها الثقافية ولغاهتا ،إذ بات
ً
والصوغ الفني املرتاوح من بنية نص تقليدي إىل أقىص أشكال التجريب.

املحرمات السياسية فحسب ،بل باحلفر ً
حمرمات األعراف والتقاليد والقيم العراقية
 تمَ َ ّيز ال بتجاوزأيضا يف ّ
ّ
الشكلية املبالغ يف رصامتها ،فجاءت النصوص جريئة وكاشفة عن تكوين الشخصية العراقية املزدوجة بني
ظاهر عنيف شديد التمسك بالقيم وداخل يبيح الكبائر ،كام نجد ذلك يف الضلع( ((4وأصغي إىل رمادي حلميد
(((4
والتشهي( ((4لعالية ممدوح ،ويا كوكتي جلنان جاسم حالوي ،وأقامر عراقية سوداء يف
العقايب ،والغالمة
ّ
السويد لعيل عبد العال ،وعندما تستيقظ الرائحة لدنى طالب ،واإلريس واحلياة حلظة لسالم إبراهيم.

الحرب والعراقي الباحث عن الخالص في روايات السيرة
يف التطبيق العميل ،سنتناول يف البدء بعض جتارب ّ
الكتاب الذين خاضوا جتربة جبهات احلرب يف نصوصهم،
التي جاءت كشكل من أشكال السرية الذاتية الروائية ،أو رواية مستمدة من جتربة كاتبها احلية .وبسبب ضيق
املجال ،سأتناول نامذج منها ،من دون أن يعني هذا أن النامذج األخرى أقل أمهية ،بل حتتاج إىل بحث منفصل.
قدمها جيل الك ّتاب الذين
تشرتك النصوص الروائية العراقية املكتوبة عن احلرب يف بنية الشخصية الروائية ،كام ّ
رسا باحلركة املسلحة يف جبال العراق ،أو هربوا
سيقوا إىل اجلبهات كجنود ورأوا أهواهلا ،ثم هربوا ملتحقني ً
إىل دول اجلوار .فهذه الشخصية مساملة ،تُبتىل بخضم رصاعات سياسية دموية ،تبدو شبه قدرية ،بني السلطة
واملعارضة ،السلطة والناس ،ثم احلرب التي أشعلتها السلطة مع إيران والكويت ،وهي ،أي الشخصية الدرامية،
منظورا إليها من زاوية حيادية غري
ال تبتغي من الدنيا غري السالمة .والقاسم املشرتك هو الشخصية العراقية
ً
الفارة من موت يلوح أينام ح ّلت.
أيديولوجية ـ وهي جتد نفسها يف االحتدام العويص ،تسلك سلوك الطريدة ّ
وقد تبلور هذا االستنتاج بعد تراكم كثري من نصوص ك ّتاب خمتلفني مشا ِركة يف نمط الشخصية الروائية نفسه
فيام هي ترسد لنا جتربتها يف املخاض املذكور ،وتبدو من خالل تلك التجربة أن جمرد استمرار وجودها املادي َيع ّد
أعجوبة .وحكاية الشخصيات الروائية التي أرشت إليها هي حكاية كاتبها ،اجلندي يف اجلبهة ،أو من يوشك أن

34
35
36
37
38
39
40
41
42

عندما تستيقظ الرائحة (دمشق :دار املدى.)2006 ،
أقامر عراقية سوداء يف السويد (دمشق :دار املدى.)2003 ،
موطن األرسار (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)1999 ،
املحبوبات (لندن :دار الساقي.)2007 ،
حتت سامء كوبنهاجن (لندن :دار الساقي.)2010 ،
زنقة بن بركة (بريوت :دار اآلداب.)1997 ،
الضلع (بغداد؛ بريوت :دار اجلمل.)2007 ،
الغالمة (لندن :دار الساقي.)2000 ،
التشهي (بريوت :دار اآلداب.)2007 ،
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دبر بطريقة أو بأخرى أمر هروبه إىل ما كان يظنه َّبر أمان ،أكان إىل معاقل الثوار يف اجلبل أم إىل
ُيساق إليها ،لكنه ّ
أسريا لدى احلركات املسلحة يف جبال العراق.
إيران عرب خطوط القتال ،إذا مل يقع ً
كام أهنا تشرتك يف أن التخييل الروائي ينهض وينبني من جتربة فعلية لكاتبها ،فيلملم الواقعة احلقيقية بانتقاء ما
يصلح من عنارصها ويو ّلفها يف وحدات رسدية تؤلف جسد النص وتصنع «تيمته».

رواية ليل البالد( ،((4وتصوير جحيم العراق بالكلمات

وتعمد حرش اسمه يف متن النص أن يع ّلق عىل
رغم أن الكاتب حاول من خالل الرسد بالضمري الثالث
ّ
الشخصية واحتامل أن يكتب عنها كاتب ،مثل جنان جاسم ،رواية يف املستقبل لإلحياء بحيادية الراوي ،فإن
وجهة نظر السارد وبنية النص والشخصية وطبيعة مسار احلكاية الروائية واهلوامش الكثرية التي ترسم خريطة
جغرافيا ،واللهجة لغو ًيا ،كل ذلك جعل من النص رس ًدا لسرية ذاتية مستعادة الحقًا لتجربة مبدع نجا
األمكنة
ً
يميزها هو الصدق يف الكتابة ،وحرارة
من موت أكيد .ومن هنا تأيت أمهية نصوص جنان جاسم الروائية؛ فام ّ
ختيل ما يصري
جتربته الدرامية التي خاضها بام حتمله من خماطر :موت واعتقال وجوع وعذاب
ّ
وتشوه ،حتى إنه ّ
إليه لو فشل يف عبور دجلة إىل الضفة السورية يف أواسط ثامنينيات القرن املنرصم ،كام حدث لشخصيته املحورية
رسا إىل البرصة وإىل بيت أهله الذي وجده خرا ًبا ليمكث
عبد اهلل ،الذي يسقط يف اليأس واخلواء إىل حني عودته ً
جتمدت بعد أن أذابتها النريان يف رسداب
فيه كائ ًنا َّ
مشو ًها بوجه أحاله حريق القصف إىل ما يشبه قطعة بالستيك ّ
حتت بيت الطفولة املهدم ،إىل أن دخلت القوات األمريكية مدينة البرصة يف حرب اخلليج الثانية ،فيخرج ليفزع
من هيئته املمسوخة جنود االحتالل الذين ال جيدون سواه يف البرصة اخلاوية.

متدرج ،هلا بداية
بنية النص تقليدية ،أي إن الكاتب سعى إىل بناء احلكاية ،حكاية العراقي عبد اهلل ،بشكل
ِّ
واضحة ووسط وهناية ،بفصول الرواية البالغة سبعة وثالثني ً
فصال وخامتة .فنجد عبد اهلل يف الفصل األول يعود
مدعيا أهنا خطيبته .ونعرف أنه سيق
إىل أهله يف البرصة بصحبة عاهرة كردية التقطها من ساحة امليدان ،وجلبها
ً
جند ًيا إىل جبهات احلرب بسبب طرده من الكلية لكثرة غيابه .ونجد يف الفصل الثاين تفاصيل مراجعته دائرة
التجنيد يف البرصة .ونالحق يف الفصل الثالث تفاصيل التحاقه بمركز التدريب ،من احلالقة واستالم املالبس
وطريقة األكل ووصف األبنية ،إىل القاعات والسجن وأوقات التدريب والنزول .ويف الفصل الرابع نطل عىل
عامل سجون الوحدات العسكرية املزدحم باملتمردين ،من هاربني ولوطيني وأشباه جمانني ،وما جيري من تفاصيل
رضب وقتل وحاالت عشق بني املسجونني ،كام حدث يف الفصل اخلامس حينام يقتل أحدهم زميله بسبب صبي
املشوه وشبه املجنون إىل
مجيل يتنازعان عليه .وهكذا تتدرج حكاية الرواية حتى هنايتها املأساوية بعودة عبد اهلل َّ
البرصة التي استحالت خرا ًبا ،حسب منطق النص.

غصبا كجنود يف مؤسسة تدير
يرسم لنا السارد بالضمري الثالث تفاصيل دقيقة عن بؤس حياة العراقيني املسوقني ً
القسوة والقتل ،حيث جيري نزع كرامة اجلندي بمامرسة القسوة بمعناها املطلق الراسخ يف املؤسسة العسكرية
العراقية ،بنظام عقوبات وهرمية خميفة جيعالن اجلندي يشعر بضآلته ،وهو ما شعر به عبد اهلل يف دائرة التجنيد
قبل سوقه ،ويف الوحدة العسكرية حني ُيسجن بسبب خمالفة واهيةُ .فيرضب هؤالء من أمثاله بقسوة وكأهنم
أعداء ،ويقوم ضابط اخلفر بسحقهم متا ًما يف مشهد مرعب بقسوته:
 43ليل البالد (بريوت :دار اآلداب.)2002 ،
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حد عبد اهلل..
«فرز عبد اهلل وأوقفه حذاء احلنفية ،جنب املرحاض ،ثم فرز جند ًيا آخر هو حسني أنجيال وأوقفه ّ
رصخ :اسرتح!  ..اسرتاحوا ..استدار وسحب قطعة اخليش التي تسرت املرحاض ،وأمر :خطوة إىل األمام!.
تقدم عبد اهلل وحسني خطوة واحدة .ـ أركعا! .ركعا : .ضعا رأسيكام يف املرحاض! .تر ّددا ،سارع أحد رشطة
ً
ً
دافعا إيامها صوب الفتحة
داخال ليدوس ،عىل التوايل ،ببسطاله عىل ظهرهيام
االنضباط
حارشا جسدهيامً ،
يتغوط السجناء عىل جانبيها ً
أيضا ،جعل عبد اهلل يتقلص ويتقيأ ،فيام الرشطي
العريضة اململوءة خرا ًء ،حيث ّ
يضغط ببسطاله عىل رأسه املدسوس اآلن متا ًما يف الفتحة املرحاضية» (ص.)89

وحيول إىل كائن ف ِزع ين ّفذ األوامر بدقة خو ًفا من أنظمة
يجُ ََّرد اجلندي يف املؤسسة العسكرية من بقايا كرامتهَّ ،
العقاب الرهيبة ،قبل أن ُيدفع به إىل اجلبهة.
يف املفصل الثاين من الرواية ينتقل بنا الرسد إىل تفاصيل ما جيري يف جبهات احلرب من معارك دامية ،مالحقًا
املوت واألنني واألجساد املرتوكة عقب هدوء املعارك يف اخلنادق
ومصو ًرا بدقة
حركة عبد اهلل يف اخلنادق،
َ
ِّ
والعراء:
روعه ً
فعال هو منظر اجلثث التي ما انتبه إليها يف الظلمة .كانت األجداث البرشية مرمية بعضها فوق
«إن ما ّ
بعض ّ
مزقها ودجمها فبدت جسماً واحدً ا برؤوس وأذرع
مقطعة األوصال ،فضغط قنابل املهداد وشظاياها ّ
يشدها الدم والرتاب والطني واملالبس الكاكية املخزوقة ،واخلوذ املخسوفة واملثقوبة،
مشمورة إىل كل ناحية ّ
والرشاشات املكسورة ونصف املطمورة» (ص .)166
مضم ًنا
تتالحق الفصول عارضة أدق التفاصيل يف حياة جنود اجلبهات اليومية وقت اشتداد املعارك وهدوئها،
ِّ
ً
مسجال بالتفصيل أهوال احلرب
الكثري من بيانات القيادة العسكرية العراقية التي تبث بحامسة عن سري املعارك،
وبدلت مصائره.
العراقية-اإليرانية .هذه الفرتة املفصلية يف تاريخ العراق سامهت يف تشويه اإلنسان العراقيّ ،
جسدها الكاتب يف نسيج ليله الطويل.
وما مصري عبد اهلل املأساوي سوى التعبري الفني هلذه «التيمة» التي ّ

يف املفصل الثالث من النص ،ينتقل بنا الرسد إىل أجواء حركة املعارضة املسلحة اليسارية التي خاضت الكفاح
أسريا لدى احلركة
جنبا إىل جنب احلركة القومية الكردية ،من خالل وقوع الشخصية املحورية عبد اهلل ً
املسلحً ،
املسلحة ،بعد نقله بسبب إصابته من جبهات القتال إىل شامل العراق ،فنطل عىل تفاصيل حياة رجال الفصائل
املسلحة ،موثقًا لتاريخ معارك دامية جرت بني فصائل الثوار أنفسهم كام يف عام  1983بني مجاعة جالل طلباين
يسمى إقليم كردستان) والشيوعيني من
(رئيس اجلمهورية احلايل) من جهة ومجاعة مسعود الربزاين (رئيس ما ّ
مطار ًدا بني الثلوج ،كحاله يف اجلبهة عندما يضل طريق
تائها
جهة أخرى .جيد عبد اهلل نفسه وسط تلك األهوال ً
َ
الوحدة العسكرية التي كان فيها ،إىل أن يلتقي الشيوعيني يف إحدى قرى إيران احلدودية .يصاب يف املفصل
فيتحول إىل مسخ .ثم يفشل يف عبور دجلة بعد أن تقرر
اخلتامي خالل قصف جوي استهدف مواقع الثوار،
ّ
شبحا بني أنقاض بيت طفولته يف املدينة اخلربة.
إرساله إىل موسكو للعالج ،فيتسلل عائدً ا إىل البرصة ليعيش ً
يتميز أسلوب جنان جاسم الروائي بعنايته الشديدة بالتفاصيل القادرة عىل احتواء جتربة كبرية ،هي حمنة العراقي
شحيحا،
قرسا إىل حرب ال يدري ملاذا ُأشعلت ،معتمدً ا عىل الوصف والرسد بشكل كبري ،فجاء احلوار
ً
املسوق ً
وذلك يعود يف األساس إىل وجهة نظر السارد املالحق لشخصية حمورية واحدة.
هذا األسلوب يناسب عامل الكاتب املعني بشكل أسايس بعالقة الشخصية بالعامل اخلارجي واملكان ،ومالحقة
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حركتها وفعلها من دون حتليل لعاملها الداخيل ،فبدا الرسد ورسم املكان والشخصيات أقرب إىل روح فنان
ميزات أسلوب جنان حالوي ومن أرسار مجاله اآلرس.
تشكييل منه إىل عامل نفيس ،وهذا من أهم ّ

الرواية وثيقة بالغة األمهية تتناول فرتة مفصلية من تاريخ العراق املعارص ،وقد ُعنيت باحلوادث اخلارجية
ومصائر الشخصية العراقية املعيارية التي ابتليت بمحنة احلرب والسياسة ،وهي رواية ميدانية ،إن صح التعبري،
بتكريس رسدها ووصفها لتفاصيل املكان والبرش يف مفاصلها الثالثة التي افرتضتها :املدينة زمن احلرب،
وجبهة احلرب امليدانية ،ورجال العصابات يف اجلبل .وهي تعري بصدق جتربتها النصوص التي ّجمدت قيم
املوت والقتل الصادرة يف فرتة اندالعها ،وهذه إحدى أهم رسائل الرواية يف عالقتها املعقَّدة مع التاريخ.
أصغي إلى رمادي( ،((4ومحنة العراقي منذ الطفولة

جانبيا هو «فصول يف السرية»،
يذهب محيد العقايب يف نصه الروائي أصغي إىل رمادي ،الذي أضاف إليه عنوانًا
ً
إىل أبعاد جديدة من أبعاد جتربة العراقي الذي هيرب من جبهات احلرب؛ إذ يتأمل جتاربه يف الطفولة ،النضج،
السوق إىل جبهة احلرب ،اهلروب عرب الثوار يف اجلبل إىل دول اجلوار ،حياة معسكرات اللجوء يف إيران ،ثم حياة
َّ
املنفى ،فيبدأ النص بسؤال عن معنى الذات ووجودها ،إذ يتساءل الكاتب وهو يف الطائرة العائدة من دمشق إىل
اكتشفت نفيس؟ ما الذي أبغيه؟ حقًا ما الذي يبغيه هذا الكائن الكامن ّ
يف؟ ما الذي يبغيه اإلنسان
الدنامرك :هل
ُ
يف حياته؟

مرت به
هذه األسئلة اجلوهرية هي مفتاح النص الذي أمسك الكاتب به وهو يرشع يف تدوين جتارب حياتية ّ
يف رحلة عذابه الطويلة التي ابتدأت بطفولة مؤملة يف حملة شعبية بمدينة الكوت ،جنوب العراق ،وحتت سلطة
ومراهقة مكبوتة يف ظل قيم بيئة شديدة التحفظ ،صارمة ،ثم خوض
ٍّأم قوية متسلطة وأب ضعيف مسكني،
َ
التجربة السياسية باالنتامء إىل احلزب الشيوعي العراقي الذي رسعان ما قمعته السلطة بعد حتالف قصري يف
سبعينيات القرن املايض .سيخرس أخاه الكبري –مهدي -الذي يضيع إىل األبد يف الزنازين .ثم يساق جند ًيا إىل
جبهة احلرب مع إيران ،وأهوال جتربة سائق دبابة عراقي يف معارك رشسة ،وهروبه إىل إيران عن طريق شامل
املر والويل
العراق ليدخل جتربة أكثر مرارة يف معسكرات الالجئني اإليرانية الشبيهة بأنظمة السجون ،فيذوق ّ
وسط الالجئني العراقيني املنسيني يف تلك املعسكرات .حياول اهلرب إىل أفغانستان ،فيقع يف أيدي احلركات
األفغانية املسلحة املعارضة لسلطة كا ُبل الشيوعية آنذاك ،ويس َّلم إىل رجال احلدود اإليرانية ُليعاد إىل املعسكر
نفسه بعد فرتة سجن ،فيظل حيلم ويعمل عىل اخلروج من دوامة إيران املخيفة بالتشبث بمن ينجح يف السفر إىل
مزورة إىل الدنامرك.
سورية ،فينجح هو اآلخر لكنه ال يمكث يف سورية سوى ستة أشهر ليسافر بوثيقة ّ
ً
فصال ،لكل فصل منها عنوان وبنية ذات «تيمة» يدور الرسد واحلوادث
قس َم الكاتب الرواية إىل اثني عرش
ّ
حوهلا .ففصل «بزون» يتحدث عن عالقة السارد ورؤيته لألب الضعيف الشخصية ،الذي يلطم نفسه كلام وقع
ً
متسائال باللغة
يف مطب ،وما عاناه من زمالء الصف ومعلم اإلنكليزي الذي جيعله جيلس حتت مقعد الدرس
ومنتظرا جواب التالميذ وضحكهم وهم يشريون إىل جلوسه القرفصاء
اإلنكليزية عن مكان وجود القط،
ً
ً
عامال يف بلورة مشاعر حقد وعداء نحو املحيط ،سيعاين
حتت املقعد .وتفاصيل هذه الشخصية ،التي ستكون
بسببها السارد الحقًا ،وستطبع سلوكه كام اكتشف هو نفسه يف ما بعد ،خالل استعادة تلك التجارب بالرسد؛
ففي الفصول األخرى ،يتأمل وحياور مقولة بارت عن تواضع املبدع بينام هو ال يرى يف اإلنسان أول وهله إلاّ
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العيوب قبل اجلوانب األخرى .سيصبح حاد الطباع ،يسخر من اآلخرين ،وكأنه ينتقم من احليف والسخرية
اللذين ظلاّ يالحقانه ُ
حد أنه مل حيرض جنازته رغم
منذ الطفولة بسبب اسم أبيه ،بزون ،حتى بلغ به التش ّفي ّ
فضل البقاء يف بغداد حيث كان يدرس يف جامعتها .وكذلك األمر مع بقية الفصول،
سامعه خرب الوفاة ،بل ّ
مهمة هلا جتربتها احلياتية ومدلوالهتا الرمزية املستقلة
عدا عن أن بعض الفصول تدور حول شخصيات أخرى ّ
عن الكاتب؛ من ذلك ً
مثال فصل «شمعة» ،القابلة الغريبة األصل والعارفة أرسار املحلة وما يدور حوهلا من
أساطري شعبية عن زوارها الرسيني ،وكيفية فقدان إحدى عينيها ،وعن مساعداهتا للنسوة الفاقدات أزواجهن
يف املعتقالت واجلبهات ،يف رسد يمزج الواقعة بموروث احلكاية الشعبية تلك الرحلة التي تقوم هبا شمعة
وغورها يف الرمل لتولد امرأة أمرية تعيش يف باطن األرض وعودهتا كأهنا زارت احللم ،ثم تفاصيل اعتقاهلا
واإلفراج عنها ّ
خنزيرا ،ثم لتتحول باختفائها الغامض إىل رمز من رموز
ولدته
وهتكمها عىل مدير األمن الذي
ُ
ً
املنتهكة التي أجربت خرية أبنائها عىل اهلجرة.
املدينة َ
عىل مستوى آخر من الرسد ،يتناول فصل «عادل عرس» تفاصيل شخصية مأساوية تعرف إليها السارد يف
معسكر الالجئني يف إيران؛ شخصية حاملة تقرض حياهتا يف البؤس واحللم بتغيري العامل ،تارة بتأليف حزب
سيايس يقترص عليه وعىل الجئ آخر يف املعسكر ،عىل طريقة ماركس ،ثم السخط عىل العامل واآلخرين الذين
أفشلوا املرشوع ،وتارة أخرى يف حلم السفر إىل أوروبا وكتابة رواية عظيمة ستغيرّ بدورها العامل ،فيحاول اهلرب
يف إحدى البواخر الراسية يف ميناء بندر شاه .خيتفي هو وصاحبه ثالثة أيام ،وعندما خيرج يكتشف أن الباخرة مل
تغادر امليناءُ ،فيلقى القبض عليه و ُيسجن ثامنية أشهر قبل إعادته إىل املعسكر نفسه .وبعد نجاحه يف الوصول إىل
فيحدثه – عادل  -عن روايته التي يعكف عىل إنجازها ،لكنه يموت بالسكتة القلبية يف
الدنامرك يزوره الراوي
ّ
مدينة ارهوس الدنامركية ،والسارد يروي حكايته وهو يقف بباب املستشفى لتس ّلم جثامنه.
يف فصل «الرسام والفرشاة» نتعرف إىل حكاية الرسام العراقي الشاب الذي التحق باملقاومة الفلسطينية ليعود
بعد مذبحة أيلول األسود وينتحر بعد معاناة وجودية جيد فيها السارد شجاعة تفوق قيمة الشهيد الذي يفني
طمعا يف اخللود بالنسبة إىل املتدين ،ويف املجد بالنسبة إىل املادي .هاتان الشخصيتان مها ظالل
ذاته من أجل فكرة ً
السارد الذي يعرتف بعجزه املطلق ،إذ يسخر طيف الرسام املنتحر بعد أكثر من عرشين سنة من الراوي ،حينام
متزوجا.
جيده
ً
بنية النص مبتكرة ،إذ ّ
املتدرج؛ فاحلكاية كلها تأيت كقصة متناثرة يف الفصول املستقلة «التيمة»
حطم فيها الرسد
ّ
واملبنى ،عدا ذلك التنقل احلر بني األزمنة ،كام يف الفصل ا ُمل َتخيل األخري املعنون «بلييم» الذي يتخيل فيه الكاتب
شيخوخة احلكيم يف عودته املتأخرة إىل مدينة الطفولة ،أو يف تنقّله املنساب من حلظة الطائرة يف مدخل الفصل
األول «املسبحة» ،وهو يف طريقه من الدنامرك إىل دمشق ،إىل تفاصيل معارك جبهة احلرب العراقية-اإليرانية
القصاب التي تُقتل
التي خاضها كسائق دبابة ،إىل الطفولة ،وتفاصيل املراهقة والتلصص عىل بنت جارهم ّ
ً
فنيا يتطابق مع هدفه
الحقًا
غسال للعار .هذه الطالوة واخلفة يف التنقل وحتطيم الزمن الفيزيقي جعلتا النص ً
حتليليا لذات السارد التي كانتها يف رحلة استكشاف وهو يراجع املايض ،حيث جيد أن بعض احلوادث
نصا
كونه ً
ً
الصغرية هلا عواقب مل تكن متو َّقعة وقت حدوثها ،وكان هلا األثر األكرب يف بنية الذات ،وذلك عند تأملها يف فعل
تسجل تغيريات النفس حينام متر من الطفولة إىل املراهقة والنضج ،ثم الكهولة .إن كتابة السرية
الكتابة ،وهي ّ
تقدم صورة ثابتة حلياة كاتبها؛ فاحلوادث التي رسدها الراوي تتغري قيمتها وفعلها حينام ينظر إليها يف خريف
ال ّ
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العمر؛ فالسارد يشعر بالندم بعد أكثر من عرشين عا ًما ملشاعر التشفي برحيل أبيهُ ،فيشعل لروحه شمعة يف
صحن السيدة زينب بصحبة زوجته ،ويذرف دمعة.

لغة الكاتب رشيقة بسيطة وواضحة ،وشاعريتها تأيت من غنائية احلاالت اإلنسانية التي تشكل مادة الرسد .وما
جيعل الكتابة حيوية ليس فقط مراعاهتا للغة والنحو كرشوط حرفية فحسب ،بل ً
أيضا طبيعة انتقاء احلوادث
هتم كاتبها ،وهذا ما فعله
وزاوية نظر السارد التي تُقنع القارئ بأن ما يرسده من حوادث وتفاصيل ّ
هتمه مثلام ّ
محيد العقايب.
نجمة البتاوين( :((4توثيق الخراب العراقي بعد االحتالل

ّأما شاكر األنباري ،فيشرتك مع جنان حالوي ومحيد العقايب يف «التيمة» نفسها ويف رؤية متقاربة ،لكن هلا
خصوصيتها.

يف رواية نجمة البتاوين خيوض األنباري يف أجواء بغداد زمن احتدام احلرب الطائفية أعوام 2008–2006
وسيادة سلطة امليليشيات ،وذلك من خالل اختياره جمموعة شخوص من الوسط الصحايف والثقايف تلتقي يف
مستأجرة يف البتاوين ،وسط بغداد يدعوهنا النجمة ،وتنغمس يف حوار ومعاقرة اخلمرة وممارسة اجلنس مع
شقة
َ
عاهرة تدعى أحالم وترت ّدد إىل الشقة بانتظام .والشخصيات هي :الشخصية املحورية زاهر ،الصحايف والكاتب
العائد من املنفى عقب االحتالل ،وهو متزوج من سورية أنجبت له ً
مستأج ًرا يف شارع فلسطني؛
طفال ،ويسكن
َ
ً
متحمسا للوضع اجلديد ،وهو متزوج ،ولديه عشيقة يستأجر هلا شقة
مقاوال
وعمران ،املهندس الذي أصبح
ً
يف البياع .إنه صديق زاهر من أيام دراستهام اجلامعية .وهناك ً
أيضا أبو حسن صاحب مكتبة يف شارع املتنبي،
له يف حترير الصفحة األخرية من جريدة السالم
وعيل حممد أمني ،الشاعر والصحايف الصعلوك الذي يحَ ِل زاهر محَ ُ
ملؤسسها سعيد عبد الكريم الذي عمل معه زاهر يف دمشق قبل االحتالل ،وربيع املحمدي ،املصحح املتزوج،
فأم َن بي ًتا ،ولديه ابن يف الدنامرك وآخر يف أربيل خو ًفا
الذي عمل إبان احلصار زمن الديكتاتور يف ليبيا واليمنّ ،
من القتل الطائفي .ثم هناك شخصية سهى ،الصحافية العراقية التي تعمل معهم يف القسم ،واجلميع يشتهيها.

يمهد الروائي يف الفصل األول بلحظة اختطاف عمران عىل أيدي جمموعات مسلحة ومقتل أيب حسن يف تفجري
ّ
شارع املتنبي الشهري ،فريسم صورة شاملة للوضع يف بغداد ،وألحوال املجموعة مرصعة بتأمالت يف الرشّ
الناهض من التاريخ الدموي العراقي ،ومضاعفات العنف الذي رسخ يف نفس زاهر وهو يرى قتىل احلرس
سببا ملوهتم (ص ،)11فيقوم بتأمل الشخصية
القومي عام  1963الذين جلبوهم إىل قريته من دون أن يعرف ً
ً
حتوهلا إىل شخصية مهجية تُقبل عىل القتل واالختطاف والسلب ،عاز ًيا ذلك إىل
العراقية
حماوال معرفة أسباب ّ
تراكامت احلقد واآلثار النفسية لرؤية القتل واإلعدامات يف حروب الديكتاتور ،وفقدان أبسط مستلزمات احلياة
زمن االحتالل ،وال سيام العمل واخلدمات (ص.)12
بني مدخل النص وخامتته يأخذنا السارد إىل عوامل بغداد وتفاصيل أمكنتها اخلربة يف زمن النص ،واص ًفا يف
مقاطع طويلة أحوال شارع الرشيد والسعدون والبتاوين ،مستعي ًنا بام ُكتِب عن بغداد وشوارعها يف الكتب.
تارخييا لألماكن التي يصفها الراوي .والنص يف العموم مهموم بوصف األمكنة
فوفّر هذا التوظيف عمقًا
ً
وتفاصيلها الصغرية ،وهي سمة عامة جلهد الكاتب يف جتربته اإلبداعية.
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وملّا كان النص مهمو ًما ومكتو ًبا من أجل اإلحاطة بام جيري يف بغداد ،وقت القتل عىل اهلوية ،وهو ما عمل
االحتالل األمريكي عىل ترسخيه متهيدً ا لبناء العراق الطائفي اجلديد ،فقد تكرر الكثري من األوصاف
والرسد املعني باخلراب ،من أوساخ وذباب و ّهتدم اجلدران ،وهو ما جعلها تنأى عن تصوير التفاصيل
النفسية للشخصيات.

املهمة الكاشفة لطبيعة الرجل العراقي ونظرته إىل املرأة ،عالقة زاهر وحممد وربيع بزميلتهم سهى،
من التفاصيل ّ
النموذج املتنور للعراقية املقا ِومة ملحاولة تكبيلها؛ صحافية ناجحة ترفض ارتداء احلجاب ،وتتعرض لتهديدات
من امليليشيات املتشددة بحيث خيشى زمالؤها اخلروج معها يف مهماّ ت عمل .رغم أفكار التنوير التي تلهج
هبا املجموعة طوال النص ،واملوقف من االحتالل وقوى الظالم ،ورغم حديثها عماّ تعانيه املرأة العراقية ،فإن
الثالثة حياولون اإليقاع هبا :ربيع ،املتزوج واألكرب س ًنا ،تبلغ شهوته حدود انتهاكها يف خميلته؛ إذ يقوم بمامرسة
العادة الرسية يف مرحاض الصحيفة ،ويف أثناء سكره يف الغرفة املجاورة لزوجته ،وعيل الشاعر ال خيتلف عن
ربيع بيشء ،أما زاهر فيلعب لعبة أكثر حذ ًقا؛ إذ يقوم باستدراجها ليضاجعها يف مكتب صديقه املقاول عمران،
جانبا آخر من وضع املرأة العراقية املأساوي والشائع ،إذ يتبني أن سهى ليست عذراء.
وهذا احلادث يكشف ً
هذه الناحية يف النص أجدها مهمة جدً ا ألهنا تكشف اجلانب البشع واملعتم من شخصية الرجل العراقي بام يفرس
طبيعة املجرم والقاتل؛ ففقدان الضمري من أهم األسباب التي ّ
متكن القاتل من قتل ضحيته من دون الشعور
باإلثم ،وهبذا املعنى زاهر هو ً
أيضا قاتل بامتياز ،فهو مل يشعر باإلثم مطلقًا بعد مضاجعته سهى ،بل حرص عىل
عدم التعلق هبا ،وعىل اعتبارها أداة متعة ،وعىل احلؤول دون اختالل نظام حياته كام يفعل القتلة واخلاطفون،
صوره لنا تقرير عمران عن ظروف خطفه واألمكنة التي ّ
حل فيها،
الذين هلم حياهتم العائلية الطبيعية ،وهذا ما ّ
حيث ُح ِجز يف بيت فيه أطفال وامرأة ختبز ،أي يف مكان جتري فيه احلياة عىل سجيتها.
بنى الروائي روايته ،كام سبق أن ذكرت ،عىل حبكة تقرير عمران الذي أخربنا يف مجلة النص االفتتاحية أن
«عمران املهندس اخ ُتطف يف اخلريف» ،ومل خيرب القارئ بتفاصيل التقرير الذي محله معه وهو يف طريقه إىل دمشق
إال يف الفصل الرابع عرش.
العالقة بني شخصيات الرواية بدت باهتة ال عمق فيها؛ فمقدار األمل الذي خ ّلفه مقتل جليسهم صاحب املكتبة
أيب حسن واختطاف عمران كان عاد ًيا ال فاجعة فيه ،وكأن ما جرى قد جرى لغريبني ،وهذا ييش بأمرين :األول
هو أن العالقات التي نشأت يف هذا الوضع الشاذ ليست محيمة ،وليس فيها صداقة وعمق ،وهذا ما أفىض إىل
رد الفعل البارد ذاك ،والثاين هو فقدان الشخصية املحورية (زاهر) صداقات محيمة كام يرصح يف مجلة تعبرّ عن
خالصة جتربته ،بكون البيوت مثل الصداقات خترب وتتبدل ،وهو مفهوم غري مطلق بل خيص طبيعة السارد
وموقفه من احلياة« ،فالصداقات مثل البيوت ،كلام اكتملت يف مكان رسعان ما خترب ،وتبنى يف مكان آخر،
سلسلة» (ص.)16

لكن ،أال يعبرّ ذلك املوقف عن طبيعة اخلراب الروحي العميق الذي أصاب العراقي يف معمعة احلروب والقتل
جليا بربودته وأنانيته من خالل سلوكه طوال
طوال نصف قرن ،وأصاب العراقي املنفي من خراب داخيل ظهر ً
رحلة النص؟

ً
تفصيليا و ّثق فظائع فرتة
سجال
وتعد
املهمة املكتوبة زمن االحتالل األمريكيّ ،
إن نجمة البتاوين هي من األعامل ّ
ً
وجيزة من التاريخ العراقي املعارص تُعترب من أشد فرتاته قسوة.
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فنادرا ما نقع عىل نص حييط بحياة العراقي اليومية وقتها .لقد
رغم وفرة النصوص العراقية املكتوبة عن احلربً ،
خاضت غالبية النصوص يف تفاصيل ما جيري عىل جبهات القتال أو يف مدن التامس .تتساوى يف ذلك النصوص
التي كتبها ك ّتاب السلطة لتسويق فكرة احلرب ومتجيدها ،والنصوص التي كتبها جيل من الك ّتاب هرب من
جبهات احلرب إىل الثوار يف اجلبل ،أو إىل دول اجلوار .كام تشرتك تلك النصوص يف الشخصية القصصية ،حيث
ً
رجاال يساقون جنو ًدا إىل اجلبهات ،فيستبسلون يف املعارك ،من زاوية ك ّتاب السلطة ،أو هيربون
تكون يف أغلبها
أو يموتون مقهورين ،من زاوية الك ّتاب الرافضني للحرب .تأيت احلرب يف نص بتول اخلضريي ال من جبهات
القتال ،وال من مدن التامس ،وليس عىل لسان رجل بل عىل لسان امرأة تعيش يف العاصمة بغداد ،وتراقب بعني
حمايدة دقيقة مجلة التغريات التي أحدثتها احلرب يف نفسها والناس والعالقات واألشياء ،يف نص مكثف وشامل
صور بعمق وشجن ما كانت عليه األمور قبل احلرب ،وما صارت إليه يف أثنائها وبعدها.
َّ

احلكاية الروائية تأيت عىل لسان فتاة ترسد سريهتا الذاتية من الطفولة حتى سن النضج .ومن خالل هذه
الرحلة ،نتعرف إىل حياهتا العائلية املضطربة؛ فهي بنت ألب عراقي اقرتن يف فرتة دراسته يف إنكلرتا بأمها
اإلنكليزية التي هتاجر لتعيش معه يف بيت وسط مزرعة يف الزعفرانية بضواحي بغداد ،حيث أمضت فرتة
طفولتها قبل احلرب.

يشكل بيت املزرعة القسم األول من هيكل النص وبنيته املشيدة عىل ثالثة أمكنة وثالثة أزمنة خمتلفة ومفصلية.
يشغل قسم «الطفولة واملزرعة» ،قبل نشوب احلرب ،الفصلني األول والثاين .ومن خالهلام نقع عىل «تيمة»
جوهرية من «تيامت» النص الكثرية ،أال وهي ذات الطفلة التي تتجاذهبا ثقافتان ،غربية من جهة األم ،التي
حتاول أن تطبعها عىل العادات اإلنكليزية ،ورشقية من جهة األب العراقي الذي حياول تربيتها عىل التقاليد
العراقية ،فيشتد الرصاع بينهام ،وتكثر املشادات ويتكرر العراك ،وحتار الطفلة بني األب واألم ،لكن يظهر
موجها إىل األب وكأن النص رسالة له ،كام أهنا تتعلق بالطفلة
ميلها إىل األب؛ فالرسد يبدأ بضمري املخاطب
ً
خدوجة من أطفال الفالحني العاملني يف املزرعة والساكنني يف بيوت من طني عىل ضفة دجلة ،متيض معها
معظم وقتها بعد املدرسة ،فنتعرف إىل تفاصيل طفولة الهية مجيلة وسط احلقول ،صيد احلرشات ،قطف ثامر
األشجار ،أغاين طفولة عراقية غ ّناها كل طفل يف طفولته ،حكايات شعبية خرافية حتكيها جدة خدوجة يف
حجرات الطني ،فيتحول النص يف كثري من مفاصله إىل قطعة رسدية غنائية عذبة عن طفولة العراقي ،تتقاطع يف
مونتاج حمسوب بدقة مع ما جيري يف البيت من تفاصيل مضطربة يتجاذهبا األم واألب ،ترصد من خالهلا تدهور
العالقة بني والدهيا؛ فاخلالفات تبلورت حول كل يشء :املالبس والسلوك وطريقة األكل وتربية الطفلة ،وهو
كليا ،فتتفاقم عزلة األم التي اخذت متيل إىل
ما أورث العالقة املزيد من الربود ،وجعل األب ينشغل بالعمل ً
صديقيها اإلنكليزيني ،ديفيد وإمييل ،العاملني يف رشكة نفط يف البرصة .ولقد جت ّلت بوادر اخلراب عىل مستوى
اجتامعي نفيس بثالثة حوادث مؤثرة سامهت يف غرس احلزن واخليبة يف روح الطفلة :إصابة األب بمرض
القلب ،واكتشاف الطفلة عند عودهتا من املدرسة خيانة أمها مع ديفيد يف املخزن عندما أطلت من شباك صغري
صورته بشكل مؤثر (ص ،)52وموت صديقة طفولتها خدوجه
قرب سقفه ،فرأهتام يتضاجعان يف مشهد ّ
بمرض «البلهارسيا».
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ّ
يشكل القسم الثاين -والتقسيم افرتايض يف حقيقة األمر -اهليكل الوسطي والرئيس للنص ،وهو يمتد من
الفصل الثالث (ص )61إىل الفصل السادس (ص .)152ويبدأ باملكان الثاين يف النص ،بيت وسط بغداد يف
جانب الرصافة ،وفيه تبلغ الراوية سن املراهقة ،وتدخل مدرسة رقص الباليه ،وتتوطد عالقتها بأبيها الذي
يرشكها يف عمله كخبري مطيبات ،بينام تزداد األم عزلة وتعمل يف رشكة اخلطوط اجلوية اللبنانية ،وتبدي
متيز طبيعة
رغبتها بالطالق ،لكن األب يطلب منها الصرب حتى تكمل ابنتهام اإلعدادية يف «تيمة» جوهرية ّ
الثقافتني الغربية والرشقية يف نظرهتام إىل العائلة؛ فاألوىل تضع الذات فوق العالقة العائلية ،والثانية بالعكس
متا ًما .كام أن احلرب مع إيران تبدأ .والنص يف هذا القسم سجل حي ودقيق ملا جرى خلف جبهات القتال من
إجراءات ومتاعب للناس ،مرصودة بعني ذكية حيادية منحت النص نكهة خاصة .اإلعالن األول للحرب،
ارتباك الدارسة يف املدارس ،عدم النوم عىل السطوح ،التعبئة اإلعالمية ،تضمني الكثري من البيانات العسكرية
يوميا وعىل نحو متكرر ،مقاطع من اتفاقية احلدود مع إيران (ص .)96يف متن
العراقية ،أغاين احلرب املذاعة ً
النص وصف أوضاع الناس العامة ،سلسلة القوانني اجلديدة ،إجراءات السلطة يف تزييف طبيعة الرصاع من
خالل تغيري اخلرائط ،تزوير االتفاقات ،وضع مناهج دراسية جديدة ،حمارضات توجيه سيايس ،ثقافة قومية،
وصف صور من املعركة تطل من شاشة التلفزيون ،تقنني الغاز ،تشجيع األعراس اجلامعية وقت تراجع القوات
العراقية .وقد قامت الكاتبة بعملية مونتاج دقيقة ،إذ داخلت أجواء احلرب هذه يف الرسد بطريقة حمسوبة النسب
مع حركة الشخصية املحورية املشغولة بتفاصيل حياهتا ووجودها االجتامعي املأزوم يف بيت يزداد اضطرا ًبا مع
تدهور صحة األب ،انشغال األم بالعمل وعالقتها شبه العلنية بـديفيد ،وحياهتا يف مدرسة الباليه التي نطل من
خالهلا عىل شخصيات جديدة يف النص ،مع ّلمة الرقص التي سيكون هلا دور كبري يف حياة الراوية ،فعن طريقها
عرصا
النحات سليم فتقع يف أول عالقة حب .وزمالؤها يف مدرسة الباليه ،أمحد الذي يعمل
ً
ستتعرف إىل ّ
كسائق تكيس ويمثّل نافذة تطل منها الساردة عىل أوضاع الناس ،وفاروق الراقص ،وسارة والبنات التوائم.
يعمق فعل النص من خالل مالحقة حركة الرقص ومعاناة
تصور الساردة طقوس الرقص يف منحى داليل ّ
الراقص ساعة األداء مع نص بيان عسكري يصف العمليات العسكرية ،كام أهنا تداخل بني موت أبيها وإصابة
أمها برسطان الثدي وبني سري املعارك املحتدمة يف اجلبهةً ،
فمثال ينتقل الرسد مرتني بني معاناة والدهتا وأخبار
املعارك (ص ّ .)127أما مصائر هذه الشخصيات فمأساوية ،البنات الراقصات يعملن خياطات يف معمل بعد
غلق املدرسة ،وأمحد وفاروق يساقان إىل جبهات القتال ،أما الساردة فتنقل إىل مدرسة أهلية لتدرس اللغة
النحات املثقف إىل عالقة حب عنيفة ،تذوق معه جتربتها اجلسدية األوىل،
اإلنكليزية ،وتتطور عالقتها بسليم ّ
شاعرا بعدم
وجتد به نقطة ضوء يف عاملها املعتم الكئيب ،لكنه هو اآلخر يساق إىل جبهات احلرب فينتابه اليأس،
ً
حوارا خيلص فيه إىل أن «هذه احلرب جعلتني أفكر ملاذا أنحت .مل أعد
جدوى الفن واحلياة ،فيخوض معها
ً
أسأل ملاذا نعيش وملاذا نموت .هذا النوع من التساؤالت يرافق سنوات احلرب األوىل فقط .فبعد أن أفقنا من
الصدمة ،تبلور اليقني بأنه عجلة من نار ال مفر منها .واآلن أجدين أبحث عن خدعتي .هل أستطيع أن أفلت
كبعد آخر يضاف إىل
بنحتي؟»(ص .)135عن طريق هذه الشخصية توظف الراوية النحت وجسد اإلنسان ُ
ُبعد الرقص يف مدلول رمزي ييش بقداسة هذا اجلسد وأبعاده يف الكتلة واحلركة واملعروض برخص عىل شاشة
التلفزيون ممز ًقا مطحونًا يف برنامج يومي «صور من املعركة» .هذه العالقة مصريها اخلراب ً
أيضا؛ إذ حيطم يف
باكيا .تتوقف احلرب يف هذا
لقاء أخري خملوقاته النحتية ،ويضاجعها بعنف يف احلامم وعىل الطاولة قبل أن ينهار ً
القسم ،فتقرر السفر مع أمها التي أزالوا يف عملية جراحية إحدى ثدييها ،بينام يقرر سليم البقاء يف العراق.
يف القسم الثالث القصري تنتقل الراوية إىل مكان جديد خمتلف متا ًما ،شقة يف بناية وسط لندن ترشف عىل تقاطع
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طرق تعيش فيها شبه وحيدة ،بعد أن يتفاقم الرسطان يف جسد أمها ويرقدها يف املستشفى .وهنا تبدأ معاناة من
نوع آخر ،معاناة وجودية من وحشة الغربة والوجود ،جتعلها تتأمل معنى املوت واحلياة ،وهي ترى أمها تذوي
رويدً ا ..رويدً ا يف األمل ،وإىل جوارها يغادر مرىض الرسطان الواحد بعد اآلخر .فتقرتب من فلسفة العبث الذي
كان كام ًنا يف نفسها ُ
منذ طفولتها وفقداهنا خدوجه وأبيها وأمها ومدرستها وحبيبها ،ثم وطنها الذي يطل عليه
النص ً
أيضا يف حربه اجلديدة بعد احتالل الكويت ،وما أعقب ذلك من حرب وحصار من خالل متابعة الراوية
لألخبار يف حمطات التلفزيون ،والحقًا من خالل رسائل مع ّلمة الرقص التي تنقل تفاصيل ما آلت إليه أوضاع
الناس يف زمن احلصار ،فيدفعها اليأس والقنوط إىل إقامة عالقة جسدية مع أحد األفارقة (أرنو) الذي تتعرف
إليه يف مقهى يلتقي فيه األجانب .وحتمل منه ،لكنها تكتشف أنه متزوج يف بلده ،لينتهي النص بموت أمها،
وقيامها هي بعملية إجهاض وشحوب عالقتها بمعارفها يف العراق؛ إذ تنخرط يف رتابة حياة الغرب.
إن لشخصيات كم بدت السامء قريبة ميزة خاصة وخمتلفة عن غالبية النصوص املكتوبة عن احلرب ،فهي تود
العيش يف العراق وتستسلم ملصريها بقدرية ،فتذهب إىل احلرب وتبقى إىل هنايتها ،متوقّعة القتل يف أي حلظة،
وليس يف نيتها املقاومة رغم عدم اقتناعها باحلرب ،وهذه الشخصية متثّل الغالبية العظمى من العراقيني الذين
خاضوا احلرب الطويلة مع إيران.

التاريخ العراقي كميدان بحث في الرواية العراقية
نتناول هنا ً
نمطا آخر من الروايات التي اختذت من التاريخ العراقي ميدانًا ،وهي ال ختتلف عن الروايات
املستقاة من السرية التي عرضنا لبعضها ،من حيث تناوهلا «تيمة» العنف واملوت ،لكن هذه الروايات حاولت
حماكاة التاريخ العراقي وترتيب رسد روائي فني حياول الوصول إىل ع ّلة ما حيدث ورسم تلك املعاناة التي يدفع
ثمنها العراقي املسامل الذي تعصف به السياسة واألطامع يف أرضه بام ختتزنه من ثروات جلبت له البؤس وعدم
حتول من عنف وقتل يف املعتقالت والسجون زمن الديكتاتور
االستقرار ،كام جلبت له العنف الذي رسعان ما ّ
إىل عنف وقتل يومي يف الشوارع والبيوت واملقاهي زمن االحتالل األمريكي وسلطات الطوائف يف األعوام
التسعة األخرية.
حافة القيامة( ،((4وبحث فني في طبيعة الديكتاتورية في العراق

متو ًجا بحثه
فنيا يف طبيعة الديكتاتورية العراقية املحليةِّ ،
حاول زهري اجلزائري يف نصه حافة القيامة البحث ً
األرشيفي عن ماهيتها وكيفية ترسخ سلطتها وآلية تلك السلطة يف تسيريها لشأهنا الداخيل عرب دراسات مو َّثقة
(((4
يتتبع الكيفية التي بنت فيه سلطتها ،من سلطة انقالبات عسكرية
مجعها
ً
مؤخرا يف كتابه املستبد  ،بنص روائي ّ
هشة ومتكررة إىل سلطة ديكتاتورية شديدة الرتكيز ،ختضع لفكرة رجل واحد مل يكن عسكر ًيا ،يقرر كل يشء.
ومتيزها كذلك من مثيالهتا يف أمريكا الالتينية.
وهذه السمة تنفرد فيها التجربة العراقية وما شاهبها يف املنطقةّ ،
هامشيا يف الفصول األوىل؛ فهو
بتمهل ،مبتدئًا بمتابعة الشخصية املحورية وهاب الذي بدا
نسج الروائي نصه ّ
ً
قروي يأيت إىل املدينة ويسكن مع ابن عمه جميد ،الضابط يف القرص اجلمهوري ،ليتعرف عن طريقه إىل حلقة

 47حافة القيامة (دمشق :دار املدى.)1996 ،
 48املستبد (بريوت :معهد الدراسات االسرتاتيجية.)2006 ،
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العسكريني املتآمرين الذين يوظفونه كقاتل مأجور ين ّفذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية مناوئة.
وكانت أول عملية له تلك التي ن ّفذها صبيحة انقالب عسكريُ ،فيسجن بعد فشل االنقالب ،ومن داخل
السجن تبدأ رحلته بخدمة العقيد الذي سيهرب الحقًا ويتمكن من القفز إىل كريس الرئاسة بالدخول إىل القرص
اجلمهوري بطلقة دبابة وبعض الرصاصات هذه املرة.
خيوط الرسد مرتبة عىل ثالثة مسارات ،يتنقل بينها السارد يف فصول قصرية غري مرقمة:

اخليط األول ،وهو اخليط الرئيس واألكثر ً
حظا يف التفاصيل ،جيمع العقيد املسيطر عىل مقاليد السلطة بعد
االنقالب ومساعده القاتل املحرتف وهاب ،الذي يتطور من جمرد قاتل وخادم يف السجن إىل املساعد األول
للعقيد واملرشف عىل أجهزة القمع ،الرشطة الرسية واالستخبارات العسكرية ،إضافة إىل تشكيله أجهزته
اخلاصة ،ويعقوب ،الرشطي الرسي الذي يظل عىل دوره باختالف السلطات؛ فرغم أنه يدرب وهاب
ويساعده يف تعميق خربته وبلورهتا ،يظل يف موقعه كرمز للرشطة الرسية ،اليد اخلفية احلارسة ألنظمة احلكم
الديكتاتورية ،وسلطان ،الرجل العسكري الغامض الذي َّ
نفذ االنقالب بشكل عميل وأتى بالعقيد إىل احلكم،
وقد عرضه النص زاهدً ا بالكريس األول ومتد ًهلا يف املباهج وامللذات« ،عالقته بعشيقته الصغرية» ،والراقصة
بويس التي تقوم بمساعدة االنقالبيني بدعوة رجال احلكم السابق للسهر يف بيتها ليلة تنفيذ االنقالب.
اخليط الثاين للرسد يذهب إىل تفاصيل الضحايا ،وهم الطرف اآلخر يف الرصاع ،كالسجني صادق اليساري
وحبيب مجانة التي تتحمل ضغوط عائلتها ،إخوهتا وأزواج أخواهتا العسكريني ،كي تتخىل عنه لكنها تضعف
مع طول فرتة مكوثه يف السجن ،فتضطر إىل ذلك بعد أن تعمل سكرترية للعقيد وزوجة له الحقًا ،وهو الشيخ
جنسيا ،فيستحوذ عليها يف املراحل األخرية وهاب لتتحول إىل رمز الضمري اجلمعي املغتصب .والكاتب
العاجز
ً
وليد ،وهو املثقف الذي يقع يف جتاذب بني ضمريه وما تريده السلطات ،وشخصيات أقل أمهية كإسامعيل
وخليل السجينني اليساريني يف خالفاهتام حول أساليب النضال وطرق الوصول إىل السلطة ،والظروف الطبقية
وما إىل ذلك من التفسريات املاركسية اللفظية التي مل تفعل فعلها يف حياة النص وتطوراته ،يف ترميز إىل شحوب
دور املعارضة اليسارية يف تلك الظروف االستثنائية التي أتت بسلطة الديكتاتور ،من هزيمة عسكرية وجفاف
وجماعة وبطالة ومترد عسكري يف اجلبال ،وإرضابات طالبية يف اجلامعات.

اخليط الثالث للرسد يتابع السيد احلائري وأوالده ،وهو رمز للتيار الديني الذي مل يغب عن ساحة الرصاع
السيايس ،بل كان ً
فاعال يف فرتة ما قبل االنقالب العسكري ،حسب النص والواقع.
يتتبعها الراوي العليم ،مستخد ًما الضمري الثالث يف رسده املحسوب النسب واألوقات
اخليوط الرسدية الثالثة ّ
يف تنقّله من خيط إىل خيط .تنعقد خيوط الرسد يف العالقة املتبادلة يف عملية الرصاع السيايس واالجتامعي؛
فالعقيد ووهاب يف دأهبام عىل ترسيخ السلطة وتركيزها يقمعان املعارضة بشقيها اليساري والديني .مجانة،
حبيبة صادق السجني اليساري أو زوجته ،تصبح عقب االنقالب زوجة العقيد وسكرتريته .ويتحول يعقوب،
باعتباره رجل أمن وعني السلطة يف املدينة ،إىل رابط بني كثري من الرموز يف النص بعالقته باملثقفني وجتمعاهتم يف
رمزا لسلطة شعبية أخالقية يدخل يف رصاع مبارش مع بويس،
احلانات واألندية الثقافية ،وبرجل الدين ،باعتباره ً
الراقصة التي هلا موقع خاص يف عالقتها بشخصيات السلطة من عسكر ووزراء ،وحماولة اغتياهلا التي مل يفصح
ّ
لتحذره من املساس هبا (ص .)95كام تنعقد العالقة
عمن قام هبا ،والزيارة الرسية التي تقوم هبا إىل احلائري
ّ
بني الطرف الديني والسلطة من خالل اجلذب والشد يف عالقتهام بعامة الناس ،وكذلك يف إيامن العقيد الديني

المحور :الرواية العربية والتحوّ الت االجتماعية والثقافية
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يتتبع الراوي
املضطرب واحلائر بني السلطة واخلوف من اهلل .يف هذه الشبكة املعقدة من العالقات والرصاعّ ،
ناسجا خيوطه حول العقيد وأجهزة السلطة من خالل سهره ودأبه
وهاب وهو يتسلق خطوة ..خطوة ،وبدقة،
ً
عىل احلضور والزيارات املفاجئة ليتحول إىل ظل حيوم حول رؤوس املسؤولني وعني وحيدة يرى العقيد الدنيا
من خالهلا ،فريتب أمور اخلصوم واحدً ا بعد اآلخر يف تصفيات دموية طاولت املعارضة اليسارية الضعيفة،
والدينية باغتيال الشيخ احلائري ،والتخلص من بويس الراقصة بعد انتهاء دورها ،ثم التخلص من املعارضة
القوية التي هتدده من داخل السلطة متمثَّلة يف وزير الدفاع سلطان الذي يل ّفق ضده هتمة التآمر هو وجمموعة
كبرية من شخصيات السلطة ،وهو ما يتيح له ،مع تفاقم مرض العقيد وخرفه ،إىل االنفراد بالسلطة بتنحية
حمو ًال السلطة إىل طبيعة فريدة ختتلف حتى عن أعتى الديكتاتوريات
العقيد واالستيالء عىل مجانة والكريسّ ،
مترس بالرش
العسكرية .فالشخص األول ليس عسكر ًيا ،وإنام هو قروي فاشل
ً
دراسيا ،وقاتل مأجور وخادم ّ
متخلصا ،مع إمعانه يف القتل ،من أي تأنيب أو إحساس بالذنب.
وسط املتآمرين ،ونزع ضمريه رويدً ا ..رويدً ا،
ً

يمهد الكاتب ثلث النص لعرض الظروف والشخصيات واألوضاع قبيل االنقالب العسكري ،وما جيري
ّ
يف اخلفاء من مؤامرات ،دسائس ،تسلل ألجهزة الدولة ،تصفية لبعض الرؤوس يف مواقع السلطة احلساسة،
وبني صفوف املعارضة اليسارية ،مشهد اغتيال الطالب اليساري خالد عىل يدي وهاب (ص ،)63كيفية
كرس إرضابات الطلبة وختريب التظاهرات ،وانقسام املعارضة اليسارية إىل قسمني ،ليبدأ بتقديم بانوراما لليلة
االنقالب (ص  ،)104إذ ينقطع التيار الكهربائي ليتنقل الرسد بني السجن واحلائري وبني بويس ومشهد
االنقالبيني الساهرين حتى حلظة دخول القرص اجلمهوري ،ليرتكز الرسد عىل العقيد الذي حلم طوال سنني
باللحظة هذه .يف الثلثني املتبقيني من النص (  303صفحات) ،يتابع السارد الكيفية التي تركزت فيها السلطة
بني يدي العقيد ً
أوال ،ثم بني يدي وهاب الذي أحكم قبضته عىل ّ
كل يشء.
املادة الروائية اخلام حمض سياسية عىل نحو مبارش ،إال أن الروائي ّ
متكن من بناء رواية ختلو متا ًما من املبارشة
وصفيا أم رسد ًيا .كام أن
الفجة ،بفضل لغته الغنية واملنتقاة بدقة تناسب احلالة اإلنسانية وطبيعة املشهد ،أكان
ً
اجلملة مكتوبة باقتصاد شديد ،أقصد بذلك أهنا ختلو من االستطراد غري الرضوري .كام أن تقسيم النص إىل
فصول قصرية خمتزلة أكسب النص ميزة سهولة القراءة ومتابعة احلبكات املتالحقة لشخوص النص .ثم هناك
بناء شخصيات النص بأبعادها اإلنسانية من دون انحياز ،كوهنا ذوات برشية تتجاذهبا نوازع اخلري والرش .فحتى
أقسى الشخوص وأكثرهم دموية ،وهاب ،مبني بشكل حي بال تعسف وال نظرة أيديولوجية مسبقة ،وهو ما
أتاح للقارئ اإلحساس بخلجاهتا واضطراهبا فيام تتأمل الضحية املنشغلة بشأهنا ،وهي تفشل يف أول حماولة
اغتيال (ص .)61وكذلك بنية شخصية يعقوب ،رجل الرشطة الرسية بأبعاده االجتامعية وحلظاته اإلنسانية ،مع
أنه الشخصية التي متارس القمع بشكل فعيل .من ذلك ،عىل سبيل املثال ،تأمالت يعقوب وهو ُيطلق السجني
ً
متأمال هذا الكائن الذي
صادق الذي توسطت له مجانة لدى زوجها العقيد ،فيأخذه يف جولة يف أنحاء املدينة،
أمىض سبعة أعوام سج ًنا وذاق صنوف التعذيب واملرض ،وخرس زوجته ،ليكتشف «أنه ال حيمل له أية كراهية
رغم ما بينهام من حروب ،فام فعله ضده كان بحكم املهنة ورضورات السلطة التي هي بالصدفة بني يديه اآلن،
وبالتأكيد سيفعل هو اآلخر اليشء نفسه لو كان يف موقعه» (ص .)164كام أن الراوي العليم يغور يف العامل
مصورا كوابيسها وأحالمها يف أثناء النوم ،أي ال يكتفي يف تأمالهتا الشاردة وقت
الداخيل لشخصيات النص،
ً
اليقظة؛ كوابيس رجل الدين احلائري ورؤياه بدخول العامل السفيل املصوغة بلغة روائية الهثة تناسب جو
الكابوس (ص ،)244أو حلم العقيد ورؤيته مقتل احلائري قبل أن يأمر وهاب بتنفيذ االغتيال (ص ،)249أو
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خلوه من الزوار (ص.)271
كوابيس العقيد املريض يف عزلته يف مزرعته ،ويف أثناء زياراته لرضيح اهلادي وقت ّ
هذا االستخدام املكثف يستغل أبعا ًدا أخرى من أبعاد الوجود أال وهو عامل الالوعي ،حيث يتشكل الكثري من
حتولت
أبعاد الشخصية اإلنسانية هناك ،وما ذكرناه أكسب النص وشخوصه حيوية ،وكأننا أمام شخوص لغوية ّ
إىل كائنات من حلم ودم نتعاطف معها بشغف ونحس بمعاناهتا ،أكانت رشيرة أم خيرّ ة.
رغم أن الكاتب حتاشى تشخيص املكان والزمان يف النص ،وال أدري سبب ذلك ،إذ كان من املمكن تسمية
األمكنة بأسامئها من دون أن يؤثر ذلك يف حسه الفني ،فإن فالتفاصيل توحي باملكان بوضوح ،فطبيعة البيئة
املوصوفة ومفردات األمكنة واألشياء يف النص تكاد تتطابق مع طبيعة العاصمة بغداد وأمكنتها وأشيائها.
وطبيعة شخصية العقيد وسامته ومصريه توحي متا ًما بمصري أمحد حسن البكر ،رئيس مجهورية العراق يف
الفرتة  .1979-1968وشخصية وهاب وسامته ونمط تفكريه ،والكيفية التي تسلسل هبا واستحوذ عىل
احلكم توحي بشخصية صدام حسني ،رئيس مجهورية العراق يف الفرتة  .2003-1979ومجلة األوضاع قبل
االنقالب ،اهلزيمة العسكرية يف حرب  1967مع إرسائيل ،وما أعقبها من اهتزاز السلطات القومية القائمة،
وردود فعل الشارع العريب بصعود مد يساري قوي يف العراق ،تكللت بانشقاق احلزب الشيوعي العراقي إىل
قيادة مركزية قادت حركة كفاح مسلح فاشلة يف أهوار اجلنوب ،وجلنة مركزية حتالفت مع السلطة الحقًا ،ثم
اإلشارة إىل التمرد الكردي يف شامل العراق ،وموقف السيد احلائري الذي يكاد يوحي ً
أيضا بموقف التيار
الشيعي ومرجعيته يف النجف .وهو ما أعطى النص نكهة التجربة العراقية الفريدة يف طبيعة السلطة ،وتفسري
الكثري من دموية رجاهلا الذين ترعرعوا يف مدرسة وهاب العريقة بالتنكيل واإلرهاب والقتل.
عراقيون أجناب( ،((4والبحث في طبيعة الصراع الدموي
في ريف العراق الحديث

حيا يؤكد ما ذهبنا إليه يف معرض حتديد سامت ٍّ
كل من
متثّل رواية فيصل عبد احلسن عراقيون أجناب
ً
نموذجا ًّ
الرواية املكتوبة يف ظروف حكم الديكتاتور والرواية املكتوبة يف ظروف احلرية يف املنفى؛ فالكاتب سبق له
أن كتب روايات تعبوية زمن احلرب العراقية–اإليرانية ،وفازت إحدى رواياته (أقىص اجلنوب( )((5بجائزة
رواية احلرب ،لكنه حينام اضطر بسبب احلصار االقتصادي إىل مغادرة العراق والعيش يف املغرب ،كتب بشكل
مغاير متا ًما.
نموذجا متقد ًما للرواية العراقية من حيث طبيعة موضوعها وبنيتها وصوغها
تصلح رواية عراقيون أجناب
ً
الفني؛ ففي ظل افتقار الرواية العراقية إىل عامل القريةّ ،
يشكل صدور عراقيون أجناب والدة ناضجة لرواية
تصور عامل القرية ونبضها الرسي ،غائرة يف تفاصيل برشها املنسيني ،وتشابك عالقاهتم
القرية العراقية؛ فهي ِّ
يف بيئة القرية االجتامعية والدينية ،وعالقتهم باملدينة والسلطة املركزية ،وذلك من خالل بحثها يف احلكايات
الشفاهية واملكان الريفي وجت ّليات اإلرث الديني يف املخيلة الشعبية.

يستهل الكاتب رسده بصورة مست ّلة من كتاب صادر حديثًا عن اإلمام عيل بن أيب طالب ،كام يذكر اهلامش
وأنا أعتقد أن الصورة املذكورة مست ّلة بدورها من كتاب رشح هنج البالغة البن أيب حديد  -يف مقطع صغري 49عراقيون أجناب (الدار البيضاء :األمحدية للنرش.)1999 ،
 50أقىص اجلنوب (بغداد :دار الشؤون الثقافية.)1989 ،
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ً
ارتباطا عضو ًيا ببنية النص .وسوف نرى جتليات الذات املوصوف شكلها عىل مدى الرواية
مستقل يرتبط
وبرشها وتراهبا وطقوسها .الصورة تصل إىل القارئ من خالل عيني طفل يتابع تفاصيل صورة لإلمام شائعة
يف اجلنوب ال يكاد خيلو جدار بيت منها ،بطلعته املهيبة وسط ولديه ،وحتت قدميه يربض أسد عظيم احلجم.
ميثولوجيا من طقوس الشيعة حينام يعثرون عىل طامورة حتت
يصور الراوي مشهدً ا
يف مفصل متهيدي الحقّ ،
ً
األرض تضم رفات أحفاد اإلمام بعد أن سجنهم فيها األمويون حتى املوت اختنا ًقا .يصف الراوي املشهد
الدرامي والفالحون يلملمون البقايا ،من مسبحة وعاممة وأردية سوداء ،وسط نحيبهم ونواحهم ولطمهم،
يمهدان
إىل أن يتحول املكان إىل مزار من مزارات الشيعة املقدسة املنترشة يف أرجاء العراق .هذان املشهدان ّ
فنيا وفكر ًيا للدخول يف غور برش تلك القرى املنسية عىل حافة اهلور ويف أعامقه .يعرض النص يف فصوله األوىل
ً
جريان احلياة االجتامعية ،والرصاع بني القيم وأعراف القرية من ناحية وواقع اإلنسان ورغباته ونزواته من
ناحية أخرى ،يف فرتة سابقة لتبلور الرصاع السيايس الدموي الذي عصف باملجتمع العراقي عقب انقالب
املخرب لعفوية حياة العراقيني عمو ًما وجنوب العراق زمن النص ومكانه؛ تلك العفوية
 ،1958وانعكاسه
ِّ
الوديعة وطبيعتها اجلميلة رغم قسوهتا وخت ّلفها وبدائية معتقداهتا الدينية املمزوجة باخلرافة ،ذلك السالم
الروحي ستفتقده شخوص النص إىل األبد.
يشتغل النص عىل ُبعدين من أبعاد انعكاس املوروث الديني عىل أرواح الفالحني:

البعد األول هو ذلك الذي تثريه روايات املقتل يف جمالس العزاء احلسينية املقامة عىل مدار العام ،لوفرة مناسبات
ُ
مقاتل الطالبني املوزعة بني فصوله ،حتى تبلغ أوجها يف ذكرى مقتل احلسني يف العارش من حمرم ،حيث تقام
طقوس حزن دموية ،من اللطم عىل الصدور العارية حد اإلدماء إىل رضب الظهور العارية بسالسل من احلديد،
ورضب الرأس املحلوق بالسيف .يصور النص تفاصيل هذه الطقوس التي تقام كل عام يف القرية مبارشة عقب
إعادة متثيل مذبحة كربالء أمام اجلمهور ،يضاف إليها رسد احلكاية التارخيية املتداولة من عىل املنابر احلسينية،
التي تأخذ بدورها مسارات رسدية ختتلف حسب خميلة راوي املنرب ،ومزاوجتها بام حيدث من مظامل شبيهة يف
حارض القرية زمن النص يف سبعينيات القرن العرشين.

شفاها يف خميلة املرأة الفالحة ،التي تنسج بدورها
البعد الثاين يتمثّل يف انعكاس الروايات الدينية املتناقلة
ً
ُ
ِ
حكايات يمتزج فيها املوروث الشيعي باملوروث اخلرايف املوغل يف القدم .نجد يف الفصل اخلامس اجلدات
ترسد لألحفاد قبيل النوم حكايات عن أيام النكبات الطبيعية :اجلراد الذي هجم ملتهماً كل يشء ،واإلمام
عيل يظهر لنجدة شيعته اجلياع،؛ عودة املوتى الصاحلني يف األعياد واملواسم ،حاملني من دار البقاء الرسائل
والوصايا والبخور والعطور؛ السيد مهنا وسفره الغامض يف عمق األهوار إليداع تربعات الشيعة السنوية يف
يسمونه احلفيظ ،فيلج من كوة جمهولة إىل باطن له جغرافيا خمتلفة ،فيها بحريات وجبال وكهوف
مكان مسحور ّ
تؤدي إىل مكان الكنز املخفي إىل حني ظهور املهدي املنتظر ليعينه عىل النرص عىل األعور الدجال (الفصل .)21
من ناحية أخرى ،اشتغل النص عىل موروث خرايف سابق ملرحلة األديان الساموية ،وذلك من خالل بيئة قرية
يف األهوار تدعى الدبن ،وسكاهنا  -املعدان  -الذين يعتمدون عىل الصيد وتربية اجلاموس ،و ُي َع ّدون يف الكثري
ً
حفاظا
من الدراسات بقايا السومريني الذين أقاموا قبل التاريخ يف اجلوار اليابس وجلأوا إىل عمق األهوار
عىل الكينونة وقت تدهور دولتهم التي انقرضت الحقًا .فالعامل الديني لدهيم ضعيف مقارنة بقرى اليابسة،
ويوضح النص ذلك من خالل اختالف موقع رجل الدين يف كال املكانني؛ فبخالف موقع مهنا ،رجل الدين،
وسلطته الروحية يف قرية اجلوابر املعتمدة عىل الزراعة والقريبة من املدن ،نجد هزال دور السيد املنتدب من
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احلوزة يف النجف إىل قرية املعدان ،حيث يكاد ال جيد ما يسد به رمقه ،وهو ما جيعل الشيخ يقدم له الطعام شفق ًة
واجبا.
ال
ً

متارس يف هذه القرى ،منها ما جاء يف الفصل  22عن رحلة الزوجات
ويعرض النص لبقايا طقوس شبه وثنية َ
طلبا للخصوبة يف طقوس ذات صلة بطقوس
العواقر يف ثالثة مشاحيف نحو معبد قديم قائم يف أعامق األهوارً ،
اخلصوبة يف حضارة وادي الرافدين القديمة .يطل القارئ عىل مشهد ال ُينسى ،حيث الشابة املأخوذة تحُ رش
وسط األدعية والبسملة يف شق ضيق حد العنق ،لِ ُتغتصب يف العتمة عىل إيقاع أدعية النسوة املستنجدات باألئمة
األطهار! (ص  .)97هذا الطقس الوثني ،الشديد االندماج ببيئة النص وبرشه ،ينجح يف توظيف طقس من
طقوس بالد الرافدين القديمة بطريقة ذات صلة عضوية باحلارض ،عكس الكثري من النصوص التي حاولت
توظيف املوروث نفسه ،فسقطت بالتجريد الذهني والتارخيي ،فكانت عسرية القراءة رغم جودة أدائها الفني.
طلبا للخصوبة،
حييل هذا الطقس إىل طقس مشابه َ
يامرس يف بعض قرى صعيد مرص برتك العاقر يف معبد قديم ً
كام تناولته بعض الروايات املرصية واألفالم.
حمددة من تاريخ العراق املعارص؛ فمن بني
يسجل النص ويرسم عامل القرية وعالقته بفرتة ّ
من ناحية أخرى ّ
ً
فصال .وجاسم
فصول الرواية الـ  ،60تابع السارد تطور شخصية ابن قرية اجلوابر املدعو جاسم العطية يف 26
واعيا بالرصاع السيايس يف املدينة ،فراح يدعو أبناء قريته إىل
هذا عاش يف املدينة فرتة من الزمن ثم عاد منها ً
االنخراط يف تنظيامت احلزب الشيوعي .البد من اإلشارة إىل أن الكاتب أمسك بمفصل حيوي من تاريخ
دورا بارزً ا فيه ،إذ
الرصاع السيايس يف العراق خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،حيث أدى الشيوعيون ً
ّ
معارضا للسلطة احلاكمة .كام كانت شخصية جاسم العطية حمورية ّ
التحكم يف
مكنت الراوي من
ً
كانوا طر ًفا
فصول النص بالعودة إليه بني حني وآخر يف فصل مستقل .وبسبب سامهتا اجلديدة املتمثّلة يف اختالف مفاهيمها
ومعتقداهتا التي تتناقض متا ًما مع معتقدات القرية ،ستكون هذه الشخصية نافذة توسع عامل النص من خالل
حركتها بني قرية املعدان وقرية الدبن يف عمق األهوار ،وما تكتظ به ذاكرهتا من تفاصيل األيام التي أمضتها
ْنعا للجوء قادة الشيوعيني إىل قرى األهوار أواخر
يف املدينة بني الرفاق؛ هذه الفرتة التي تقدم
فنيا مق ً
تربيرا ً
ً
دفاعا عنهم يف الفصل اخلتامي ،األمر الذي حيكم احلبكة؛ فالشخصية املحورية
الستينيات .و ُيقتل جاسم العطية ً
أصبحت النقطة املركزية يف املرشوع الرسدي وبنية النص .ورغم تعاطف الراوي مع جاسم العطية احلامل،
املتجسد يف الطقوس الدينية املمزوجة
نلمس سخرية دفينة من حماولته زحزحة ذلك اإلرث الروحي اهلائل،
ّ
باخلرافة ،الواشمة للطبيعة البرشية واجلغرافية ،فينتج كثري من املواقف الكوميدية بسبب التصادم بني القيم
الفكرية واملفاهيم النظرية الناشئة يف الغرب املتطور وبيئة النص ومستوى وعي الفالحني املتخ ّلف ،وهو ما
يضطره إىل العيش يف املنفى ،يف قرية الدبن املجاورة.
يتألق النص فكر ًيا من ناصيته احليادية التي تُلقي عىل الرصاع واحلياة نظرة موضوعية يفتقر إليها كثري من
النصوص الروائية العراقية التي تستقي «تيمتها» من تفسري أيديولوجي .وقد أكسب ذلك الشخصيات
حية؛ ففي الوقت الذي سوف نسخر من حماوالت جاسم العطية وأفكاره ،سنحبه ونتأمل
حيوية ،وجعلها ّ
لعذابه ومقتله.
يف مقابل هذه الشخصية الديناميكية يف النص ويف التاريخ العراقي املعارص نجد شخصية رشهان قاطع ،ابن
القرية نفسها واملنتمي إىل حزب السلطة ،حزب البعث :شخصية قومية التوجه ومكروهة وشاحبة يف املحيط
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االجتامعي ،تفرض نفسها بالقوة ،مراوحة بني التهديد والرتغيب يف حماولتها إجبار الفالحني عىل االنتامء إىل
احلزب ،ويساعد اجليش يف محلة ترحيل قسم من سكان القرية بحجة التبعية اإليرانية عقب نجاح الثورة اإليرانية
عام .1979
غالبا ،وتطول بحسب منطق احلدث وموضوعة الرسد ،فبلغ
ُش ّيد هيكل النص عىل هيئة فصول قصرية ً
ً
فصال ،تستقي منطقها احلكائي من احلكاية الشفوية املتناسلة يف املخيلة الشعبية ،املنسوجة
عددها الـ 60
من املوروث الديني الشيعي أو من املوروث اخلرايف السابق لظهور األديان الساموية .أما احلوادث املالحقة
لتطورات الواقع االجتامعي والنفيس والسيايس يف الفرتة التي تناوهلا النص ،فمبنية وفق رؤية الفالحني
وتصورهم إذ يمنحون أي حدث عابر مبالغ ًة تناسب خميلتهم ،فاقرتب الرسد من احلكاية الشفاهية
وخميلتهم
ّ
ّ
وموروثها الديني واخلرايف .وقد رتّبت احلكايات يف هيكل النص بشكل يتناسب مع اخليط الرسي الرابط
حلبكة النص؛ إذ يبدأ يف الفصول األوىل بوصف حياة الفالحني ومعتقداهتم وطبيعة املكان الذي سوف
ً
تصور
جتري احلوادث فيه ،فيفرد الراوي
فصوال مستقلة لوصف املكان فقط ،وكأنه عدسة كامريا سينامئية ّ
املمهد للدخول يف
للمكان بانوراما جغرافية قبل الدخول يف احلوادث .وهذا ما نجده يف الفصل االفتتاحي ِّ
طقوس الشيعة .ويف الفصل  12الذي يرشح كيف يبني سكان األهوار جباشاهتم العائمة وسط املاء ،كتمهيد
لدخول القارئ ،مع جاسم العطية اهلارب من قريته بسبب أفكاره الشيوعية الغريبة ،إىل معتقداهتم وحياهتم
االجتامعية البدائية ،حيث ال يوجد جائع بفضل تكافلهم القبيل .وهنا أصل إىل استنتاج مغاير ملا توصل إليه
الناقد املغريب د .عبد اهلل سفيان(.((5
استخدم الكاتب يف الرسد الضمري الثالث املناسب لبنية عمل تتناسل فيه احلكاية تناسل حكايات ألف ليلة وليلة؛
فشهرزاد ،يف رسدها املتسلسل تتحدث عن آخرين ،وتستخدم ضامئرهم عندما يروون جتربتهم .نجد هذه التقنية
يف الفصل  ، 21حيث رحلة السيد مهنا بصحبة أبيه إىل مكان حفظ كنوز الشيعة يف عمق األهوار ،فالراوي هنا
هو مهنا ،رجل الدِّ ين الذي يرحل بنا عرب كوة جباشه وسط اهلور إىل جغرافيا خمتلفة ،حيث البحريات واجلبال
والكهوف ،لنكتشف يف هناية الفصل أن احلكاية جمرد هتويامت ذاكرة طاعن يف السن يف رحلة مفرتضة مع والده
إىل ذلك املوقع اخلرايف.

ال تقبل مثل هذه البنية الروائية سوى لغة بسيطة ،لغة تستعري من الرسد الشفاهي روحها ،ومن موروث الرسد
جمسدً ا بتفاصيله ،وكأن القارئ يلمس
العريب يف ألف ليلة وليلة تركيب مجلته البسيطة ،لكنها ترسم املشهد َّ
حيوات النص بأصابعه .ففي خضم دراما احلوادث املتالحقة ،يصاب شيخ املعدان بالع ّنة إبان زيارته األوىل إىل
البرصة وحمارصته من ِقبل الرشطة يف بيت البغاء ،حيث كان يميض ليلته وسط العاهرات اللوايت يتناوبنه حلدود
القرف والع ّنة ،فتصاب زوجاته الثالث باحلرية وهن حمتدمات يف ليل الغريزة (ص .)141
 51قارن الناقد د .عبد اهلل سفيان بني عراقيون أجناب ووليمة ألعشاب البحر حليدر حيدر يف مقالته املنشورة يف القدس العريب بتاريخ
ِّ
صغريا يف رواية فيصل عبد احلسن يشرتك فيه مع رواية حيدر حيدر ،أال وهو جلوء جمموعة من
مضخماً يف حتليله حد ًثا
2000/8/17
ً
الشيوعيني يف أواخر الستينيات إىل األهوار خلوض الكفاح املسلح ،وهذا هو حمور نص الكاتب السوري املعتمد يف كتابة نصه عىل رواية
عبد األمري الركايب ،الناجي من جتربة اليسار املسلحة يف األهوار ،وما رواه الالجئون منهم إىل سوريةَ ،ف َي ِصل الناقد عبد اهلل سفيان إىل
استنتاج مفاده أن عراقيون أجناب هي عبارة عن كوالج رتّب من دون خربة كافية للتخلص من رتابة الرسد التقليدي ،وقد قاده التضخيم
ً
مشغوال
كليا بانشغال عامليهام؛ فنص عراقيون أجناب كان
املذكور ،باإلضافة إىل عدم دقة حتليل بنية النص ،إىل املقارنة بني نصني خمتلفني ً
املهمشني املنسيني من شيعة ريف اجلنوب العراقي ،بينام انشغل نص وليمة ألعشاب البحر بأجواء النخبة اليسارية العراقية املعزولة
بالبرش َّ
التي خاضت آخر معاركها اخلارسة يف األهوار.
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سأتوقف هنا بسبب حمدودية املساحة املتاحة ،لكن البد من ذكر كثري من املحاور و«التيامت» اجلديدة
مهمة ،حمور سؤال اهلوية العراقية التي تعرضت وال تزال تتعرض
التي طرحتها نصوص روائية عراقية ّ
(((5
(((5
للتهديد زمن االحتالل لدى كل من إنعام كجي جي  ،وعيل بدر  ،وحمور وضع اإلنسان ومعاناته
(((5
(((5
مهمة
زمن احلصار ،لدى هدية حسني وبتول اخلرضي  .كام أن دراستنا أعرضت عن تناول أعامل ّ
ً
تناوال ،كرواية املرسات واألوجاع( ((5للراحل فؤاد التكريل ،وروايات
أشبعتها الصحافة واملجالت
فاضل العزاوي(.((5

52
53
54
55
56
57
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*

مشير باسيل عون

العربي:
مصائر الفلسفة في العالم
ّ
تعليما وتع ّل ًما
الفلسفة
ً
في الجامعة اللبنان ّية
يربط البحث البعد النظري بالبعد العميل يف مقاربته تعليم الفلسفة وتع ّلمها يف لبنان (بوصفه نموذج ًا
أن الفلسفة تكابد يف املجتمعات العربية ألوانًا من التأزّ م حتى بات
دالاّ ً عىل العامل العريب) .وجيد َّ
اً
عظيم من جرأة الثورة عىل يقينيات التسليم الديني ومس ّلامت
قدرا
أمرا عس ً
ريا حيتاج ً
النهوض هبا ً
واإلنسانية ذلك الربط
الوضعية
املبايعة السياسية ،كام حيتاج فهم العالقة التي تربط الفلسفة بالعلوم
ّ
ّ
اإلبستمولوجي الفطن الذي يتيح للفلسفة أن تسهم بصورة فاعلة يف صياغة املعنى اإلنساين األرحب.
النظر يف واقع وظيفتها القائمة اآلن
هكذا ،يقتيض التبصرّ يف حال الفلسفة يف العامل العريب
َ
يتم إال بمعاينة واقع العامل العريب
ومقارنته بطبيعة الوظيفة التي ينبغي أن تضطلع هبا .وهذا ال ّ
املتوعك الذي يمكن للفلسفة ،بام ختتزنه من طاقات حترير الذات العربية ،أن تثب به
املتأخر
ّ
ّ
نحو آفاق التجديد واإلبداع .ولذلك ،كان من الواجب استقصاء آليات تعليم الفلسفة يف العامل
وحدة التوتر الناشط
العريب وإشكالياهتا ،من صياغة براجمها يف النظام التعليمي اجلامعي املعارص ّ
بني الفكر العريب والفكر الغريب ،إىل واقع أساتذهتا وحتليل موادها ومقرراهتا ُ
وأ ْم ِلياهتا وطرائقها
ّ
تصور جديد ملقام الفلسفة.
ووسائلها وإمكاناهتا العملية ،بغية
ّ
التوصل إىل ّ

اللبنانية .وهو ٌ
بحث يندرج يف سياق اخلربة
يتناول هذا البحث مسألة تعليم الفلسفة وتع ّلمها يف اجلامعة
ّ
احلرة .وقد سبق لبعض املنتديات واملعاهد يف لبنان((( أن تناولت
الشخصية واملعاينة
التعليمية
ّ
ّ
ّ
الذاتية ّ
أنّ
النظري
عد
الب
ربط
يف
تكمن
البحث
هذا
هبا
صف
ت
ي
التي
ة
األساسي
امليزة
غري
ى،
ت
ش
مقاربات
هذه املسألة يف
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
التقني العم ّ
يربر مسعى املقاربة الشاملة جلميع جوانب املشكلة التي تعانيها الفلسفة يف لبنان.
بالبعد
يل ،وهو ما ّ
ُ
ّ

اللبنانية ،بريوت.
األملانية يف اجلامعة
* أستاذ الفلسفة
ّ
ّ
احلكمية (بريوت) ،وندوة احلركة
املعارف
معهد
وندوة
(بريوت)،
األونيسكو
ندوة
املثال،
سبيل
عىل
األخرية،
السنوات
 1أذكر منها يف
ّ
الثقافية (أنطلياس).
ّ
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العربية .ويف هذه
األول منها مقام الفلسفة يف املجتمعات
ولذلك ينبسط البحث يف ثالثة أقسام :يتناول القسم ّ
ّ
ُ
ين.
الثقافية األرحب التي تنسلك فيها
للخلفية
ترصدٌ
مسألة النظر يف تعيني مقام الفلسفة يف املجتمع اللبنا ّ
املقاربة ّ
ّ
ّ
اإلنسانية
ويتناول القسم الثاين منها مسألة ارتباط الفلسفة بسائر العلوم
والوضعية ،وهو االرتباط الذي يعينّ
ّ
ّ
الثقافية
الكونية عىل وجه العموم ،ويف األنظومة
الثقافية
للفلسفة موضع تأثريها ومبلغ إسهامها يف األنظومة
ّ
ّ
ّ
حرصا مشكلة تعليم
وأما القسم الثالث واألخري ،فيعالج
العربية يف سياق جت ّلياهتا
ً
اللبنانية عىل وجه اخلصوصّ .
ّ
ّ
(((
ّ
تتحرى مجيع جوانب اإلعضال الذي ينتاب هذا
اللبنانية  ،وهي معاجلة تروم أن
الفلسفة وتعلمها يف اجلامعة
ّ
ّ
والتلمس
يت
الفردية والتحليل
التعليم .وال خيفى عىل أحد أنّ مثل هذا البحث ،املستند إىل املعاينة
النقدي الذا ّ
ّ
ّ
ّ
امليدانية .بيد أنّ
السوسيولوجية
املوضوعي القاهر ما مل تعضده املقاربات
العلمي
احلديس ،قد يفتقر إىل السند
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفردية لن يمنع علامء االجتامع من تناول هذه املسألة ،ال بل قد ُيعينهم عىل التشمري
اإلتيان بمثل هذه األبحاث
ّ
واملتنوع األبعاد.
العلمي املتكامل االختصاصات
ملؤازرة هذه اجلهود حني تستقيم رشوط البحث
ّ
ّ

العربية
مقام الفلسفة في المجتمعات
ّ
العربية :سبيل املقاربة
ين وسائر املجتمعات
هو ّية الفلسفة ومقامها يف املجتمع اللبنا ّ
ّ
ثمة سبيالن إىل النظر يف ّ
ّ
هم املساءلة والنقد والتحقّق والبناء املرتابط.
النظرية وسبيل املقاربة
الواقعية .السبيل ّ
ّ
األول يكشف يف الفلسفة ّ
ّ
(((
النظري االنعتاق من سلطان املعارف املتواترة والبنى احلاكمة واألنظمة السائدة .
الفلسفي
اهلم
ّ
ومن مقتضيات ّ
ّ
(((
التارخيي
إشكالية الوجود
هم االنخراط يف
هم
ّ
ّأما السبيل الثاين فيكشف يف الفلسفة ّ
العريب  .ومن ُمستلزمات ّ
ّ
ّ
ُ
البرشية الكادحة يف خمتلف
املجتمعات
ين الذي تضطلع به
التارخيي
االنخراط
إدراك طبيعة االختبار اإلنسا ّ
ُ
ّ
ّ
العريب .وال ّ
العربية املنشودة.
شك يف أنّ هذين السبيلني يفضيان بتكاملهام إىل صوغ الفلسفة
أوطان العامل
ّ
ّ
الفكري .ويرشقها الكثريون بتهمة العقم
العربية ألوانًا ش ّتى من العذاب
بيد أنّ الفلسفة تكابد يف املجتمعات
ّ
ّ
تربر ً
بعضا من التأزّ م
يف األثر واإلرباك يف احلياة .وقد يطول املقام إنْ شاء املرء أن يتقصىّ األسباب
القصية التي ّ
ّ
(((
التقليدية) ،
املسلكية
النمطية
الفوقية،
االجتامعية (بنية العالقات
العريب ،ومنها األسباب
الفلسفي يف العامل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املس بمسلامت
الذاتية وازدراء
اهلوية
الغريية والغربة املقلقة ،اسرتهاب النقد الذا ّ
ّ
والثقافية (متجيد ّ
يت واستقباح ّ
ّ
ّ

اجلامعي الذي مارسته يف ك ّل ّية اآلداب والعلوم
حتصل عندي طوال سنوات التعليم
 2يقترص البحث عىل االختبار
الشخيص الذي ّ
ّ
ّ
اللبنانية (الفرع الثاين ،الفنار).
اإلنسانية ،قسم الفلسفة ،يف اجلامعة
ّ
ّ
اإلمكانية .وهنا يربز دور العقل ،دور النقد.
هذه
ّق
ق
نح
كيف
مسألة
تبقى
عرصه.
يعيش
ألن
للحداثة،
كغريه
ل
مؤه
العريب
«املجتمع
3
ّ َّ
ّ
التحرر
أجل
من
األوىل
اخلطوة
قطع
يف
بدأنا
قد
نكون
والعقيدة
والغنيمة
القبيلة
ة
بثالثي
املحكومة
تنا
وضعي
نطرح
أن
د
بمجر
ّه
ن
أ
وأعتقد
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية،)2010 ،
العريب املعارص ،ط ( 6بريوت :مركز دراسات الوحدة
إشكاليات الفكر
حممد عابد اجلابري،
من هذه
ّ
الوضعية» انظرّ :
ّ
ّ
ّ
ص .189
 4يأسف ٌ
العربية« :أجل لقد حرض
بعض من الفالسفة العرب املعارصين ويلومون أنفسهم عىل انعزال الفلسفة يف أروقة اجلامعات
ّ
ويتجولون يف أروقة اجلامعة ودور النرش .وشاعت الرتمجة
العربية
العباءات
يلبسون
وهم
وبرغسون
واألكويني
ومور
سارتر ولينني
ّ
ّ
ّ
العريب الشبيه من رحم اجلامعة والغرب ،لك ّنه ّ
شبيها .وكانت املجتمعات تسري يف طريق يرسمه
املرتجم .لقد ُولد الفيلسوف
والتأليف
ظل ً
َ
ّ
إنّ
إنّ
الضباط األحرار وجدوا أنفسهم
بل
للواقع،
ة
صور
العريب
الفيلسوف
ا.
أحرار
وا
يستمر
أن
دون
ذلك،
شابه
وما
األحرار
الضباط
ٌ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
يمتلكون فضالت قوة من ِ
احلرة» انظر :أمحد برقاوي« ،أكثر من كوجيتو »،اآلخر  ،العدد  ،)2011( 1ص .18
وحدها
هي
مركز
ذات
ّ
ّ
العريب ال يستطيع أن ّ
ّ
االجتامعية ألنّ
« 5إنّ
واالجتامعية عند العرب هي التي حتكم طبيعة
العقيدية
املركزية
يفكر خارج األطر
املفكر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يقدموا فيلسو ًفا ِّ
التفكري العق ّ
منظ ًرا عىل مستوى العامل؟ »،اآلخر ، ،العدد 1
يل» انظر :عبد األمري األعسم« ،ملاذا ال يستطيع العرب أن ّ
( ،)2011ص .44
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حتجر القوالب
الفلسفي
النقدي بالرتاث
الذاتية ،انعطاب الوصال
الفكرية
العامرة
ّ
العريب القديم واحلديثّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية)،
التارخيية
الوضعية
الفكرية املناسبة لطبيعة
اإلشكالية
وجتمد املعاين والتعابري ،العجز عن ابتكار
ّ
ّ
اللغوية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التارخيي)،
الفكر
أثر
يف
والتشكيك
ة
التقني
ة
بالفاعلي
االنبهار
،
الفكري
اهلم
عىل
اهلم
ط
ل
(تس
ة
واالقتصادي
العييشّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واجلامعية
الفردية
العربية
العريب ،انفطار الذات
والصهيونية عىل الوعي
والسياسية (تسلط مظامل االستعامر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الديني املنعتق من قرائن
النص
بسلطة
املطلق
(التسليم
ة
والديني
ات)،
هوتي
ال
ل
ات
السياسي
خضوع
ة،
التبعي
عىل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للسياسيات).
الالهوتيات
الالهوتية ،ارهتان
العبادية عىل املساءلة
الوثوقية
التارخيي ،إيثار
االنتامء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

أمر
فإذا كانت الفلسفة ختضع يف أوطان العامل
العريب هلذا القدر من اإلكراه ،أدرك ُ
ّ
املرء أنّ النهوض بالفلسفة ٌ
العربية احلديثةّ ،إما اكتنفها الغموض الثقا ّ
يف
مقدارا عظيماً من جرأة الثورة .واحلال أنّ الثورات
عسري يقتيض
ٌ
ً
ّ
وإما
القوميات
السياسية (إهبامات يقظة
وإما أفسدهتا املطامح
(التباسات النهضة
العربية)ّ ،
العربية احلديثة)ّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
وإما أهنكتها ا ّدعاءات االستئثار
املاركسية للواقع
الفكرية (معاثر املقاربات
ّقيدهتا التواءات املبايعة
العريب)ّ ،
ّ
ّ
ّ
هوية هذه الثورات،
الدينية للوعي
األصولية
الديني القاهرة (مصادرات
العريب املعارص) .وقد حيار ُ
املرء يف تعيني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إنّ
العربية املتزامنة أو
االنتفاضات
هذه
أصل
يف
الفلسفي
املسعى
افرتاض
عن
عون
يتور
ال
املتفائلني
بعض
ح ّتى
ّ
ّ
ّ
العريب الثقا ّ
ثامر
والسيايس
واالجتامعي
يف
املرء أنّ اليمني
املتعاقبة .وحني يستذكر ُ
والديني مل ُيثمر عىل اإلطالق َ
ّ
ّ
ّ
ّ
وإما أن تكبو يف
الفكرية املنعشة املغنية ،يدرك أنّ الفلسفة
الثورة
العربية ّإما أن تتجلىّ يف جرأة التغيري املجدِّ دّ ،
ّ
ّ
التارخيية الظاملة.
غفوة التكرار اخلاضع والتربير الصائن ملعتمدات املامرسة
ّ
ذاتي ٌة ٌ
بيد أنّ
حمض .فالفلسفة يف العامل
الفكرية تستلزم اإلقرار بأنّ الفلسفة
املوضوعية
ّ
العربية ما هنضت هلا ثور ٌة ّ
ّ
ّ
االجتامعي
العريب
العريب احلديث واملعارص ،ما اختربت إىل اآلن ثورهتا املنبثقة من صميم مقتضيات الوجود
ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسيات يف إدراك
الالهوتيات
الفلسفي من استدعاء
التخدر
الثقايف .وليس أقدر عىل التيقّن من هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
العريب
الفلسفي
العريب من بلوغ مواقع االستفسار
الفكري ،ومها احلقالن اللذان يمنعان اإلنسان
العريب
الواقع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أنظومات ّ
العربية هي العمق الثقا ّ
الديني
التفكر
يف الذي فيه تنغرس
فالالهوتيات
األرحب واألنسب واألغنى.
ُ
ّ
ّ
ّ
الفكرية التي تنشط يف أرجائها
اخللفية
العربية ،فهي
السياسيات
وأما
اإلسالمية منها
العريب املعارص،
واملسيحيةّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية السائدة.
السياسية
العربية املؤاتية أو املجافية لألنظمة
السياسية
النظريات
عامرات
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

َ
العربية
السياسيات
الوثوقية ،تستفرد
ين
العربية
الالهوتيات
ويف حني تؤثِر
االنسالك يف مقوالت اليقني اإليام ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العريب ،فتستغرقها وتصادرها وهتيمن عليها بإكراهها عىل اعتناق مقوالت
االجتامعي
بجميع رضوب االختبار
ّ
ّ
(((
ثم ،فإنّ
العربية تتواطأ عىل استكراه الفلسفة
والسياسيات
العربية
الالهوتيات
الوالء واملبايعة واالئتامر  .ومن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الديني ،وتناهض إماتات املبايعة
ختدرات الوثوق
واستقباحها وجمانبتها واضطهادها .ذلك أنّ الفلسفة ترفض ّ
ّ
والسياسيات عىل إحراج الفلسفة وإخراجها من دائرة
الالهوتيات
ثم ،أن تتحالف
القاهرة .وال عجب ،من ّ
ّ
ّ
يقينيات
العريب املعارص .فالفلسفة ،بام تنطوي عليه من إرباك االستفسار
الوجودي
االهتامم
ّ
ّ
ّ
اخلاليص ،ختالف ّ
الالهوتيات
العربية ختضع هليمنة
استمرت املجتمعات
السياسية .وطاملا
الديني ومس ّلامت املبايعة
التسليم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إصالحي واعد.
نقدي
فلسفي
بتصور
العريب أن يفوز
القمعية ،استحال عىل اإلنسان
والسياسيات يف ممارساهتا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
« 6يف ّ
الرتكية) ،كان
والعثامنية
واململوكية،
واأليو ّبية،
واملرابطية،
اسية،
(األموية،
اإلسالمية يف العصور املاضية
كل أنظمة احلكم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والعب ّ
ّ
ّ
يسوغه مثقّفو السلطة الذين كانوا جيتهدون يف
كان
هذا
السلطان
وسلوك
الرأي.
يف
للسلطات
املخالفني
ات
ي
حر
مصادرة
هو
السائد
املبدأ
ّّ
ّ
ّ
حضاري
إرث
ٌ
العرب
لدى
ن
يتكو
مل
وهلذا
ة.
اإلهلي
اإلرادة
عىل
خارجون
م
أ
ب
امهم
ا
و
والفكر،
الرأي
يف
له
املخالفني
رين
املفك
دماء
هدر
تهّ
نهّ
ّ
ّ
ّ
عربية معارصة؟ »،اآلخر  ،العدد  ،)2011( 1ص .36
فلسفة
«أهناك
خرضة،
حممود
انظر:
»،
احلر
الفكري
احلوار
من
ّ
ّ ّ
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ين من خضوع
العريب
متييزا صار ًما اختبار اإلنسان
يقينيات التسليم
الروحي اإليام ّ
وحني ّ
أميز ً
ّ
الدينيّ ،
أحتدث عن ّ
ّ
ّ
الدينية .و ّمما ال ّ
شك فيه أنّ
واملؤسسة
الديني
الديني والتقليد
والنص
الدينية
العريب لسلطان األنظومة
العقل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

العريب .ولذلك ينبغي أن تنهض ،يف
العربية يتشاركان بنسب خمتلفة يف حمنة العقل
واملسيحية
العريب
اإلسالم
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
واملسيحي من جتارب
اإلسالمي
العريب يف حقليه
ين
العربية،
األوطان
حترر االختبار اإليام ّ
ّ
فلسفة ّ
ّ
عربي ٌة يف الدين ّ
ّ
ّ
تعزز يف
معا ،عىل مكتنزات
الديني((( .ذلك أنّ اإلسالم
التخدر
ّ
روحية جليلة الشأن ّ
واملسيحية ينطويان ،كالمها ً
ّ
ّ
ّ
ثم،
احلب
ين الصايف التي تضع الوجود اإلنسا ّ
اإلنسان طاقات االختبار اإليام ّ
ين يف وصال ّ
اإلهلي .فيجب ،من ّ
ّ
ٌ
الديني املؤايت ملنافع
اإلهلي من قيود التفسري
احلب
أن تقوم
حترر االختبار اإليام ّ
تذوق ّ
ين يف ّ
فلسفة ّ
عربي ٌة يف الدين ّ
ّ
ّ
يتهيأ ل ّ
الروحي
ين
هوتيات
الدينية
السلطتني
العربية أن تستقيم باستقامة االختبار اإليام ّ
ّ
ال ّ
والسياسية .وبذلك ّ
ّ
ّ
ّ
واملسيحي .وال ّ
الدينية هو من
املؤسسة
شك يف أنّ البحث
اإلسالمي
قابلية اإليامن لتجاوز تعثّرات ّ
ّ
الفلسفي يف ّ
ّ
ّ
ّ
العريب.
الديني
اإلصالح
مرسى
يف
ة
رضور
األبحاث
أشد
ً
ّ
ّ
ّ
السياسية ،أفصل فص ً
قاطعا بني مقتضيات التجليّ
السيايس
االجتامعي
ال
أحتدث عن مس ّلامت املبايعة
وحني ّ
ً
ّ
ّ
ّ
العريب
السياسية يف صون منافع النظام احلاكم .فاإلنسان
الكيانية ومساومات السلطة
اإلنسانية
احلر ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
لفطرة ّ
الذاتية إ ّ
واالجتامعي والثقا ّ
ما ألِف ّ
ُ
األنظمة
يف .فأتت
الديني
ال يف نطاق االنتامء
السياسية
احلر ّية
ّ
ّ
قط التوق إىل ّ
ّ
ّ
حر ّيته ال قوام هلا وال
هتيأ لإلنسان
السياسية
العربية ّ
ّ
احلر ّية ح ّتى ّ
ّ
ّ
العريب أنّ ّ
متجد فضائل االنتامء وتق ّلل من شأن ّ
(((
ّ
ُ
السيايس .فانرصف
الوجود
يف
املعنى
جوهر
هي
اجلامعة
فغدت
.
االنتامء
ملقتضيات
خضوعها
يف
ال
معنى إ
ّ
َ
السياسية .فإذا بالعقل
احلر ّية
احلر ّية
ّ
ّ
الوجدانية الباطنة ،واكت َفوا بمقدار زهيد من ّ
الكثري من الناس إىل تط ّلب ّ
والتفرد واالبتكار((( .وملّا كان األمر عىل هذه احلال ،اقتىض للعقل
العريب يأنس إىل املبايعة وحيذر املساءلة والنقد
ّ
ّ
ٍ
العريب
احلر ّية .ويف دائرة االختبار
ين
العريب أن يأيت بفلسفة يف السياسة تعيد ربط الكيان اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
العريب بمقولة ّ
ّ
تصوراهتا ويف
األرحب ،ينبغي لفلسفة السياسة أن تنقض مسلامت األنظمة
السياسية احلاكمة التي ختالف ،يف ّ
ّ
احلر ّية.
مسالكها ،انعقاد الفطرة
ّ
اإلنسانية عىل أصل ّ
ين يف احلضارة
 7يعتقد بعض الفالسفة العرب أنّ الفلسفة منافية لروح الدين
اإلسالمي .انظر :عبد الرمحن بدوي ،الرتاث اليونا ّ
ّ
يصح هذا القول حني يعاين املرء إخفاق حماولة ابن رشد التي ينظر بعضهم
املرصية .)1946 ،وقد
اإلسالمية( ،القاهرة :مكتبة النهضة
ّ
ّ
ّ
نصار ملحاولة ابن رشد
ناصيف
تقويم
(أنظر
احلازم
ين
العقال
املوقف
يف
والتذبذب
واملساومة
التسوية
ظالل
إليها بعني الريبة ملا يكتنفها من
ّ
ّ
التوفيقية يف البحث اجلريء الذي نرشه يف كتاب :اإلشارات واملسالك (بريوت :دار الطليعة.)2011 ،
ّ
وبرغسونية .إنّ له أكثر من مئة كتاب ،ومع ذلك مل يكتب إالّ
ة
وسارتري
ة
يدغري
ه
أمشاج
من
أكثر
ته
بوجودي
ّد
ق
املع
بدوي
يكن
« 8مل
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفي ،ال لع ّلة فيه بل لغياب رشوط التفلسف نفسها .وإذا كان رشط التفلسف أن يكون
الوعي
يف
ا
أثر
دث
مل
الذي
الوجودي
الزمان
يحُ
ّ
ً
ّ
ٌ
احلر ّية وعند األحرار» .انظر :أمحد برقاوي،
حقل
يف
وينترش
بدع
ي
فالفيلسوف
ا.
رضوري
كان
كاف
غري
رشط
فهذا
ا،
حر
الفيلسوف
وإنْ
ُ
ًّ
ًّ
ّ
«أكثر من كوجيتو »،اآلخر ،العدد  ،)2011( 1ص .19
عمليات قتل
يض إىل الرتاث « :مل نشهد
 9ما من دليل مقنع خيالف ح ّتى اآلن التفسري القائل بانفطار الفكر
املر ّ
ّ
العريب عىل الركون َ
ّ
حقيقية لآلباء أبدً اّ .
الفلسفي
الوعي
ظاهرة
للدهشة
ة
مدعا
األكثر
املفارقة
وكانت
.
ين
وظل السلف جالسني عىل كرايس العرش السلطا
ً
ّ
ّ
ّ
العريب املعارص
الفكر
يف
التجديدي
اجلهد
معظم
كان
ولذلك
.19
ص
برقاوي،
انظر:
»1967
حزيران
هزيمة
الرتاثي التي ظهرت بعد
ّ
ّ
ّ
هم الرتاث عىل
منصبا عىل الرتاث ح ّتى غدت املعارصة
ّ
الفكرية منارص ًة للرتاث .وما رصد بعض العناوين سوى الدليل عىل طغيان ّ
ًّ
الفكري  :من الرتاث إىل الثورة (طيب التيزيني) ،الرتاث والثورة (غايل شكري) ،نحن والرتاث (عابد اجلابري) ،الرتاث
حركة التجديد
ّ
اإلسالمية (حسني مروة) ،وما إىل
العربية
(حممد عامرة) ،النزعات املا ّد ّية يف الفلسفة
والتجديد (حسن حنفي) ،الرتاث يف ضوء العقل ّ
ّ
ّ
العريب
الرتاث
جوهر
بني
ين
العقال
التوفيق
يف
اخلوري
بولس
اجتهادات
تكون
ذلك من دراسات مهجوسة بالعودة إىل الرتاث .وقد
ّ
ّ
ّ
وأشدها قدر ًة عىل
ابتكارا
املعارصة
ة
العربي
ة
الفلسفي
املحاوالت
أبرز
من
هي
ب)
ل
الغربية (النقد املتط
(التسامي املتط ّلب) وجوهر احلداثة
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
االجتامعي الثقا ّ
يف (بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع
ل
والتحو
العريب
العامل
اخلوري،
بولس
انظر:
.
العريب
جتاوز مأزق الرتاث يف الفكر
ّ
ّ
ّ
ّ
والنرش.)2007 ،

دراسات
تعليما وتع ّل ًما في الجامعة اللبنانيّة
العربي :الفلسفة
مصائر الفلسفة في العالم
ً
ّ
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العريب لن يستقيم هلا ٌ
حال ما مل تقرتن
ويقيني الثابت ،يف ختام هذه اإلشارات ،أنّ الفلسفة املقبلة إلينا يف العامل
ّ
سياسي ًة،
ديني ًة وفلسف ًة
والسياسيات .ومعنى ذلك أنّ الفلسفة
بالالهوتيات
ّ
العربية املعارصة ّإما أن تكون فلسف ًة ّ
ّ
ّ
ّ
وإما أن تسقط يف متاهات التجريد الرت ّ
يف .وما من أحد يمنع الفالسفة العرب ،إنْ ُوجدوا ،من أن ينهضوا بعامرة
ّ
الظن األغلب أنّ هذه الفلسفة سيعرس عليها أن تقيم الربهان عىل
فلسفية.
دينية وغري
ولكن ّ
ّ
ّ
عربية غري ّ
فلسفية ّ
ّ
التارخيية .ورأس الكالم أنّ الفلسفة ،إذ حيارصها الدين والسياسة يف األوطان
ومالءمتها
ة
النظري
تها
صوابي
ّ
ّ
ّ
(((1
ّ
تكرر خطيئة الدين والسياسة ،فتحارصمها عىل غري
أن
دون
من
احلصار
هذا
من
ت
ل
تتف
أن
هلا
ينبغي
،
ة
العربي
ّ
ّ
الفكري النبيل ،وأهل العرب خاضعون ملشيئة القدر،
التارخيي األقوم لركوب هذا املركب
هدى .فام السبيل
ّ
ّ
اإلنسانية
الضيقة ومفعول الدهر الكابح؟ قد يكون النظر يف ارتباط الفلسفة بواقع العلوم
ّ
مسيرَّ ون بداعي املنفعة ّ
العربية
واقعي فاعل لتحرير املجتمعات
بتصور
العريب املستنري أن يفوز
السبل التي تُتيح لإلنسان
ّ
ّ
والوضعية من ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
قابلياته لالستنارة
الفكري .فالواقع
من أزمة التخلف
ّ
ّ
العريب ،حني تتناوله هذه العلوم ،إنّام تنجيل مغاليقه وتتف ّتح ّ
والتحرر واالرتقاء.
ّ

اإلبستمولوجية بين الفلسفة
العالقة
ّ
واإلنسانية
الوضعية
وسائر العلوم
ّ
ّ
الوضعية والعلوم
العربية التباس العالقة التي تربطها بالعلوم
من مصاعب تعليم الفلسفة يف لبنان ويف املجتمعات
ّ
ّ
اإلنسانية .واملعلوم أنّ العلوم ،منذ زمن اإلغريق ،ال تستقيم إ ّ
ال إذا استندت إىل أفق معر ّ
يف يطلب احلقيقة يف سياق
ّ
الفكري الشامل للوجود وللكون ولإلنسان وللتاريخ .ولذلك قيل إنّ العلم يف الزمن املعارص ويف
التصور
من
ّ
ّ
نظر (ثيوريا) ،أي ٌ
خاص ًة وتار ًخيا مالز ًما
ثم ،فإنّ له حيا ًة ّ
الزمن القديم «هو يف جوهره ٌ
بحث عن احلقيقة .ومن ّ
لطبيعته»( .((1ومعنى هذا القول أنّ
العلمي عن احلقائق.
حيدد مرسى البحث
التصور
الفلسفي للحقيقة هو الذي ّ
ّ
ّ
ّ
الوضعية أن تنشط إ ّ
فلسفي يرسم هلا أفق املعنى األقىص
تصور
ولذلك ال تستطيع العلوم
ال إذا استندت إىل ّ
ّ
ّ
ٌ
مضمون من احلقائق الثابتة
مجة .فالفلسفة ليس فيها
الفلسفي دونه
التصور
للحقيقة .غري أنّ نشوء
مصاعب ّ
ُ
ّ
ّ
ين للموجودات .واملعلوم
املنفصلة عن النظر يف الواقع .والواقع صنفان ،واقع املوجودات وواقع االختبار اإلنسا ّ
فلسفيا إ ّ
املوضوعية
يتحرى عن طبيعتها املا ّد ّية
ال من بعد أن
نظرا
أنّ املوجودات ال جيوز أن ينظر فيها اإلنسانُ ً
ًّ
ّ
ّ
التحري يقتيض الوثوق باملعارف التي تكتسبها العلوم عن هذه املوجودات.
ثم ،فإنّ مثل هذا
املحضة .ومن ّ
ّ

ٌ
العلمية تستند يف ّ
كل زمن من
املوضوعي يف العلوم .ذلك أنّ املعرفة
صعوبة أخرى تنشأ من انعدام احلياد
وثمة
ّ
ّ
ّ
التقني
ي
التحر
إمكانات
وتنا
السابقة
املعارف
تراكم
من
ن
تتكو
التي
ة
لي
القب
ات
الفرضي
من
مجلة
إىل
األزمنة
صرُ
ّ
ْ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
التوسط
وفرضياته ونامذجه ومبادئه وأوائله وأصوله .وهذه كلها تنزل منزلة
مقدماته
فلكل زمن
الراهنة.
تارخيي ّ
ّ
ّ
ّ
املوضوعي .ويف هذا املوضع بعينه جيوز احلديث عن تواطؤ
العلمي
الفلسفي واملرسى
الفكري
بني املرسى
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي الذي حيكم املعرفة يف زمن من األزمنة
قاهر بني الفلسفة والعلوم .ويتجلىّ هذا التواطؤ يف نشوء املنهج
ّ
العلمي السائد يف مرحلة ما هو مجلة املبادئ واملفاهيم
وجمتمع من املجتمعات وثقافة من الثقافات « :النسق
ّ
« 10هاهنا يصبح السؤال اًّ
معا يف
سيد قطب وعبد الرازق ً
سيد قطب واهنزم عيل عبد الرازق يف معركة الوعي؟ واهنزم ّ
مهم  :ملاذا انترص ّ
السياسية؟» انظر :برقاوي ،ص .17
معركة السلطة
ّ
11 A. Koyré, Études d’histoire de la pensée scientifique (Paris: Gallimard, 1973), p. 397.
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عقليا مقبو ً
واملقوالت امل ّتسقة التي ّ
ال .وعندما
تشكل اإلطار العام الحتواء ظواهر الطبيعة وتفسريها
ً
تفسريا ًّ
ً
شائخا أو ٌ
بعض من جوانبه
يعجز هذا النسق عن احتواء ظواهر جديدة ،أي ال يفسرّ ها ،يصبح هذا النسق
شائخة .ويكون العلم يف أزمة تفرض نفسها عىل العقل إلبداع ّ
حل هلا ،وهو ما يعني وجوب البحث عن
شبيهه يف
نسق جديد حيتوي الظواهر اجلديدة أو تعديل هذا النسق )...( .هذا الذي حيدث يف العلم حيدث ُ
احلياتية ومل
الفلسفي القديم أو جيب تعديله .والعرب ،وقد تزايدت مشاكلهم
النسق
ُ
إبداع الفلسفة ،أي يتغيرّ
ّ
ّ
يقدموا نسقًا جديدً ا الحتواء
عملية الرتاكم
ُيسهموا يف
يقدموا فلسفة حديثة أو معارصة ،فلم ّ
املتجددة ،أي مل ّ
ّ
ّ
الفلسفي
التصور
الفلسفي األشمل للوجود .وبام أنّ هذا
التصور
مشاكلهم»( .((1ذلك هو النسق الذي ينبثق من
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلبستمولوجي
الوضعية يف استنطاق املوجودات عن حقائقها ،فإنّ الربط
األشمل يستند إىل خالصات العلوم
ّ
ّ
الفطن بني الفلسفة والعلوم هو الذي ُيتيح للفلسفة أن تُسهم إسها ًما فاع ً
ين األرحب
ال يف صياغة املعنى اإلنسا ّ
وغني عن البيان أنّ اإلبستمولوجيا ّ
تدل
اإلنسانية الفاضلة.
اإلنسانية األسلم وتدبري املدينة
الشخصية
وتكوين
ّ
ّ
ّ
ٌّ
التحري عن النظام املعر ّ
واإلنسانية.
الوضعية
جمموع العلوم
يف األعمق الذي به ينتظم
عملية
يف هذا السياق عىل
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ترتصد طبيعة املنطق املعر ّ
العريب وأن تتبينّ قيمة هذا املنطق يف
يف الناظم للعقل
فاملقاربة
اإلبستمولوجية تروم أن ّ
ّ
ّ
العربية.
اإلنسانية املطلوبة يف املجتمعات
العربية وتربير مالءمتها للحال
قابليته لضامن قيمة املعارف
ّ
ّ
ّ
ّ
الوضعية ّ
و ّمما ال ّ
متكن الفلسفة من االتّصال
اإلبستمولوجي بني الفلسفة والعلوم
شك فيه أنّ استقامة الربط
ّ
ّ
تنوع
اإلنسانية .ذلك أنّ العلوم
املثمر بالعلوم
تتحرى عن حقائق اإلنسان يف ّ
ّ
ّ
اإلنسانية ،يف خمتلف ميادينها ،حني ّ
األساسية ّ
النظري التأصي ّ
يل .فإذا كانت مكتسبات
لتفكرها
تزود الفلسفة املا ّد َة
النفسية
أبعادها
ّ
واالجتامعية ،إنّام ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي
رضورات اإلدراك
العلمي الذي تفرضه
االنتظام يف سياق النسق
الوضعية تضمن للفلسفة
العلوم
ُ
َ
ّ
ّ
ّ
هتيئ للفلسفة َ
التارخيية
بلوغ حقل من املعاينات
املوضوعي حلقيقة املوجودات ،فإنّ مكتسبات العلوم
ّ
اإلنسانية ّ
ّ
ّ
واعيا عاقالً.
ً
التي تصف واقع اإلنسان حني يتفاعل هو والزمن واملوجودات واآلخرين تفاعال
ًّ
وجوديا ً

اإلنسانية ،فقدت صلتها بالواقع
ويعلم اجلميع أنّ الفلسفة ،إذا انقطعت عن املعاينات الناشطة يف العلوم
ّ
هو ّية اإلنسان وأن
سليب الفحوى
جمر ًدا
ين وانقلبت
اإلنسا ّ
َ
ً
َ
عديم الفائدة .ذلك أنهّ ا ال تستطيع أن تعينّ ّ
تنظريا ّ
اإلنسانية إنْ هي أمهلت خالصات علوم النفس واالجتامع
املعية
ّ
تستخرج معنى الوجود وأن تضبط أصول ّ
ين أقسا ًما ش ّتى من
واللغة والتاريخ واالقتصاد والسياسة .ومع أنّ هذه العلوم تقتطع يف الوجود اإلنسا ّ
البحثية املنوطة هبا ،فإنّ الفلسفة ،إذا أرادت أن تصون
املسؤولية
نظرا مستندً ا إىل طبيعة
االختبارات تنظر فيها ً
ّ
ّ
لنفسها حق ً
الفكرية ،ال جيوز هلا ال أن تنوب مناب هذه العلوم منفرد ًة أو جمتمع ًة ،وال أن
املسؤولية
خاصا من
ال ًّ
ّ
ّ
املعرفية
تدعي االستعالء عىل هذه العلوم أو العصمة
مقدماهتا
القب ّلية ،وال أن ّ
تفرض عىل هذه العلوم ّ
ّ
ّ
النظرية ْ
الوجوديةّ .
ين
جل عنايتها أن ترعى ائتالف العلوم
الفكرية
أو املوعظة
اإلنسانية يف عزمها عىل فهم الواقع اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
يف خمتلف أبعاده وجت ّلياته ومتط ّلباته .ومعنى هذه الرعاية أن تصون وحدة املسعى يف هذه األبحاث ،وأن توفّق
التصور األشمل الذي منه ينبثق املعنى األقىص للوجود
بني خالصاهتا ،وأن ترتفع هبذه اخلالصات إىل مقام
ّ
برمته.
اإلنسا ّ
ين ّ
وإذا ما أراد املرء أن يسوق مثا ً
خصوصية ّ
الفلسفي املستند إىل النسق املعر ّ
يف الذي تفرضه مكتسبات
التفكر
ال عىل
ّ
ّ
بد له من أن يتبصرّ يف
العلوم
الوجودية التي تفوز هبا
املعرفية
الوضعية وإىل الفتوحات
العلوم
اإلنسانية ،كان ال ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
 12خرضة ،ص .30
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نسبية األشياء والكلامت يف ّ
وجدليات .ويف ظ ّني
كل ما يكتنف الوجود والعامل والكون من توتّرات وتنازعات
ّ
ّ
أنّ
أمر آخر .وال
التاريخ
يف
الوجود
ووعي
،
أمر
ذاته
يف
فالوجود
عليه.
اإلطباق
عىل
باإلنسان
طاقة
ال
الوجود
ٌ
ٌ
التارخيي.
سبيل لإلنسان إىل االنعتاق من الوعي
ّ
أمورا ثالثة  :األشياء
ومن رضورات الربط
يميز الفيلسوف ً
اإلبستمولوجي املعارص بني الفلسفة والعلوم أن ّ
ّ
املتنوعة لتجليّ األشياء يف معرتك احلياة ،والكلامت التي يستخدمها
يف جوهر كينونتها ،واالختبارات
اإلنسانية ّ
ّ
الناس لوصف هذه االختبارات .واليقني يف هذا ك ّله أنّ هناك فاص ً
ال عظيماً بني هذه الدوائر الثالث؛ فاألشياء
هي غري االختبارات ،واألشياء واالختبارات هي غري الكلامت .واحلال أنّ الناس يظ ّنون بخطاباهتم أنهّ م
يقبضون عىل األشياء من خالل اختباراهتم هلا .ويف هذا عني الضالل.

وبنسبية كلامهتم يف وصف
بنسبية اختباراهتم لألشياء
حتث الناس عىل أن يعتصموا
بد للفلسفة من أن ّ
لذلك ،ال ّ
ّ
ّ
خصوصا عن اال ّدعاء الثقيل أنّ كلامهتم واختباراهتم هي الصورة األمينة املثىل
هذه االختبارات ،وأن يك ّفوا
ً
تنوعت أدياهنم ومذاهبهم ،إىل التقابل والتعارف والتصايف
لألشياء .وحده هذا التمييز يدفع بالناس ،مهام ّ
البرشية يف مطالع
اإلنسانية اخلمسة الراقية التي تليق بحضارة
والتعاون والتقابس .وهذه هي األفعال
ّ
ّ
متنو ُع الظهور( ،((1وأنّ احلقيقة يف صميم
األلف الثالث .وعامد هذه الفلسفة أنّ الوجود يف صلب كينونته ّ
الغريية استضافة
عالئقي يستضيف
ين يف عمق معناه
التارخيية
حركتها
متشع ُبة التج ّليات ،وأنّ االنتامء اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
ٌّ
احلر.
التبادل ّ

خاليص تستخرجه من
بد للفلسفة من قول
ويف زمن التقابل العسري بني األنظومات
الثقافية املختلفة ،ال ّ
ّ
ّ
الفلسفي ،يستطيع الناس أن
اإلنسانية .وبمقتىض هذا القول
الوضعية وخالصات العلوم
مكتسبات العلوم
ّ
ّ
ّ
الفلسفية ال يعني
بالنسبية
تصورات اآلخرين .فالقول
حييوا يف أمانة رصحية
لتصوراهتم ويف انفتاح صادق عىل ّ
ّ
ّ
ّ
كل انتامء ثقا ّ
يت ،بل يعني االعرتاف بانتساب ّ
يف
يت واالنتامء الذا ّ
يت واالعتقاد الذا ّ
اإلعراض عن اإليامن الذا ّ
املتشعبة املسالك .وباالستناد إىل هذا
املتنوع الظهور وجت ّليات احلقيقة
ديني أو
ّ
اجتامعي إىل ميدان الوجود ّ
ّ
أو ّ
ين بني األديان.
األساس
الفلسفي ،يمكن الفلسفة أن تسهم إسها ًما عظيماً يف إنجاح التالقي الكو ّ
ّ

تنوع تسمياته .هناك دائر ٌة أوىل
و ّمما حيمله هذا اإلسهام رضور ُة التمييز بني ثالث دوائر يف االنتامء
الديني عىل ّ
ّ
العاملية يف استخراج
مشرتكة بني مجيع الناس ،أال وهي دائرة االعرتاف بحقوق اإلنسان التي نجحت الرشعة
ّ
اإلنسانية .وما من سبيل إىل تسامل احلضارات واملجتمعات إ ّ
ال
اجلوهرية يف إثر قرون من املعاناة
خالصتها
ّ
ّ
ٌ
للقيم
بالتوافق عىل أحق ّّية هذه الرشعة .وهناك دائر ٌة ثانية
مشرتكة بني أهل األديان ،أال وهي دائرة الوالء َ
املحبة والرمحة والغفران والتضحية واإلخالء
اخلاصة باالختبار
الروحية
ّ
الديني ،ومنها عىل سبيل املثالَ ،قيم ّ
ّ
ّ
ُ
العاملية،
الرشعة
تناقض
ال
م
قي
ها
ن
ولك
هبا.
تنادي
أن
ة
العاملي
اإلنسان
حقوق
رشعة
متلك
ال
م
قي
وهي
يت،
الذا ّ
ّ
ٌَ
ٌَ
ّ
ّ
أخريا دائر ٌة ٌ
ختتص هبا ُّ
كل ديانة عىل
ثالثة
األخالقية الرفيعة .وهناك
الروحية
باإلنسانية إىل مستوى
بل ترتقي
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
الصوفية التي تنفرد هبا ُّ
دينية وتعتربها
الغيبية
املاورائية
الالهوتية
التذوقات
عنيت هبا دائرة
حدة،
ُ
ّ
كل أنظومة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الالهوتية من غري أن تُنزهلا منزلة
التذوقات
الدينية .ودعوة الفلسفة لألديان أن تعتصم هبذه
يف أساس العامرة
ّ
ّ
ّ
ين ،ومن غري أن تفرضها عىل اآلخرين ،ومن غري أن تعزهلا عن سياقات
املطلق املهيمن عىل آفاق الوعي اإلنسا ّ
التارخيي:
التنوع ح ّتى يف أبسط جت ّليات الوجود
العربية عىل التامثل
الذهنية
 13يعاين املرء بتحسرّ عظيم انفطار
ّ
والتوحد وانعدام اختبار ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتكرر باستمرار هي امتداد الصحراء عىل نمط واحد
واحدة
صورة
ال
إ
جيد
وال
ع،
التنو
رؤية
عنده
تنعدم
العريب يف صحرائه
توجه
«فأينام ّ
ّ
ّ
ّ
التنوع يف مجيع مظاهره ،بل تسرتهبه وتستكرهه.
العرب
متتدح
ال
ولذلك
.23
ص
خرضة،
انظر:
اجلهات»
يف مجيع
ّ
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نشوئها الثقا ّ
والتارخيي .فإذا اعتمدت احلضارات عىل وجه العموم ،واألديان عىل وجه اخلصوص ،مثل هذا
يف
ّ
ومر ًة حني
رسون باختبارهم اإليام ّ
مر ًة حني ُي ّ
التمييزّ ،
ين املنعش لكياهنمّ ،
مرتنيّ ،
هتيأ للناس أن هينأوا بحياهتم ّ
ين املختلف .والرشط الوحيد يف هذا
يفرحون بإقباهلم إىل اآلخرين يستكشفوهنم عن مكتنزات اختبارهم اإليام ّ
لتطور
العاملية حلقوق اإلنسان ،مع ما تستتليه من تأويالت
إقرار اجلميع بأحق ّّية الرشعة
ك ّله
ُ
تارخيية مصاحبة ّ
ّ
ّ
املتفورة.
دية
ين يف سياق ّ
الوعي اإلنسا ّ
التعد ّ
الكونية ّ
ّ

مؤه ٌلة لصوغ مثل هذه املسامهة ّ
اإلنسانية تستطيع
الوضعية وال سائر العلوم
الفذة .فال العلوم
وحدها الفلسفة ّ
ّ
ّ
علم
أو جيوز هلا أن تنهض بمثل هذه
املسؤولية .ولذلك كان للفلسفة أن حتتفظ بمقام فريد ال ينازعها عليه ٌ
ّ
اخلاليص ال يمكن صياغته إ ّ
ال باالستناد إىل ما أفرجت عنه العلوم
الفلسفي
من العلوم األخرى .هذا القول
ّ
ّ
املعرفية إىل الوجود .غري أنّ االكتفاء بام أفضت إليه هذه العلوم ال
بتنوع اإلقباالت
اإلنسانية من اعرتاف رصيح ّ
ّ
ّ
الفلسفي الرحب
بد من صون النظر
ُيتيح لإلنسان أن يفوز بمثل هذه اخلالصة الشاملة الرفيعة .ولذلك كان ال ّ
ّ
اإلنسانية يف جتربة االنحصار واالقتطاع واالجتزاء.
ح ّتى ال تسقط املعارف
ّ
ّ
التفكر
اإلبستمولوجية ،وجب عليه أن حي ّلل طبيعة
العربية
خصوصية الفلسفة
وإذا ما أراد املرء أن يستنطق
ّ
ّ
ّ
ّ
التفكر بام نشأت عليه أحوال العرب يف األزمنة الغابرة
العريب منذ نشأته ح ّتى اليوم ،وأن يربط هذا
الفلسفي
ّ
ّ
أنّ
التوسع يف هذا التحليل ،فإنّ بعض
مقام
ليس
هنا
املقام
ومع
احلارض.
الزمن
يف
األحوال
هذه
إليه
آلت
وبام
ّ
ّ
العريب.
الفلسفي
التفكر
عملية
اإلبستمولوجي الذي حيكم
اإلشارات قد تكون مفيد ًة إلدراك حقيقة النسق
ّ
ّ
ّ
ّ
توفيقيا.
فكرا
التربيرية أنّ الفكر
ومن هذه املقاربات
ّ
ّ
العريب نشأ عىل مقولة التوفيق .ولذلك كان يف أصله ً
ًّ
العريب يف الصحراء للتنازع بني
ناجم من اختبار اإلنسان
العريب عىل مقولة التوفيق
واملعلوم أنّ انفطار الفكر
ّ
ّ
ٌ
يت.
النفسية
الشعور بالعزلة والرغبة يف الغزو( .((1فاالختباران املتعارضان و ّلدا يف
العربية الرغبة يف التصالح الذا ّ
ّ
ّ
سعي إىل بناء نمط ّ
األنرتوبولوجي.
العريب عىل طبيعة االختبار
التفكر
ّ
ويف هذا التحليل ٌ
ّ

الالهوتية
العريب هبيمنة الرؤية
اإلبستمولوجية باالستناد إىل اصطباغ االختبار
اخلصوصية
يربر
ّ
ثمة سبيل آخر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العريب العميق الذي ّ
حتكم يف إنتاج رؤيتنا للعامل واألشياء ّ
«إنّ
ظل
املعرفة
نظام
وللتاريخ:
وللكون
ولإلنسان
هلل
ّ
(((1
ّ
النص للحقيقة»  .ال شك يف أنّ هذا
جيدً ا يف سيادة
خاضعا ّ
ً
املرجعية والتعايل يّ ّ
ّ
ملحددات يمكن تبينّ مالحمها ّ
التحري عن أسباب هذه اهليمنة املتعالية .فإذا كان الفكر
التربير ينطوي عىل الكثري من اإلصابة ،لك ّنه ُيعوزه
ّ
واالقتصادية.
والسياسية
واالجتامعية
البيئية
مفطورا عىل
فكرا
ً
ّ
ّ
العريب ً
ّ
ّ
الغيبيات ،فإنّ ملثل هذا االنفطار أسبابه ّ
ّ
التربيري عينه يصيب التفسري الذي يص ّنف أنامط ّ
العريب فيحرصها يف مواضع ثالثة .وبحسب
التفكر
والعوز
ّ
ّ
ين ،والنظام املعر ّ
العريب ثالثة أنظمة من املعرفة ،أال وهي النظام املعر ّ
يف
هذا التفسري ،يقوم يف العقل
يف البيا ّ
ّ
ين ،والنظام املعر ّ
ٌ
معرفي ٌة متعارضة تصارعت عىل تعاقب العصور وانتهى هبا
أنظمة
ين .وهي
يف الربها ّ
العرفا ّ
ّ
(((1
الالهوتية.
والوثوقية
املاورائية
والغيبية
احلدسية
الرصاع إىل انتصار العرفان  ،أي إىل تغليب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ثم ،ال يمكن
شعب تعود أصوله إىل الصحراء وإىل األنامط
« 14العرب عىل العموم
ٌ
احلياتية التي تفرضها الصحراء عىل قاطنيها .ومن ّ
ّ
شعبا
العرب
كون
حقيقة
احلقيقة،
هذه
اعتبارنا
يف
نضع
أن
غري
من
واجلديدة،
القديمة
يات
التحد
عىل
ردودها
وال
العربية،
الشخصية
فهم
ّ
ً
ّ
ّ
املؤكّ
البدوية نتائجه عىل طرائق التفكري وأساليب احلياة يف الوقت نفسه» انظر :يوسف سالمة،
احلياة
لنمط
أن
د
ومن
األصل.
يف
البدو
من
ّ
اإلسالمية؟ »،اآلخر ،العدد  ،)2011( 1ص .60
ة
العربي
الثقافة
يف
جذري
فلسفي
سؤال
ة
ثم
«هل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية السائدة »،اآلخر ،العدد  ،)2011( 1ص .105
الثقافة
مآزق
من
شذرات
البجعة؟
نشيد
ينتهي
«متى
دلباين،
أمحد
15
ٌ
ّ
اجلابري ،ص .60-59
16
ّ
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ّ
العريب م ّت ٌ
العريب األرحب.
األنرتوبولوجي
صلة بطبيعة االختبار
التفكر
ويف مجيع األحوال ،يبدو أنّ مشكلة
ّ
ّ
ّ
ضم ٌة من االعتبارات التي تفرض عىل ّ
تارخيية
بخلفية
اإلنسانية
املفكر أن يربط نظام املعارف
ويف هذا االختبار ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النظري يف
احلقيقية للتفكري
ري« :املشكلة
اللغوي ومن النسق
خاص من التعبري
أفضت إىل اعتامد نمط
ّ
التفك ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفي مل يمتلك القدرة أو اجلرأة أو اإلمكان عىل أن يواجه
النظري أو
العربية هي أنّ هذا التفكري
الثقافة
ّ
ّ
ّ
ثم بتطوير هذه املواجهة وينفتح هبا عىل
خصوصيته
الوجود انطال ًقا من
ّ
احلضارية وحدها ،وعىل أن يقوم من ّ
ّ
(((1
العريب إىل
الفكري
كيفيات اإلقبال
هوية أصيلة»  .فاملشكلة
اآلخرين حم ّققًا
ّ
ً
ّ
حضورا ذا ّ
األساسية تكمن يف ّ
ّ
العربية .ومن الواضح أنّ الفلسفة هي العلم الوحيد القادر عىل النظر الناقد
ين يف املجتمعات
الواقع اإلنسا ّ
ّ
يف واقع النظام املعر ّ
اإلنسانية
العريب ،ويف طبيعة املقاربات التي هبا تتناول العلوم
العريب ،ويف واقع اإلنسان
يف
ّ
ّ
ّ
األول والواقع الثاين وارتباطهام املتعثّر.
الواقع ّ

العريب ال يستقيم إ ّ
ّ
لذلك ،ينبغي التذكري بأنّ
ال إذا
للتفكر
اإلبستمولوجية الناظمة
اخللفية
الفكري عن
التحري
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
رعته الفلسفة رعاي ًة شامل ًة .ذلك أنّ الفلسفة ٌ
ين بحسب
ين واإلنسا ّ
دائم عن املعنى األشمل للوجود الكو ّ
بحث ٌ
مقتضيات ّ
التفكر العق ّ
ّ
ين ك ّلها .والفلسفة حتمل إىل اإلنسان
يل
املستقل ويف استنهاض شامل لطاقات الوعي اإلنسا ّ
التجدد واالنسالك يف السياق
ين ويستتيل من تلقاء نفسه
ّ
السؤال األصعب الذي يصيب عمق الكيان اإلنسا ّ
الناس يف ّ
كل زمن من األزمنة.
التارخيي املتغيرّ  .فالفلسفة تدنو من احلياة لتستنطقها عن رسائلها التي تستكتبها
َ
ّ
وال تني الفلسفة تعارك احلياة وتعاركها احلياة .ولذلك كان من ألزم رشوط الفلسفة التبصرّ يف نداءات الوجود
واجلامعية .ولذلك ً
أيضا كانت الفلسفة ،عىل وجه املفارقة ،أرقى
الفردية
اإلنسانية
املنبثقة من صلب املعاناة
ّ
ّ
ّ
اليومية التي يندر أن يمتهنها اإلنسان يف زمن العوملة .ومن مغريات الفلسفة املربكة أنهّ ا
العلوم وأعرس الصناعات
ّ
ّ
َ
اإلنسان ف ُتعتقه من املوروثات املجافية
َستحل
حيرر اإلنسان حترير التح ّلل والبناء .فالفلسفة ت
العلم الوحيد الذي ّ
كيانيا جديدً ا يراعي مقتضيات االنسالك يف معرتك احلياة.
للواقع
ّ
املستجد .والفلسفة تبني اإلنسان ف ُتنشئ له بنيانًا ًّ

العريب عىل وجه العموم ،ويف سياق التعليم
االجتامعي
وحني يتبصرّ املرء يف واقع الفلسفة يف نطاق االختبار
ّ
ّ
األول
ين عىل وجه اخلصوص ،فإنّ األمانة
اجلامعي اللبنا ّ
املوضوعية تقتيض أن يحُ َمل السؤال عىل وجهني .الوجه ّ
ّ
ّ
ّ
العريبّ .أما الوجه الثاين ،فيتطلب النظر يف طبيعة
يقتيض النظر يف واقع الوظيفة التي تضطلع هبا الفلسفة يف العامل
ّ
الوظيفة التي ينبغي للفلسفة أن تضطلع هبا يف العامل
العريب
العريب( .((1غري أنّ احلديث عن عالقة الفلسفة بالعامل
ّ
ّ
تقنيا ،متألمّ ٌ
ال يستقيم إ ّ
وجوديا ،متعث ٌّر متش ّن ٌج
مكبوت
العريب .فالعامل
ال بمعاينة واقع العامل
العريب ّ
ٌ
متأخ ٌر ّ
ًّ
ّ
ّ
متوع ٌك ًّ
السلبية التي يعاينها املرء مرتسم ًة عىل
روحيا .هذه هي السامت
ملتبس
متذبذب
دينيا،
مضطرب
عقليا،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ًّ
حمموم ًّ
ًّ
ّ
تحُ
النفس إطالل ُته عىل آفاق القرن احلادي والعرشين.
حميا هذا العامل الذي زن
َ
ّ
العريب ما ّ
واحلقيقة أنّ
الفكرية التي
انفكت أسرية األنظومة
تتخبط فيها جمتمعات العامل
الوضعية
ّ
ّ
الثقافية التي ّ
ّ
ّ
ٌ
اإلنسانية الناشطة
املعرفية ألوضاع االختبارات
أنظومة َبطلت مالءم ُتها
كانت سائدة يف القرون الوسطى .وهي
ّ
ّ
يف الزمن احلارض ،ألنّ أصوهلا ومنطقها ومبادئها ومفاهيمها ومقوالهتا ومناهجها شاخت وك ّفت عن أن تعبرّ
ين .ويف يقيني أنّ باب االجتهاد العق ّ
يل قد ُأغلق حني آثر العرب منارصة
عن
املستجدات الطارئة عىل الوعي اإلنسا ّ
ّ
الغزايل والتخليّ عن ابن رشد .بيد أنّ األزمة العقلية ِ
العريب تستوجب االستفسار
اخلطرة التي تعصف بالعامل
ّ
ّ

اإلسالمية »،اآلخر ،العدد  ،)2011( 1ص .75
العربية
الفلسفي يف الثقافة
النظرية للتفكري
األسس
حممد إسرب« ،نقد ُ
ّ
 17عىل ّ
ّ
ّ
ّ
عملية الفكر يف ذاهتا .انظر :مطاع صفدي ،ماذا يعني أن ّ
ّ
نفكر اليوم؟ فلسفة
استنطاق
عىل
املعارصين
العرب
رين
املفك
أسئلة
 18تتضافر
ّ
القومي.)2002 ،
اإلنامء
مركز
(بريوت:
ة
احلضاري
ة
االسرتاتيجي
نقد
ة
السياسي
احلداثة
ّ
ّ
ّ
ّ
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ِ
والسيايس واملعر ّ
املستجدات .فإذا أكره ُ
العربية عىل القول
املجتمعات
يف
الديني
أهل السلطان
عن حقيقة هذه
ّ
ّ
ّ
ّ
الوسيطية الشائخة
الفكرية
والتيارات ،كانت األنظومة
إنّ اختبارات اإلنسان
تتبدل ّ
العريب ال ّ
ّ
ّ
ّ
بتبدل األهواء ّ
الفلسفي األخطر :هل تغيرّ َ اإلنسانُ
العريب تغيرّ ً ا
العريب السؤال
العريب .وهنا يواجه الفكر
هي األنسب للوعي
ّ
ّ
ّ
ّ
العريب خيضع للمقوالت التي
الفكرية؟ واملعلوم أنّ تعيني واقع اإلنسان
يربر تغيري األنظومة
كيانيا
ًّ
ّ
ّ
وجوديا ّ
ًّ
ٌ
منتظمة يف سياق
ولكن املقوالت
التارخيية الراهنة.
العربية
اإلنسانية
العريب يف وصفه للكينونة
يستخدمها الفكر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور يف فهم هذه الكينونة ،كان لزا ًما عليه
املرء عىل افرتاض يشء من
األنظومة
املعرفية األرحب .فإذا اجرتأ ُ
ّ
ّ
جير عىل ّ
املفكر املنعتق رض َبني من املخاطر.
أن ينعتق من هيمنة هذه املقوالت .غري أنّ االنعتاق من هذه السطوة ّ
غيبية
العربية السائدة ،وهي أنظومة
الفكرية
يتصدى ملس ّلامت األنظومة
األول يصيبه حني
ّ
الرضب ّ
ّ
وسيطية ّ
ّ
ّ
دينية متس ّلطة .والرضب الثاين يعانيه حني يدرك أنّ الكلامت اجلديدة التي يستخدمها ال تستطيع خماطبة العقول
ّ
لقابليات من اإلدراك فرضتها عليها هذه األنظومة .فإذا به خياطب نفسه خماطب ًة يائس ًة.
اخلاضعة
ة
العربي
ّ
ّ
العريب أن يثق بقدرة الفكر عىل تغيري النفوس
العريب ،ينبغي للفيلسوف
الفلسفي
وبالرغم من هذا اإلحباط
ّ
ّ
ّ
مثل هذا التغيري إ ّ
خفرا حام ً
ال لوعود اإلصالح .وال يتأتّى له ُ
النقدية
ال إذا استعاد لنفسه الوظيفة
والبنى
ً
ّ
تغيريا ً
الفلسفي يف
ثم ،ينبغي للنشاط
الشاملة التي تنعقد عليها الفلسفة وتنفرد هبا من دون سائر العلوم .ومن ّ
ّ
التغيريية التي ينبغي أن تضطلع
التعليمية ،أن يتناول طبيعة هذه الوظيفة
والسيام يف متط ّلباته
العربية،
املجتمعات
ّ
ّ
ّ
ّ
ولكن الفلسفة
يشجع عىل التفاؤل.
العريب .واحلقيقة أنّ واقع الفلسفة يف العامل
هبا الفلسفة يف العامل
ّ
العريب ال ّ
ّ
ّ
ت ّ
الفلسفي الذي يعقده الفالسفة العرب،
بد من النظر إىل الرجاء
َفك ٌر ال يملك
الواقع أن يقبض عليه .ولذلك ال ّ
ُ
ّ
التحرر.
العربية وانسالكها يف مرسى
حتول الذات
وهم ندر ٌة نادرةٌ ،عىل ّ
ّ
ّ

العربية من ذاهتا.
العريب ،فهي رسالة حترير الذات
فإذا كان للفلسفة اليوم من رسالة استنهاض تالئم واقع العامل
ّ
ّ
والوجودية .فالفلسفة تنفرد وحدها من بني مجيع العلوم يف القدرة عىل
املعرفية
وهذه ،لعمري ،من أعرس املهماّ ت
ّ
ّ
ورب معرتض
املعرفية التي احتشدت يف الوعي
تفكيك الرتاكامت
العريب وأغلقت عليه منافذ مصاحبة العرصّ .
ّ
ّ
الفلسفي؛ فالفلسفة
الثقافية عن املسعى
العربية
مرب ًرا حت ّف َظه بغربة الذات
يعرتض عىل طبيعة هذه الرسالةّ ،
ّ
ّ
ّ
صميمية
مردود ألنْ ما من
ولكن هذا القول
بعضهم.
يدعي ُ
ليست من صميم الكينونة
حد ما ّ
العربية ،عىل ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
صح ٌ
قول آخر يعترب أنّ اإلسالم
كينونية قائمة يف ذاهتا بمعزل عن عوامل التأ ّثر
صح هذا القولّ ،
التارخيي .فإذا ّ
ّ
ّ
ٌ
أيضا يعترب أنّ
وصح قول آخر ً
املسيحية
العربية ،إذ إنّ العروبة قامت قبل اإلسالم.
ليس من صميم الكينونة
ّ
ّ
ّ
التارخيي
عقيم جيايف أصول االنخراط يف املرسى
ليست من صميم الكينونة
العربية .ويف ظ ّني أنّ مثل هذا املنطق ٌ
ّ
ّ
والتطور .وحدها الفلسفة ،عىل ما
والتبدل
البرشي ،وهو مرسى التأ ّثر والتأثري ،والتفاعل والتقابس،
للوجود
ّ
ّ
ّ
العريب والتو ّثب به نحو آفاق التجديد
العربية ،قادر ٌة عىل استنهاض العامل
ختتزنه من طاقات التحرير للذات
ّ
ّ
(((1
العريب
العريب ح ّتى خيلع عنه لباس االستعباد  .فاإلنسان
واإلبداع .بيد أنّ ذلك يقتيض جرأ ًة نادر ًة يف اإلنسان
ّ
ّ
لشدة ما أ ّمل به من نوائب الدهر .ولكأنيّ به خيال نفسه اليوم
عبدٌ لغريه.
والغريية التي تستعبده جعلته يستعذهبا ّ
ّ
العريب والفكر
الديني
األمرين .ومن أدهى املصائب التي تنتابه أنّ الفكر
صيغ الوجود ،يف حني أنّه يعاين
ّ
يف أهبى َ
َّ
ّ
مقوالت االنصياع هلام ،أي
العريب تواطآ عليه فأومهاه أنّ اكتامل كيانه وسعادة وجوده تضمنهام له
السيايس
ُ
ّ
ّ
العريب منذ أقدم العصورّ .أما الفلسفة ،بام هي نقدٌ ب ّن ٌاء
املجتمع
عليها
سار
التي
ة
واالجتامعي
ة
الثقافي
لألنظومة
ّ
ّ
ّ
عربية».
الفلسفي
كثري من الفالسفة العرب املعارصين إىل القول بانعدام البناء
العريب الذا ّ
 19يميل ٌ
ّ
يت« :ال أعتقد أنّه لدينا اليوم فلسفة ّ
ّ
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ملسلك اإلنسان يف التاريخ ،فإنهّ ا متنحه الفرصة والقدرة عىل النظر إىل ذاته وإىل اآلخرين نظر ًة جديدةً .وهذا ما
العريب يف الزمن احلارض.
حيتاج إليه العامل
ّ

نقدي ًة
ورأس الكالم يف هذا الباب أنّ الفلسفة هي وحدها من بني سائر العلوم قادر ٌة عىل مقاربة اإلنسان مقارب ًة ّ
الوضعية
املعرفية التي هبا تنتظم العلوم
اخللفية
ب ّناء ًة شامل ًة ،وأنّ هذه املقاربة هي وحدها قادر ٌة عىل استجالء
ّ
ّ
ّ
النقدية
اإلبستمولوجية ينبغي أن ختضع عىل الدوام للمراجعة
اخللفية
اإلنسانية ،وأنّ هذه
وسائر العلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
التارخيية
العربية
واألنرتوبولوجية التي تضطلع هبا الكينونة
العلمية
التقويمية باالستناد إىل معطيات االختبارات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صحة الربط بني الواقع (املستند األخري
الفردية
تطور هذه االختبارات يستتيل التحقّق الدائم من ّ
ّ
واجلامعية ،وأنّ ّ
ّ
اللغوي األنسب عن هذه االختبارات).
(التعبري
واخلطاب
الواقع)
إىل
الوحيد
(السبيل
واالختبار
للفكر)
ّ
ٌ
الثقافية
اخلصوصية
الثالثية التي تقوم عليها
بالتحري الرصني عن هذه العالقة
خليقة
وحدها الفلسفة
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية إ ّ
الفلسفي
التحري
ال باالستناد إىل
الثقافية
اخلصوصية
اإلنسانية .وما من سبيل إىل النظر يف
للمجتمعات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشخصية
العربية أن تُفرد لتعليم الفلسفة املقام األرفع يف بناء
الرصني .ولذلك كان من واجب اجلامعات
ّ
ّ
احلضارية وأن جتتنب السقوط يف
العربية أن خترج من غفوهتا
العربية املقبلة .وإذا ما أرادت املجتمعات
الثقافية
ّ
ّ
ّ
ّ
(((2
االجتامعي
تعزز يف الفلسفة أثرها
متاهات الفراغات
الوجودية املعارصة املقلقة  ،كان من ألزم واجباهتا أن ّ
ّ
ّ
والسيايس املبارش.
ّ

اللبنانية
تعليم الفلسفة في الجامعة
ّ
إشكالياته المتدافعة
في
ّ
الجامعي المعاصر
التعليمي
آل ّيات صوغ البرامج الجديدة في النظام
ّ
ّ

اإلنسانية وأساليبه وطرائقه ،أنشئت يف اجلامعة
اجلامعي املعارص يف العلوم
يف سياق جتديد أصول التعليم
ّ
ّ
الغريب
اجلامعي
التعليمي اجلديد املوافق ملقتضيات اإلصالح
اللبنانية جلانُ اختصاص اعتنت بصوغ الربنامج
ّ
ّ
ّ
ّ
أنّ
الفكرية التي
ة
اخللفي
غري
التغيري،
من
نصيبه
ة
اللبناني
اجلامعة
يف
الفلسفي
التعليمي
الربنامج
ونال
املنشأ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفكرية التي ألزمت مثل هذا اإلصالح يف اجلامعة
اخللفية
الغربية ال تؤايت
ألزمت هذا اإلصالح يف اجلامعات
ّ
ّ
ّ
ُ
الغربية
التعليمية
حركة اإلصالح
اللبنانية فرضتها
اللبنانية؛ فاحلاجة إىل تطوير تعليم الفلسفة يف اجلامعة
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلامعي
التنظيمية للتعليم
اخلاصة يف لبنان إىل استدخال متط ّلبات هذا اإلصالح يف البنية
ومسارعة اجلامعات
ّ
ّ
ّ
اإلصالحية من تلقاء ذاهتا،
اللبنانية مل تستشعر مثل هذه الرضورة
املحليّ ّ  .ومن مدلوالت هذا اإلكراه أنّ اجلامعة
ّ
ّ
الغربية ،وطفقت
التنظيمية
التعليمي ،بل اعتمدت البنية
نقدية تستبق اإلصالح
ومل تعمد إىل دراسات
ميدانية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 20يذهب بعض ّ
ضية .فإذا تبينّ أنّ
حيرر اإلنسان من التجوهر
ّ
املاهوي وجيعله حييا يف متعة املتغيرّ ات َ
العر ّ
املفكرين إىل أنّ الفراغ قد ّ
يض ،فذلك ال يعني أنّ ّ
ّ
كل يشء حامل لسامت املأساة (الرتاجيديا) والكارثة .انظر :ج .ليبوفتسكي ،عرص الفراغ ،وقد نُرش
عر ّ
كل يشء َ
ّ
ً
أنّ
يمهد لالنحدار الذي يعانيه الغرب يف عرص ما بعد
أتى
الفراغ
عرص
ومع
ة).
د
احلا
الردود
من
ة
موج
وأثار
ة
الفرنسي
يامر
ل
غا
دار
يف
ّ
ّ
ّ
فإنّ
املاهوي الذي أسقطه يف
التجوهر
جيتنب
أن
له
ينبغي
املقبل
العريب
الفكر
اإلعالم،
ة
عوملي
يف
الفراغ
عن
التعبري
ّف
ث
تك
حيث
احلداثة،
ّ
ّ
ّ
التارخيية أفضل العون عىل ّ
ختطي
الفكري املالزم للعوملة اجلارفة .وله يف اختباراته
احلضاري ،وأن جيتنب الفراغ
جب العقم واإلخفاق
ّ
ّ
ّ
ّ
املنحدرين.
هذين
َ

212

العدد 2
خريف 2012

الثالثية املراحل
الفلسفية إىل جديد املقرتحات الوافدة( ،((2فإذا بالبنية اجلديدة
املقررات
ّ
ّ
ّ
تضم يف تضاعيفها عتيق ّ
ٌ
خليط هجنيٌ من موا ّد
الفرنيس )LMD
تعريبا للمختزل
(اإلجازة واملاسرت والدكتوراه :أقرتح كلمة «أمد»
ً
ّ
قديمة وموا ّد جديدة ال تأتلف إ ّ
اإلكراهي.
ال بالتجاور
ّ

العاملي ،فإنّ الصعوبة األدهى
الفلسفي
املقررات اجلديدة يستجيب حلركة الفكر
ومع أنّ اعتامد بعض من ّ
ّ
ّ
حمض ال يراعي واقع ط ّ
نظري ٌ
اللبنانية ،وال
الب الفلسفة يف اجلامعة
إصالح
يف إصالح برنامج الفلسفة أنّه
ٌّ
ٌ
ّ
ين يف صميم تأزّ مه
اللبنانية ،وال واقع اجلامعة
واقع أساتذة الفلسفة يف اجلامعة
اللبنانية نفسها ،وال الواقع اللبنا ّ
ّ
ّ
النقدية التي اس ُته ّلت
النظرية
املقدمة
العريب بارتباطه املتعثّر بالفكر
البنيوي ،وال واقع الفكر
الغريب .وما دامت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نظرا
العريب ،فإنّه من املفيد أن ينظر املرء يف
هبا هذه الدراسة تتناول أزمة الفلسفة يف العامل
ّ
إشكالية تعليم الفلسفة ً
ّ
يفتضح التواءات هذه احلقول املتشابكة من الواقع.
اللبناني
تعليم الفلسفة في قرائن الواقع
ّ

ين.
ما من سبيل إلدراك صعوبات تعليم الفلسفة يف اجلامعة
اللبنانية من دون التبصرّ يف قرائن املجتمع اللبنا ّ
ّ
اخللفية احلاكمة ملقام الفلسفة .وبمعزل عن معاثر
اللبنانية هي التي ترسم
االجتامعية
ذلك أنّ طبيعة احلياة
ّ
ّ
ّ
اخللفية
اجلامعية ،فإنّ احلديث عن
الطائفية واسترشاء الفساد وتقهقر األخالق
اللبنانية ومساوئ
الديمقراطية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين
الذهنية
االجتامعية احلاكمة يقتيض النظر يف طبيعة
اللبنانية يف صميم قوامها .ومع أنّ اضطرابات الواقع اللبنا ّ
ّ
ّ
ّ
تناقض ما تنطوي عليه الفلسفة من تعشّ ق للحكمة ،وهتذيب لألخالق ،ونبل يف املعاملة ،وصدق يف طلب املثال
اخللفية هو الذي يستجيل حقيقة املقام
ين ،فإنّ احلديث عن هذه
األعىل ،وتبصرّ ناقد يف عثرات الوجود اإلنسا ّ
ّ
الفع ّ
اللبنانية يمكن املرء أن يصفه بمخالفته للنشاط
الذهنية
قائم عىل نمط من
يل للفلسفة .فاالجتامع اللبنا ّ
ين ٌ
ّ
ّ
العق ّ
مشاعرية .ولذلك ال
عاطفية،
انفعالية،
جتريدي ًة ،بل
ذهني ًة
فالذهنية
التجريدي املحض.
يل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ليست ّ
ّ
ّ
األفهومي.
والتصور
الريايض
النظري واملنطق
تلقائيا يف سياق التمثّل
ين
ينسلك النشاط
ّ
الذهني اللبنا ّ
ّ
ّ
ًّ
ّ
ّ
يت الذي
ين انعدام البناء
ومن اخلصائص
الفلسفي اللبنا ّ
السلبية التي تعيق ازدهار الفلسفة يف املجتمع اللبنا ّ
ين الذا ّ
ّ
ّ
الذهني
العفوي يف مثل هذا النشاط
واجلامعي ،و ُيلهم األفراد واملجموعات االنتظام
الفردي
ينشب يف الالوعي
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية عن
اللبنانيني ،بل الشعر واألدب مها السبيل الذي به تُفصح الذات
املتط ّلب .فالفلسفة ليست من إرث
ّ
ّ
ّ
البنيوي ،ينبغي إلقاء البال إىل املعضلة الكأداء التي ّ
ين،
تشل
باطنها( .((2ويف سياق هذا التحليل
التفكر اللبنا ّ
ّ
اللبنانيون
املحكية التي هبا ُيفصح
اللبنانية
فاللبنانيون ال لغة هلم .والع ّلة يف ذلك أنّ اللغة
عنيت هبا مشكلة اللغة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
شاملة تذاهبها
فكري ٌة
فلسفة أو عامر ٌة
عفويا عماّ خيتلج يف صدورهم ،هذه اللغة املح ّل ّية مل تنشأ هلا
إفصاحا
ً
ًّ
ّ

ديمقراطي ألعضاء اللجنة التي نيط هبا صوغ برنامج اإلجازة واملاسرت والدكتوراه يف
 21كان من األصوب أن ُيصار إىل انتخاب
ّ
اللبنانية اخلمسة من
اجلامعة
فروع
يف
الفلسفة
أساتذة
بني
من
ة
اللبناني
اجلامعة
يف
املسؤولة
عينتهم اإلدارة
ّ
ّ
الفلسفة .واحلال أنّ األعضاء ّ
معاثر التبعثر ،إذ إنّ صوغ موا ّد
الالديمقراطي ،اعرتت الصوغ
اإلجراء
هذا
عىل
ة
وعالو
الفروع.
هذه
غري أن ينتدهبم زمالؤهم يف
ً
ُ
ّ
بتصور جمتزأ حللقات البحث
انفراد اإلدارة
اإلجازة مل ترتبط بصوغ موا ّد سنتي املاسرت األوىل والثانية .و ّمما يفاقم من خطورة التعثّر
ُ
ّ
الب الدكتوراه يف الفلسفة .و ّمما ال ّ
امللزمة لط ّ
التباسا
شك فيه أنّ مثل هذا التبعثر يف صوغ برنامج الفلسفة يف مراحله الثالث (أمد) يستتيل
ً
البحثية املعتمدة يف تنشئة ط ّ
الب الفلسفة منذ السنة األوىل يف اإلجازة ح ّتى السنة األوىل
واحللقات
رات
املقر
طبيعة
يف
ا
وتدافع
وتضار ًبا
ً
ّ
ّ
يف الدكتوراه.
منتديات الفكر صف َة الفيلسوف عىل أهل األدب والشعر الذين نبغوا يف مضامر
اللبنانية أن تُطلق
الثقافية
 22من غريب األعراف
ُ
ّ
ّ
ٌ
ين أن يطلق
إبداعهم
يف
فالسفة
هم
لبنان
شعراء
إبداعهم الف ّن ّي .فإذا بكبار
األديب ،يف حني أنّ اخلفر واالتّضاع يمنعان عىل الفكر األملا ّ
ّ
صف َة الفيلسوف عىل النوابغ من أمثال غوتّه ِ
وه ِ
ردر.

دراسات
تعليما وتع ّل ًما في الجامعة اللبنانيّة
العربي :الفلسفة
مصائر الفلسفة في العالم
ً
ّ
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يض بني اختبارات الفكر الباطن وإمكانات التعبري
املر ّ
ين .فكان الفصام اللبنا ّ
وتُسعفها يف مقاربة الواقع اإلنسا ّ
ين َ
ثمّ ،
الغربية ُيقبلون عليها يف إتقان نادر
اللبنانيون يتجاذهبم بريق اللغات
ظل
ّ
العفوي القابل لإلبالغ .ومن ّ
ّ
ّ
يت
يت ال يقوم من دون بنيان
وسحر اللهجة
لغوي ذا ّ
ذاتيتهم .واحلال أنّ الفكر الذا ّ
ّ
اللبنانية احلاملة ملكنونات ّ
ّ
متامسك وقابل ملؤاتاة أحوال العرص.
تعودوا
هذه هي
سلبا يف مرسى تعليم الفلسفة يف املجتمع اللبنا ّ
ين .فالناس يف لبنان ما ّ
اخللفية القاهرة التي تؤ ّثر ً
ّ
الذاتية عىل تقويم األوضاع
أن ي ّتكلوا عىل الفكر لينهضوا بأكالف معيشتهم ،وال هم آنسوا يف الفلسفة القدرة
ّ
مفطور عىل
والعريب
ين
واقعيتهم
وتغيري جمرى األحداث( .((2إنهّ م يف
السياسية يدركون أنّ التاريخ اللبنا ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
طوعا عىل تع ّلم الفلسفة وممارستها فع ً
حضاريا
ال
االلتواءات واملفاسد والتسويات املذ ّلة( .((2ولذلك ال ُيقبلون ً
ًّ
ين.
راقيا به يخُ ضعون الواقع لرفعة املثال اإلنسا ّ
ً

الشعبي متاهي صور َة اإلنسان املنفرد الغريب
ين
وينضاف إىل هذا ك ّله أنّ صورة الفيلسوف يف املخيال اللبنا ّ
ّ
اللبنانيون يف الفيلسوف تأ ّلقًا يف اإلسهام عىل غري استغراب
املنعزل يف صومعة الفكر العقيم( .((2وندر أن عاين
ّ
ً
اللبنانية املستفحلة ،ك ّفت الفلسفة
األنانيات
وانخراطا يف املجتمع عىل غري مفسدة يف املسلك .ويف زمن
للذات،
ّ
ّ
اللبنانيني احلاجة الصادقة إىل بعض
عن أن تكون املالذ الرفيع ألهل احلكمة والطهارةّ .أما إذا اخترب بعض
ّ
ً
وقنوطا ،وإليه يفزعون تلبي ًة لغريزة
يأسا
من هذه احلالة
األول هو إىل الدين ،به يستظ ّلون ً
املثالية ،فركوهنم ّ
ّ
الغيبي.
اجلامعي وحاجة اليقني
االحتضان
ّ
ّ
تعليم الفلسفة في سياق وضع ّية الجامعة اللبنان ّية

مجة .وليس املقام هنا مقام اإلدانة .غري أنّ
املوضوعية
ال خيفى عىل أحد ما اب ُتليت به اجلامعة
اللبنانية من آفات ّ
ّ
ّ
اللبنانية الرازحة حتت وطأة
بوضعية اجلامعة
إشكالية تعليم الفلسفة
العلمية تقتيض أن يدرك املرء ارتباط
ّ
ّ
ّ
ّ
(((2
غَ
أنّ
اللبنانية خضوعها للمشيئة
اجلامعة
مصائب
أعظم
فيه
ريب
ال
ا
مم
و
.
ة
املسلكي
ر
ث
وال
ة
اإلداري
املشكالت
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين .وهذا من أغرب
اللبنانية .فاجلامعة اللبنانية فقّرهتا دواهي املفاسد
السياسية
السياسية يف املجتمع اللبنا ّ
ّ
ّ
ّ
 23ليس من املستغرب ،واحلال هذه ،أن يربط اإلنسانُ
ري الفلسفة
العريب عىل وجه العموم واإلنسانُ اللبنا ّ
ين عىل وجه اخلصوص مص َ
ّ
التغيريية التي يمكن أن يستحصلها منها ح ّتى إنّه طفق «يرى معيار صدق احلقيقة يف الفلسفة ويف غريها كثرة
العربية املقبلة بأثر الفائدة
ّ
ّ
القائلني هبا ومقدار الفائدة التي جينيها منها» .انظر :خرضة ،ص .31
« 24مل تكن فلسفتنا أنسن ًة ونقدً ا لألوضاع التي أنتجت االغرتاب عن الواقع ،وإنّام تكنولوجيا جديدة أجهزت عىل اإلنسان وطمست
روحا جديدة وعق ً
واملرجعيات املتعالية ،بل
متحر ًرا من الوصاية
ال
احلر ّية وينابيع الصبوات األوىل إىل االنعتاق .مل تكن حداثتنا ً
ّ
ّ
فيه منافذ ّ
شكليا وآل ًة مل تغيرّ نظرتنا إىل ذاتنا وإىل العامل» .انظر :دلباين ،ص .103
كانت حتديثًا
ًّ
االجتامعية للفيلسوف ،أي مشكلة
العريب عن موقعه يف املجتمع ،إذ ما فتئت تُطرح «مشكلة احلياة
 25منذ ّأيام ابن باجه ُيسأل الفيلسوف
ّ
ّ
أسايس من طبيعة الفلسفة نفسها .وآية ذلك أنّ الفيلسوف إنسانٌ
غريب
االجتامعي .ونُظر إليها كجزء
الفلسفي للواقع
مواجهة التفكري
ٌ
ّ
ّ
ّ
يف وطنه وبني أبناء جلدته .وهو يعيش بني أناس هم أشبه بالوحوش الضارية ألنهّ م ال َيقبلون وجود من خيرج عىل رشيعتهم» .انظر:
إسرب ،ص .85
نصار ونرشه يف كتابه يف الرتبية
ناصيف
صاغه
الذي
البحث
ة
اللبناني
اجلامعة
واقع
يف
أنشئت
التي
واجلريئة
الرصينة
الدراسات
 26من
ُ
ّ
ّ
العربية مواط ًنا؟ ،ط ( 2بريوت :دار الطليعة ،)2005 ،ص  .255-215ويذكر الكاتب نفسه يف
الدول
يف
الفرد
يصري
متى
والسياسة:
ّ
يثمن هو جهود أصحاهبا الصادقة ،ومنها امللحق الذي
هذه الدراسة األبحاث واملشاريع التي اقرتحت إلصالح اجلامعة
اللبنانية والتي ّ
ّ
الرتبوية
اللبنانية للعلوم
اللبنانية :رعاية االحتضار» ،ومبادرة اهليئة
نُرش يف جريدة النهار يف  19شباط/فرباير  2002وعنوانه «اجلامعة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية وإصالحها ( .)1999ويمكن املرء أن يضيف إىل هذا ك ّله الدراسات
التي نرشت خالصة أبحاثها يف كتاب عنوانه قضايا اجلامعة
ّ
يشمر هلا ٌ
رهط من أساتذة اجلامعة ،ومنهم عىل سبيل املثال ال احلرص عصام خليفة وأمحد بيضون وشارل
واملقاالت واملداخالت التي ّ
رشتوين وملحم شاوول وغريهم.
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وأشدها ً
سبل اإلدارة والرقابة واملتابعة والتجديد
األوضاع
ّ
جراء هذا اخلضوع أو اإلخضاع ،تتعثّر ُ
إرباكا .ومن ّ
األكاديمي وتكاثر أعداد الط ّ
الب واألساتذة وانتشار الفروع يف املناطق
ولشدة انحصار القرار
واالبتكار.
ّ
ّ
سب ً
تدب َر ّ
االطالع
تتدبر شؤون اجلامعة
اللبنانية ،أضحى من املستحيل أن
اللبنانية ّ
إدارية معارصة ّ
ال ّ
ّ
يتصور املرء ُ
ّ
ّ
الواثق واملعرفة الفطنة واملالحقة الفاعلة والتطوير الصائب.

والسيام يف حقول العلوم
اللبنانية،
وال مناص من أن يؤ ّثر هذا ك ّله يف مرسى التعليم والبحث يف اجلامعة
ّ
ّ
ٌ
شامل ملقام اإلنسان واملجتمع
فكري
تصو ٌر
اإلنسانية ،ومنها حقل تعليم الفلسفة .فاجلامعة
ٌّ
اللبنانية ينقصها ّ
ّ
ّ
فكرية تُتيح
ة
مرجعي
إىل
االستناد
عىل
القدرة
الفلسفة
تعليم
فقد
ي
ر
التصو
هذا
مثل
إىل
واالفتقار
التاريخ.
وحلركة
ّ ُ
ّ
ّ
ومنهجيات البحث .وهذا
املقررات واملوا ّد وطرائق التعليم
ّ
ألقسام الفلسفة أن ترتّب مواقع الصدارة يف اعتامد ّ
ك ّله يو ّلد يف نفوس األساتذة والط ّ
الفكرية يف
الضبابية
الب رض ًبا من التنازع والتوتّر والتضارب .وقد تؤ ّثر هذه
ّ
ّ
التعليمي ومستوى األبحاث.
تقهقر مستوى األداء
ّ
الغربي
العربي والفكر
حدة التو ّتر الناشط بين الفكر
تعليم الفلسفة في ّ
ّ
ّ

العريب املعارص ما ّ
قصورا مقلقًا يف
انفك يعاين
العربية .فالفكر
بيد أنّ املشكلة هي أخطر نشو ًبا يف عمق الثقافة
ً
ّ
ّ
التعبري األص ّ
رضب من الرصاع احلا ّد بني رضورة
العريب .ولذلك ينشأ
العريب واالجتامع
ذاتية اإلنسان
ٌ
ّ
ّ
يل عن ّ
الفكري
ين ورضورة االعتصام باالختبار
بصوابية الفكر
االعرتاف
الغريب يف التعبري عن حقائق الواقع اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
الفكرية التي فازت
الذاتية .وبام أنّ مثل هذا االختبار ال يرقى إىل مستوى اإلصابة
العريب يف التعبري عن هذه
ّ
ّ
ّ
ٌ
كرهة يف الكثري من
العربية املعارصة ُم
الوضعية يف الغرب املعارص ،فإنّ الفلسفة
اإلنسانية والعلوم
هبا العلوم
ّ
ّ
ّ
الغربية(.((2
األحيان عىل االستغاثة بمكتسبات هذه العلوم
ّ

الفلسفية
اللبنانية رضو ًبا ش ّتى من االلتباس ،فاملذاهب
ونظرا إىل مثل هذا التوتّر ،يعاين تعليم الفلسفة يف اجلامعة
ً
ّ
ّ
والسيام يف املرحلتني األوىل والثانية من املراحل الثالث (أمد) ،ال يمكن
،
التعليمي
الربنامج
يستعرضها
التي
ّ
ّ
والعربية ،وجرى اإلفصاح
اللبنانية
واملعنوية .فهي نشأت يف غري البيئة
واللغوية
الوجودية
استيعاهبا يف غربتها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ين فهماً للواقع ُ
العريب السائد.
غري منطق الفهم
ينظمه
عنها يف غري اللغة
ٌ
العربية ،ومحلت إىل الوعي اإلنسا ّ
منطق هو ُ
ّ
ّ
والتارخيية
الوجودية
اللبنانية إدراك السياقات
وهلذه األسباب جمتمع ًة يستصعب طالب الفلسفة يف اجلامعة
ّ
ّ
ّ
املتميزة التي تنطوي عليها مثل هذه املذاهب.
التعبريية واملضامني
املعنوية واخلصائص
واللطائف
ّ
ّ
املجردة ّ
ّ
العريب والفكر
اللبنانية ،يف سياق املواجهة احلا ّدة بني الفكر
ومن أخطر صعوبات تعليم الفلسفة يف اجلامعة
ّ
ّ
التعبريية عن مضامني هذه
قدرا عظيماً من الطاقة
الغريب ،صعوبة التض ّلع من اللغات
احلية التي أظهرت ً
ّ
ّ
األجنبية ّ
ّ
واإلنكليزية .وال يستطيع ط ّ
الب الفلسفة أن يركنوا إىل االجتهادات
والفرنسية
األملانية
املذاهب ،ويف طليعتها
ّ
ّ
ّ

العريب ال يستطيع أن يثبت
الغريب« ،وكأنّ املتفلسف
حتمية اللجوء إىل الفكر
 27يرفض غري فيلسوف من الفالسفة العرب املعارصين
ّ
ّ
ّ
فلسفيا إ ّ
ال عرب اآلخر األوربيّ ّ وعرب لغة هذا اآلخر األوربيّ ّ » .انظر :إسرب ،2011 ،ص  .94غري أنّ فضيلة االتّضاع املعر ّ
يف تقتيض
نفسه
ًّ
حضاري ّ
بأنّ
بد من
مكتسب
إىل
ل
حتو
أن
سبق
قد
مة
املتقد
ة
الغربي
املجتمعات
يف
ة
واإلنساني
ة
الوضعي
العلوم
بلغته
ما
االعرتاف
فينا
فذ ال ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفي
االستقالل
فكرة
يف
ل
التأم
السياق
هذا
يف
املفيد
ومن
يه.
وختط
اجتيازه
عىل
القدرة
عاء
د
ا
قبل
به
ّعاظ
ت
واال
واستنطاقه
عليه
اإلقبال
ّ
ّ
ّ
الفلسفي ،ط 3
نصار ،طريق االستقالل
نصار والتي جتمع ً
مجعا جريئًا بني األصالة والتجديد .انظر :ناصيف ّ
التي نادى هبا ناصيف ّ
ِّ
(بريوت :دار الطليعة.)1986 ،

دراسات
تعليما وتع ّل ًما في الجامعة اللبنانيّة
العربي :الفلسفة
مصائر الفلسفة في العالم
ً
ّ
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فردي ٌة ما حظيت ح ّتى اآلن
اللغوية التي تُفرج عنها أقالم بعض الفالسفة العرب املعارصين( .((2فهي
ٌ
اجتهادات ّ
ّ
فكرية
الفلسفية أشبه بمناطق
العربية .وقد تنقلب املوا ّد
حقيقية يف أسامع املجتمعات
رسمي وبمكانة
بتصديق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وإما يقيم فيها إقامة الغريب .ويف كلتا
مستهجنة يستصعب الطالب اللبنا ّ
فإما جيانبهاّ ،
ين بلوغها واإلقامة فيها؛ ّ
احلالتني ال يقوى عىل ّ
التفكر الرصني فيها ألنّه ال يستعذب االنخراط يف مسالكها الوعرة.
تعليم الفلسفة في حدود واقع أساتذة الجامعة اللبنان ّية

ين،
اللبنانية
ومن مشكالت تعليم الفلسفة يف اجلامعة
وضعية أساتذة الفلسفة الذين ينتمون إىل املجتمع اللبنا ّ
ّ
ّ
ويشاطرونه علله ومصائبه وانعطاباته وأحالمه وتط ّلعاته .ومن احلقائق الثابتة يف هذا السياق أنّ أساتذة الفلسفة
الطائفي .ولذلك ندر فيهم من تسامى
والتحزب
اللبنانية
اللبنانيني تصيبهم عىل وجه العموم عدوى السياسة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أنّ
الفلسفي و ُيفقده الطاقة عىل النقد الصايف
العقل
يربك
السيايس
الوالء
يل
اجل
ومن
قة.
الضي
الوالءات
عىل
ّ
ّ
ّ
التفر َغ الفع ّ
الفكرية الرائدة.
الفلسفية الرصينة واألبحاث
يل للمطالعات
ّ
ّ
املوضوعي ،وحيرمه ّ
ّ

األول والثاين
اللبنانية أنّ أقسام الفلسفة فيها شهدت هنض ًة
ويعلم اجلميع يف اجلامعة
فلسفية جليل ًة يف مرسى اجلي َلني ّ
ّ
ّ
الشخيص
الفلسفي
العاملية وللبحث
الفلسفية
من أساتذهتا الذين كانوا يولون مقام الصدارة ملواكبة اإلصدارات
ّ
ّ
ّ
ّ
منقاد عنو ًة
اللبنانية وأ ّثرت فيه ّأيام تأثري ،فإذا به
يتّ .أما اجليل الثالث ،فلقد صاحبته احلرب
واإلنتاج
الفكري الذا ّ
ٌ
ّ
ّ
سياسية له ويف تعزيز موقعه
إىل التعثّر بإرباكات هذه احلرب وآثارها املقيتة ،يرصف جهده يف البحث عن ضامنات
ّ
واإلقليمية.
الفكري إىل ما يفرتضه من أزمنة سالم ورخاء قد تُفرج عنها األوضاع املح ّل ّية
االجتامعي ،مرج ًئا البحث
ّ
ّ
ّ
اللبنانيني اإلعراض عن االشرتاك
الفكري يف أوساط اجليل الثالث من أساتذة الفلسفة
ومن نتائج هذا اإلمهال
ّ
ّ
الدولية منها ،حيث تتقارع الكفاءات وتتقابل اإلنجازات
وخصوصا
واإلقليمية،
الفلسفية املح ّل ّية
يف املؤمترات
ً
ّ
ّ
ّ
العلمي والتم ّلك املعر ّ
يف .ويعزو بعضهم أسباب مثل هذا اإلعراض ّإما
وتتواجه النظرات يف روح من االتّضاع
ّ
اللبنانية.
اإلداري يف اجلامعة
وإما إىل التقاعس
وإما إىل الكسل
إىل اإلحباط
الفلسفي الذا ّ
ّ
ّ
يتّ ،
الفكريّ ،
ّ
ّ

اللبنانية خيوض يف ميادين
الفلسفية املقلقة أنّ معظم أساتذة الفلسفة يف اجلامعة
الوضعية
ومن أعراض هذه
ّ
ّ
ّ
فلسفية
وختصص .ويندر أن يواظب أستاذ الفلسفة عىل تعليم ما ّدة
التعليمية من غري إكباب وإملام
الفلسفية
املوا ّد
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية .وق ّلام يواظب األساتذة عىل
اجلامعية
صية جيليّ فيها ح ّتى يصبح املرجع األكرب هلا يف األوساط
ّ
ّ
ّ
ختص ّ
األصلية التي أنالتهم شهادة الدكتوراه.
الغوص يف أبعاد األطروحة
ّ

اللبنانية مصريها املحتوم يف املقبل من السنوات ،أال
وثمة ظاهر ٌة مربكة قد ترسم لتعليم الفلسفة يف اجلامعة
ّ
ّ
واإليرانية .ومن
العربية
اللبنانية عينها ،ويف بعض اجلامعات
املتخرجني يف اجلامعة
وهي ازدياد أعداد الدكاترة
ّ
ّ
ّ
ّ
األكاديمية عىل امتهان
الفارسية ،واقتصار خرباهتم
العربية أو
خماطر هذا التكاثر اكتفاء هؤالء الدكاترة باللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
باالطالع عىل ما تيسرّ من األعامل
القرسي
العربية ،واكتفاؤهم
اللبنانية أو
اجلامعية
التع ّلم والتعليم يف البيئة
ّ
ّ
ّ
ّ
املعربة.
الفلسفية
ّ
ّ
العاملية ّ
ومن النتائج املستكرهة التي تستتليها أوضاع األساتذة هذه امتهانُ تعليم الفلسفة عىل طريقة التلقني

األوروبية ذات
الفلسفية
«ولكن العرب املعارصين مل جيهدوا أنفسهم يف ما يمكن أن يستنبط من هذه اللغة لتعريب املصطلحات
28
ّ
ّ
ّ
ين الشامل .كام مل جيهدوا أنفسهم يف ما يمكن أن ُيستنبط
شعوب
بني
املشرتك
املعنى
البرشية ،بوصف هذا املعنى معبرّ ً ا عن الروح اإلنسا ّ
ّ
عاملية يف
من كتب علامء
اللسانيات العرب ،اجلرجاين والروما ّ
ين واخلليل بن أمحد الفراهيدي وعثامن بن جني وغريهم ،إلبداع ّ
نظرية ّ
ّ
األوروبية املعارصة يف فلسفة اللغة» .انظر :خرضة ،ص .35
املدارس
غرار
عىل
والفوناطيقا)،
والسيامنطيقا
اهلريمنيوطيقا
(يف
فلسفة اللغة
ّ
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الكالسيكي احلر ّ
كثري من الشوائب وال ُّثغَ ر وااللتواءات.
السطحي
يف
التقليدي
ّ
ّ
التكراري .ويف هذه الطريقة ٌ
ّ
ّ
تثبط عزيمة ط ّ
الب الفلسفة ،وتكاد تزهق فيهم رغبة البحث والتفكري واملواظبة عىل
وألطف ما يقال فيها إنهّ ا ّ
املطالعة واالستنارة.
المواد والمق ّررات ُ
واأل ْملِ يات في برنامج تعليم الفلسفة
تحليل
ّ

الفلسفي بحسب
التعليمي
اللبنانية يف جتديد الربنامج
اإلنسانية يف اجلامعة
اجتهدت ك ّل ّية اآلداب والعلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
ووفّقت اللجان يف اقرتاح بعض املسارات واملوا ّد
التطور والتجديد التي استنسبتها اجلامعات
مقتضيات
الغربيةُ .
ّ
ّ
العاملي ،فأتى الربنامج اجلديد حام ً
التنوع
الفلسفي
التجدد يف الفكر
واملقررات التي تواكب حركة
ّ
ال لبعض من ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمية ابتدا ًء من الفصلني اخلامس والسادس ،حيث انطوى الربنامج عىل
والسيام يف تفريع املسارات
املفيد،
ّ
ّ
واالجتامعية ،الفلسفة وعلم النفس،
السياسية
العامة ،الفلسفة والعلوم
تعليمية
أربعة مسارات
اختيارية (الفلسفة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملهني.
البحثي
الفلسفة واإلعالم والتوثيق) ينخرط فيها طالب الفلسفة وفا ًقا لرغبته وطاقته وتط ّلعه
ّ
ّ
ومن فوائد هذا التنويع ُ
اإلنسانية األخرى ،وجعلها يف متناول الط ّ
الب الراغبني
ربط الفلسفة بحقول العلوم
ّ
األساسية تكمن
التارخيية .بيد أنّ مشكلتها
اإلنسانية يف خمتلف جت ّلياهتا
فلسفي مفيد للحياة
بتصور
يف الفوز
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األساسية املرتبطة بتاريخ
مقررات التعليم
ّ
يف التباس الصلة التي تربطها بموا ّد الفصول األربعة األوىل ،وهي ّ
األول (فلسفة اللغة والتأويل ،الفلسفة
الفلسفة وباملنطق واإلبستمولوجيا واألخالق .فإذا استثنى املرء املسار ّ
الفلسفي ،فلسفة التاريخ ،فلسفات الكائن ،قضايا ومشكالت
والدين والقضايا املعارصة ،مناهج التفكري
ّ
عضويا بموا ّد الفصول األربعة األوىل،
العامة الذي ينطوي عىل املوا ّد املرتبطة
فلسفية) ،وهو مسار الفلسفة
ًّ
ّ
ّ
ّ
فإنّ
الفلسفي املحض ،ولو أنهّ ا تستدعي
ر
التفك
حقل
غري
هي
ة
خاص
حقول
يف
تنبسط
األخرى
الثالثة
املسارات
ّ
ّ
متيزها قد تربك أساتذة الفلسفة يف قدرهتم عىل اخلوض
الفلسفي الناقد.
ّ
التبصرّ
ولكن سمة االختصاص التي ّ
ّ
ّ
ً
فيها وإبالغها إىل الط ّ
متمك ًنا.
إبالغا أمي ًنا
الب

اإلنسانية األخرى قد يفيد الط ّ
الب
املقررات القريبة بمضامينها من حقول العلوم
ّ
ومع أنّ استدخال هذه ّ
ُ
ّ
مستقل ،قد يضعف
حقل اختصاص
مجة ،فإنّ التباس الصلة التي يمكن أن تربطها بالفلسفة ،بام هي
إفاد ًة ّ
ّ
اعتناء الط ّ
أمر تقرتن خطورتُه بام
التفكر
خصوصية
األول ،وحييد هبم عن
الب باختصاصهم ّ
الفلسفي .وهذا ٌ
ّ
ّ
قد ينتاب أساتذة الفلسفة من سوء إدراك للمشهد املعر ّ
املحصلة
يف األوسع الذي يشتمل عىل مجيع املعارف
ّ
اإلنسانية ،بل القدرة عىل
اإلنسانية .وليس املطلوب من أساتذة الفلسفة اإلملام بجميع فروع العلوم
يف العلوم
ّ
ّ
ربط خالصات هذه العلوم بمرسى ّ
اخلاص .فإذا انعدم هذا الربط يف أذهان الط ّ
الب ،ك ّفوا عن
الفلسفي
التفكر
ّ
ّ
ّ
معرفية مستق ّلة متضاربة ضاعفت من
مقاطعات
الفلسفي ،ونشأت يف أذهاهنم
التفكر
خصوصية
التثبت من
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
والوجودي.
الفكري
إرباكهم
ّ
ّ
وعالو ًة عىل هذا ،فإنّ املشكلة الكربى يف هذه املقررات واملوا ّد ُ
واأل ْم ِليات تكمن يف التباس املحتويات التي
ّ
ُيفرتض إبالغها إىل الط ّ
ّ
املقررات ،فإنّ
هذه
ألغلب
يل
اإلمجا
التوصيف
من
ا
ئ
شي
صاغت
الب .ومع أنّ اللجان
ً
ّ
التعليمي تقتيض النهوض بورشة عمل مشرتكة بني مجيع فروع
التشاوري يف صوغ الربنامج
سالمة املرسى
ّ
ّ
العامة التي رسمتها اللجان يف توصيفها املقتضب ،وال ُيكت َفى
الفلسفة يف اجلامعة
اللبنانية .فال ُيكت َفى باخلطوط ّ
ّ
فرديا إىل توصيف تفصي ّ
يدرسوهنا ،بل جيب إرشاك مجيع أساتذة الفلسفة
باستنهاض األساتذة ًّ
يل للموا ّد التي ّ
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املقررات،
فرزون فيه بحسب اختصاصاهتم
يف عمل
الفلسفية إىل فرق ّ
مجاعي ُي َ
ختص ّ
ّ
صية تَعمد هي إىل توصيف ّ
ّ
الفلسفية.
وضبط مراجعها ومستنداهتا ،وحتديثها ،وانتهاج طرائق التدريس املالئمة لطبيعة املوا ّد
ّ

األول والثاين من املاسرت ،فإنّ العناوين التي يقع عليها تنبئ عن
وإذا ما ّ
تفحص املرء املوا ّد املستدخلة يف الفصلني ّ
خماطر التكرار ّ
بحثية» .ومع أنّ
اململ ملوا ّد اإلجازةّ .
املقررات ،فهي عبارة «حلقة ّ
وأما العبارة الساترة خلبايا هذه ّ
ين
جتديدية،
نقدية
الغربية هو قراءة الرتاث
املراد هبذه احللقات يف اجلامعات
وتناول الواقع اإلنسا ّ
ُ
ّ
الفلسفي قراء ًة ّ
ّ
ّ
َ
تناول النقد والتقويم
والسيايس والف ّن ّي
واالجتامعي
والديني
واألخالقي
الفكري
املستجد يف حقول االختبار
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوسيطي والفكر احلديث والفكر
ين القديم والفكر
بحثية يف الفكر اليونا ّ
واالسترشاف ،فإنّ االكتفاء بحلقات ّ
ّ
املعارص إنّام يشبه الرغبة يف استكامل ما سقط رشحه يف سنوات اإلجازة الثالث .ويف حني أنّ
التوجه احلا ّيل يف
ّ
وتأوهلا ،غري أنّ هذا
األصلية يف هذه احلقب
فروع الفلسفة اخلمسة يقيض بتناول النصوص
التارخيية وقراءهتا ّ
ّ
ّ
اجلهد ينبغي أن يكون األستاذ والطالب قد اضطلعا به يف سنوات اإلجازة.

ويستوقف املرء ٌ
املقررات املستدخلة ،فيعرس عليه متييز مضامني املوا ّد بعضها
بعض من التكرار املربك يف عناوين ّ
إظهارا ملثل هذا التكرار هو ما ّدة احلضارات وقد ظهرت عىل تعاقب الفصول واحللقات
األشد
من بعض .واملثال
ّ
ً
إلزامي اسمه «فلسفة احلضارات» ،والفصل
مقرر
يف ّ
مسميات ش ّتى؛ فالفصل الثاين من اإلجازة ينطوي عىل ّ
ّ
اختياريا اسمه «العوملة وحوار احلضارات» ،والفصل الثاين من املاسرت يدرج
مقر ًرا
ًّ
الثالث من اإلجازة يقرتح ّ
يف مسار الفلسفة واإلعالم الثقا ّ
مقر ًرا اسمه «ثقافة وحوار احلضارات» ،والفصل الثالث من املاسرت
يف والتوثيق ّ
إلزاميا اسمه «حلقة بحث يف الفلسفة واحلضارة» ،ويستدرك االعرتاض بإضافة العبارة املبهمة
مقر ًرا
ًّ
يفرض ّ
األول من اإلجازة
«قضايا
وإشكاليات» .ويقع املرء عىل التكرار املربك عينه يف ما ّدة حتليل النصوص؛ فالفصل ّ
ّ
فلسفية» ،والفصل الثاين من اإلجازة
مقر ٌر اسمه «نصوص ومصطلحات
ّ
مقررات ثالثة منها ّ
خييرّ الطالب بني ّ
العربية» ،والفصل
فلسفية باللغة
البيانية  :نصوص ومصطلحات
مقرر اسمه «العلوم
ّ
ّ
ّ
يقرتح عىل الطالب اختيار ّ
فلسفية حديثة ومعارصة»،
مقر ًرا اسمه «حتليل نصوص
السادس من اإلجازة ُيدرج يف مسار الفلسفة
ّ
ّ
العامة ّ
فلسفية
مقر ًرا اسمه «حتليل نصوص
العامة والبحث
والفصل الثاين من املاسرت يستدخل يف مسار الفلسفة ّ
ّ
العلمي ّ
ّ
البحثية التي تتناول حقب الفكر
ويصح االعرتاض عينه يف مسألة احللقات
األجنبية».
ومصطلحات باللغة
ّ
ّ
ّ
التارخيية
مقررات تتناول احلقب
الفلسفي القديمة
ّ
ّ
والوسيطية واحلديثة واملعارصة ،إذ يعود الطالب يف املاسرت إىل ّ
ّ
البحثية (حلقة بحث يف تاريخ الفلسفة القديمة والوسيطة ،حلقة بحث يف تاريخ
احللقة
ة
منهجي
إطار
يف
عينها
ّ
ّ
ويتكرر األمر عينه يف
الغربية احلديثة واملعارصة).
واملغربية ،حلقة بحث يف تاريخ الفلسفة
املرشقية
العربية
الفلسفة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفية األخرى ،إذ يقع الطالب عىل حلقات بحث يف السياسة ويف األخالق ،ويف الفينومنولوجيا
حقول املعرفة
ّ
الفلسفية املعارصة ،ويف سواها من احلقول التي سبق للطالب أن ارتادها يف
التيارات واملذاهب
ّ
ّ
والوجودية ،ويف ّ
يتطرقوا إليها يف سنوات
سنوات اإلجازة .والقصد من هذا ك ّله أن يعمد األساتذة إىل اخلوض يف مسائل جديدة مل ّ
التارخيية عينها ،أو احلقل املعر ّ
والتوسع
يف نفسه ،حتمل يف مطاوهيا خماطر التكرار
اإلجازة .غري أنّ استعادة احلقبة
ّ
ّ
املضجر يف القضايا التي سبق للطالب أن ّ
اطلع عليها يف أبحاثه وقراءاته يف غضون سنوات اإلجازة.

واتّقا ًء ملثل هذا التكرار ،استدخلت اللجان ً
املقررات اجلديدة التي تنسلك يف اختصاصات علم النفس
بعضا من ّ
وخصوصا يف برنامج املاسرت،
وعلم االجتامع وعلم السياسة وعلم االقتصاد واإلعالم .فأتى مثل هذا التجديد،
ً
الفلسفي ،إذ انبسطت هذه
التعليمي
تعليمي يوازي ،عىل يشء من املنافسة ،املرسى
أشبه باستحداث مرسى
ّ
ّ
ّ
الفلسفية البحتة .ويكفي ّ
املسميات
معرفية مستق ّلة عن حقل املعرفة
املوا ّد اجلديدة يف حقول
االطالع عىل بعض ّ
ّ
ّ
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ّ
نظريات العدالة ورأس
للتفكر
ح ّتى يدرك املرء مبلغ احلرج يف مواءمتها
املسميات ّ
الفلسفي اخلالص .ومن هذه ّ
ّ
العامة واإلعالن ،واالتّصال
املال االجتامعي والرفاه ،وعلم نفس االتّصال واإلعالم ،ومدخل إىل العالقات
ّ
العربية املعارصة ،واالقتصاد
بواسطة الرموز ،وحتليل املعلومات والوثائق واستخدامها ،واإلعالم والقضايا
ّ
ودينامية اجلامعة ،واإلعالم والتكنولوجيا واملجتمع ،واإلعالم
اللغوي،
العاملي والتنمية ،وعلم النفس
ّ
ّ
ّ
املدرسية ،وعلم اجتامع
املؤسسات
الصناعية لالتّصاالت ،واألنظمة
ين واألقامر
اإللكرتو ّ
اإلعالمية ،وعلم نفس ّ
ّ
ّ
ّ
والعاملي،
العريب
اإلعالمي
املرئي واملسموع واملكتوب ،واملشهد
الفضائي املبارش ،واإلعالم
والبث
الرتبية،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلامعية املستدخلة أنهّ ا تُربك الطالب ،إذ تُشعره بأنّ
والثقافة والرتاث والسياحة ...إلخ .ومشكلة هذه املوا ّد
ّ
احلياتية
معرفية أخرى ت ّتسم بالسمة
ين ،وموا ّد
هناك موا ّد
فلسفية حمضة قد تغيب يف ذهنه صل ُتها بالواقع اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
فإما
والوجودية ألنهّ ا تُعنى بقضايا الناس ،ولك ّنها ال حتتمل املقاربة
الفلسفية .فإذا بالطالب يتنازعه موقفان؛ ّ
ّ
ّ
ّ
وإما االقرتاب من واقع
اإلنسانية
جزئيات االختبارات
الفلسفي املحض والتسامي عىل
للتفكر
األمانة
احلياتيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
الفلسفي املحض.
فكريا يف استطالع املعرفة يف هذه احلقول واالبتعاد عن التط ّلب
الناس ومعايشته ًّ
ّ

الفلسفي اجلديد احتامل االجتهاد املفتوح يف بعض املوا ّد
التعليمي
ومن االلتباسات التي تعرتي الربنامج
ّ
ّ
فلسفية"
املقررات "قضايا ومشكالت
ّ
واملقررات التي ي ّتصف عنواهنا بصفة اإلمجال والشمول ،ومن هذه ّ
ّ
الديني (الفصل الثالث من اإلجازة)؛ الفلسفة والدين والقضايا
الفكر
فلسفة
اإلجازة)؛
من
اخلامس
(الفصل
ّ
املعارصة (الفصل اخلامس من اإلجازة) .ومن هذه االلتباسات إطالق صفة الفلسفة عىل حقول من املعرفة ال
املقرر الذي يربط بني الفلسفة
حتتمل بيرس مثل هذا االنتساب .ومن أكثر االقرتاحات
ً
التباسا يف هذا السياق ّ
واالجتامعية يف الفصل
السياسية
البلديات (مسار الفلسفة والعلوم
البرشية وختطيط املدن والعمل يف
واملوارد
ّ
ّ
ّ
ّ
الثاين من املاسرت) ،وفلسفة اإلعالم (مسار الفلسفة واإلعالم والتوثيق يف الفصل السادس) .وقد ينطبع يف ذهن
ٌ
الفلسفي للام ّدة املقرتحة .واملعلوم أنّ
حيل ترشيع الطابع
الطالب أنّ اللجوء إىل عبارة الفلسفة هي
حيلة من َ
ّ
ٌ
ين مقارب َة االستيضاح والنقد
الفلسفي
الفكر
مستنهض من صلب دعوته إىل مقاربة مجيع حقول الوجود اإلنسا ّ
ّ
خصوصيتها وجيعلها خاضع ًة
والتقويم واالسترشاف .غري أنّ إقحام الفلسفة يف مجيع امليادين قد ُيفقد الفلسف َة
ّ
ملالبسات ّ
الفلسفية
اإلنسانية .وعالو ًة عىل هذا ،فإنّ اخلوض يف مثل هذه املقاربات
التفكر اللصيقة بسائر العلوم
ّ
ّ
صية التي يستتليها البحث يف هذه امليادين.
املتشعبة تقتيض بأستاذ املا ّدة إملا ًما عميقًا بطبيعة املعارف
ّ
ّ
التخص ّ
الكالسيكي الذي اختربه معظم أساتذة الفلسفة يف
الفلسفي
التخصص
صعب التحقّق يف مرسى
وهذا األمر
ُ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
اجلامعة
ّ

مقررات اإلجازة واملاسرت والدكتوراه (أمد) أن تنشّ ئ
ويف مجيع األحوال ،جيدر بموا ّد التعليم
الفلسفي يف ّ
ّ
األول ُيعنى بتمكني الطالب من املفاهيم واالصطالحات
الطالب عىل رضوب ثالثة من التفقّه .الرضب ّ
الفلسفي ،فيام الرضب
التارخيي للفكر
التطور
وأنساق التفكري ،والرضب الثاين يعني الطالب عىل إدراك حركة
ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسية يف نطاق االختبار املحليّ ّ
والثقافية
االجتامعية
إشكاليات احلياة
للتفكر الرصني يف
هييئ الطالب
ّ
ّ
ّ
ّ
الثالث ّ
ِ
ُ
واملقررات واأل ْمليات أن ت ّتصل اتّصا ً
ال وثيقًا بخالصات األبحاث
ثم ،ينبغي للموا ّد
واإلقليمي
والعاملي .ومن ّ
ّ
ّ
ّ
يزودوا الط ّ
الب بمضامني هذه
أن
الفلسفة
بأساتذة
وجيدر
ة.
اإلنساني
العلوم
ويف
ة
الوضعي
العلوم
يف
العلمية
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلالصات و ُيطلعوهم عىل املصادر احلديثة التي تنطوي عىل آخر املكتسبات يف ميادين اختصاصهم .ومع أنّ
مجيع األساتذة ليسوا قادرين عىل التجديد املعر ّ
التعليمية
الفلسفي ،فإنّ ألزم الواجبات التي تقتضيها دعوتهُ م
يف
ّ
ّ
ال َب مضامنيَ هذه اخلالصات التي أفىض إليها ُ
تفرض عليهم ،يف أدنى متط ّلباهتا ،أن يب ّلغوا الط ّ
أهل الفكر يف
املتقدمة.
اجلامعات ّ
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اإلداري يف الك ّل ّية واألساتذة والط ّ
الب
اللبنانية أنّ أصحاب التدبري
من صعوبات تعليم الفلسفة يف اجلامعة
ّ
ّ
الغربية يف نطاق برنامج األرصدة
تطور مناهج التعليم الذي اختربته اجلامعات
فيها مل يواكبوا مواكب ًة رصينة ّ
ّ
اجلديد يف اإلجازة واملاسرت والدكتوراه (أمد) .ويمكن ّ
املطلع أن يعزو أسباب التعثّر يف تعليم الفلسفة إىل طائفة
من االعتبارات ت ّتصل ّأو ً
طرق التعليم ،وت ّتصل
وقابليتهم املتضائلة لإلصالح
بوضعية األساتذة
ال
ّ
اجلذري يف ُ
ّ
ّ
اإلنسانية يف عزمها عىل استصالح التعليم يف الفلسفة
القانونية التي استنبطتها ك ّل ّية اآلداب والعلوم
ثانيا بالبنية
ً
ّ
ّ
التحتية التي تقوم عليها األقسام والفروع يف هذه الك ّل ّية،
اإلنسانية ،وت ّتصل ثالثًا بالبنية املا ّد ّية
وسائر العلوم
ّ
ّ
بوضعية الط ّ
ين .ومع أنّ اخلوض يف حتليل مظاهر التعثّر
رابعا
الب وأحوال انتامئهم إىل املجتمع اللبنا ّ
وت ّتصل ً
ّ
والترسع واإلجحاف ،فإنّ التط ّلب املعر ّ
يف يقتيض
يف هذه القطاعات األربعة قد ينطوي عىل يشء من املجازفة
ّ
اخلوض يف هذا الغامر.

وضعية األساتذة ،عط ًفا عىل ما سبق ذكره يف هذا السياق ،أنهّ م متوزّ عون إىل طائف َتني؛ فهم
ومن أسباب التعثّر يف
ّ
وإما من اجليل اجلديد الذي
ّإما من اجليل القديم الذي درس يف اجلامعات
الغربية عىل أصول املنهاج القديمّ ،
ّ
الغربية السائرة
حصل علمه يف اجلامعات
خترج يف اجلامعة
اللبنانية .ويف كلتا احلال َتني يندر يف هؤالء األساتذة من ّ
ّ
ّ
ّ
فإنّ
السطحي ،ال يف هيئة اإلصالح
التنقيح
صورة
يف
أتى
اجلديد
املنهاج
اعتامد
،
ثم
ومن
اجلديد.
املنهاج
عىل
ّ
ّ
البنيوي يف ُ
وآلياته وطرائقه.
الفلسفي
نظم التعليم
ّ
ّ ّ
اللبنانية لتنشئة الط ّ
الفلسفي،
الب عىل الفهم
وبالرغم من اجلهود الصادقة التي يبذهلا أساتذة الفلسفة يف اجلامعة
ّ
ّ
الفلسفي ما فتئت تعوزها قدر ُة القراءة
طرق التعليم
وحضهم عىل احرتاف العمل
وتشويقهم
ّ
الفلسفي ،فإنّ ُ
ّ
ّ
ٌ
الكونية املواكبة .وهو ربط يتيح
الفكرية املعارصة واألحداث
التحليلية القادرة عىل الربط بني اإلنتاجات
ّ
ّ
ّ
ّ
للط ّ
ين .و ّمما ينتاب التعليم
ر
التفك
به
يضطلع
الذي
اخلطري
املقام
إدراك
ب
ال
الفلسفي حني يتناول الواقع اإلنسا ّ
ّ
الفلسفي ً
النظري،
التارخيية اخلليقة باستيضاح مضامني الفكر
أيضا من أعراض التعثّر العجز عن َسوق األمثلة
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
أنّ
الفلسفي يف رعاية
ر
التفك
جدارة
من
يل
الفع
ت
التثب
ل
سب
ب
ال
الط
حيرم
النظري
التجريد
يف
اإلغراق
يف حني
ّ
ُ
ّ
ّ
ين يف عمق منطوياته.
الوجود اإلنسا ّ
تصور معر ّ
والتيارات ُيتيح للط ّ
الب
ومن ال ُّثغَ ر التي تعرتي التعليم
يف ضابط ّ
الفلسفي االفتقار إىل ّ
لتنوع املذاهب ّ
ّ
أن يربطوا ً
الفلسفي يف حقل
ختصص األساتذة
ربطا فط ًنا بني املدارس
الفلسفية .ومر ّد هذا االفتقار إىل انحصار ّ
ّ
ّ
الفلسفي
الفلسفية عىل تناول الفالسفة عينهم من املنظار
الفلسفية ،واقتصار ُأ ْم ِلياهتم
واحد من حقول املعرفة
ّ
ّ
ّ
الفلسفية عىل استعراض املوضوع
عينه .وقد يكون من املجدي يف هذا السياق أن يتعاقب أساتذة االختصاصات
ّ
تعليمية مشرتكة ،وأن تتضافر ً
اإلنسانية األخرى عىل مقاربة املسائل
أيضا جهود أساتذة العلوم
عينه يف حلقات
ّ
ّ
صية يف املاسرت والدكتوراه.
الفلسفية يف حلقات
دراسية ّ
ختص ّ
ّ
ّ

ُ
إرشاك الط ّ
التعليمي اجلديد (أمد)
الفلسفية .وقد أدخل الربنامج
الب يف مرسى التنشئة
وثمة تعث ٌّر آخر يستتليه
ّ
ّ
ّ
تطبيقية .ومن
ة
تعليمي
ص
وحص
ة
نظري
ة
تعليمي
ص
حص
إىل
ر
املقر
ع
،
الفلسفي
التعليم
طبيعة
يف
ا
ا
تنويع
فوزّ
مفيدً
َ
َ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نظري مغرق يف التجريد ،فإنّ أساتذة الفلسفة ما انفكوا حيارون يف
الفلسفية عىل طابع
جراء انعقاد أغلب املوا ّد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نظرية يف تناول
بعينها
هي
تظل
أبحاث
إعداد
إىل
ب
ال
الط
استنهاض
خال
ما
ة،
التطبيقي
ة
التعليمي
ق
الطر
ابتكار
ّ
ُ
ّ
ّ
ً
عفويا
ا
ق
انسيا
ة
الفلسفي
د
املوا
بعض
تنساق
وقد
ة.
الفلسفي
ارات
التي
أو
الفالسفة
مذاهب
يف
ة
النظري
املسائل
بعض
ّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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العملية الواضحة املعامل ،كام ّدة األخالق والسياسة وفلسفة
جراء طبيعتها
احلصص
إىل ترجيح َ
ّ
ّ
التطبيقية من ّ
الفلسفية إىل مسارات ش ّتى ،منها
املقررات التي استدخلتها اللجان يف تفريع االختصاصات
ّ
اجلامل ،وأغلب ّ
واالجتامعية ومسار الفلسفة وعلم النفس ومسار الفلسفة واإلعالم والتوثيق.
السياسية
مسار الفلسفة والعلوم
ّ
ّ

األكاديمي امللزم لط ّ
الب
القانونية ،فإنّ عقدة العقد تكمن يف ضامن احلضور
ّأما يف مسألة التعثّر يف البنية
ّ
ّ
إلزامية احلضور بعض األقسام
اللبنانية تستثني من
اإلنسانية يف اجلامعة
الفلسفة .ذلك أنّ ك ّل ّية اآلداب والعلوم
ّ
ّ
ّ
التي يتبينّ فيها أنّ عدد الط ّ
اإللزامي .ومن
التشدد يف مسألة احلضور
الب ال يبلغ النسبة املالئمة التي تتيح
ّ
ّ
تقهقرا ً
مربكا
اخلاصة يف لبنان
اللبنانية ويف سائر اجلامعات
هذه األقسام قسم الفلسفة الذي يعاين يف اجلامعة
ّ
ً
ّ
ّ
يف اإلقبال .وقد يكون ٌ
اللبنانية نفسها.
تتخطى حدود اجلامعة
بعض من أسباب هذا التقهقر مقرتنًا باعتبارات
ّ
غري أنّ مشكلة التخ ّلف عن احلضور ّ
اللبنانية.
مي يف أقسام الفلسفة يف اجلامعة
تظل تعثّر األداء
ّ
التعليمي والتع ّل ّ
ّ
اجلامعي الناشط باملراسلة أو عرب شبكة اإلنرتنت .وقد
ويكاد تعليم الفلسفة ينقلب إىل ما هو أشبه بالتعليم
ّ
اإلنسانية أساليب مبتكرة تُعينها عىل مواكبة
يكون من األجدى ،واحلال هذه ،أن تستنبط ك ّل ّية اآلداب والعلوم
ّ
ط ّ
ين
الب الفلسفة مواكب ًة تليق بخطورة االختصاص الذي ُيقبلون إليه .وتتفاقم خطورة مثل هذا التعثّر القانو ّ
ين ،فتبيح متديد فرتات التسجيل للط ّ
املتأخرين ح ّتى انتصاف
حني تتامدى اإلدارة
الب ّ
اجلامعية يف تساحمها العمال ّ
ّ
الدرايس يف مطلع ّ
كل سنة ،وهو ما ُيربك األساتذة يف معاجلتهم ملشكلة احلضور.
الفصل
ّ
القانونية اإلبقاء عىل امتحان االستلحاق يف ك ّل ّية اآلداب ،وهو االمتحان الذي ما عاد يتواءم
ومن معاثر البنية
ّ
التعليمي اجلديد (أمد) القائم عىل استنهاض الط ّ
اجلامعي؛ فالتقييم
متدر ًجا إىل األداء
ً
الب
هو والنظام
استنهاضا ّ
ّ
ّ
املقررات اجلديد يتوزّ ع عىل مراحل ش ّتى ،ويستنفر الطالب إىل
الذي حيصل عليه الطالب
اجلامعي بمقتىض نظام ّ
ّ
أكاديمي ّ
مطرد .ولذلكُ ،يفرتض يف العالمة التي يناهلا الطالب أن تكون قد تأ ّلفت من جمموع التقييم الذي
جهد
ّ
حصل عليه الطالب يف خمتلف املراحل التي ُيفحص فيها عن كفاءته يف استيعاب مضامني ُ
األ ْم ِلية.

تنظيمية ترعى مصاحبة ط ّ
توجههم
إدارية أو بنية
القانونية االفتقار إىل هيئة
ومن معاثر البنية
الب الفلسفة يف ّ
ّ
ّ
ّ
اجلامعي .فالط ّ
اجلامعية يف الفلسفة من غري أن يتباحثوا وأساتذهتم يف اآلفاق
الب يكتفون بتلقّي الدروس
ّ
ّ
والبحثية التي يمكن أن ترشّ عها هلم الدراسات العليا يف املاسرت والدكتوراه .ويندر أن تواكب الك ّل ّية
ة
التحصيلي
ّ
ّ
ط ّ
الب النخبة يف الفلسفة ،فتصاحب أبحاثهم يف املاسرت والدكتوراه يف لبنان ويف اخلارج بحسب كفاءات ّ
كل
ين .ويتجلىّ هذا التقصري يف مستوى اإلعداد
واحد منهم وقدراته وحاجات اجلامعة
اللبنانية واملجتمع اللبنا ّ
ّ
ألبحاث املاسرت ،حيث خيتار الط ّ
الب مواضيع أبحاثهم من غري تنسيق بني إدارات أقسام الفلسفة يف الفروع
اللبنانية .وقد يكون من األنسب أن تعمد
اإلنسانية يف اجلامعة
اخلمسة التي تشتمل عليها ك ّل ّية اآلداب والعلوم
ّ
ّ
واالجتامعية وتنسيق أبحاث
األكاديمية
الفردية واحلاجات
ترصد هذه الطاقات
أقسام الفلسفة يف الك ّل ّية إىل ّ
ّ
ّ
ّ
حر ّية الطالب يف اختيار حقل اختصاصه ورضورات اإلسهام يف
الدراسات العليا والدكتوراه تنسيقًا يوفّق بني ّ
ين.
تلبية حاجات اجلامعة
اللبنانية واملجتمع اللبنا ّ
ّ
ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل طبيعة املواضيع التي خيتارها ط ّ
الب الفلسفة لدراساهتم العليا يف املاسرت
ُ
والروحانيات،
والصوفية
اإلقبال املتنامي عىل مسائل الدين
والدكتوراه .و ّمما يستغربه املرء يف هذا االختيار
ّ
ّ
قابليات
الديني ت
وكأنّام الفلسفة أضحت خادم ًة للفكر
َ
ذاتية تنطوي عليها ،بل ملا حتمله من ّ
ُستدعى ال لقيمة ّ
ّ
ُ
الفلسفة من مقامها
للتأمل واالعتبار ،إذ ال جيوز أن تفقد
الغيبيات
معرفية تنارص
الدينية .ويف هذا ك ّله ٌ
باب ّ
ّ
ّ
ّ

دراسات
تعليما وتع ّل ًما في الجامعة اللبنانيّة
العربي :الفلسفة
مصائر الفلسفة في العالم
ً
ّ
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املعر ّ
ّ
الطائفي السائد يف
االجتامعي
إيامنية قد ُيراد هبا ترشيع نمط السلوك
يف
املستقل املحايد ،فتخضع ملس ّلامت ّ
ّ
ّ
العريب.
ين ويف جمتمعات العامل
املجتمع اللبنا ّ
ّ

وضعية ط ّ
الفلسفي يبدو
ين ،فإنّ مردود هذا التعليم
وأما بالنسبة إىل
الب الفلسفة يف انتامئهم إىل املجتمع اللبنا ّ
ّ
ّ
ّ
تأثريا يف هذا املضامر إنّام هو مشكلة الفقر
األعظم
والعامل
ى.
ت
ش
العتبارات
واألثر
الشأن
قليل
املحايد
للناظر
ّ
ً
ّ
ين واسترشت
اللبنا
املجتمع
أوصال
ة
اللبناني
احلرب
عت
قط
أن
بعد
اللبنانيني من
االجتامعي الذي يصيب أغلب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلقطاعيني وأصحاب
وملصالح
الطوائف
ألمراء
وأخضعتها
لتها
وعط
فأفسدهتا
اإلدارة،
بنى
يف
الطائفية
ّ
ّ
يضطر الط ّ
أنّ
الب إىل اإلعراض عن الفلسفة
األليم
ين
اللبنا
الواقع
هذا
فيه
ريب
ال
ا
مم
و
ة.
الرشعي
غري
الثروات
ّ
ّ
ّ
ّ
وأما إذا أقبلوا إليها ،فإنهّ م ،يف أغلب
.
ين
اللبنا
املجتمع
يف
اإلصالحي
الرشيف
مقامها
النظرية التي فقدت
ّ
ّ
ّ
ّ
التخصص يف جماالت أخرى .وحني ينخرطون يف
األحيانُ ،يقبلون إليها إقبال العجز أو اليأس من إمكانات
ّ
الرضوريةّ ،مما حيرمهم التفاعل الرصني مع
لسد حاجاهتم
ضطرون إىل العمل
اليومي ّ
ّ
دراسة الفلسفة ،فإنهّ م ُي ّ
ّ
التغيريية .فإذا هبم يستحصلون عىل شهادة اإلجازة ّ
بأقل مقادير االنتظام
استدعاءات الفلسفة واستنهاضاهتا
ّ
الفكرية.
اجلامعي واملثابرة
األكاديمي واألداء
ّ
ّ
ّ

البية املربكة تقهقر مستوى التعليم يف املرحلة الثانوية ِ
اجلامعي.
املع ّدة للتعليم
ومن معاثر هذه
ّ
ُ
الوضعية الط ّ ّ
ّ
ّ
ين ال يقرأ عىل
وتتجلىّ آثار هذا التقهقر يف قطاع القراءة واملطالعة وتعزيز نشاط التفكري
الشخيص .فالطالب اللبنا ّ
ّ
املعلوماتية واألعامل والسيرَ الف ّن ّية واألزياء واألبراج
وأما إذا قرأ ،فإنّ قراءاته تنحرص يف ميادين
وجه العمومّ .
ّ
ّ
السياسية .وهذه ك ّلها ميادين يف املعرفة ّ
وتعطل فيه
النقدية يف الفرد،
تشل القدرة
اخليالية والفضائح
والقصة
ّ
ّ
ّ
ّ
والسطحيات.
واملبتذالت
التفاهات
سالسل
يف
له
فتكب
العظمى
ين
اإلنسا
الوجود
لقضايا
الصحيح
الفهم
طاقات
ّ
ّ
ّ

الوضعية ً
الفلسفي املوازي ملهنة التعليم .ذلك أنّ بنية التوظيف
أيضا تضاؤل فرص التوظيف
ومن معاثر هذه
ّ
ّ
وسياسية
ومدنية
إدارية
ين ال تويل الثقافة
يف املجتمع اللبنا ّ
الفلسفية مقام الصدارة يف تعزيز احلصول عىل وظائف ّ
ّ
ّ
ّ
باملتخرجني من ط ّ
املهنية
األمرين من مصاعب االنخراط يف البيئة
الب الفلسفة يعانون
عالية الشأن .فإذا
َّ
ّ
ّ
مهني ال صلة له بطبيعة االختصاص
اللبنانية ،وهو ما يدفعهم إىل اإلعراض عن الفلسفة واالنسالك يف نشاط
ّ
ّ
ِ
الشبان
بعض
ر
ث
يؤ
ما
ا
غالب
إذ
ة،
الفلسفي
للدراسة
كحقل
الفلسفة
اختيار
االنسالك
هذا
مثل
يسبق
وقد
.
اجلامعي
ْ
َ
ً
ّ
ّ
ّ
جامعية يأملون منها أن يستحصلوا
يزينوا أوقات فراغهم بدراسة
والشابات ،وهم
أجراء يف َ
ُ
مهن متواضعة ،أن ّ
ّ
ّ
اجلامعي يف ّ
أشد
عىل مقام املجاز
أقل قدر من االلتزام والعناء .فيختارون من غري تر ّدد الفلسفة ،ويف ظ ّنهم أنهّ ا ّ
ّ
يل وأقرهبا منا ً
استنفارا للجهد العق ّ
ال.
ثم أق ّلها
التباسا
اجلامعية
االختصاصات
ً
ً
معرفيا وأرحبها إطالل ًة ،ومن ّ
ًّ
ّ
اإلنسانية،
يتفوق عليه ح ّتى حاملو سائر إجازات العلوم
ومن عواقب هذا التعثّر
املهني أنّ حامل إجازة الفلسفة ّ
ّ
ّ
الفرنيس واللغات والرتمجة وعلم االجتامع والرتبية وعلم النفس،
اإلنكليزي واألدب
والسيام إجازات األدب
ّ
ّ
ّ
ين لطاقات التوظيف واالستيعاب التي يوفّرها ألصحاب الشهادات
يتفوقون عليه يف استثامر املجتمع اللبنا ّ
ّ
أنّ
اللبنانية يف ترتيبها
ة
االجتامعي
ة
الذهني
عنه
ُسأل
ت
الظامل
التمييز
هذا
مثل
جرم
وال
ة.
اإلنساني
العلوم
يف
ة
اجلامعي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والفاعلية احلقّة.
ولقيم العالقات واألداء واالبتكار
ملقامات اإلدراك اإلنسا ّ
ين َ
ّ
ّ
والتعطل
اللبنانية ،فإنّ مظاهر االنعطاب
التحتية التي حتمل اجلامعة
ويف حقل التعثّر األخري ،أال وهو البنية املا ّد ّية
ّ
ّ
املفرطة يف ّ
ُ
حتكمها بمصائر عدد عظيم من الط ّ
الب (ما يقارب
اإلداري ُة
املركزي ُة
جلي ٌة للعيان .ورأس املشكلة
ّ
ّ
ّ
نموا عظيماً  ،ولك ّنها
نمت
ة
اللبناني
فاجلامعة
أستاذ).
آالف
الثالثة
يقارب
(ما
واألساتذة
طالب)
ألف
السبعني
ًّ
ّ
حدة املشكالت حني
ت
واشتد
النمو ،بل ظ ّلت سائر ًة عىل هنجها القديم.
وروحيتها مل تواكب هذا
يف نظامها
ّ
ّ
ّ
ّ

222

العدد 2
خريف 2012

عالمات
التحتية تظهر عليها
الطائفية الفاسدة؛ فإذا ببنيتها
وللذهنية
اللبنانية
السياسية
أذعنت اجلامعة للسلطة
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يتصور املرء ً
بعضا
اإلدارية ،غدا من العسري أن
املركزية
التشدد يف
جراء
ّ
السقم الذي يصيب النظام ّ
ّ
ّ
ّ
برمته .ومن ّ
املتقدمة.
التعليمية والتدابري
من اإلصالح يف الربامج
األكاديمية ومناهج البحث ّ
ّ
ّ

املعامرية القادرة عىل
اإلصالحية اجلريئة تعث ٌّر يف تنظيم البنية
وينضاف إىل مثل هذا التعثّر يف استنباط القرارات
ّ
ّ
اإلداري ،فإنّ
تأخر
املجمعات
ونظرا إىل بطء العمل
العددي اهلائل.
النمو
استيعاب هذا
اجلامعية يف املحافظات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
اإلنسانية تستوطن
جممع واحد يف بريوت .فظ ّلت أقسام الفلسفة وغريها من أقسام العلوم
تنفيذها ،باستثناء ّ
ّ
املتصدعة ،حيث تندر صاالت التعليم وقاعات االجتامعات ومكاتب األساتذة وفسح
الضيقة
ّ
املباين املستأجرة ّ
يب ومباين السكن الط ّ
التالقي الط ّ
األكاديمي املغني بني
اجلامعي .واألدهى يف هذا ك ّله انعدام التفاعل
يب
ال ّ
ال ّ
ّ
ّ
جامعي
جمم ٌع
الك ّل ّيات بسبب غياب
املجمعات التي حتتضن الك ّل ّيات عىل اختالف اختصاصاهتاّ .
وأما إذا قام ّ
ّ
ّ
واحلزيب ،وهو ما ُيفقده ،يف موضع
واملذهبي
الطائفي
حاضن للك ّل ّيات ،فرسعان ما ترسي إليه عدوى التس ّلط
ٌ
ّ
ّ
ّ
انتامئه اجلغرا ّ
وغني عن البيان أنّ
اإلصالحي.
الفكري
األكاديمي واإلثامر
العلمي
يف ،القدر َة عىل االستثامر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املعرفية
يت وإغنائها للحقول
اإلنسانية
احتكاك الفلسفة بسائر العلوم
والوضعية هو السبيل األنجع الغتنائها الذا ّ
ّ
ّ
ّ
الب الفلسفة وط ّ
تعزيز للتواصل بني ط ّ
الب االختصاصات األخرى ،ومتكنيٌ للفلسفة من
األخرى .ويف هذا
ٌ
اإلنسانية األخرى تعليماً وتعلّماً .
ولوج قطاعات املعرفة
ّ
املتطورة .واملعلوم أنّ الفلسفة
املتخصصة وخمتربات البحث
التحتية االفتقار إىل املكتبات
ومن معاثر البنية
ّ
ّ
ّ
الفلسفية ال تستقيم إ ّ
التنتعش إ ّ
صية
صية ،واملص ّنفات
ال بإقباهلا عىل املص ّنفات
ال بالقراءة ،والقراءة
ّ
ّ
التخص ّ
التخص ّ
ّ
ال بلوغ إليها إ ّ
الفلسفية الصادرة يف الغرب.
ميزانية ضخمة ترصدها اجلامعة القتناء ّأمهات الكتب
ال باقتطاع
ّ
ّ

التعليمي
تصور جديد لمقام الفلسفة
خاتمة  :في سبيل
ّ
ّ
اللبنانية
في الجامعة
ّ

اجلامعي يف
أسايس من أبعاد التعليم
معرفي ٌة
رأس الكالم يف هذا ك ّله أنّ الفلسفة هي رضور ٌة
كياني ٌة و ُبعدٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللبنانية أن تستخرجها وتقرتحها إلبراء املجتمع
اإلنسانية التي يناط باجلامعة
جممل حقوله .وهي عامد الرؤية
ّ
ّ
ين يف
ين األسمى الذي حيقّق
إنسانية اإلنسان اللبنا ّ
ين من أسقامه واالرتقاء به إىل مستوى التط ّلب الكيا ّ
اللبنا ّ
ّ
الضيقة يف أقسامها الفقرية لترسي بخفر فاعل
ثم ،يليق بالفلسفة أن خترج من أسوارها
كامل أبعادها .ومن ّ
ّ
التطبيقية التي تشهد إقبا ً
ال ّ
قل نظريه .وليس من مستقبل واعد للفلسفة
العلمية واملعاهد
يف أروقة الك ّل ّيات
ّ
ّ
ين إ ّ
ال بخروجها من ذاهتا ودخوهلا ،تعلّماً وتعليماً  ،يف نطاق اختصاصات
يف اجلامعة
اللبنانية ويف املجتمع اللبنا ّ
ّ
الوضعية.
اإلنسانية والعلوم
العلوم
ّ
ّ
ين ال يستقيم إ ّ
التارخيية وملطامح أعضائه
لوضعيته
فلسفية مالئمة
ال عىل أساس رؤية
وإذا ثبت أنّ االجتامع اللبنا ّ
ّ
ّ
ّ
فلسفية رصينة متكاملة تنطلق من الواقع
ين اخترب يف الزمن املعارص نشوء مذاهب
الرفيعة ،وأنّ املجتمع اللبنا ّ
ّ
العريب ،وتنارص حركة الفكر املحليّ ّ
واإلقليمي ،وتُسهم بإسهامها املتواضع يف إثرائه( ،((2كان
ين والواقع
اللبنا ّ
ّ
ّ
تتعزز حركة التفلسف الرصني يف تضاعيف االجتامع
بد من تعزيز مقام الفلسفة يف اجلامعة
ال ّ
اللبنانية ح ّتى ّ
ّ
خليق ببناء املجتمع بنا ًء سليماً واعدً ا.
حر
لبناين
وعي
ٌ
ٌّ
ٌّ
اللبنا ّ
عقالين ٌّ
ين ،فينشأ ّ
جراء هذه احلركة ٌ
اللبنانيني املعارصين
الطليعيني وأساتذة الفلسفة النابغني ،وحرص حلقة الفالسفة
 29إذا جازف املرء فاستثنى أهل الفكر واألدب
ّ
ّ
األول شارل مالك ورنيه حبيش وكامل يوسف احلاج وفريد جرب وبولس اخلوري وناصيف
املبدعني بخمسة فالسفة أو س ّتة ،ذكر يف املقام ّ
ورقيه.
بنهوضه
اخلليقة
السليمة
ة
الفكري
ة
باخللفي
ورفده
ين
اللبنا
املجتمع
أوضاع
تقويم
يف
طي ًبا
ّ
ّ
ّ
نصار .وهؤالء ك ّلهم أدركوا أنّ للفلسفة ً
ّ
ّ
أثرا ّ
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*

د .عبد الحميد هنية

التجربة البحثية في مخبر
«دراسات مغاربية»
البحث على قاعدة تداخل المنهجيات واالختصاصات
يقدمها مدير املخرب يف إطاللة عىل  15عا ًما
شهادة تُربز اجلوانب العملية لتجربة خمرب «دراسات مغاربية» ّ
من العمل املتواصل .وهذا املخرب مؤسسة بحثية متخصصة بالعلوم االجتامعية والتارخيية تابعة جلامعة
البحثي بالتعليمي وتدرس قضايا املجتمعات املغاربية بأدوات العلوم االجتامعية
تونس ،خيتلط فيها
ّ
والتارخيية وبمقاربات ومنهجيات تكاملية عابرة للتخصصات ،متنبهة إىل رضورة اإلفالت من إسار
النظرة املركزية الغربية ،عىل الرغم من البعد الكوين الذي حتاول أن تسبغه عىل بحوثها ونتائجها املعرفية،
وعىل الرغم من كوهنا نقطة التقاء شبكة من العالقات البحثية العربية والعاملية.

تدلف الشهادة إىل بنية املخرب ،املؤلفة من األساتذة الباحثني وطلبة الدراسات العليا ،وإىل ما حيكم
وضع براجمه وخططه البحثية من ثقافة العمل اجلامعي وآلياته ،خاصة إدماج الطلبة يف منظومة
املخرب البحثية ،وتوفري ما ينبغي من رضوب التفاعل املحيل والعريب والدويل ،األمر الذي يسهم
بقوة يف تكوين هؤالء الطلبة ،كام يسهم يف إثراء وتعميق ثامر املخرب التي تتخذ هيئة كتب ومقاالت
وحمارضات وملتقيات ومشاركات ،ويف صقل اختياراته املنهجية املتداخلة االختصاصات،
والنقدية ،والكونية النزعة التي ترتاد السبل الوعرة وتستهدف التجديد عرب تبيئة املعرفة.

عندما ُطلب مني إنجاز ورقة بشأن التجربة البحثية ،التي عرفها فريق «دراسات مغاربية» طوال السنوات
اخلمس عرشة املاضية ،قبلت ألنني رأيت يف ذلك فرصة سانحة أراجع فيها مسرية الفريق عىل امتداد فرتة
وجوده وأفكر فيها .وأعرتف أن عالقتي هبذا املخرب ذاتية جدً ا ،ألنني أنتمي إليه وألنني من مؤسسيه ً
أيضا .ويرجع
ً
حماوال بصورة مبارشة
يل الرشف أن أكون املرشف عىل أنشطته منذ البدء .هلذا ،سأعمل عىل تقييم جتربته البحثية،
أو غري مبارشة إبراز املميزات األساسية ملرشوعه املعريف والعلمي .فهذا العمل هو إذن بمثابة التقييم الذايت ،بكل ما
حيمله من سلبيات الذاتية التي قد تصبح مسيئة له إذا مل أكن ً
يقظا خلطورة األمر .ضامنتي الوحيدة يف ذلك تتمثل يف
* أستاذ يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة تونس ،مدير خمرب «دراسات مغاربية».
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وعيي التامً ،
وثانيا بجسامة املهمة وصعوبتها .وهو هيدف إىل إبراز اجلوانب العملية للتجربة
أوال بذاتية عميل هذاً ،
التي أقدم أعضاء الفريق عىل حتقيقها ،وذلك عىل مستوى البحث اجلامعي ،واحلرفية التي وظفوها لتحقيق ذلك،
ختطوها .تلك هي ً
والصعوبات التي ّ
إمجاال الوجهة التي اختذها هذا العمل.

التعريف بالمخبر وأهدافه
بحثية متخصصة بالعلوم
نعرف خمرب «دراسات مغاربية» يف بضع كلامت ،يمكن القول إنه ّ
مؤسسة ّ
لو أردنا أن ّ
وممولة من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف البالد
االجتامعية والتارخيية ،وتابعة جلامعة تونسَّ ،
متخصصة تنتهي بإعداد أعامل مجاعية قصد النرش .وإىل
بحثية عىل شكل مشاريع
التونسية((( .وهو ينجز
ّ
َ
برامج ّ
املتنوعة (من تدريس وتقييم للمذكرات البحثية األكاديمية املنجزة يف إطار شهادة
جانب مهامته البيداغوجية ّ
بحثية
املاجستري والدكتوراه) ،يصدر أعضاء فريقه البحوث والدراسات .ويشكل املخرب نقطة التقاء لشبكة ّ
جتمع بني باحثني يف عدد من األقطار املغاربية والعربية واألوروبية املنتمني إىل إحساسات علمية وجامعية
متنوعة ،حيدوهم هدف واحد هو القيام بأعامل أكاديمية جادة ترقى إىل العاملية.
ُ
أقرهتا
يرجع تأسيس فريق «دراسات مغاربية»
ً
رسميا إىل سنة  ،1999عندما أدرج ضمن الوحدات البحثية التي ّ
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف البالد التونسية .وهو التاريخ الذي ترجع إليه عملية هيكلة البحث
ماليا بمقتىض اتفاقية تعاقدية مع
العلمي يف البالد التونسية .وقد أصبح الفريق منذ ذلك التاريخ يتلقى دعماً ً
الوزارة حول برامج بحثية تحُ َّدد بصورة مسبقة .لكن البداية األوىل ّ
لتشكل الفريق ترجع يف واقع األمر إىل أوائل
التسعينيات من القرن املايض.

من مهامت املخرب دراسة قضايا تُطرح يف إطار املجتمعات املغاربية بأدوات العلوم االجتامعية والتارخيية،
للتخصصات .وهو يعمل عىل تدارسها يف شكل برامج بحثية متخصصة.
تكاملية عابرة
ومنهجيات
وبمقاربات
ّ
ّ
ّ
وال تقترص مهمته عىل إنجاز بحوث تتمحور مواضيعها حول البالد املغاربية ،بل تتعدى ذلك لتشمل خاصة
الطريقة املعتمدة يف تناول البحوث عرب برامج بحثية مجاعية يشرتك يف إنجازها باحثون ينتمون إىل ختصصات
أساسا وبعض البلدان األوربية يف احلوض
خمتلفة وإىل إحساسات جامعية متعددة تنتمي إىل بلدان املغرب الكبري
ً
الغريب للمتوسط.

ال شك أن بالد املغارب ّ
تشكل احلقل البحثي األسايس للمخرب ،لكن هذا احلقل ال يفرض حدوده عىل اآلفاق
(((
البحثية بالنسبة إىل املنضوين إليه .وبالقدر الذي يعمل فيه الفريق عىل «أهلنة» (أو «تبيئة») طريقة تناول
مواضيعه ،فإنه يعمل جاهدً ا ً
أيضا عىل إضفاء ُبعد كوين عىل بحوثه وعىل نتائجها املعرفية .والقضية الرئيسة التي

 1يكون التمويل من طرف الوزارة عىل أساس برامج بحثية تعاقدية ملدة أربع سنوات .يف الواقع ال يقترص املخرب عىل امليزانية التي
كثريا ما يلتجأ إىل املساعدات التي متنحها جهات أخرى عادة ما تكون
ترصدها له الوزارة ،إذ هي يف كل احلاالت ال تفي بحاجياته .لذا ً
غري حكومية مثل اجلمعيات أو املؤسسات املستقلة املحلية والدولية .ومن بني هذه املؤسسات نخص بالذكر مؤسسة «هانس سيدال»
األملانية ممثلة يف فرعها املتخصص باملنطقة املغاربية ،ومقرها تونس.
كثريا قبل اعتامد هذه الرتمجة ،إذ كان يف
ترددنا
األمر
واقع
يف
«.»indigénisation
 2نريد بتعبري «األهلنة» ترمجة لرباديغم فرنيس
ً
اإلمكان أن نعتمد أيضا لفظة «التبيئة» ،لكن يف النهاية وقع اختيارنا عىل تعبري «األهلنة» .وسوف نتناول يف فقرة الحقة رشح املدلول
الذي نعطيه يف خمرب «دراسات مغاربية» هلذا الرباديغم بمزيد من الدقة .تناولت دراسات عديدة بالتحليل والنقد هذا الرباديغم فيام يتعلق
بأهلنة العلوم اإلنسانية ،انظر عىل سبيل املثال كتابات الباحث بمخرب «دراسات مغاربية» عامد املليتي:

»Imed Melliti: «Une anthropologie «indigène» est-elle possible? Réflexions sur le statut de l’anthropologie en Tunisie,
»Arabic, Vol. LIII, no. 2 (2006) pp. 163-176, et «L’indigénisation des sciences sociales en Tunisie: un malentendu?,
Maghreb et sciences sociales (Revue de l’IRMC, Tunis), pp. 129-140.
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ً
حتليال سليماً من دون أن نكون مق ِّلدين
تشغل بال باحثي املخرب يف هذا املجال هي كيف نفهم جمتمعاتنا ،ونحللها
لتجارب خارجية ،أو معتمدين عىل قوالب معرفية صيغت يف اخلارج ،وكيف يمكن أن نتخطى املعارف التي
ُأنجزت حول جمتمعاتنا ومتيزت بطابع الذات املركزية الغربية ،أو ما ُيعبرَّ عنه ً
أيضا باملركزية الغربية.
بعبارات أخرى ،ال نريد يف خمرب «دراسات مغاربية» بناء معرفة حول جمتمعاتنا كام لو أننا يف إحدى اهليئات
البحثية الغربية ً
مثال .وحتى إن جاءت هذه املعرفة مطابقة ملا ُينجز يف أوروبا ،فهذا ال يعني أننا عاجلنا قضايانا
عرب املناهج والطرق املعتمدة يف أوروبا ،وإنام يعني أننا عاجلنا قضايانا من منظور كوين .فالتخ ّلص من اهليمنة
املعرفية األثنوثقافية الغربية أسايس يف منهجنا ويف تناول قضايا بحوثنا .إنهّ ا إذ ًا طريقة صارمة يف إنجاز البحوث،
إضافيا للتفكري يف األدوات التحليلية ،خاصة املفاهيم والرباديغامت َّ
املوظفة .ولذلك ،فهي
وهي تفرض جهدً ا
ً
مطردة وعىل النقد املتواصل يف مجيع املستويات ،وإعادة التفكيك للتصنيفات
تقوم عىل مراجعة النفس بصورة ّ
الوصفية التي يستنبطها الفاعلون ،والتصنيفات املعرفية التي ّ
يوظفها الدارسون .ونسلك السلوك نفسه يف ما
يتعلق باستنباط املواضيع التي نبني حوهلا املعرفة يف جمال العلوم االجتامعية بصورة عامة.

ً
وفاعال يف منطقة املغرب الكبري بصورة عامة .لكنه ال يقترص
مبادرا
بحثيا
ً
يؤ ّدي خمرب «دراسات مغاربية» ً
دورا ً
خمربا للبحوث األكاديمية ،بل يعمل ً
أيضا عىل إعادة إنتاج الطاقات اخللاّ قة يف البحث العلمي ،وذلك
عىل كونه ً
البحثية ،وباألخص
درب فيها الباحثون الشبان وطلبة الدكتوراه خاصة عىل كتابة األوراق
بتنشيط ندوات ُي َّ
ّ
وحرفيا كجيل املستقبل يف البحث العلمي .والزيادة التي حصلت يف عدد
علميا
رسائل الدكتوراه ،و ُي َع ّدون
ً
ً
الباحثني يف املخرب منذ تأسيسه إىل يومنا هذا إنام هي يف حقيقة األمر نتاج لتأهيل هؤالء الباحثني الشبان ،الذين
فوجا بعد فوج يف ُصلب املخرب طوال عقدين من الزمن.
تم تكوينهم ً

إن املطمح األسايس الذي يشغل بال أعضاء الفريق هو كيف يمكن أن يساهم املخرب عىل املدى الطويل،
وبواسطة بحوث تتناول بالدرس املجال املغاريب ،يف بناء رصح معرفة عاملية يف ميدان ختصصه ،وكيف يمكن يف
عامليا .أما األهداف اآلنية التي يرمي أعضاء الفريق إىل حتقيقها فهي كيف
يوم ما أن حيتل بذلك مكانة مرموقة ً
يصبح املخرب:
 اإلطار الذي يامرس فيه الفرد ًفعال مهنته البحثية يف العلوم االجتامعية والتارخيية عىل أفضل وجه
ِ
وبحرفية عالية؛
 -اإلطار الذي حتصل فيه املكافحة الرباديغمية بصورة دائمة حتى ال يركن باحثوه إىل الرتابة؛

 اإلطار الذي حيصل فيه التبادل املعريف والتعاون مع هيئات بحثية أخرى ،أكان يف البالد املغاربية والعربية أميف بلدان أوروبية ،مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،أي أن يصبح نقطة التقاء لشبكة من العالقات البحثية؛
 -ملتقى للمحارضات حول القضايا البحثية األساسية ،ومكان إنتاج املعرفة وجتديدها.

العامة املرتابطة واملتكاملة ،منها ،عىل
ويعمل املخرب منذ انطالقه عىل حتقيق جمموعة أخرى من األهداف
ّ
وجه ال ّتحديد:

واالقتصادية،
والسياسية
االجتامعية
 إنشاء معرفة علمية أكاديمية ذات جودة عالية ،تتناول بالدرس القضاياّ
ّ
ّ
تفهم أفضل لقضايا املنطقة املغاربية .وتعمل يف آن واحد عىل املسامهة يف
التي من شأهنا أن تساهم يف إرساء ّ
مشخصة تربزها املنطقة
املعرفة الكونية يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،انطال ًقا من تناول حاالت
ّ
املعنية ببحوث املخرب.
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تناول جمتمعات البالد املغاربية بالدرس ،معتمدين يف ذلك عىل مقاربات تأخذ بعني اعتبار األدوار التي
 ُيؤمنها الفاعلون املحليون يف عالقتهم باملعطيات العاملية املتغرية بصورة مطردة.
ّ
منسقني .ويمكن للمنسق ،الذي هو يف األصل
 تشجيع مشاريع تشتغل حوهلا جمموعات من الباحثني بإرشاف ّالباعث احلقيقي للمرشوع وراعيه ،أن يربز كفاءته يف إنجاح املرشوع وإيصاله إىل غايته املنشودة ،وهو ما يثري بني
خفيا من شأنه أن حيفز اهلمم ويدفع باملشاريع إىل األمام.
الباعثني املنسقني ً
تنافسا ًّ

 إلنجاز املشاريع ،يعمل الفريق عىل استقطاب باحثني أكفاء من داخل املخرب وخارجه ،كي يشتغلوا يف إطاراالنسجام
عالقات متبادلة ويف إطار التقاسم والتشارك يف اإلشكاليات املطروحة ،بحيث حيصل بصورة طبيعية
ُ
يف األعامل املنجزة ،ويقع بخاصة تفادي تشتتها.

 تنمية ثقافة العمل اجلامعي (  ،)l’esprit d’équipeلدى باحثي املخرب ،وهو ما يساعد عىل أن تكون داخلهكفاءة علمية مجاعية قادرة عىل استنباط حماور بحثية جمددة من شأهنا أن تفتح أمام أعضاء املخرب ،وخاصة الشبان
منهم ،آفا ًقا جديدة ،وتثري بحوثهم ،وتساعد كذلك عىل جلب متويالت ملشاريع مستقبلية يف شكل موارد
خارجية ،أكانت من داخل البالد التونسية أم من خارجها ،ألن موارد املخرب الذاتية غري كافية لدفع الطاقة
البحثية فيه ،وال تفي بطموحات باحثي املخرب املتطلعة إىل ما هو أكرب.

تنظيم العمل داخل المخبر
حاليا  31أستا ًذا باحثًا ينتمون يف أغلبهم إىل اجلامعات املتمركزة يف مدينة تونس
يضم فريق «دراسات مغاربية» ً
طالبا يف مرحلة الدكتوراه ،و 52يف
وضواحيها ،و 110طالب ّ
مرسمني يف املخرب إىل غاية سنة  ،2012منهم ً 58
مرحلة املاجستري .ويشكل جمموع األساتذة الباحثني املجلس العلمي للمخرب ،وهو املجلس الذي حيدد سياسة
مجاعيا وإدخال التعديالت عليهاّ .
وينظم الباحثون
املخرب البحثية ،ويقرر املحاور البحثية املقرتحة بعد مناقشتها
ً
ندوات وحلقات بحثية (سيمينارات) حول املحاور البحثية التي يتم إقرارها .ويتم االشتغال حول هذه املحاور
يف إطار جمموعات مصغّ رة وبشكل مجاعي ،وذلك من أجل مناقشة البحوث املقرتحة ونقدها إىل أن ترقى إىل
مرتبة النرش .وإىل جانب مهماّ هتم كمدرسني ،يقوم األساتذة الباحثون عىل مواكبة بحوث الطلبة ،وذلك بواسطة
تنظيم ورش بحثية مصغّ رة بني حني وآخر .ومن األمور التي يؤكّ دها املجلس العلمي قصد تدعيم مهمة املخرب
حتى حيقق أهدافه البحثية ،نذكر:
 -متكني املشاريع البحثية من بلوغ أهدافها املنشودة ،ونرش نتائج األعامل اجلامعية التي تساهم يف خلق املعنى.

 رضورة تنمية ما يمكن االصطالح عليه بـ «ثقافة املخرب» ،أي تنمية ثقافة العمل اجلامعي والتآزر بنيأعضاء الفريق.
 -توفري ظروف الرتاكم املعريف عىل املدى الطويل.

 -العناية بالطلبة يف مرحلة الدكتوراه ،وتنظيم لقاءات تكوينية يستفيدون منها.

وضع البرامج والخطط البحثية

أرسى املخرب منذ تأسيسه برامج بحثية عديدة .ومع مرور الزمن ،تعددت املشاريع البحثية فيه مع اخلضوع ملبدأ
عامة ُي ّتفق حوهلا مسبقًا .واستنباط هذه املشاريع خيضع ملا
تقاطعها وانسجامها ،ألهنا تنخرط دائماً يف إطار برامج ّ
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تم التشاور يف شأنه بشكل مجاعي ،ويف إطار املجلس العلمي ،حول التوجه العام للخطة البحثية يف املخرب .وهي
اخلطة التي يتم عىل أساسها التعاقد ملدة أربع سنوات مع اإلدارة العامة للبحث العلمي يف وزارة اإلرشاف ،إذ
هي املمول الرئيس للمخرب.

متثّل املشاريع البحثية التي يتقدم هبا الباحثون املقتدرون منطلق الربامج املعتمدة يف املخرب .ودرجة الباحث
املقتدر يف خمرب «دراسات مغاربية» هي استحقاق لكل أستاذ-باحث ُيريس مرشوع بحث يستقطب أعامل عدد
من الباحثني ،ويسهر عىل إنجازه إىل أن تُنرش تلك األعامل .وجيري عرض كل مرشوع بحثي يتم اقرتاحه للنقاش
املقررة ،وإثرائه إن كانت هنالك حاجة لذلك .وإلنجاز
العام قصد التثبت من مدى ارتباطه باخلطة العامة ّ
املرشوعُ ،يشرتط التشارك يف املضامني واملقاصد املنهجية واملعرفية بني الباحثني الذين ّ
يشكلون ،بإرشاف باعث
املرشوع ،القاطرة التي ستتعهد البحوث املرتقبة؛ إذ ليس ثمة مركزية مطلقة يف كيفية وضع املشاريع وإنجازها.
وعندما يستبطن أعضاء الفريق املرشوع يتم استقطاب باحثني آخرين من خارج املخرب قصد إثراء املوضوع
بكفاءات أخرى .وعادة ما يكون هؤالء الباحثون من داخل البالد التونسية وخارجها .والغاية القصوى من
هذا االستقطاب هي ّ
ختطي املحلية التي قد يقع فيها أعضاء املخرب إن هم اشتغلوا حول املوضوع بمفردهم ويف
ويتعهد ّ
كل مرشوع أحدُ الباحثني األكفاء املنتمني إىل الفريق ،فهو حيظى بيشء من استقاللية يف
ما بينهم فقط.
ّ
التسيري والتنسيق ،بتشاور دائم مع املجلس العلمي .هلذا نجد أن لكل حمور بحثي برجمته ونسقه يف اإلنجاز.
ثقافة العمل الجماعي

تُنجز الربامج البحثية يف إطار املخرب بشكل مجاعي ،ويف إطار عدة ندوات داخلية مصغَّ رة جتمع يف البداية بني
باحثي املخرب ،وذلك إلجياد ظروف املكافحة حول الرباديغامت ّ
املوظفة يف إطار املرشوع البحثي ،ولتبادل األفكار
حول القضايا املطروحة ،وخاصة للتشاور واالتفاق حول التساؤالت املشرتكة التي جيب طرحها حتى تكون
املنجزة متجانسة بصورة عامة ،وذلك مهام تنوعت املنطلقات البحثية واالختصاصات.
اإلجابات يف األوراق َ
ً
أعامال تتضمن أورا ًقا
والتكامل هنا رشط أسايس لنجاح األعامل اجلامعية؛ إذ ليست الغاية القصوى أن ننجز
متجاورة وإنام أن نبني مؤلفات مجاعية حتتوي عىل أوراق متكاملة ،وإن انطلقت من حقول بحثية خمتلفة ومن
اختصاصات معرفية متنوعة .وال مكان لألعامل الفردية املنعزلة يف إطار فريق يريد أن يرتقي باملعرفة العلمية.

هذه اللقاءات املصغّ رة والداخلية ،يف املراحل األوىل من عملية إنجاز املشاريع ،من شأهنا أن توجد لدى أعضاء
املخرب ثقافة العمل اجلامعي من أجل التعاون لتجاوز العقبات املنهجية واملعرفية .ويتحقق االنسجام يف األعامل
يؤمن
التي ينجزها الفريق عندما حيصل التآلف بني أعضائه وتتدعم ثقافة العمل اجلامعي والتآزر ،األمر الذي ّ
تالقح األفكار وتقاسمها بني أعضاء الفريق بمستوياهتم العمرية واحلرفية املختلفة وبانتامءاهتم الفكرية .ولتحقيق
كثريا ما ننظم لقاءات مصغّ رة يف شكل ندوات أو حلقات بحثية (سيمينارات) مغلقة يشارك فيها الباحثون
ذلكً ،
الشبان ،وينضم إليها الطلبة يف مرحلة الدكتوراه ،فيحصل النقاش يف إطار تفاعالت حقيقية لألفكار واملناهج.
واملتقبل لكل أشكال النقد ومراجعة النفس ّ
يشكل أداة
ونعتقد يف املخرب أن العمل اجلامعي املتأين واملتف ّتح
ّ
املنجزة أعام ً
ال فردية وال شك ،لكنه يف واقع األمر
رضورية لبناء الذكاء اجلامعي .بذلك يكون جل األوراق َ
نتاج هلذا الذكاء اجلامعي ،حيمل بصامته وعالماته البارزة .ومن دون ثقافة العمل اجلامعي واالنخراط الطوعي
يف املشاركة لبناء هذا الذكاء اجلامعي ال تتحقق تلك الغاية .وانعكاس ذلك عىل نفوس الباحثني ،وخاصة منهم
الشبان ،إجيايب جدً ا؛ إذ يعطيهم الثقة يف النفس وحيفزهم عىل املزيد من اجلهد ومراجعة أوراقهم مراجعة متكررة
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حتى تبلغ الغاية املنشودة وترقى إىل درجة اإلبداع .وإىل جانب الندوات وورش العمل التي يرشف عليها باعثو
ختصص كل مرة ألحد املشاريع البحثية املقررة ضمن براجمه .ويقع
املشاريع ،يعقد املخرب كذلك ملتقيات دولية ّ
ترشيك كفاءات أخرى من البالد التونسية ومن البلدان املغاربية واألوروبية.
إدماج الطلبة في منظومة المخبر البحثية

يويل خمرب «دراسات مغاربية» أمهية كربى وعناية فائقة لتكوين الباحثني الشبان الذين ينخرطون يف إطاره،
وينجزون بحوثهم يف دائرته ويف سياق براجمه البحثية .ويعمل الفريق عىل ترشيك الطلبة يف مرحلة الدكتوراه
يف مجيع االجتامعات البحثية التي ينظمها ،قصد التفكري يف القضايا املنهجية واملعرفية .ونعتقد يف خمرب «دراسات
مغاربية» أن تكوين الباحثني الشبان ومواكبتهم يف إنجاز بحوثهم ال يقالن أمهية عن إنجاز املشاريع البحثية.
كثريا ما ّ
نمكن
ونعترب اجلهد الذي ُيبذل يف هذا االجتاه أهم استثامر إلنتاج معرفة سليمة وذات قيمة عالية .هلذاً ،
وغالبا ما حتدد مواضيع بحوثهم بالعالقة مع
الطلبة من املشاركة يف إنجاز املشاريع البحثية املقررة يف املخرب.
ً
هذه املشاريع ،بحيث ينجز الطلبة بحوثهم يف إطار هذه الربامج وحتت إرشاف أكاديمي حمدد .ويشرتك يف
عملية اإلرشاف هذه بصورة غري مبارشة جممل الباحثني املنخرطني يف املخرب ،فتحصل بذلك فائدة مزدوجة؛ إذ
يتمرن الطالب عىل عملية البحث مستعي ًنا باإلطار املنهجي واملعريف الذي يوفّره له مجيع أعضاء الفريق املواكبني
إلنجاز املشاريع البحثية ،كام يستفيد الفريق من عمل الطالب ونتائج بحوثه وما يوفّره من مادة وثائقية عادة ما
وحمدثة.
تكون جديدة ّ

ِ
نرشك الطلبة ً
أيضا يف الربامج املندجمة التي ننجزها بالتعاون مع الباحثني املغاربة واألوروبيني .وتكون البحوث
التي ينجزها الطلبة يف إطار هذه الربامج غري معزولة؛ إذ هي ذات مرجعية علمية تستند إليها وتساهم يف إثرائها.
ويشارك الطلبة يف النقاشات التي تدور يف إطار الندوات ،فتأيت األعامل التي ينجزوهنا ثمرة ما يدور من نقاشات
وتداول لألفكار .وعندما يعرف الباحث الشاب كيف يستفيد منها ويوظفها بطريقته اخلاصة ،فهو ينجز بحثًا
طري ًفا ومفيدً ا.
متميزة؛ إذ واكب أساتذة
هبذه العناية املكثفة بالطلبة يف مرحلة املاجستري والدكتوراه ،جاءت أغلب بحوثهم ّ
املخرب بكل اقتدار طلبتهم إىل حد مناقشة أطروحاهتم بنجاح باهر ،وهو ما ساعدهم عىل التفوق .والدليل عىل
ذلك ما حتظى به من قبول عند النرش ،وتتويج يف مناظرات االنتداب يف سلك التعليم العايل ،وفوز عند املنافسة
حاليا أي طالب يف املخرب أحرز شهادة الدكتوراه ومل حيصل انتدابه يف جمال
يف اجلوائز املحلية ،بحيث ال نجد ً
اختصاصه .ولتشجيع املتفوقني ،جيتهد املخرب يف نرش بحوثهم حتى يتم التعريف هبا لدى املجموعة العلمية
وتعميم االستفادة منها؛ فمن املؤسف جدً ا أن تقبع مثل هذه األعامل ،عىل أمهيتها ،عىل الرفوف وال تستفيد منها
الدوائر العلمية يف الداخل واخلارج.

ً
مشرتكا لعمل األساتذة الباحثني والباحثني الشبان عىل حد السواء؛ إذ
نتاجا
بذلك يكون إنجاز املعرفة يف املخرب ً
تعترب األعامل التي ينجزها الطلبة يف إطار الدكتوراه ثمرة تلك النزعة التي تطمح إىل التجديد وأصبحت ثقافة
سائدة لدى باحثي خمرب «دراسات مغاربية» عمو ًما.
لكن هناك عد ًدا من املعوقات التي تشوب العمل الذي ينجزه املخرب مع الطلبة يف مرحلتي املاجستري والدكتوراه،
وأمهها الصعوبات املادية التي يلقاها هؤالء الطلبة ،إذ ينحدر أغلبهم من أوساط اجتامعية ضعيفة جدً اُ ،يضاف
إليها ما يفتقدونه طوال فرتة إنجاز بحوثهم من شغل يعيلهم أو منحة جامعية تسندهم ،خاص ًة أنَّ إمكانات
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كثريا ما ُي َ
ً
أشواطا يف إنجاز
تقدم
ضطر الطالب ،بعد أن يكون قد ّ
املخرب املادية غري كافية ّ
لتعهد حاجاهتم .لذلكً ،
بحثه ،إىل التخيل عن مواصلة مرشوعه .ومثل هذه احلاالت تزايدت ،خاصة يف السنوات القليلة األخرية.
الندوات التكوينية لفائدة الطلبة

دأب املخرب منذ تأسيسه عىل تنظيم كثري من الندوات التكوينية بصورة دورية ،لفائدة الطلبة يف مرحلة الدكتوراه.
وفريق «دراسات مغاربية» رائد يف هذا اجلانب يف إطار اجلامعة التونسية ويف اختصاص العلوم االجتامعية عامة.
وألعضائه قناعة راسخة برضورة نقل املعرفة ومناهج البحث العلمي املجدية إىل الباحثني الشبان يف إطار هذه
الندوات التكوينية .وحرص الفريق عىل ترشيك طلبة آخرين ينتمون إىل هياكل بحثية أخرى ،تونسية وأجنبية
من بلدان مغاربية (اجلزائر واملغرب) ،وأوروبية ً
أيضا ،يشتغلون يف إطار اختصاصات معرفية خمتلفة .وكانت
معا ،وهي أن ّ
نمكن طلبتنا من االحتكاك
الغاية من ترشيك طلبة من خارج املخرب بيداغوجية ومعرفية يف آن ً
بإحساسات معرفية ومنهجية خمتلفة عماّ هو معهود يف املخرب ،ومتكينهم ً
أيضا من التحاور مع نظرائهم يف هياكل
ذات تقاليد بحثية خمتلفة ،فتحصل هلم بذلك ظروف املكافحة بني اآلراء واملناهج وكذلك إمكانية املقارنة.

ويسهر أعضاء الفريق عىل أن تكون مواضيع الندوات التكوينية ذات منحى منهجي بحت ،كأن تتناول مواضيع
من نوع «حقل الباحث» ،أو «مدونة الباحث» ،أو «مكتبة الباحث» ،أو «سياق الباحث» ...إلخ؛ فهي جمرد
مداخل ذات ُبعد منهجي خللق ظروف احلوار بني الطلبة أنفسهم ،وبني الطلبة واألساتذة املرشفني عىل الندوات
التكوينية .ونحرص عىل أن تكون املواضيع املطروحة متقاطعة مع خمتلف االختصاصات .وتتكيف املواضيع
ذات املنحى املنهجي مع ظروف هذه الندوات التي جتمع عد ًدا من الطلبة الذين ينتمون إىل اختصاصات
متعددة؛ إذ إن القاسم املشرتك بينهم يبقى بالرضورة اجلانب املنهجيّ .
وتنظم يف إطار هذه الندوات حمارضات
يلقيها أساتذة يقع استدعاؤهم باملناسبة ،وورشة عمل تتسع ملجموعات مصغَّ رة من الطلبة يعرضون فيها يف
مرحلة أوىل بحوثهم اخلاصة ،والصعوبات التي تعرتضهم يف إنجازها ،ويناقشوهنا مع نظرائهم من الطلبة
يسخر عمل الورشة لتدريب الطلبة عىل كيفية الكتابة
ومع األساتذة املرشفني عىل الورشة .ويف مرحلة ثانية ّ
األكاديمية وصوغ املواضيع وبنائها .ومثل هذه احلوارات وما يتبعها من مترن عىل الكتابة األكاديمية بإرشاف
وتؤمن خاصة بالنسبة إىل
األساتذة من شأهنا توفري إمكان تبادل اخلربات وتعديل املسارات يف إنجاز البحوثّ ،
الطلبة ظروف الطمأنينة ملواصلة العمل يف طريق أسلم.
إن اإلضافة التي توفّرها الندوات التكوينية لطلبة الدكتوراه حقيقية وال شك؛ فهي ّ
متكنهم من تنسيب بحوثهم
وتدقيقها من خالل اكتساب معرفة متنوعة ومتممة الختصاصاهتم .لكن مفعوهلا األهم يكمن يف تقوية كفاءات
الباحثني الشبان يف جمال التفكري ،وتسليحهم بموارد فكرية إضافية ّ
متكنهم من وضع ممارساهتم البحثية يف
سياقات تؤثر فيها بقوة ،ككل ممارسة من هذا النوعُ ،فيمكنهم حينئذ حتديد سياقات ممارساهتم يف البحث بعالقة
مع التقاليد املعرفية والسالالت النظرية واملنهجية األخرى ،وكذلك تنسيب آفاق الرباديغامت التي ينخرطون
يف سياقها وإمكاناهتا ،وتع ّلم تفكيك التصنيفات واملواضيع التي يبحثون فيها.

استقبال الطلبة األجانب

أوىل املخرب أمهية كربى لتبادل زيارات الباحثني ،وباخلصوص الشبان منهم ،مع رشكائنا .وكذلك متكني طلبة
الدكتوراه من االطالع عىل جتارب أخرى ،وإقامة عالقات مع نظرائهم يف أوساط جامعية عاملية .لذلك عمل
املخرب عىل أن يستقبل سنو ًيا عد ًدا ال بأس فيه من الطلبة يف مرحلة الدكتوراه ّممن ينحدرون من بلدان مغاربية
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(ليبيا ،واجلزائر واملغرب) ،وأخرى أوروبية (من إيطاليا وفرنسا بدرجة أوىل ،ومن إسبانيا وأملانيا بدرجة ثانية).
وعادة ما تكون بحوث الطلبة األوروبيني متع ّلقة بمنطقتنا .ويشارك هؤالء الطلبة يف أثناء إقامتهم باملخرب يف
مجيع أوجه النشاط التي ّ
تنظم يف رحابه ،عالوة عىل متكينهم من الرت ّدد عىل املكتبات ومراكز األرشيف ،وتسهيل
لقاءاهتم مع األساتذة والباحثني يف مدينة تونس.
ونعترب أن جميء الطلبة األجانب إىل خمرب «دراسات مغاربية» عالمة عىل اإلشعاع الدويل الذي أصبح حيظى به
لدى األوساط اجلامعية يف هذه البلدان املذكورة .وهو ً
أيضا جتسيم إلرادة انفتاح املخرب عىل وجهات معرفية
ً
فضال عن
مجة،
وثقافية خارجية .وكانت الفائدة ،التي تنجر لطلبتنا من وجود هؤالء األجانب يف املخربّ ،
العالقات التي تنشأ بني أجيال املستقبل؛ إذ يغنم طلبتنا من االحتكاك بنظرائهم يف جامعات أخرى .وقد نمت
هذه العالقات وتوسعت مع الزمن ،فحصلت بذلك عملية التأثر والتأثري ،بام انعكس بالرضورة عىل إنجاز
أعامهلم بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

المخبر ملتقى شبكة من المبادرات واللقاءات والحوارات

أفكارا
عمليا ملتقى شبكة من املبادرات واللقاءات واحلوارات من شأهنا أن تثمر
يعمل املخرب عىل أن يكون
ً
ً
وجمددة .ونحن نبحث عن الطرائق التطبيقية واملناهج املعرفية التكاملية والعابرة
ومشاريع بحثية جديدة
ّ
لالختصاصات .ويتناول خمرب «دراسات مغاربية» باملعاجلة والنقد جتارب وخربات أكاديمية يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية ،تقوم عىل توصيف هذه املناهج وتفكيكها ونقدها مع اقرتاح البدائل .واهلاجس األسايس هو كيفية
هتيئة باحثي خمرب «دراسات مغاربية» للدخول يف معرتكات براديغمية مع باحثني آخرين ينتمون إىل أوساط
ثقافية أخرى وإىل جامعات ذات قناعات وميول معرفية مغايرة.

لتنمية قدرات املخرب ،عمل الفريق عىل تعهد عالقات وطيدة مع عديد من األوساط اجلامعية والعلمية الدولية ،قصد
تبادل اخلربات وتقاسم املوارد املتاحة لتنمية العمل املشرتك .وألجل ذلك ،كان البحث عن رشكاء دوليني ذوي
كفاءة ُمعرتف هبا وسمعة علمية عالية إحدى أولويات أعضاء املخرب .لذلك ،تم العمل طوال السنوات األخرية عىل
إرساء عدد كبري من الربامج املندجمة واالتفاقيات اجلامعية الثنائية واملتعددة األطراف مع مؤسسات جامعية وفرق
بحثية يف عدد من اجلامعات العاملية .كان ذلك مع جامعة الرباط يف املغرب ،وجامعتي وهران وقسنطينة يف اجلزائر،
ومع عدد من اجلامعات الفرنسية يف باريس كاملدرسة العليا للعلوم االجتامعية ،وجامعة السوربون ،وليون ،وآكس
آن بروفانس ،ومع جامعة مدريد يف إسبانيا ،وجامعة لييج البلجيكية ،ومع عدد من اجلامعات اإليطالية مثل جامعة
مسني يف صقلية اإليطالية .وعمل املخرب خالل السنوات األخرية عىل
روما «السابينزا» ،وجامعة كتان ،وجامعة ّ
االنفتاح عىل الكفاءات العلمية يف الرشق األوسط ،وبالتحديد يف لبنان وقطر(الدوحة).

املعتمدة ً
أيضا استضافة عدد من الباحثني الدوليني الذين ُعرفوا بكفاءاهتم العلمية ،قصد إثراء
ومن بني الطرق
َ
النقاش حول أحد الربامج البحثية املطروحة يف رحاب املخرب .وبواسطة هذه الشبكة من العالقات ،استطاع
املخرب أن ّ
ينظم مع رشكائه عد ًدا من الندوات العلمية تتمحور كلها حول املشاريع البحثية التي هي مقررة يف
الربنامج البحثي للمخرب .وقد حرص أعضاء املخرب ،لتحقيق اجلدوى يف هذه الناحية ،عىل منع أي تشتت يف
طاقات الفريق .ومن فوائد هذا االنفتاح عىل العامل اخلارجي متكني باحثي املخرب من التمرن عىل قيادة املشاريع
املنجزة باإلخراج والتحضري ،قصد نرشها.
البحثية ذات االمتدادات العاملية ،وكذلك تعهد األعامل اجلامعية َ
ينمي
يمكن القول إن خمرب «دراسات مغربية» استطاع بواسطة كل ذلك ،وبإمكانات مادية حمدودة جدً ا ،أن ّ
بصورة متزايدة خمتلف أشكال نشاطه العلمية والبحثية ،وذلك عىل مستوى املشاريع البحثية ،وتكوين الباحثني
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املنجزة ،بحيث إن االنفتاح عىل األوساط العلمية اخلارجية ،أضفى
الشبان يف مرحلة الدكتوراه ،ونرش األعامل َ
أعم.
عىل املجهود الذي يبذله أعضاء الفريق جدوى ّ

لقد عمل املخرب عىل إنجاز برامج بحثية بصورة دينامكية ترفض اجلمود والتشبث بام هو معروف؛ فالتفتح عىل
جتارب بحثية أخرى وإمكانات معرفية جديدة هو ديدن باحثي املخرب .والغاية القصوى التي ينشدها املخرب هي
ينمي قدرات أعضائه البحثية وجيعلهم عىل استعداد معريف ومنهجي ّ
يمكنهم من الدخول يف رشاكات
كيف ّ
بحثية ك ّلام سنحت فرص لذلك .ذلك أن متويل الربامج البحثية يأيت قبل كل يشء من مثل هذه الرشاكات،
حيث إن التمويل الذي توفّره وزارة اإلرشاف هلياكل البحث املخصصة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف
البالد التونسية يبقى حمدو ًدا جدً ا ،مقارنة بام حتصل عليه اهلياكل املامثلة املعتنية بالبحوث يف العلوم الصحيحة
املمولة بتقارير حول نتائج بحوثنا عىل مستوى اإلنتاج واإلنتاجية،
والتكنولوجية .ومع ذلك تطالب الوزارة ّ
دوليا .هلذا نواجه من هذه الناحية صعوبات بات من الرضوري أن
وباالستدالل عىل ذلك برباءات معرتف هبا ًّ
جت ّند الطاقات هلا إلقناع السلطة املعنية بأن هناك فائدة جتنيها جمتمعاتنا من وراء إنجاز بحوث يف العلوم اإلنسانية
واالجتامعية وتنميتها بصورة متواصلة؛ إذ إن لنتائجها تبعات إجيابية ال يمكن التدليل عليها بواسطة براءات
نقدمها كام هي احلال بالنسبة إىل البحوث التكنولوجية ً
مثال .فهي تُنتج املعنى الذي يساعد املجتمع بصورة غري
ظاهرة للعيان عىل فهم نفسه بنفسه .وكام يذكر الباحث الفرنيس جاك بريك ،ليس هنالك جممعات "متخ ّلفة"،
وإنام هنالك جمتمعات غري مدروسة بام فيه الكفاية.
اإلنتاج العلمي والتجارب العملية

حتى نعطي فكرة حول اإلنتاج العلمي للمخرب خالل اخلمس سنوات األخرية ( ،)2011-2007يمكن أن
نقدم بعض املعطيات الرقمية.

سجل املخرب بالنسبة إىل هذه املدة إنجاز  34كتا ًبا ،منها ما هو عمل مجاعي ،ومنها ما هو إنتاج فردي ،و255
مقالة نُرشت يف جمالت علمية ّ
حمكمة .صحيح أنه ليس من مهماّ تنا تقييم األعامل التي أنجزها أعضاء الفريق،
لكن يف إمكاننا أن نالحظ غزارهتا وانتظامها ،خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن أساتذة املخرب هم قبل كل يشء
مدرسون يف إحدى اجلامعات التونسية ،وغري متفرغني ملهمة البحث .ولباحثي «دراسات مغاربية» حضور
ّ
ويتجسم ذلك يف اجلدول الذي يكشف عن نشاط أعضاء
وحواراهتا.
بإبداعاهتا
العلمية
الساحة
عىل
مكثف
ّ
املخرب العلمية (من حمارضات وملتقيات ومشاركات فردية يف التظاهرات العلمية التي نظمت خارج املخرب):
السنوات:

2007

2008

2009

2010

العدد
اإلمجايل

حمارضات

4

16

24

20

64

ملتقيات علمية دولية ّ
نظمها املخرب

4

7

5

6

22

مشاركات أعضاء الفريق يف تظاهرات
علمية ن ُّظمت خارج املخرب

35

42

25

29

131

العدد اإلمجايل

43

65

54

55

217

األنشطة العلمية:
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يمكن أن نستنتج مدى نجاعة عمل أعضاء املخرب من خالل املعطيات الرقمية السابقة الذكر؛ فهي تبـينّ
كبريا ألعضاء الفريق
كيف أن أنشطة أعضاء املخرب منتظمة ومتواصلة من سنة إىل ُأخرى .ونسجل
ً
حضورا ً
يف التظاهرات العلمية التي ّ
تنظم خارج املخرب وخارج البالد التونسية يف أغلب احلاالت .ويف واقع األمر،
كان املخرب يشجع أعضاء الفريق عىل املشاركة يف الندوات الدولية .ومتثّل هذه املشاركات ،إىل جانب كوهنا
ّ
فرصا أخرى لتدعيم إشعاع املخرب يف
متكن باحثينا من االحتكاك مع إحساسات معرفية وأكاديمية أخرىً ،
األوساط اجلامعية الدولية وتوسيع دائرة شبكة عالقاته .وال خيفى أن كل ذلك من شأنه أن يدعم قدرات املخرب
أكثر فأكثر.

أيضا يف الطريقة املعتمدة يف تنظيم اللقاءات مع رشكائنا يف بالد املغارب ،ويف فرنسا ً
ونلمس النجاعة ً
أيضا.
خيصص
وعادة ما نُنجز ملتقياتنا بشأن املوضوع نفسه عىل مرحلتني تفصل بينهام بضعة أشهر ،عىل أساس أن َّ
اللقاء األول ملناقشة األوراق يف صيغتها املؤقتة ،وإن كانت بعض األوراق تقدم أحيانًا يف صيغة شبه جاهزة.
وجيري يف هذا اللقا َء األول حوار كثيف مثمر ،ويتمكن املشاركون بعد ذلك من مراجعة أوراقهم قبل تقديمها
للقاء النهائي .ويف هذا األخري يقدم املقررون تقاريرهم ،وهي عبارة عن قراءات يف األوراق .وي ْن َص ّب االهتامم
يعدها زمالء تُراعى يف اختيارهم
خالل اللقاء الثاين بكيفية خمصوصة عىل املناقشة املعتمدة عىل التقارير التي ّ
جمموعة من املعايري ،منها :اإلملام بموضوع الندوة من جهة ،واالنتامء إىل جماالت معرفية أخرى وعدم املشاركة
يف اللقاء األول ،وذلك رغبة يف حتقيق نوع من أرضية معرفية مغايرة من جهة ثانية .ومن مهماّ ت هذه التقارير
تقديم مضامني األوراق بصورة نقدية ،والوقوف عىل أمهيتها ،مع عرض مقرتحات من شأهنا أن تطور البحث
وممتعا .ثم ُيط َلب من أصحاب األوراق إعادة صوغها بصورة
غنيا
ً
فيها ،وهو ما جيعل احلوار يف اللقاء الثاين ً
هنائية انطال ًقا من املناقشات واملالحظات التي متت بلورهتا خالل الندوة.
وقد تبدو هذه الطريقة معقّدة ،غري أهنا ذات فائدة عظيمة ُيتوخى منها رفع درجة جودة ما ينرش من أعامل من
جهة أوىل ،وإرساء دعائم العمل اجلامعي والقبول بثقافة التقييم من جهة ثانية .ثم إهنا تسعى لضامن نوع من
االنسجام يف العمل اجلامعي املزمع نرشه ،حيث يصبح العنوان الذي ُيسند إليه مطابقًا لكل املداخالت التي
يتضمنها ،ويشعر القارئ بأن هناك ً
خيطا ناظماً هلذه األعامل مهام اختلفت وتعددت طرق معاجلة اإلشكاليات
املطروحة ومناهجها ،وكذلك مهام اختلفت احلقول البحثية التي انطلق منها الباحثون.

بالتدريج يتبلور ،بواسطة هذا العمل العلمي الدؤوب وبإرادة مجاعية تعمل عىل جتاوز املعهود وختطيه ،خط
جتديدي يف البحوث املنجزة يف إطار املخرب .نلمس ذلك عند تناول قضايا التفكري يف كيفية صوغ املعارف
واستعامالهتا ،أو عند دراسة املواضيع املتصلة بالتشكل التارخيي للهويات اجلامعية .وال شك أن البحوث
التي أنجزها املخرب يف القضايا املتصلة باملعرفة اإلسطغرافية (التأرخيية) قد أ ّثرت أيام تأثري يف املدرسة التارخيية
التونسية ،وحتى املغاربية.

المنهجية المعتمدة في تناول المواضيع
ميزت البحوث يف خمرب «دراسات مغاربية»،
يمكن أن نختزل بكلامت مفاتيح أهم االختيارات املنهجية التي ّ
وهي :تعدد االختصاصات ( )pluridisciplinaritéوتداخلها ( ،)interdisciplinaritéواخلروج من
وأخريا التجديد
املعبدة،
ً
«سجون» اإلعاقة املعرفية ،والنزعة الكونية ( ،)universalismeواالبتعاد عن الطرق ّ
املعتمدة.
عرب أهلنة/تبيئة ( )indigénisationاملعرفة ،وذلك يف حتديد املواضيع واملناهج
َ
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تعدد االختصاصات وتداخلها
ينتمي أعضاء املخرب إىل اختصاصات معرفية خمتلفة .والغاية من ذلك هي توفري ظروف عبور االختصاصات
وتكاملها .وكان ذلك من ضمن االسرتاتيجية البحثية األساسية التي أقدم عليها مؤسسو فريق «دراسات
تقريبا إىل اختصاص واحد
مغاربية» منذ البدء .كانت النواة األوىل هلذا الفريق تتألف من أساتذة باحثني ينتمون ً
وهو التاريخ احلديث ،وكلهم أنجزوا بحوثهم حول تاريخ البالد التونسية يف الفرتة احلديثة وحتت إرشاف
أكاديمي يكاد يكون واحدً ا .وبعد جتربة عمل مجاعي ملدة وجيزة ،اقتنع الفريق برضورة اخلروج من القوقعة
واملحلية املفرطة التي وجدوا فيها أنفسهم ،فكان االجتاه نحو االنفتاح عىل فرتات تارخيية أخرى يف مرحلة أوىل،
ثم عىل حقول بحثية أوسع واختصاصات خمتلفة يف جمال العلوم االجتامعية ،مثل علم االجتامع ،واألناسة،
واجلغرافيا ،والفلسفة ،والعلوم السياسية ،واحلقوق ،واهلندسة املعامرية يف مرحلة ثانية .وكانت مشاركة
كثريا
الباحثني املنحدرين من هذه االختصاصات إرادية وحتصل
عمليا حسب املواضيع املطروحة للبحث؛ إذ ً
ً
ما يقع انتقاء الباحث املناسب للموضوع املناسب لسد ال ُّثغَ ر .وللعالقات الشخصية بني الباحثني دور أسايس يف
تعزيز الزاد البرشي للفريق ،حسب احلاالت واملواضيع املطروحة للدرس.

من البدهيي جدً ا أن نقول إن املعارف احلديثة هي معارف متقاسمة .ويكفي أن نجتمع بني خمتصني بميادين
معا ،مع حتقيق تكامل منطقي بني املعارف املستنبطة .لتحقيق
علمية خمتلة ليتم االقتناع بأن يف اإلمكان االشتغال ً
ِ
ذلك بصورة ملموسة وجمدية ،جيب أن نكون واعني متام الوعي بإمكانية االستفادة من ح َرفية كل اختصاص.
واالختالف بني املداخل املفامهية وبني ِح َرفية التخصصات هو الذي يؤسس لنقاش ثري ومكافحة جريئة بني
الباحثني ،فيحصل تالقح األفكار وتراشحها بني اجلغرايف واملؤرخ وعالمِ االجتامع واألنرتوبولوجي ،وعامل
السياسة ...إلخ .هبذه الصورة ،يوفّر الفريق للمؤرخ عىل سبيل املثال ،بحكم تعدد االختصاصات فيه ،إمكانية
التقدم يف ميادين علمية أخرى وإثراء النظرة التارخيية .هبذه املكافحة املفامهية املتواصلة والرتاشح
االستفادة من ّ
يف األفكار ،يأخذ مبدأ تعدد االختصاصات يف عمل الفريق صبغة حقيقية وفعلية وال شكلية صورية.
ال ُيط َلب من أي باحث أن يتخىل عن اختصاصه ،بل املطلوب هو عكس ذلك متا ًما؛ إذ نحن بحاجة أكيدة
إىل ِح َرفيات متعددة .لذلك ،املطلوب أن يشتغل كل باحث انطال ًقا من حقله البحثي ومن جمال اختصاصه
لكي يقدم اإلضافة .وحتى حيصل ذلك ،وخاصة االنسجام بني النتائج واإلضافاتُ ،يط َلب من كل الباحثني
بمختلف اختصاصاهتم أن جييبوا ،كل من زاوية نظره ،عن التساؤالت املشرتكة .وبتعبري آخر ،إن كان من
واملحبذ جدً ا أن يكون هنالك اختالف يف االختصاصات ،فمن املفروض أن يكون هنالك ائتالف
املطلوب
َّ
حول الرباديغامت (ّ )alliance paradigmatique
املوظفة يف املشاريع البحثية ،أي ائتالف حول التساؤالت
مطول حول هذه التساؤالت وحول
واملناهج املوصلة إىل اإلجابات املرت َقبة .هلذا حيتاج الفريق إىل تفكري َّ
اإلشكاليات وكيفية تقاسمها بني أعضائه ،وتوحيد طريقة االشتغال حوهلا .وقد أوجد االنفتاح عىل ختصصات
جماورة طريقة أخرى يف االشتغال داخل خمرب «دراسات مغاربية" ،وهي تقطع مع ما هو معهود يف إطار اجلامعات
(تدريسا وبحثًا)
التونسية ،ألن التقليد السائد يف املؤسسات اجلامعية يف البالد التونسية جيعل كل اختصاص
ً
(يسمى «قسماً ») ال جيوز اخرتاقه ،بحيث إن كل جتاوز
يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية سجني هيكل إداري
ّ
ويتجسم ذلك خاصة عند انتداب األساتذة يف
أو حماولة الخرتاق االختصاصات تقابل بالرفض واإلقصاء.
ّ
إطار جلان وضعت هي األخرى حسب منطق االختصاص .وكل باحث حييد بقدر أو بآخر عن االختصاص
املرتشح له مآله اإلقصاء والرفض يف أغلب احلاالت ،بحيث إن هنالك نظرة دونية يف التقاليد اجلامعية التونسية
ملخرتقي االختصاصات.
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التحول يف هذا املجال بالذات ،حرص الفريق عىل أن تكون املشاريع البحثية املقررة يف املخرب
ولتوفري ظروف
ّ
خمرتقة الختصاصات متعددة ،وموضوعة بطريقة يمكن أن تؤوي كل االختصاصات يف العلوم االجتامعية.
أساسا حول جمموعة من التساؤالت والرباديغامت
فالوحدات التي تتألف حول مرشوع بحثي معينّ تشتغل
ً
أكثر ّمما تشتغل حول موضوع حمدود .و ّمما ساعد فريق «دراسات مغاربية» عىل حتقيق ذلك هو أن قاعدة انتداب
الباحثني يف املخابر يف البالد التونسية موكولة إىل أعضاء الفريق.
يندرج هذا االنفتاح عىل االختصاصات األخرى يف إطار تلك النزعة لدى باحثي خمرب «دراسات مغاربية»،
للخروج من «سجن» املحلية .لكن املحلية ليست هي العائق الوحيد الذي جيد الباحث ،واملؤرخ باألخص،
نفسه فيه؛ هناك «سجون» معرفية من نوع آخر حتد ً
أيضا من جدوى عمل الباحث ،ومتنعه من فهم الواقع الذي
يريد دراسته فهماً سليماً  .والعمل عىل إخراج الباحث يف العلوم االجتامعية من مثل هذه السجون يشكل إحدى
االسرتاتيجيات املنهجية يف خمرب «دراسات مغاربية».

الخروج من «سجون» اإلعاقة المعرفية

ممتدة عقدين من الزمن ،ترعرعت يف رحاب املخرب نزعة علمية جديدة تقطع مع املايض،
عمو ًما ،وبعد خربة ّ
وتعمل عىل إنشاء معرفة يف العلوم االجتامعية والتارخيية بمعايري جديدة تتميز بمساءلة أجدى وبالنقد ومراجعة
النفس ،وتعمل عىل فتح آفاق بحثية أخرى .ويكمن جديد هذه النزعة العلمية يف العمل عىل اخلروج من جمموعة
كبلت عمل الباحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف البالد التونسية ،ويف غريها من
من «السجون» ً
كثريا ما ّ
بقاع العامل.
لنأخذ مثال البحوث التارخيية .من املعروف يف البالد التونسية أن التاريخ أصبح منذ القرن  17علم الدولة
األول ،كام هي احلال يف بقاع أخرى من العامل شهدت نشوء الدولة باملعنى احلديث للكلمة((( .فشكلت الكتابة
ونصب املؤرخ نفسه منذ
التارخيية سلطة معرفية تقوم عىل إقصاء كل من يناهض الدولة وهتميشه واستبعادهّ .
حاميا ومرشّ ًعا هلا .منذ تلك اللحظة ،أصبح املؤرخ يف البالد
وصيا عىل الدولة القائمة ،وكذلك
ذلك التاريخ
ً
ً
مسخ ًرا طاقته لبناء الدولة بقلمه ،متا ًما مثلام يبنيها أصحاب النفوذ بالسيف .فكل ما يكتبه يصب ،من
التونسية ّ
حيث ال يشعر ،يف مصب واحد ،أال وهو بناء الدولة يف كل أوضاعها ومراحلها :فهي الدولة املجالية/الرتابية
بالنسبة إىل الفرتة املمتدة خالل القرون  ،17و ،18و ،19وهي الدولة الوطنية بالنسبة إىل الفرتة الالحقة .ومل
حيصل الوعي بالنسبة إىل املؤرخ ،من حيث كونه ال يدرس الدولة كظاهرة اجتامعية وموضوع مستقل بذاته،
وإنام يتناوهلا وكأنه عنرص فاعل فيها ،فتربز شخصية املؤرخ وكأهنا تبني الدولة من الداخل .بذلك يصبح املؤرخ
«سجني» الدولة((( .ومل حيصل اخلروج من «سجن الدولة» إال عرب مساءلة عملية بناء الدولة ومقوماهتا ،وتفادي
التفكري فيها بتصنيفات ومقوالت الدولة ذاهتا.
 3انظر املقال الذي نرشه بالفرنسية بيري بورديو وألفيي كريستني وبيار-إتيان ويل حتت عنوان «حول علم الدولة»Pierre Bourdieu, :
Olivier Christin et Pierre-Etienne Will, «Sur la science de l’Etat,» in: Actes de la recherche en sciences sociales, no. 133,
(juin 2000), pp. 3-12.
 4انظر املقال الذي نرشتُه بالفرنسية حتت عنوان «عندما تصبح اإلسطغرافيا التونسية سجينة الدولة»Abdelhamid Hénia, “Quand :
l’historiographie tunisienne se fait ‘‘prisonnière de l’Etat,» in: Sami Bargawi et Hassan Remaoun, coord., Savoirs
historiques au Maghreb: Construction et usages (Tunis: publications du CERES 2006), pp. 111-121, et (Oran: CRASC,
2006), pp. 97-105.
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ويمكن القول إن املؤرخ التونيس سجل ألول مرة يف هناية التسعينيات من القرن املايض ،مع فريق «دراسات
مغاربية» ،خروجه من «سجن» الدولة .وقد حصل اليشء نفسه بالنسبة إىل ظاهرة الذاكرة التارخيية؛ إذ اخلروج
من «سجن» الذاكرة يتم هو اآلخر بمساءلة الذاكرة من حيث هي بناء اجتامعي وكذلك مساءلة استعامالهتا(((.
النزعة الكونية

ّ
شكلت رضورة ّ
هاجسا
املنجزة ،مع العمل عىل بلوغ الكونية أو العاملية،
ختطي معضلة املحلية يف البحوث َ
ً
املتطرق إليها من طرف الباحثني
ويتم اخلروج من «سجن املحلية» يف املناهج واملواضيع
ً
منهجيا لدى الفريقّ .
ّ
مهام كان جمال اختصاصهم من خالل النزعة الكونية والعاملية ،وذلك عرب املقارنة يف معاجلة القضايا املدروسة،
موظفني يف ذلك أحدث التقنيات واألدوات املعرفية .وهذا ما جعل الباحث يف خمرب «دراسات مغاربية» يشتغل
يف إطار قضايا ذات ُبعد كوين .ويربز ذلك عند دراسة ظاهرة نشوء الدولة احلديثة ً
مثال أو ظاهرة التحقيب أو
عند البحث يف قضايا الذاكرة وكيفية إنشائها .وعمو ًما ،فإن القضايا التي أصبحت تستقطب اهتامم الباحثني يف
إطار املخرب هي قضايا تشغل الباحثني يف أماكن عدة من العامل لكن منطلقها يبقى دائماً املجال املحيل (املغاريب).
ورغم الصبغة املحلية ملنطلق البحوث املنجزة ،فإن الباحثني حيرصون عىل أن ال تكون بحوثهم جمرد دراسات
مونوغرافية تقليدية ،يطغى عليها التوجه املحيل .ولتخطي ذلك ،ترعرعت داخل املخرب نزعة علمية تقطع
عمو ًما مع ما كان سائدً ا يف املايض ،وتعمل عىل إنشاء معرفة بمعايري جديدة ،وعىل فتح آفاق بحثية أخرى .وقد
جتسد ذلك يف بعض البحوث التي ُأنجزت يف إطار املخرب .من ذلك ً
مثال موضوع احلياة اجلامعوية((( .ولدراسة
ّ
هذا املوضوع يف وقتنا احلارض ُبعد معريف وحضاري يف آن واحد .ويف الوقت الذي تفرض العوملة قانوهنا،
تكون مسألة اجلامعة املحلية واحلياة اجلامعوية بصورة عامة من أهم املسائل التي جيب طرحها وحماولة فهمها.
وهي ذات عالقة وطيدة بربنامج املخرب التعاقدي مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الذي يتناول مسألة
«التشكل التارخيي للهويات اجلامعية» .وقد وقعت معاجلة املوضوع بطريقة ختلص يف هناية التحليل إىل متثّل
أنموذج ُيفهم به تشكل البناء اجلامعوي يف سياقات خمتلفة ،حيث يكون للجامعة الدور األسايس يف انتظام احلياة
اليومية للسكان .هكذا ،تم إبراز البناء اجلامعوي يف شكله املركّ ب واملتداخل ،وهو ما ّ
مكن من جتاوز الصورة
القائمة عىل الثبات والسكونية التي جاءت هبا النظرية االنقسامية للواقع االجتامعي يف املدن واألرياف ،كام
 5انظر العمل اجلامعي «املعارف التارخيية باملغرب الكبري :البناء واالستعامالت» ،املنشور بالفرنسية حتت عنوان:

Bargawi et Remaoun, coord., Savoirs historiques au Maghreb.

انظر ً
أيضا مقايل «األسطغرافيا احلديثة يف البالد التونسية وذاكرة الدولة (القرون  ،»)19-17والذي نرشته بالفرنسية حتت عنوان:

Abdelhamid Hénia, «Historiographie moderne en Tunisie et mémoire de l’Etat (XVIIe-XIXe siècles),» dans:
Abdelhamid, Hénia. Abderrahmane Elmoudden et Abderrahim Benhadda, coord., Ecritures de l’histoire du Maghreb:
Identité, mémoire et historiographie, Actes de deux tables rondes organisées à Marrakech du 27 au 28 mai 2004 et à
Tunis du 1 au 3 octobre 2004, Série colloques et séminaires; no. 138. (Rabat: publications de la faculté des lettres et des
sciences humaines, 2007), pp. 59-80.

املحلية يف البالد التونسية ،سواء كانت جمموعات
 6اهتم عدد من الباحثني يف خمري «دراسات مغاربية» بدراسة عدد من املجموعات
ّ
قبلية ،أو واحية ،أو قروية .وآخر هذه الدراسات تلك التي أنجزها مصطفى التلييل حتت عنوان  :قفصة والقرى الواحية املجاورة حول
احلياة اجلامعوية من بداية القرن  18إىل ( 1881قفصة :منشورات مجعية صيانة مدينة قفصة .)2009 ،هيدف هذا العمل إىل دراسة
الظاهرة اجلامعوية يف إطار مديني وقروي واحي خالل الفرتة احلديثة .وهو مفيد بسبب احلضور الكبري للحياة اجلامعوية ال يف قفصة
والواحات املجاورة هلا فحسب وإنام يف نواحٍ أخرى من البالد التونسية وحتى خارجها .فكان اخليط اهلادئ يف هذا العمل يتعلق بالبحث
يف كيفية متكن املجموعة من تنظيم حياهتا بصورة متكيفة مع املعطيات البيئية وتضمن هلا التامسك الداخيل وحتقق انصهارها يف إطار
جيوسيايس مركزي ،مع التكيف كذلك مع املتغريات اخلارجية.
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جتلت خاصة يف عمل لوسيت فالينيس الفالحون التونسيون((( ،وعمل إرنست غيلنر أولياء جبال األطلس(((.

البعد املغاريب للبحوث املنجزة التي أنجزها أعضاء املخرب ّ
ّ
لتخطي
يشكل يف حد ذاته مبادرة أولية
واعتامد ُ
املحلية املفرطة يف الدراسات باجلامعة التونسية .وقد عمل أعضاء املخرب منذ البدء عىل إرساء أسس تعاون
ورشاكة مع الزمالء يف املغرب األقىص واجلزائر ،معتمدين يف ذلك عىل ما توفّره ُأطر التعاون املقررة عىل مستوى
احلكومات يف البلدان املغاربية ،وهي ،واحلق يقال ،ال ترقى إىل طموحات الباحثني اجلامعني يف هذه البلدان.
نوعا
وكانت إمكانيات الرشاكة أوفر مع زمالئنا يف املغرب مما هي عليه مع زمالئنا يف اجلزائر التي بقيت حمدودة ً
ما .وكانت ملخرب «دراسات مغاربية» مع فريق بحث «املتوسط والعامل اإلسالمي» يف كلية اآلداب والعلوم
جتسمت يف عقد لقاءات بالتداول يف الرباط وتونس
اإلنسانية يف الرباط جمموعة من برامج البحث املشرتك ّ
حول املواضيع التالية:
 -املعرفة التارخيية املغاربية :البناء واالستعامل،

 -شبكات التواصل ودينامية االنفتاح يف املغارب والعامل املتوسطي،

 الذاكرة احلرضية :البناء واالستعامالت يف بالد املغارب وخارجه، -الرحلة والغريية يف بالد املغارب،

 -انتقال املعارف يف املغارب والعامل املتوسطي.

وتوجت هذه الربامج البحثية بمجموعة من األعامل التي نُرشت يف الرباط وتونس العاصمة .وكتتويج هلذا
ِّ
كلية
رحاب
يف
ُرشت
ن
،2007
سنة
ففي
اللقاءات.
هذه
عن
انبثقت
التي
األعامل
نرش
تم
اخلصب،
املسار
ّ
اآلداب والعلوم اإلنسانية يف الرباط األعامل التي متحورت حول «الكتابات التارخيية يف املغارب :اهلوية ،الذاكرة
واالستغرافيا»((( .ودائماً يف إطار املرشوع البحثي نفسه املتع ّلق باملعرفة التارخيية يف بالد املغارب ،كام نُرشت يف
تونس سنة  2010أعامل الندوة امللتئمة حول "التحقيب يف الكتابة التارخيية املغاربية"(.((1
ولتدعيم االنفتاح عىل العامل اخلارجي ،يتم استدعاء باحثني يف العلوم االجتامعية من خمتلف بالد املغارب
خاصة ،ومن البلدان العربية عامة ،ومن البلدان األوروبية ً
أيضا ،وهم ّممن ُعرفوا بام أنجزوه من تفكري يف التطور
التعرف عىل خصوصية املسارات البحثية
التارخيي مليادينهم العلمية يف بلداهنم .وكان اهلدف من ذلك هو
ّ
والسالالت النظرية والسياقات املؤسساتية التي أ ّثرت يف تطور العلوم االجتامعية هنا وهناك.
وحيرص أعضاء املخرب عىل املشاركة يف املؤمترات العاملية الدورية( ،((1حيث ّ
ينظمون ً
ورشا حول مواضيع
يتم انتقاؤهم
الربامج البحثية التي تنجز يف املخرب ،مرشكني يف ذلك أكرب عدد ممكن من الباحثني األجانب الذين ّ

7

انظرLucette Valensi, Fellahs tunisiens, l'économie rurale et la vie des campagnes aux 18e et 19e siècles, (Paris; La :
Haye : Mouton, 1977).

 8انظر:
9
10

Ernest Gellner, Les Saints de l’Atlas, Traduction de Paul Catalen; présentation de Gianni Albergoni (Paris:
Editions Bouchene, 2003).

انظرHénia, Elmoudden et Benhadda, coord, Ecritures de l’histoire du Maghreb, pp. 177 en français et 86 en arabe. :

انظرFatma Ben Slimane et Hichem Abdessamad, coord., La Périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb: :

Actes de deux tables rondes organisées à Marrakech du 26 au 29 mai 2005 et à Tunis du 21 au 23 septembre 2005 (Tunis:
Arabesques éditions, 2010).
 11من نوع اإلكاناس Congress for Asian and North African Studies) ICANAS
)(World Congress for Middle East Studies

 ،(Internationalوالوكامس
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حسب الكفاءة واالختصاص .وهي فرص تتيح لباحثي املخرب إمكانية االحتكاك مع باحثني ينتمون إىل تقاليد
علمية وجامعية خمتلفة ،وهي ً
يوجه إىل البحوث التي ننجزها يف
أيضا فرصة لكي نستمع إىل النقد الذي قد ّ
وكثريا ما تكون ظروف اخلوض يف مثل هذه التظاهرات الدولية متاحة ومثرية .هذا إضافة إىل
رحاب املخرب.
ً
عامليا .كل ذلك
الفائدة التي تعود عىل باحثي خمربنا عند التعرف عىل اإلشكاليات والقضايا البحثية املطروحة ً
من شأنه أن جيعل أعضاء املخرب عىل دراية بام حيدث يف العامل يف جمال العلوم االجتامعية بصورة عامة.
االبتعاد عن الطرق المع ّبدة

بنظريات
املعبدة ،وجت ّنب القوالب اجلاهزة املرتبطة
ّ
عبرّ الفريق يف دراساته عن إرادة واضحة لالبتعاد عن الطرق ّ
تم صوغها بعيدً ا عن واقع املجتمعات املغاربية والعربية .لذلك تعامل الفريق بحذر
مسبقة ،وخاصة تلك التي ّ
مع املدارس النظريةّ ،
وآليات بحثها بمنهج جتريبي وباستقاللية فكرية تامة.
موظ ًفا عند االقتضاء مصطلحاهتا ّ
وهو يعيد النظر يف كثري من القضايا والتصنيفات املتداولة يف دراسات العلوم االجتامعية والتارخيية .ومل تكن
ّ
وتشكل
نظرته إىل كل هذه القضايا معيارية ( ،)normativeبل أخذ يف االعتبار دور الفاعلني يف بناء القاعدة،
التصنيفات وإعادة ّ
تشكلها حسب احلاجة ومقتضيات الوقت( ،((1وصوغ اهلويات واالنتامءات( ...((1إلخ .وهو
يؤكد رضورة االنطالق يف البحوث من الواقع الداخيل بعالقة مع التق ّلبات اخلارجية ،وهذا عني ما ينادي به
أساسا من هذه الرؤية.
الفريق من أهلنة/تبيئة للمعرفة ،والتجديد املعريف يف املخرب ينطلق
ً
التجديد عبر أهلنة/تبيئة المعرفة

حيدث التجديد املعريف بتجربة بحثية تقوم عىل فكر نقدي ،وعىل مراجعة النفس وتوفري ظروف النقلة يف جمال
املواضيع املعاجلة ،وكذلك يف املناهج املعتمدة .وقد اختار أعضاء املخرب أن تتحقق النقلة عىل أساس تبيئة (أو
أهلنة) املناهج واملواضيع يف وقت واحد .واملقصود بالتبيئة/األهلنة هو أن نجيب عن السؤال التايل :كيف
مصوغة يف اخلارج؟
ندرس جمتمعاتنا من دون أن نكون دعاة ألفكار
ّ

إن منطلقنا هو الداخل ،أي هواجس املجتمعات التي ننتمي إليها .ونعتقد يف خمرب «دراسات مغاربية» أن الباحث
مطالب ،أ ًيا يكن اختصاصه ،بأن يكون يف تناوله لبحوثه ملتحماً بمتطلبات هذه املجتمعات وما تطرحه من قضايا
وتساؤالت ،ومتناغماً معها .من هذه الزاوية يأخذ البحث صبغة نضالية بأتم معنى الكلمة .لكننا نرفض يف خمرب
حمددة أو بأي اجتاه فكري معينَّ  ،ألن االلتزام ال يؤدي يف هناية
«دراسات مغاربية» أن نكون ملتزمني بأي فكرة ّ
املطاف سوى إىل الدوغامئية بشكل أو بآخر .من أجل ذلك ،حيتاج الفريق إىل نزعة نقدية متواصلة ،مع رضورة
للتوجه اإلثني املركزي
االنخراط يف الكونية والعاملية .ومنطلق هذه الطريقة يف البحث تلك اهليمنة شبه الكاملة
ّ
كثريا من
فكرية
ومصطلحية ومفاهيم ومناهج مهيمنة منذ فرتة طويلة .مع العلم بأن ً
الغريب عرب استخدام أدوات ّ
ّ
 12انظر عىل سبيل املثال مقايل «التصنيفات الزمنية يف اإلسطغرافيا التونسية حالل العهد احلديث» ،الذي نرشته بالفرنسية حتت عنوان:

Abdelhamid Hénia, «Les catégories temporelles de l’historiographie tunisienne à l’époque moderne,» dans: Ben Slimane
et Abdessamad, coord., La Périodisation dans l’écriture de l’histoire du Maghreb, pp. 64-84.

 13ركز الفريق أبحاثه طيلة الفرتة املمتدة من  2007إىل  2010عىل حمور أسايس يتناول «التشكل التارخيي للهويات اجلامعية» .يف هذا
اإلطار تم إنجاز برامج بحثية متثّلت يف إقامة ملتقيات دولية ،من ذلك نذكر عىل سبيل املثال :
 امللتقى الدويل حول «الرابط الوطني وتداعيات التفكري فيه يف البلدان املغاربية وخارجها» ،أيام  22و 23و 24أيلول/سبتمرب 2011يف تونس؛
 -وامللتقى الدويل حول «االنتامء املحيل جنوب املتوسط وشامله» ،أيام  29و 30ترشين األول/أكتوبر  2011يف تونس.
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التوجه الفكري من دون أي نقد له ،فجاءت املعرفة التي صاغها
الدارسني من بني املغاربة والعرب استبطن هذا
ّ

الدارسون الغربيون حول جمتمعاتنا تتميز باإلثنية الثقافية الغربية .وهي ال تكشف واقعنا بصورة سليمة بل متنعنا
أحيانًا من فهم واقعنا بطريقة مثىل( .((1فهي ت ِ
ُرجع ً
مثال كل احلراك داخل املجتمعات العربية إىل عنارص فاعلة أجنبية
(((1
نسب إليها أي دور
مغيبة بشكل كليّ  ،وال ُي َ
(أوروبية غربية بطبيعة احلال)  .أما العنارص االجتامعية املح ّلية ،فهي ّ

فاعل يف هذا احلراك .وكأنهّ ا بقيت بال حركة ،وال حول هلا وال قوة فيام حيدث حوهلا من تغيريات( .((1وهي نظرة
تعطي األولوية للعوامل واألسباب اخلارجية يف تفسري الديناميات الداخلية .فهل ينبغي قبول الفكرة القائلة إن
مقررة من
كل مشاريع احلراك الذي عرفها العامل العريب ،كظاهرة بناء الدولة واحلداثة والعلامنية ...إلخ ،إنام هي ّ

اخلارج؟ هل جيب أن نفهم أن كل حراك سيايس أو اجتامعي أو ثقايف تعرفه البالد العربية يف ذلك التاريخ مر ّده
طبعا لسنا أول من يطرح مثل هذه القضية .سبقت يف ذلك مبادرات عديدة شكلت من دون أدنى شك أرضية منهجية ونظرية
14
ً
ملجهودنا املعريف .لن نستعرض هنا كل هذه الدراسات ،فاإلطار ال يسمح ذلك .يمكن أن نكتفي بالتذكري بام خلقته كتابات إدوارد سعيد
من دفع لنقد االسترشاق ،وكذلك النقد املضاد الذي أثاره .ونذكر كذلك بالنقاش احلاد املوازي لألول حول ما عرف بام بعد االستعامر.
ونحيل يف هذا املضامر إىل كتابات بيري روبار بادوال ( ،)Pierre-Robert Baduelوجان فرنسوا بيار ( )Jean-Françaois Bayartالتي
تناولت بالتحليل والنقد هذه القضايا:

Pierre-Robert Baduel, « Relire Said ? L’Outre-Occident dans l’universalisation des sciences sociales,» in: Alfa. Maghreb
et sciences sociales (Paris: Editions Maisonneuve & Larose, (2005) « Le Moment saïdien des postcolonial studies.
Entre critique de l’Orientalisme et profession d’Humanisme?,» in: Ruptures postcoloniales: Les Nouveaux leisages de
la société française, sous la direction de Nicolas Bancel [et al.]; avec les contributions de Valérie Amigaux [et al.]; en
collaboration avec le groupe de recherche Achac, cahiers libres (Paris: La Découverte, 2010).
Jean-François Bayart, Les Etudes postcoloniales: Un Carnaval académique, Disputaliuo (Paris: Editions Karthala,
2010).

 15يف ما يتعلق ،عىل سبيل املثال ،بعملية بناء الدولة احلديثة يف البالد العربية واإلسالمية بصورة عامة ،يبقى السؤال قائماً حول ماهية
هذا البناء وجذوره وآلياته .إذ تبينّ الكتابات التي تتميز بالذات األوروبية املركزية أن الدولة احلديثة هي ظاهرة أوروبية بحتة :يف أوروبا
وتبعا
بقية أنحاء العامل غري األورويب ،متا ًما كام ُص ّدرت رموز احلداثة بصورة عامةً .
ولدت وفيها ترعرعت .وبعد ذلك فقط ُص ّدرت إىل ّ
لذلك يذهب بعض أصحاب هذه النظرية ،وعىل رأسهم الباحث الفرنيس برتران بادي ،إىل اجلزم بأن استرياد الدولة يف هذه املناطق أ ّدى
إىل وجود بناء سيايس دخيل ،وبالتايل فهو «هجني» و«عقيم» ،انظر :برتران بادي ،الدولتان :الدولة واملجتمع يف الغرب ويف دار اإلسالم،
ترمجة نخلة فريفر( ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب .)1996 ،أو بالفرنسيةBertrand Badie, Les Deux Etats, pouvoir et société :
en Occident et en terre d’Islam, l'espace du politique (Paris: Fayard, 1986).

أنظر أيضا لنفس املؤلف الدولة املستوردة :دراسة يف أوربة النظام العاملي السيايس ،الذي صدر بالفرنسية حتت عنوان:

Bertand Badie, L’Etat importé: Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, l'espace du politique (Paris: Fayard,
1992).

ً
واسعا
تداوال
 16تؤكد النظرية االنقسامية يف دراستها ملجتمعات شامل أفريقيا عىل السكونية والربودة والتجانس .وعرفت هذه النظرية
ً
عىل يد الباحثني األنغلوسكسونيني كام جتىل ذلك يف أعامل إرنست غيلنر ،الذي طبق نظريته عىل املغرب يف دراسته لقبائل األطلس الكبري
وسماّ ها أولياء األطلس ،وديفيد هارت ،الذي طبق نفس النظرية عىل قبائل بني ورياغل بالريف املغريب .أما الباحثة لوسيت فالينيس ،التي
تنتمي إىل املدرسة الفرنسية ،فقد وظفت النظرية االنقسامية يف دراستها لتاريخ البالد التونسية عند إنجاز كتاهبا الفالحون التونسيون:
االقتصاد الريفي واحلياة يف الريف يف القرنني  18و .19ويف التوجه نفسه وظفت هذه الباحثة يف دراساهتا حول البالد املغاربية مفهوم
العتاقة ( )archaïsmeالذي يؤدي يف هناية التحليل إىل التوجه ذاته.

Sur le modèle segmentaire au Maghreb, voir Jocelyne Dakhlia, Le Divan des rois: Le Politique et le religieux, collection
;historique (Paris: Aubier, 1998), pp. 292-307
Ernest Gellner, Les Saints de l’Atlas, Traduction de Paul Coatalen; présentation de Gianni Albergoni, intérieurs du
;)Maghreb (Paris: Editions Bouchene, 2003
Lucette Valensi, «Archaïsme de la société maghrébine,» dans: La Pensée, déc., 1968, p. 57-93; et dans C.E.R.M.,
Sur le féodalisme (Paris: Ed. Sociales, 1969), pp. 223-232 ; Le Maghreb avant la prise d'Alger (1790-1830) (Paris:
Flammarion, 1969); Fellahs tunisiens: l’économie rurale et la vie des campagnes aux XVIIIe et XIXe siècles (Paris; La
Haye: Mouton, 1977).
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القضية هبذه الصورة جيعلنا نعي رضورة إعطاء أمهية قصوى لتحسس
بالرضورة إىل إرادة قوى أجنبية(((1؟ إن طرح
ّ
املحلية ،مع
مظاهر احلراك يف البالد واملغاربية خاصة ،والعربية عامة ،من الداخل ،وانطال ًقا من العنارص الفاعلة
ّ
اخلارجية.
تبعية متبادلة مع القوى
ّ
العلم أن هذه العنارص تتحرك بدورها يف عالقة ّ
يتع ّلق األمر بالنسبة إلينا إ ًذا يف التخ ّلص من القوالب اجلاهزة ،ويف تناول قضايا بحوثنا من وجهة نظر أهلية،
أي انطال ًقا من الداخل ،مع ضامن أن نكون مستقلني متا ًما عن مقوالت اإلثنية الثقافية الغربية التي متنعنا من
التفكري ً
سوية يف جمتمعنا .والسؤال هو كيف نتخلص من عبء اإلثنية الثقافية؟ كيف اخلروج من
فعال وبطريقة ّ
الثقافية؟
املحورية
فخ
ّ
ّ
مقيدة بمعارف صيغت
من مميزات أهلنة/تبيئة املعرفة أن حيدد الباحث عالقة إبستيمية بموضوعه تكون غري َّ
يف أطر أخرى خارجة عن اإلطار الذي يشتغل فيه ،أو خارجة عن املوضوع الذي يشتغل عليه .نتيجة لذلك،
امللحة إىل مراجعة طرائق البحث واملقاربات املهيمنة اليوم يف هذا احلقل ونقدها ،وابتكار
ظهرت هذه احلاجة ّ
املستنبطة ،أو عىل مستوى املناهج
مفاهيم للبحث من زاوية نظر داخلية ،سواء كان ذلك عىل مستوى املواضيع
َ
واالستقاللية
باملهنية
واألجهزة املفامهية .من هنا تنبع أمهّية إنشاء معرفة داخلية متبيئة .واملهم أن هذه املعرفة تتم ّتع
ّ
ّ
نقدية تثري ال ّنقاش واجلدل .ولكي نتخلص من اهليمنة
من خالل السعي إىل إجراء أبحاث رائدة ،واعتامد مقاربة ّ
الرباديغمية واملفاهيم اإلثنوأوروبية أو اإلثنوثقافية الغربية ،ينبغي إعادة إنتاج هذه الرباديغامت واملفاهيم ،وذلك
بعد تفكيكها ونقدها ،فإعادة صوغها من داخل واقعنا ،آخذين بخصوصية املسارات املحلية هلذا الواقع .لذلك
نجد أنفسنا دائماً بصدد مساءلة الرتسانة املفامهية وتفكيكها ،وإعادة صوغ مواضيع بحوثنا بصورة حتمينا من
هذه اهليمنة ،وتكون منطلقات بحوثنا من داخل جمتمعاتنا ،كأن نسائل التصنيفات التي يعتمدها الفاعلون من
الداخل ،وقد نرتقي هبذه التصنيفات إىل مرتبة التصنيفات املعرفية .بذلك نبدأ إنشا َء معرفة أصيلة نابعة من
أعامق جمتمعاتنا .وهو عني ما نقصده بتبيئة أو أهلنة املعرفة التي ننشد حتقيقها.
ربام يؤدي االنزواء
وليس املقصود بالتبيئة أو األهلنة أن ننزوي ونبالغ يف ذلك إىل حد االنغالق الكيل :إذ ّ
واالشتغال يف دائرة ضيقة إىل الشعور بالرضا عن النفس وإىل القوقعة فالغرور .وعند ذلك يفقد منهج التبيئة كل
فعاليته ومقاصده ومصداقيته .ومن خماطر ذلك ما نالحظه اليوم لدى تيارات بحثية عربية من مطالبة برشعية
معرفية ال تستند إال إىل االنتامء املحيل .وهذه املطالبات تربز يف جانب منها يف اختزال التبيئة يف مسألة اللغة
عرب املناداة بـ«تعريب» العلوم االجتامعية ،وهي ما فتئت تنمو منذ ثامنينيات القرن العرشين( ،((1مرتبطة بتلقّي
أطروحة إدوارد سعيد حول االسترشاق ،ومندرجة يف ما ُيدعى اليوم «ما بعد االستعامر».
لنا فهم خمتلف لألهلنة/التبيئة يف امليادين العلمية والبحثية عماّ هو متداول لدى بعض األوساط يف حقل علم
االجتامع يف العامل العريب (خاصة لدى اجلمعية العربية لعلم االجتامع) .ليست األهلنة/التبيئة التي ننشدها
خمتزلة برضورة تعريب املعرفة يف العلوم االجتامعية (وإن كان أعضاء الفريق حيررون أعامهلم باللغة العربية إىل
َ
 17انظر حول هذه القضية دراستي« :دور األجانب يف الديناميكية االجتامعية والسياسية التي عرفتها البالد التونسية خالل القرنني

 17و .18مسألة إسطغرافية بحتة» ،التي نرشهتا يف  2012بالفرنسية حتت عنوانLe rôle des étrangers dans la dynamique« :
sociopolitique de la Tunisie, XVIIe-XVIIIe siècles. Un Problème d’historiographie,» Les Cahiers de la Méditerranée
moderne et contemporaine, no. 48 (juin 2012), pp. 213-233.

 18انظر املقالني املذكورين أعاله (اهلامش رقم  )2للباحث عامد املليتي .انظر ً
أيضا مقال بالفرنسية لعبد القادر زغل ،وهو باحث يف خمرب

«دراسات مغاربية»Abdelkader Zghal, «Pour changer la notion de spécificité d’un objet de désir en un objet de recherche :
sociologique,» dans: Dorra Mahfoudh et Lilia Ben Salem (sous la direction de), Modernité et pratiques sociologiques,
Actes du colloque organisé à Hammamet du 18 au 20 mai 1999, sous l’égide de l’Association internationale des
sociologues de langue française, (Tunis: Centre de Publication Universitaire, 2000), pp. 97-140.
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جانب اللغة الفرنسية) ،وال مقترصة عىل ما ينجزه الباحث املحيل الذي ُيعترب األقدر عىل إنشاء املعرفة املطلوبة
دون غريه ،وال عىل ما هو موغل يف املحلية عىل مستوى الرباديغامت واملفاهيم املوظفة.

من اخلطر أن نعتقد أن الباحثني املحليني هم وحدهم قادرون عىل إنجاز بحوث حول جمتمعاهتم ،فيحصل
االبتعاد عن الباحثني اآلخرين وال جيري االحتكاك هبم وال الدخول معهم يف مكافحة براديغمية رضورية،
فتصبح بحوث الباحثني املحليني يف واد وبحوث اآلخرين يف واد آخر ،ليس فقط عىل مستوى املواضيع،
بل ً
أيضا عىل مستوى املناهج .فتحصل نتيجة ذلك القوقعة واملغاالة يف النزعة املحلية .إن النزعة الكونية ال
حتصل إال باالشتغال بعالقة مع ما ينتج من معرفة كونية .فاملهم ليس أن حيتكر املحليون دراسة جمتمعاهتم عىل
أساس أهنم األقدر عىل تناول واقع جمتمعاهتم بالدرس بأقل ما يمكن من األخطاء ،وإنام املهم أن يقع تناول
يؤمنها الفاعلون ،وأن تكون التساؤالت واملواضيع املس َتنبطة
قضايا جمتمعاهتم من الداخل ،ومن األدوار التي ّ
واألفكار املعتمدة يف ذلك نتاج معاناة ومنطلقات داخلية بحتة ،وليست مستوردة من اخلارج ،وذلك مهام كان
الباحث الذي يتناول املواضيع املطروحة للدرس ،ومهام كان احلقل البحثي الذي كان يشتغل الباحث يف إطاره.
وهذا هو املهم يف عملية التبيئة.
نخص به جمتمعاتنا املغاربية والعربية
إن مرشوع التبيئة الذي نناضل من أجله يف فريق «دراسات مغاربية» ال
ّ
منهجا ذا ُبعد كوين يعتمده الباحثون لتجاوز سلبيات اهليمنة اإلثنوثقافية مهام
فقط ،بل هو يطمح إىل أن يكون
ً
سببا يف إعاقة املعرفة السليمة يف وسط حميل.
كان مصدرها وأينام كانت ً
لذلك ،نرص يف عملية إنجاز مشاريعنا البحثية عىل إرشاك باحثني آخرين ينتمون إىل بلدان أخرى ذوي
إحساسات جامعية ومعرفية خمتلفة .وعملية إقحام عنارص أخرى يف مشاريعنا البحثية ختضع يف حقيقة األمر
للرشوط الضمنية التي نعرضها يف أوراق العمل التي عىل أساسها ينخرط الباحث األجنبي يف االشتغال مع
املبينة يف ورقة
باحثي فريق «دراسات مغاربية» ،بحيث تكون مسامهاته بالرضورة منخرطة يف إطار الرشوط ّ
العمل املذكورة ،وهي بطبيعة احلال ال ختضع ألجندات أجنبية إثنومركزية أو إثنوثقافية .وحتى إن حصل جتاوز
ّ
بتخطي مثل هذه العقبة.
يف ذلك ،فاملكافحة بني الباحثني ونقد األوراق كفيالن
املنهج النقدي هو إذن الواقي من كل املخاطر التي يمكن أن يقع فيها البحث وجتعله يزيغ عن مساره السليم.
والنقد الذايت املتواصل يف كل مراحل االشتغال يف املخرب هو مبدأ م ّتفق عليه بصورة مجاعية بني أعضائه .ويشمل
عربيا .وهذا املوقف النقدي الذي
حمليا أو
مغاربيا أو ً
ً
هذا املنهج النقدي الساحة الثقافية التي نتحرك يف إطارهاً ،
ً
ارتباطا بواقعنا ،وأن
جعلنا منه ثقافة أساسية للفريق ،هو الذي جيربنا يف هناية التحليل عىل أن نكون دائماً أكثر
تكون منطلقات بحوثنا يف تناغم مع هواجس جمتمعاتنا وقضاياها اآلنية والتوترات التي تفرزها وخترتقها .وبه
ً
هنيئ أنفسنا لتحقيق تبيئة فعلية ملواضيع بحوثنا وللمناهج املعتمدة لذلك.
أيضا ّ

مل نصل إىل بلورة هذا املنهج إال بعد املرور بتجارب بحثية ونقاشات ومكافحة للرباديغامت التي استقطبت هذه
النقاشات .ولقد اقتىض من أعضاء املخرب االنتقال من جتربة إىل أخرى ،وهو ما تطلب بعض الوقت ،كام تطلب
نضج املساءالت واملقاربات التي أفضت إىل القبول برضورة أن نقوم بأهلنة (أو تبيئة) البحث والغوص يف قضايا
جمتمعاتنا ،وأن نتخلص من املركّ بات التي أوجدهتا اإلثنومركزية الغربية .فلم تعد القضية مقاومتها بقدر ما هي
رضورة القيام بمساءلتها وتفكيكها قصد قراءهتا بطريقة رصينة تؤمن لنا أن نفيد مما هو مقبول من البحوث الغربية،
جانبا ما يتسم باإلثنومركزية ،ألن القضية ليست رفض ما هو غريب بقدر ما هي مساءلة ما ال يستقيم،
وأن نرتك ً
لكونه خيدم أجندات سياسية وإيديولوجية غربية ،وال يساعدنا عىل بلوغ فهم أفضل ملجتمعاتنا.
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محمد الشيخ

تدريس الفلسفة
في الكليات المغربية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك
نموذجا
في الدار البيضاء
ً
يتهدد وجود الفلسفة يف املغرب ٌّ
كل من الفكر املحافظ والتدبري التكنوقراطي (حتالف الالهوت
ٍ
ٍ
بادية يف اعتبارها صانعة جمد الثقافة املغربية
بقوة
والتقنية) ،غري أن الفلسفة تتسم ،يف املقابل،
وشهرهتا .وهي ،يف عالقتها بالسلطة ،تنشد االستقالل من جهة وتعاين حماوالت االستتباع من
األذيات التي تأتيها من داخلها ،بتكريس تقاليد يف التدريس
جهة أخرى .وذلك عالو ًة عىل
ّ
والتفكري الفلسفيني هي أبعد ما تكون عن روح التفلسف.
من تاريخ تدريس الفلسفة يف املغرب ،حيث تربز إمكانية التحقيب عىل أسس معينة ،إىل رصد ما
جدة ،عىل املستويني البنيوي والوظيفي ،خيتم الباحث بتجربة شعبة معينة
يميز الوضع الراهن من ّ
ّ
من شعب تدريس الفلسفة اجلامعي ،يرصد من خالهلا ما ُب ِ
ونيف
األخري
العقد
يف
جهود
من
ل
ذ
ّ
من تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية.

ي ّتسم وضع تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية بمفارقات صارخة ،أكان من حيث الكم أم من حيث
الكيف .وبيان ذلك أنه أو ً
وضع واقع بني اهلشاشة من جهة ،والقوة من جهة أخرى .واحلال ،أن
ال،
ٌ
مهددة يف وجودها يف املغرب ،إما باسم الفكر املحافظ (فتاوى الفقهاء يف حتريم
هشاشته بادية من كون الفلسفة ّ
االشتغال بالفلسفة) ،وإما باسم التدبري التكنوقراطي (يكفي أن نشري ههنا إىل سنوات الثامنينيات ،عندما فتح
وزير التعليم حينئذ النار عىل الفلسفة ،ومنع الكليات اجلديدة من فتح ُش َعب خاصة بالفلسفة) ،حتى إن بعض
سمى هذا األمر «حالة استثناء ثقايف» ،أو بفعل حتالف ذينك الفكر والتدبري
املهتمني بتدريس الفلسفة يف املغرب ّ
عده الراحل عبد الكبري اخلطيبي «حتالف الالهوت والتقنية» (لك أن تنظرً ،
مثال ،يف مناظرة
يف إطار ما كان ُي ّ
مدج ًجا هذه املرة بالفكر التقني  -بإلغاء تدريس الفلسفة سنة .)1980
إفران بشأن التعليم ،وهتديد الفقيه َّ -
* أكاديمي مغريب.
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ُعد من أهم التخصصات
غري أن قوة الفلسفة ظاهرة للعيان ،من جهة أخرى ،ومن أماراهتا أن الفلسفة أمست ت ُّ
التي صنعت ،وال تزال تصنع ،جمد الثقافة املغربية يف اخلارج وشهرهتا يف باقي الدول العربية ،وال سيام يف املرشق
العريب ،األمر الذي دفع بعض أهل الفلسفة يف املغرب إىل احلديث عن «االستثناء املغريب» يف هذا الصدد ،يف نوع
من مديح الذات عال.
ثانيا ،بني نشدان االستقالل من جهة ،وحماوالت االستتباع من
ثم إن وضع الفلسفة ذا املفارقات ّ
اجلمة واقعً ،
تدخل السلطة ًّأيا يكن مصدره؛ السلطة الوصية
جهة أخرى .لقد ظل أساتذة الفلسفة اجلامعيون يقاومون ّ
عىل الفلسفة بصورة مبارشة (وزارة الرتبية) ،أو السلطة التي جعلت من نفسها وصية عىل الفلسفة بالقوة عىل
التدخل يتم بتعلة أن ما
نحو غري مبارش (وزارة الداخلية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .)...وكان ذلك
ّ
تحُ ْ ِسن الفلسفة إتقانه يف املغرب ،وال تتقن سواه ،إنام هو «ختريج املعارضة» .والواقع ،أنه لطاملا قاومت ُش َعب
تدخل السلطة يف تدبري شؤوهناّ .أما خماطر حماوالت االستتباع واالستلحاق ،فيشهد عليها انتعاش
الفلسفة ّ
ُش َعب الفلسفة ،وفتح ُش َعب جديدة بعد تفجريات أيار/مايو اإلرهابية عام  ،2003يف إشارة إىل قيام احلكومة،
ً
طويال ،بل
غضت الطرف عنه زم ًنا
مدعومة من وزراء يساريني ،بمقاومة املد السلفي الذي كانت الدولة قد ّ
فز ًاعة ضد التوجهات الفلسفية العلامنية ،املاركسية منها والليربالية ،التي كانت تطبع تدريس
استغلته أحيانًا ّ
الفلسفة يف اجلامعات املغربية.
واقع ال حتت إذاية العدو ،إذا ما نحن استعملنا لغة ابن رشد ،وإنام حتت
وأخريا ،إن وضع تدريس الفلسفة ٌ
ً
إذاية الصديق ً
أيضا ،أي صديق الفلسفة الذي هو من بعض أساتذهتا .وإين ال أقطع يف هذا ،وإنام أستثني الذين
لطاملا أساؤوا إىل تدريسها إما بأدجلتها املفرطة ،وإما بتسييسها املغاىل فيه ،أو حتى بتحزيبها املبالغَ فيه .فأنت
كنت ،وال تزال ،جتد أن املدافع عن الفلسفة هو ،من حيث ال حيتسب ،أشد أعدائها؛ ييسء إليها من حيث يظن
َ
أنه يحُ سن إليها ،وذلك بتكريسه تقاليد يف التدريس الفلسفي والتفكري هي أبعد ما تكون عن روح التفلسف.
وها نحن نجني بعض «ثامر» تدريس الفلسفة اليوم يف املغرب ،من ضعف يف اإلنتاج الفلسفي ،وغياب لتقاليد
جديةً ،
تعصب صاحب كل اختصاص من االختصاصات التي
مناقشة األطروحات اجلامعية مناقشة ّ
فضال عن ّ
مجيعا الختصاصه ال حييد عنه قد أنملة ،وال يستسيغ فلسفة أخرى غري الفلسفة التي نشأ عليها،
تسعها الفلسفة ً
أعدها.
بل حتى غري األطروحة التي كان ّ
وباجلملة ،إن اهلشاشة والقوة ،والسعي إىل االستقالل ومعاناة بعض إغراءات االستتباع ،واتّقاء رش العدو
وائتامن الصديق امليسء ...كل ذلك هو من املفارقات التي تطبع وضع تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية.

شيء من التاريخ
عىل أن هذا األمر ال يمنعنا من القول إن تدريس الفلسفة يف اجلامعات املغربية عريق ،إذا ما قورن ببعض
البلدان العربية ،اللهم باستثناء مرص ولبنان ،ولربام تونس وإىل حد ما اجلزائر .وإذا ما نحن أحببنا ألاّ نذكّ ر
برتاثنا الفلسفي وبجامعة القرويني ،فإننا نقول مع أ .كامل عبد اللطيف ،وهو من أساتذة الفلسفة يف املغرب
الذين ما فتئوا يعودون إىل تاريخ هذا التدريس :الشك أن تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية ويف كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط يرتبط بميالد التعليم العايل يف املغرب يف السنوات األوىل لالستقالل ،أي يف هناية
اخلمسينيات ومطلع الستينيات .والشك أن الراحل أ .حممد عزيز احلبايب قام بدور مهم يف إرساء التقاليد األوىل
هلذا التدريس ،خاصة أنه مجع بني تكوينه الفلسفي اجلامعي الذي كان يؤهله للبحث والتدريس ،ومهمة العامدة،
إذ كان أول عميد ألول كلية لآلداب يف املغرب .واحلال ،أن البدايات مل تكن سهلة وال متيرسة؛ فقد سامهت
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عوائق متعددة يف بناء املالمح األوىل للدرس اجلامعي يف الفلسفة بوسائل برشية ومادية حمدودة ،وذلك رغم قلة
الش َعب والكليات،
عدد الطلبة وتوزّ عهم بني قسمني لتدريس الفلسفة باللغتني العربية والفرنسية ،مثل أغلب ُّ
يف زمن كانت فيه مظاهر وجتليات املرحلة االستعامرية بمختلف أبعادها ال تزال حارضة يف خمتلف فضاءات
الواقع املغريب .ومع هذا ،استطاع احلبايب ،بمعية زمرة من زمالئه العرب واألجانب (نذكر من الذين أمضوا
سنوات عديدة يف تدريس الفلسفة يف املغرب خالل بداية الستينيات حكمت هاشم من سورية ،وألبري نرصي
نادر من لبنان ،ونجيب بلدي من مرص) ،بناء األسس األوىل هلذا الدرس ،يف عالقة وثيقة مع نظام الربامج
تقدم يف اجلامعات التي درس فيها هؤالء األساتذة .وقد ّ
شكل هؤالء يف مطلع الستينيات،
والدروس كام كانت ّ
بحسب عبارة أ .عبد اللطيف دائماً  ،الطالئع األوىل َّ
املدشنة للدرس الفلسفي يف اجلامعة املغربية.
واحلق أنه يمكننا النظر إىل املراحل الكربى املؤطرة هلذا التعليم من أكثر من زاوية :زاوية الربامج واملقررات،
أو زاوية التأطري العلمي والرتبوي ،أو زاوية رشوط ومقومات الدرس الفلسفي اجلامعي .كام يمكن النظر
إىل هذه املراحل من زاوية التفكري يف اإلنتاجية واملردودية والنجاعة ،وكذا الدور الثقايف التارخيي املوصول
بتطور الذهنيات.

عىل أنه يمكننا احلديث ً
أيضا عن هذه املراحل من خالل التفكري يف عوائق وصعوبات الدرس الفلسفي يف
اجلامعة ويف الفكر املغريب املعارص ،وهذا ما يميل إليه أغلب املتحدثني عن تدريس الفلسفة باجلامعة املغربية.

ترتيبا مؤق ًتا ملراحل كربى يف
ويرى أ .عبد اللطيف أنه ،من أجل إحاطة أولية هبذا املوضوع ،يمكننا أن ننجز ً
تعليم الفلسفة يف اجلامعة املغربية ،فتتحدث عن مرحلة التأسيس ( .)1970 -1959وهي مرحلة متيزت بنظام
مكونة من جمموعة من الشهادات التي يناهلا
الشهادات الذي خيتلف عن نظام السنوات ،حيث كانت اإلجازة ّ
تدرس بلغتني (الفرنسية
الطلبة خالل سنوات الدراسة .وخالل هذه املرحلة ،وإىل سنة  ،1973ظلت الفلسفة َّ
والعربية) ،بحيث ينقسم الطلبة إىل قسمني داخل الشعبة الواحدة .وابتداء من املوسم الدرايس ،1974 -1973
سوف يحُ َذف القسم الفرنيس ،بحكم التعريب الذي حلق بمقررات الفلسفة وبراجمها يف املرحلة الثانوية،
فأصبحت الدروس اجلامعية يف خمتلف أقسام كلية اآلداب باللغة العربية.
عىل أن أهم ما عرفه عقد السبعينيات هو ارتفاع عدد الطلبة ،حيث بلغ ذروته يف هناية ذلك العقد ،وأصبحت
شعبتا الفلسفة يف الرباط وفاس تستقبالن سنو ًيا ألفي طالب ( 1400طالب يف كلية اآلداب يف الرباط و600
يسميه عبد اللطيف «عقد التأسيس» ( )1970 - 1960قد
طالب يف كلية اآلداب يف فاس) .وإذا كان ما ّ
طالبا من القسمني العريب والفرنيس ،فإن
منح اإلجازة يف الفلسفة ملجموع من الطلبة مل يتجاوز عددهم ً 150
العقد الثاين ( ،)1980 -1970وخاصة يف نصفه الثاين ،قد نقل تعليم الفلسفة من الناحية العددية إىل مستوى
ال يرتبط بصريورة طبيعية لنظام يف التعليم متوازن ومتحكم فيه ويف مسألة تدبريه ...وقد ترتب عن الفيض
العددي االستعانة باألساتذة من املرشق العريب ،وخاصة من مرص.

ويف العقد الثالث ( ،)1990 -1980نشأت مشكالت جديدة يف اجلامعة املغربية؛ مشكالت موصولة بواقع
املجتمع املغريب ورهاناته السياسية والثقافية ،حيث ُأعلنت احلرب عىل الفلسفة وبراجمها بغري حق ،وجرى
تأسيس كليات لآلداب يف اجلامعات املغربية اجلديدة من دون ُش َعب للفلسفة .ومقابل ذلك ،وطوال عقد
ود ّرست فيها مواد يفرتض
الثامنينيات وما تاله ،أنشئت ُش َعب للدراسات اإلسالمية يف اجلامعات املغربيةُ ،
(((
تدرس بمناهج عرصية جديدة داخل ختصص الفكر اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية يف شعبة الفلسفة .
أهنا ّ
 1عبد املجيد االنتصار ومجال هاشم« ،الدرس الفلسفي يف املغرب :حوار مع كامل عبد اللطيف »،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.aljabriabed.net./n54_05kamal.htm>.
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ُ
منزلة تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية يف صلتها باملواد املتعلقة هبا؛ ففي البدء
هذا وقد تق ّلبت بأشد ما يكون
كانت إجازة الفلسفة (أربع سنواتُ ،خفضت اليوم إىل ثالث) تشمل ضمن مكوناهتا شهادتني يف علم االجتامع
نظام آخر أدمج التعليم املختلط للفلسفة والعلوم اإلنسانية يف مجيع سنوات اإلجازة.
وعلم النفس .ثم تال ذلك ٌ
تدرس خالهلام للطلبة دروس
ويف مرحلة الحقة عىل هذهُ ،ط ّبق نظام تعليمي يعتمد عىل وجود سنتني مشرتكتني ّ
للفلسفة والعلوم اإلنسانية ،وذلك قبل أن تُعطى هلم فرصة اختيار أحد االختصاصات الثالثة ،ثم ُع ّدل هذا
النظام ذاته بحيث أصبح اجلذر املشرتك ال يشمل إال سنة واحدة من سنوات اإلجازة ،بينام يتلقى الطالب يف
دروسا متخصصة يف علم النفس أو علم االجتامع ،حسب اختياره ،من دون أن تغيب عن هذه
السنوات الباقية
ً
الدروس املتخصصة دروس أخرى تكميلية يف االختصاصني اآلخرين(((.
تدرس بالكليتني
ويف أمر االجتاه العام للربامج وللمواد َّ
املدرسة ،يمكن تصنيف هذه املواد الفلسفية التي كانت َّ
الرائدتني يف تدريس الفلسفة يف املغرب (كلية الرباط ،وكلية فاس) عىل النحو التايل:
 -البحث يف الرتاث الفلسفي العريب اإلسالمي ،وال سيام يف وجهه األندليس املغريب.

 -البحث املنطقي واإلبستمولوجي (فلسفة العلوم).

 البحث يف تاريخ الفلسفة ،وال سيام يف شقّيه احلديث واملعارص.واحلال أن التدريس اجلامعي للفلسفة يف املغرب اتّسم ِ
بسامت عدة ،منها أنَّه ما ُوجد يف يوم من األيام يف التعليم
اجلامعي الفلسفي املغريب مؤلفات خاصة بتدريس الفلسفة يف اجلامعة ،وذلك بفضل متتع رجال هذا التعليم
بقدر كبري من احلرية  .وهذه ،كام أعتقد ،سمة تكاد متيز التقليد اجلامعي الفرنيس ً
غالبا ما متح منه
أيضا الذي ً
«التقليد» املغريب ،إن مل نقل استنسخه .وهلذا السبب قال الراحل حممد عابد اجلابري يف شهادته عن استحداث
مادة «اإلبستمولوجيا» يف التدريس الفلسفي اجلامعي يف كلية الرباط يف أوائل السبعينيات من القرن املايض:
«بدأت أزاول تدريس هذه املادة بكلية اآلداب بالرباط يف أقسام الليسانس [اإلجازة] مع أوائل السبعينيات،
وذلك بمبادرة شخصية ،إذ مل تكن من مجلة املواد املنصوص عليها .واحلق أنه مل يكن هناك برنامج تفصييل
مفروض ،فاألستاذ هو الذي خيتار ما يريد تدريسه يف إطار التخصص الذي ينتمي إليه»((( .ذلك أن أساتذة
حمدد سل ًفا -اللهم إال يف
مقيدين بربنامج تعليمي ّ
الفلسفة يف اجلامعة املغربية كانوا ،وال يزالون إىل حد كبري ،غري َّ
مقررين بصورة إلزامية ،بل هم حمصورون
خطوطه العريضة وعناوينه الكربى -وما كانوا حمصورين يف فالسفة َّ
يف الغالب ،وعىل وجه العموم ،ضمن عناوين عامة ،شأن «الفلسفة اليونانية» أو «الفلسفة اإلسالمية» أو
«الفلسفة احلديثة» التي قد حتقّق إنجازً ا جا ًدا وقد تضيع سدى .ومن النادر للغاية أن ينجز ما قرره األستاذ بد ًءا
بأكمله .واحلال أن هذه املالحظة قد تعم وال ختص؛ وهي ما سبق لألستاذ عبد الرمحن بدوي أن وقف عليها
يف ندوة اخلرباء التي عقدهتا اليونسكو يف مراكش بني  6و 9متوز/يوليو  1987حتت عنوان« :تدريس الفلسفة
والبحث الفلسفي يف الوطن العريب» ،حتى بالنسبة إىل اجلامعات األوروبية(((.
حاضـرا يف التعليـم الفلسـفي اجلامعـي يف املغـرب؛ فقـد
إن ما عانـاه التعليـم الفلسـفي يف فرنسـا ،جتـده
ً

 2حممد وقيدي« ،وضعية تدريس الفلسفة باملغرب »،يف :تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي يف الوطن العريب ،اجتامع اخلرباء ،مراكش،
اململكة املغربية 9/6 ،يوليو ( 1987بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1990 ،ص .257
 3حممد عابد اجلابري ،مواقف :إضاءات وشهادات ،سلسلة كتب صغرية ،من ملفات الذاكرة الثقافية (الدار البيضاء :دار النرش
املغربية ،)2003 ،ص .14
 4عبد الرمحن بدوي« ،تعليم الفلسفة يف اجلامعة »،يف :تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي يف الوطن العريب ،ص .71-70
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وضعـت الفيلسوفة الفرنسية سيمون دوبوفوار يف هذا الشأن كتاب  ،Les mandarinsوهو مفهوم كان
يفيد ،يف األصل ،املوظف السامي يف النظام السيايس اإلمرباطوري الصيني القديم الذي لطاملا اتسم باجلمود
عىل الرسوم ،فوظفته الفيلسوفة بمعنى املثقف أو األستاذ اجلامعي املتنفذ ،وذلك بغية إدانة التعليم الفلسفي
الذي كان سائدً ا يف فرنسا منذ بداية القرن إىل أواخر الستينيات من القرن املايض ،قبل أن تعصف ثورة الطالب
يف أيار/مايو  1968هبؤالء املتنفذين الذين كانوا يكتفون عادة بتدريس أطارحيهم التي أنجزوها طوال
مسار تدريسهم.

عىل أن حتقّق مطلب تعريب تدريس الفلسفة رافقته بعض املشكالت املتعلقة باللغات األجنبية .وإذا ما نحن
شددنا عىل ما كان قد ّنبه إليه بدوي ،من أن حوايل عرشة يف املئة فقط من كتب الفلسفة هي منقولة إىل العربية
ّ
ً
ً
ومدخوال -فإن املطلوب من الطالب حتصيل حوايل تسعني يف املئة
معيبا
غالبا ما يكون
مشكال ً
عىل نحو ًّ
من معارفه باللغات الغربية احلية ،وهو مطلب عسري يشكل إحدى السامت الفارقة يف تدريس الفلسفة يف
اجلامعة املغربية.
ً
وفضال عن هذا وذاك ،ظل تعليم الفلسفة يف اجلامعة بني البسط والقبض ،فعالوة عىل الرياح اإليديولوجية
التي كانت هتزه (كان اختيار شعبة الفلسفة يعبرّ عادة عن رفض للنظام السيايس) .كان هذا التعليم ،وال يزال،
شدا إىل سوق شغل ضيقة املنافذ وصعبة املأخذ؛ إذ كانت شعبتا الفلسفة يف فاس والرباط قد شهدتا
مشدو ًدا ًّ
ً
إقباال منقطع النظري يف سنوات السبعينيات ،وذلك قبل أن يرضب الزمان رضبته ،فنعرف أزمة بطالة اخلرجيني
اجلامعيني منذ الثامنينيات وإىل اليوم ،بأثر من بدء تطبيق سياسة التقويم اهليكيل ...وكان ما كان.

في الوضع الجديد
كان الراحل مجال الدين العلوي -أحد فرسان تدريس الفلسفة اإلسالمية يف اجلامعة املغربية (جامعة فاس)-
قد الحظ منذ ما ينيف عن ربع قرن أنَّ  )...(« :للفلسفة شعبتان خاصتان يف كليتي اآلداب بفاس والرباط،
هامشيا
حضورا
وأما الكليات اجلديدة األخرى -وهي كثرية -فام تزال الفلسفة غائبة عن قاعاهتا أو حارضة
ً
ً
عد أساتذة الفلسفة االقتصار عىل تدريس الفلسفة يف هاتني الكليتني
يف ُّ
الش َعب األخرى»(((  .واحلال أنه لطاملا َّ
خترج املعارضني
ً
حصارا مرضو ًبا عىل الفلسفة .وقد أرجعوا ذلك إىل أسباب سياسية (اعتبار السلطة أن الفلسفة ّ
ً
فضال عن املوقف املحافظ عامة من الفلسفة ومن تدريسها ،وإرث
السياسيني هلا ،فتنتج بذلك ضديدها...
الفكر القديم وسليل النظرة الدينية الضيقة) ،أو إىل أسباب تكنوقراطية (قلة منافذ اخلرجيني التي ترتتب عنها
بطالتهم ،وتشجيع االقتصاد الليربايل القائم عىل منطق الربح املادي الرسيع) .وال غرابة إذن أن يروا يف ذلك
حتال ًفا بني الروح املحافظة والروح التكنوقراطية (وهو ما كان عبد الكبري اخلطيبي قد عبرّ عنه باسم «الهوت
التقنية») .وهكذا ،وجدنا أ .حممد سيال يقول« :وضعية الفلسفة باملغرب هي جزء من وضعية الفلسفة بالعامل
ظل ُي َ
العريب اإلسالمي .فالفلسفة ّ
نظر إليها دائماً عىل أهنا بضاعة غربية ،عىل أهنا نبتة إغريقية دخيلة يف ثقافتنا،
وباإلضافة إىل ذلك فقد اتهُّ مت دو ًما بالزندقة وباإلحلاد ألن اخلطاب الفلسفي هو خطاب خيتلف يف منطلقاته،
يف بنيته االستداللية عن اخلطاب الديني ،ألن هذا األخري هو خطاب مس ّلاميت ومعتقدايت ،وبالتايل فهو خطاب
ويقدم أجوبة قصوى حول اإلنسان واملصري واحلياة واملوت ...يف حني نجد أن اخلطاب
راسخ يف النفوس
ّ
 5مجال الدين العلوي« ،ورقات حول تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي يف املغرب »،يف :تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي يف الوطن
العريب ،ص .239
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الفلسفي يتموقع يف خط مناقض للخطاب الديني وألي خطاب إيديولوجي ،فهو ال ينطلق من مسلامت بل هو
خطاب تراجعي كام يقول أحد الفالسفة؛ أي أنه خطاب إنكاري ،استفهامي ،تساؤيل ،تشكيكي ،إىل حد ما...
فنمط احلياة الفلسفية يتعارض مطلقًا مع نمط احلياة العادي ...فالتفكري ليس صفة طبيعية يف اإلنسان ،والتفكري
مضاد للطبيعة البرشية ،فالناس ميالون إىل االستدفاء ببعضهم ،إىل األحاديث اجلامعية ،ولكن التفكري هو فعل
جهاد شخيص ،يتطلب االنعزال عن اجلامعة ،يتطلب التحلل من هذا االنصهار اجلامعي والغوغائية اجلامعية.
وهلذا ستظل هناك عداوات دائمة ومستحكمة بني الفلسفة وكافة أشكال االعتقاد ،سواء اإليديولوجي أو
الديني .وهذا يشء موجود يف كافة املجتمعات البرشية ،إال أنه يف جمتمعاتنا العربية اختذ صيغة حادة .فتارخينا
العريب اإلسالمي ميلء بأشكال اإلجهاز عىل الفلسفة وحتقري أصحاهبا .ويف تارخينا املغريب هنالك وقائع تثبت
واملعلمة الكربى يف احلملة
حرموا تدريس الفلسفة واملنطق يف جامعة القرويني.
ْ
أن السالطني يف غري ما مرة ّ
عىل الفلسفة باملغرب كانت يف الثامنينيات عندما فتح السيد عز الدين العراقي –وزير التعليم آنذاك -النار
تعرض
عىل الفلسفة ومنع الكليات اجلديدة من فتح ُش َعب خاصة بالفلسفة» .وبالفعل ،حدث يف املغرب أن ّ
الدرس الفلسفي اجلامعي سنة  1980إلجراءات هدفت إىل احلد من حضوره ضمن التكوين اجلامعي ،وذلك
املربر الذي
بإيقاف التسجيل يف شعبة الفلسفة ،وبالتوقف عن فتح ُش َعب للفلسفة يف اجلامعات اجلديدة .وكان ّ
استند إليه قرار السلطة الوصية عىل قطاع التعليم والرتبية هو أن تقلص إمكانات التوظيف يسمح بإيقاف
التخصصات التي ال حاجة إليها يف ذلك الوقت .وحدث بعد احتجاج املدرسني عىل هذا القرار أن تم التخفيف
منه ،بحيث ُسمح بالتسجيل يف ُش َعب الفلسفة يف أقدم جامعتني مغربيتني ،أي الرباط وفاس ،مع االحتفاظ
بقرار عدم فتح ُش َعب للفلسفة يف اجلامعات اجلديدة يف خمتلف جهات البالد .ولطاملا عبرَّ أساتذة الفلسفة يف
حمبي الفلسفة يف املغرب عن مطلب يقيض بتوسيع التعليم الفلسفي يف اجلامعات املغربية،
اجلامعة املغربية وكل ّ
وذلك بفتح ُش َعب الفلسفة يف كل الكليات القديمة (مراكش ً
مثال) أو احلديثة العهد ،أو عىل األقل يف بعضها،
حسب اجلهات األساسية يف البلد(((.
عز عطائه  -لالحظ أن الوضع
ولو ُق ّيض جلامل الدين العلوي أن يعيش إىل أيامنا هذه -وهو الذي غاب وهو يف ّ
برمتها ،إما بوصفها مادة تكميلية بالنسبة إىل
تدرس يف اجلامعات املغربية ّ
صار اليوم خمتل ًفا؛ إذ أمست الفلسفة َّ
الش َعب العلمية عىل وجه اخلصوص ،وإما باستحداث ُش َعب للفلسفة وعلم االجتامع وعلم النفس يف
عديد من ُّ
عديد من الكليات املغربية (مراكش ،الدار البيضاء ،القنيطرة ،مكناس ،تطوان ،املحمدية ،اجلديدة .)...ويؤول
بعضهم هذا االنتشار ُ
لش َعب الفلسفة وما جاورها بأنه ردة فعل احلكومة عىل استقواء التيار السلفي اجلهادي
ً
الذي اعتربته هذه السلطات مسؤوال عن تفجريات الدار البيضاء اإلرهابية ،ويرده ٌ
بعض آخر إىل توليّ حقيبة
ُ
وزارة الرتبية الوطنية حزب يساري معروف عنه بتعاطفه الشديد مع أهل الفلسفة ،بل إن عديدً ا من أطره
خترجت يف شعبة الفلسفة .وال شك أن متديد تدريس الفلسفة يف الثانوي ،من القسمني الثاين والثالث فإىل
ّ
القسم األول ،واستحداث ُش َعب للعلوم اإلنسانية حيتل فيها تدريس الفلسفة مكانة أولية ،مع ما رافقه من
حاجة الدولة إىل مدرسني للفلسفة يف الثانوي ،أمران متعلقان بفتح ُش َعب جديدة للفلسفة يف كثري من الكليات
املغربية .غري أن هذه العوامل عوامل متضافرة ،وال يمكن فصل بعضها عن بعض.
ذاك كانً ،
وجها
ثانياً ،
أوالً ،
مس تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية ،وكانً ،
وجها من وجوه التغيري اهليكيل الذي ّ
هيكليا متثّل هذه املرة يف فك االرتباط الكالسيكي بني ّ
كل من الفلسفة وعلم االجتامع وعلم النفس؛ إذ ظلت
ً
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شعبة الفلسفة يف التعليم العايل تضم دائماّ
اختصارا ،أو «شعبة الفلسفة
تسمى «شعبة الفلسفة»
ً
ً
فروعا ثالثة ّ -
وعلم االجتامع وعلم النفس» -هي عىل التوايل :فلسفة عامة ،وعلم االجتامع ،وعلم النفس .لكن كان هناك
مقررة يف فرعي
مواد سوسيولوجية وسيكولوجية َّ
مقررة يف برامج فرع الفلسفة العامة ،كام كان ثمة مواد فلسفية ّ
علم االجتامع وعلم النفس .أما اليوم ،فقد صار لكل ختصص من هذه التخصصات شعبته اخلاصة ،وذلك بناء
عىل ما كان يالحظه دائماً بعض أهل االجتامع والنفس من هيمنة للفلسفة ،ومن تنافر بني التخصصات الثالثة،
املسمى اجلامع «شعبة الفلسفة»((( .عىل أن هذا
بالرغم من أنه كان هناك -عىل التحقيقُ -ش َعب ثالث حتت
ّ
ً
ً
نسبيا؛ بحيث إن السنة اجلامعية األوىل ما زالت مشرتكة يف عديد
انفصاال مطلقًا وإنام
االنفصال ما كان
انفصاال ً
من الكليات ،وال يتم التخصص ،بمعناه املعروف املعهود ،إال بد ًءا من السنة اجلامعية الثانية.
ّأما السمة الثالثة ،فهي عمو ًما املسامهة الدائمة والفعلية التي كانت ألساتذة الفلسفة يف وضع الربامج واملقررات
عمل هبا يف اجلامعة ،ويف حتديث هذا التدريس عىل وجه الدوام .وهنا كان األساتذة جيتزئون هلم
التي كان ُي َ
جماالت كربى لالجتهاد ،بحيث كانت تلك الربامج أو املقررات عاد ًة أطر عمل عامة وفارغة ،يملؤها األستاذ
بام يشاء من املضامني التي يراها مناسبة.
غري أن من سلبيات ذلك األمر التمذهب الفلسفي واالنحياز إىل جغرافيا للفلسفة (الفلسفة الفرنسية عىل
حلق اللغات ،امليتة منها (الالتينية واليونانية اللتني كان
حساب الفلسفة األنغلوسكسونية) ،مع إمهال شبه تام ّ
مطلبا لبعض األساتذة) أو احلية (األملانية واإلنكليزية عىل سبيل املثال) ،وحتى تدريس
إدخاهلام يشكل دو ًما
ً
تكميليا ،اللهم إال إذا بادر بعض األساتذة إىل تدريس نصوص
الفرنسية كان وال يزال عىل العموم تكوي ًنا
ً
فلسفية بالفرنسية والتعليق عليها بالعربية.
عالوة عىل ذلك ،إذا كان أحد املهتمني بتدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية قد الحظ ،منذ أمد ،أن الرتاث
الفلسفي اإلسالمي كان حيظى باملنزلة األوىل ،مبد ًيا عىل نحو تلقائي املالحظة الضدية التالية« :أما البحث يف
تاريخ الفلسفة املعارصة وقضاياها ،فيأيت يف الرتبة األخرية من حيث األمهية بالنظر إىل عدد الباحثني وما يتداول
يف سوق املطبوعات»((( ،فلربام يمكننا القول اليوم ،بعد أن شهد تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية تشبيب
بعض ُأطره ،إن النزوع سائر إىل التغري ،بحيث صار االهتامم بالفلسفة املعارصة حيظى بعناية أكرب ،وكأننا نشهد
بذلك انقال ًبا يف النزوع.
ويف اجلملة ،من هشاشات التكوين اجلامعي الفلسفي ما يمكن أن نسميه «هشاشات مؤسسية» ،أي الزمت هذا
للعني ،وهي يف عداد الثالث:
التعليم مالزمة الظل َ

خترجي واحد هو منفذ تدريس الفلسفة يف الثانوي .وكلام حدث
 -1ربط التعليم اجلامعي للفلسفة بمنفذ ّ
انكامش يف هذا التدريس انعكس عىل خرجيي الفلسفة انعكاسه املعلوم .هذا مع العلم بأنه ال يتم البحث عن
منافذ أخرى ،كالصحافة الثقافية يف اإلعالم السمعي البرصي واملكتوبً ،
مثال ،وذلك عىل الرغم من االزدهار
النسبي الذي يعرفه جمال الصحافة واإلعالم يف املغرب ،وال سيام احلر منه ...بحيث تغيب حتى اآلن مواكبات
جدية متخصصة ومهنية لألنشطة الثقافية التي تعرفها البالد ولإلصدارات الفكرية اجلديدة التي ال بد من أن
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تتناوهلا أقالم شابة ذات ثقافة عامة عىل نحو ما توفره ُش َعب الفلسفة .ثم إن ربط توظيف الطلبة اخلرجيني
باالشتغال يف املكتبات ما زال غري معمول به ،إال يف حاالت نادرة ،رغم ما شهدته البالد يف العقد األخري
ٍ
«مقاه فلسفية»
ونيف من فتحٍ ملكتبات وسائطية عديدة  ...وإن مشهد فتح «عيادات فلسفية خاصة» أو إدارة
عىل نحو ما حيدث يف بعض الدول األوروبية ليبدو رض ًبا من اخليال العلمي الذي ال حيلم به حتى أشد أصدقاء
الفلسفة تفاؤ ً
ال.
وباجلملة ،ينبغي القطع مع منطق الظرف التشغييل الطارئ هذا .وقد ظل التكوين الفلسفي يف املغرب خيضع
هلذه الظرفية ،واليزال .كام يلزم اجلب مع ارهتان تدريس الفلسفة اجلامعي بسوق الشغل الذي ّ
تشكله مستويات
الثانوي املغريب ،حتى رصنا إىل دورات أزمة وازدهار .وهكذاً ،
مثال ،ملّا تم تعميم الفلسفة عىل مستويات الثانوي
ً
كبريا يف اإلقبال عىل التكوين الفلسفي ،ودام هذا األمر أزيد
بكاملها ،شهد تعليم الفلسفة يف اجلامعة
انتعاشا ً
باملدرسني ،وهو ما سوف
من عقد من الزمن .واليوم لوحظ بعض الرتاجع بفعل عودة ظاهرة إشباع الثانوي
ّ
تكون له عواقب عىل اإلقبال عىل الفلسفة يف السنني القادمة ،وهبذا نبقى يف منطق تعاقب «الفورة» و»األزمة»...
وق ّلام نخرج منه.

 -2اللعبة الواضحة/الغامضة التي جتعل من تدريس الفلسفة شأنًا مرهت ًنا بالوضع اإليديولوجي للبلد ،بحيث
فاشيا يف هذا االرهتان اإليديولوجي الذي ال خيدم الفلسفة يف يشء .وهو االرهتان الذي يقوم يف
إن ثمة اعتقا ًدا ً
أساسه عىل رضب املواد بعضها ببعض؛ إذ َ
يذكر أنه ملّا قويت شوكة الفلسفة وخرجييها يف الثامنينيات من القرن
املايض ،اس ُتحدثت شعبة الدراسات اإلسالمية .وكان من بني األغراض ،اخلفية ال اجللية ،التي اس ُتحدثت هذه
علامنيا يسار ًيا معاد ًيا للنظام .ثم حدث أن رضب الزمن،
الشعبة من أجلها تطويق املد الفلسفي الذي اع ُترب مدً ا
ً
فإذا باملغرب ُيبتىل باملد السلفي  -يف نسخته العنيفة  -وإذا بإحياء الفلسفة يبغي من بني ما كان يبغيه -هكذا
فهم البعض األمر -تسليط الضد (الفلسفة) عىل الضد (النزعة اإلسالمية) ،وقد اع ُتربتا متعارضتني .واحلال،
ُقحم يف هذه اللعبة اإليديولوجية والسياسية الظرفية؛ ذلك أن ما تم إنزاله
أنه ما كان من صالح الفلسفة أن ت َ
بظرف ،يمكن أن يتم رفعه بظرف ً
أيضا ،وما كان لوضعه داع ظريف ،يمكن االستغناء عنه إذا زال هذا الداعي
الظريف .هلذا ُيدعى اليوم إىل القطع مع هذا املنطق التوظيفي الظريف ،وذلك بتصيري الفلسفة مادة «عادية» من بني
ً
إيديولوجيا» يقع يف خلفية املواد
«احتياطا
مواد الربنامج الدرايس الثانوي واجلامعي ،وال مادة «استثنائية» أو
ً
للتعزيز األيديولوجي .هذا مع العلم بأن الفلسفة يف العهد القديم كانت دائماً مظنة ظن ،بالرغم من استفادهتا
من اهلامش الليربايل ،وكان منطق «اخلوف من انقالب السحر عىل الساحر»« ،واحلذر يف التعامل معه» ،و«تركه
معا.
حتت املراقبة اللصيقة» حيكم صلة النظام بالفلسفة وبالدراسات اإلسالمية ً

ٍ
أساسا،
ندوة أن «التعليم اجلامعي يميل،
 -3إذا كان أحد املهتمني بالتدريس اجلامعي يف املغرب قد الحظ يف
ً
بحكم تكوين ّ
الحظ ما يشبه غياب اإلسهامات الفلسفية
املؤطرين له ،إىل السوق الفلسفية الفرنسية ،ومن ثم ُي َ
مجا
األخرى (املدارس واالجتاهات الفلسفية يف أملانيا وإنكلرتا عىل سبيل املثال) ،اللهم إال ما كان منها مرت ً
إىل الفرنسية .ومن هنا يمكن القول إنَّ اهتامم الباحثني ببعض األسامء غري الفرنسية يكاد يكون باجلملة ً
نقال
ً
مبارشا
انفتاحا
الهتاممات البحث الفلسفي بفرنسا .ومع ذلك تنبغي اإلشارة إىل بعض االستثناءات التي متثّل
ً
(((
عىل آفاق أخرى ،وإن ظلت حاالت خاصة غري مؤرشة ،أو لنقل إن تأثريها ما يزال حمدو ًدا»  ،فإن املعقّب
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عزز هذه املالحظة بالقول« :جتدر اإلشارة ( )...إىل أن تبعيتنا للثقافة الفرنسية جعلت
عىل هذا
ّ
املتدخل ّ
ونادرا ما يتم االنتباه إىل التيارات األملانية
الدروس التي نلقّنها لطلبتنا تركز عىل االجتاهات الفلسفية يف فرنسا،
ً
نظرا ألمهية التحوالت التي عرفها الفكر الفلسفي مع هذه
واألنغلوسكسونية ،وهو نقص ال بد من تداركهً ،
(((1
طوروا معرفتهم
نسبيا عىل بعض هذه املصاعب ،بمقْدم أساتذة ّ
التيارات األخرية»  .واحلال أنه تم التغلب ً
باللغات األجنبية غري الفرنسية ،واهتموا أكثر بالفلسفة األنغلوسكسونية (عن طريق مباحث املنطق وفلسفته،
واإلبستمولوجيا ،وفلسفة اللغة  )...واألملانية (مباحث التأويليات والفلسفة النقدية وفلسفة الدين) ،لكن غلبة
التيار الفرنكوفوين املتنفذ ما زالت بادية.
واليشء باليشء ُيذكر ،فالظاهر أن العقود املاضية من تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية أفلحت إىل حد ما يف
جعل الفلسفة مادة «عادية» من مواد التكوين ،بل ويف تعديل النظرة العامة إىل الفلسفة بفعل اشتهار باحثي
الفلسفة يف املغرب واملرشق ،وحتى يف بعض بلدان الغرب ،لك ّنها مع ذلك مل تفلح قط يف تأسيس «تقاليد
فلسفية راسخة» عىل نحو ما نجده يف الدول الغربية ً
مثال .ذلك أنه ،من جهة ،يبقى رواد تدريس الفلسفة يف
املغرب ّ
ً
مثال شخصانية احلبايب وأصالية اجلابرييشكلون ما يمكن أن ُيعترب  ،بكثري من التجوز ،تقاليد فلسفية
وتارخيانية العروي وتداولية طه عبد الرمحن  -...لكنها ،من جهة أخرى ،تقاليد ال يمثلها إال أصحاهبا ،فال تكاد
ً
راسخا كام هي التقاليد يف اجلامعات الغربية ،مثل
جتد من يطورها إال يف ما ندر .وهكذا ،ال نجد عندنا تقليدً ا
التقليد الفينومينولوجي الغريب أو التقليد اهلرمنوطيقي أو غريمها من التقاليد الفلسفية الراسخة يف الغرب .وكل
ما يمكنك أن حتصل عليه ال يتعدى مناسبات تأبني من قىض نحبه من هؤالء الرواد ،وإحياء ذكرى ،واستشهاد
هنا وهناك ،وحفالت تكريم ملن ال يزال ينتظر...
أخريا ،عود عىل بدء .قديماً قال األديب واملفكر األملاين الشهري غوته« :من شأن ذاك الذي ال يعرف أي لغة أجنبية
ً
غري لغته ،ألاّ يعرف عىل التحقيق لغته» .واحلال ،أنه منذ ربع قرن كان أحد أساتذة الفلسفة يف اجلامعة املغربية
مدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية ،وكان قد تق ّلب يف مجيع أشكال التدريس ،الثانوي منه
من اجليل الثاين من ّ
ربه من تدريس للفلسفةً ،
واجلامعي ،قد تنبأ ،بناء عىل ما كان َخ ِ
قائال« :وإذا كان تعريب مادة الفلسفة يف بالدنا
كثريا من املعضالت التي كان يطرحها تدريسها باللغة الفرنسية ،فإنه ما فتئ يفرز ،مع
وقتيا
ومبدئياً ،
ً
قد حلً ،
ذلك ،مشكالت قد تصبح وخيمة يف املستقبل .فأغلب النصوص الفلسفية الرئيسية بلغات أجنبية (.((1(»)...
تدرس هبا اللغات األجنبية لطلبة الفلسفة يف اجلامعة جتعل منها فضلة ال
واقرتح ،بعد أن الحظ أن الطريقة التي َّ
دروسا يف تقوية مادة
عمدة« :حبذا لو كانت اللغات األجنبية يف اجلامعة بالنسبة للطلبة املتخصصني يف الفلسفة،
ً
التخصص نفسها ،أي تدريس نصوص فلسفية ،بل تذهب إىل حد اقرتاح تدريس مادة أو مادتني باللغة الفرنسية
[ولمِ َ ليس باإلنكليزية أو األملانية ً
أيضا] ،أو تقرير مؤ ّلف بالفرنسية»( .((1والواقع أن ما خشيه هذا األستاذ هو ما
وقع بالفعل؛ فقد صار أساتذة الفلسفة جيدون ،عىل األغلب ،أنفسهم أمام طلبة ال يتقنون أي لغة أجنبية ،بل ال
عز املطلوب وبئس الطالب.
يتقنون حتى اللغة العربية نفسهاَّ .
 10تعقيب سامل يفوت ،يف :تدريس الفلسفة والبحث الفلسفي يف الوطن العريب ،ص .306
 11يفوت ،ص .305
 12يفوت ،ص .306
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تجربة شعبة الفلسفة في كلية بنمسيك
نموذجا فت ًيا
في الدار البيضاء
ً
إن عمر شعبة الفلسفة يف كلية اآلداب بنمسيك (الدار البيضاء) ،التابعة جلامعة احلسن الثاين يف املحمدية،
نسبيا؛ إذ كانت هذه الشعبة قد رأت النور يف املوسم اجلامعي  ،2005-2004وذلك بفضل جهود
حديث ً
يدرسون الفلسفة لبعض التخصصات غري
ذاتية بذهلا أساتذة الفلسفة وعلم االجتامع يف الكلية ممن كانوا آنئذ ّ
الش َعب حتت مسمى «مواد التفتح») .وعىل
الفلسفية (شأن شعبة األدب العريب ،وشعبة التاريخ وغريمها من ُّ
الرغم من قرص هذه املدة ،فإن جتربة اإلنشاء والتدريس ّثرة غنية ،من حيث الندوات الفكرية التي أقامتها هذه
الشعبة بنشاط كبري ،ومن حيث املسامهة يف جتارب تعديل املقررات التي اقرتحتها اللجنة الوطنية للربامج،
ومن حيث دينامية ُأطرها التي أكسبت الشعبة بذلك شهرة ال بأس فيها يف املغرب والعامل العريب؛ وذلك يف
الوقت الذي لوحظ -لألسف الشديد -بعض فتور أو تراجع يف وهج ُش َعب الفلسفة يف بعض اجلامعات
العريقة ،أو هكذا خييل للمرء ،مع قلة إقبال الطلبة عىل حضور الندوات الفكرية التي متيزت هبا ُش َعب الفلسفة
دائماً  ،بل حتى عزوفهم عن حضور مناقشات رسائل الدكتوراه ،بحيث رصنا نلحظ -مع األسف  -وعىل
عكس ما كنا نشهد أيام التحصيل اجلامعي ،أن هذه املناقشات صارت ال حترض فيها إال جلنة املناقشة واملناقش
وبعض ذويه وخاصته ،وذلك كله يف غياب الطلبة الذين هم املعنيون األوائل باحلضور وبتعلم آداب مناقشة
األطروحات اجلامعية.
تم تدريسه يف هذه الشعبة الفتية من خمتلف املواد -التي صارت تدعى يف املغرب
واحلال ،أنه يمكن بتقيص ما َّ
«وحدات» تضم كل واحدة منها «مواد» -تكوين فكرة واضحة إىل حد بعيد عن اجلهود التي ُبذلت يف العقد
األخري ونيف من تدريس الفلسفة يف اجلامعة املغربية ،وعىل احلدود ً
أيضا التي وقفت عندها هذه اجلهود.

من امللحوظ ،بداية ،أن افتتاح شعبة الفلسفة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك بخاصة ،ويف مدينة
الدار البيضاء التي ظلت دائماً تفتقد هذا التخصص لعقود ،قد رافق جهو ًدا إصالحية عامة وخاصة ُبذلت عىل
املستوى املركزي .ذلك أن إنشاء الشعبة وتدبري أمرها واكبا ما ُدعي يف املغرب «ميثاق الرتبية والتكوين» ،الذي
سعى إىل إصالح بعض مناحي التعليم باالستفادة من بعض التجارب العاملية يف هذا الصدد ،وتعلقت بام ُس ّمي
ثانيا للرتبية والتكوين اعتمد يف قراراته ومبادئه عىل نتائج تقرير
عد ميثا ًقا
«املخطط االستعجايل» الذي ُي ّ
وطنيا ً
ً
جامعيا كان من بني مسائله إدخال تعديل
إصالحا
املجلس األعىل للتعليم لسنة  ،2008كام ترافق مع ما اع ُترب
ً
ً
تقني عىل سنوات اإلجازة وتقليصها من أربع سنوات إىل ثالث .هلذا ،لربام كان يف اختبار سري هذه الشعبة
امتحان هلذه الربامج كلها.

ومن املالحظات األوىل أن تدريس الفلسفة يف هذه الكلية شهد التقلب يف إنجاز الربامج؛ ففي الربنامج الدرايس
األول الذي تم تدريسه ،وحسب ما يشهد به ما صار ُيعرف باسم «امللف الوصفي» -دفرت حتمالت كل ختصص
رسل إىل «اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العايل» يف الوزارة الوصية ،بغاية املوافقة عليه بعد أن تتم
عىل حدة ُي َ
املوافقة عليه عىل مستوى الكلية واجلامعة -كانت األهداف هي التالية :دعم وتنظيم الكفاءات النظرية واملنهجية
ومنفتحا عىل
وعيا مطابقًا لواقعه االجتامعي
ً
للطالب ،وتعزيز قدراته عىل التحليل والنقد ،واملسامهة يف منحه ً
الكوين والعاملي ،وإعداده لالندماج يف احلياة العملية ،وتأهيله لالنفتاح عىل حميطه االجتامعي والثقايف واملهني
عمليا وفكر ًيا ملواصلة دراسته العليا املتخصصة حسب قدراته وطموحاته ،من جهة ،وحسب أسبقيات املجتمع
ً
وأهدافه ،من جهة ثانية .وجاء نضد املجزوءات واملواد عىل النحو التايل:
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الفصل

الوحدة األوىل

لغة وتواصل :1

لغة أجنبية أوىل (فرنسية)

الوحدة الثانية

مبادئ التفكري الفلسفي:
السؤال الفلسفي

األول

لغة أجنبية ثانية
(إنكليزية أو إيطالية أو
إسبانية)

الفصل

الوحدة اخلامسة

الوحدة السادسة

لغة وتواصل :1

الفلسفة السياسية
واالجتامعية:

البحث الوثائقي

لغة أجنبية أوىل (فرنسية)

من الفلسفة إىل تاريخ
الفلسفة

مدخل إىل نظرية املعرفة

الفلسفة السياسية احلديثة

الوحدة الثالثة
مدخل إىل الفكر
السوسيولوجي:
السوسيولوجيا
الكالسيكية

سوسيولوجيا املجتمعات
املغاربية
نصوص سوسيولوجية
خمتارة

مفاهيم وإشكاالت
معرفية

الفصل

الوحدة التاسعة

الوحدة العارشة

الوحدة احلادية عرشة

اجلامليات وفلسفة الفن:

الفلسفة احلديثة
واملعارصة:

الثالث

لغة أجنبية 2

مدخل إىل اإلعالميات

مفاهيم وإشكاالت
أنطولوجية
مفاهيم وإشكاالت
أخالقية

األسس الفلسفية
للجامليات

احلداثة يف الفلسفة

مبادئ احلكم اجلاميل

فلسفة ما بعد احلداثة

مناهج اجلامليات

عمليات التكيف

الفلسفة واألدب:

مدخل إىل اإلعالميات
1

لغة أجنبية 1

العمليات الوجدانية

فضاءات الفكر الفلسفي
اإلسالمي:

الفلسفة السياسية
واألخالق

مدخل إىل فلسفة
التواصل

العمليات العقلية

الوحدة السابعة

الثاين

فلسفة التواصل:1

املواضيع السيكولوجية
الكربى:

الوحدة الثامنة

لغة أجنبية ثانية
(إنكليزية أو إيطالية أو
إسبانية)

الفلسفة السياسية
املعارصة

الوحدة الرابعة

احلداثة وفكر األنوار

إشكالية العالقة بني
الفلسفة واألدب

أسس العالقة بني الفلسفة
واألدب
نامذج خمتارة

الوحدة الثانية عرشة
قضايا ميتافيزيقية:

القضايا امليتافيزيقية
الكربى
نقد امليتافيزيقا

نصوص خمتارة
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الفصل

الرابع

الوحدة الثالثة عرشة

الوحدة الرابعة عرشة

الوحدة اخلامسة عرشة

فلسفة التواصل :2

املنطق ومناهجه:

فلسفة العلوم
والتكنولوجيا:

لغة أجنبية 1

منطق القضايا

نظريات التواصل

الفصل

الوحدة السابعة عرشة

الوحدة الثامنة عرشة

الوحدة التاسعة عرشة

الوحدة العرشون

لغة وتواصل:3

فلسفة اللغة:

الفلسفة التحليلية
املعارصة:

لغة أجنبية 2
معلوميات

منطق احلجاج

مقاربة تارخيية ملبحث
فلسفة اللغة

التوجهات املعارصة يف
فلسفة اللغة

فلسفة التكنولوجيا

أسس الفلسفة التحليلية
إشكالية املعنى يف
الفلسفة التحليلية
املعارصة

تقنيات التعبري
والتواصل

نصوص نموذجية (بلغة
أجنبية)

الوحدة الواحدة والعرشون

الوحدة الثانية والعرشون

الوحدة الثالثة والعرشون

فلسفة األخالق احلديثة
واملعارصة:

الفينومينولوجيا:

فلسفة التاريخ:

السادس

تاريخ العوم واألفكار
العلمية

مناهج املعرفة العلمية

لغة أجنبية 1

اخلامس

تاريخ األفكار العلمية
والتقنيات:

التشكل التارخيي للمعرفة
العلمية والتقنية املعارصة

لغة أجنبية 2

الفصل

مبادئ التفكري املنطقي

أسس املعرفة العلمية

الوحدة السادسة عرشة

فلسفة التاريخ عند
العرب
فلسفة التاريخ يف
العرص احلديث

فلسفة التاريخ املعارصة

الفلسفة واألخالق يف
العرص احلديث

أزمة األخالق اإلنسانية
يف القرن 19
أسس األخالق يف
املجتمع املعارص

التحليل الفلسفي
والتحليل الوضعي

أسس التفكري
الفينومينولوجي

الفينومينولوجيا وأزمة
العلم احلديث
الفينومينولوجيا
واهلرمنوطيقا

النهضة العلمية يف العامل
اإلسالمي وأوروبا
احلديثة

مناهج التأريخ للعلوم:
املوضوع واملنهج يف
التأريخ للعلوم

تاريخ العلوم عند العرب
تاريخ العلم احلديث

الوحدة الرابعة والعرشون

مرشوع هناية الدراسة
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واحلال أن هذا املنهاج مل يكمل سنواته البدئية األوىل حتى اضطر األساتذة إىل تعديله بفعل مالحظات تبدت
هلم فيه ،إثر ازدياد املراس ،شأن عدم االتساق العام بني جمزوءاته ومواده .وهو عدم اتساق ما فتئوا حياولون
املدرسة بحيث كان يتمً ،
التجاوز عنه بال جدوى .وقد متثّلً ،
مثال،
البعد التارخيي للمواد َّ
مثال ،يف عدم احرتام ُ
تدريس الفلسفة السياسية القديمة واحلديثة واملعارصة يف فصل واحد ،أو تدريس ماديت «مدخل إىل امليتافيزيقا»
و«نقد امليتافيزيقا» يف فصل واحد ،فال يكاد الطالب يرشع يف التعرف عىل امليتافيزيقا ،حتى يرشع يف االطالع
عىل نقودها .وقس عىل ذلك ماديت احلداثة يف الفلسفة وما بعد احلداثة؛ إذ يتعرف الطالب عىل املادتني يف تزامن
ال يف ٍ
تتال ،كام يفرض منطق التاريخ ذلك .هذا ً
فضال عن تردد املنهاج بني التناول التارخيي للمواضيع الفلسفية
جنبا إىل جنب مع إشكال
وتناوهلا اإلشكايل ،فأنت واجده ،عىل سبيل املثال ،يتناول أسس الفلسفة التحليلية ً
املعنى فيها .هلذا وجد األساتذة أنفسهم مضطرين إىل دمج بعض املواد يف بعض ،وإىل إلغاء مواد أخرى ،أو
إعادة ترتيبها يف املنظومة.
واحلال أن الدرس الفلسفي اجلامعي يف املغرب ،أمسى اليوم ،ومنذ ثالث سنوات ،يسري وفق ما صار ُيعرف
بــ «مسلك اإلجازة اجلديد» ،الذي ُط ّبق وفق ما ُيعرف يف املغرب باملخطط االستعجايل الذي رام منه واضعوه
إصالح التعليم عمو ًما ،وحتقيق «اجلودة» له .وما يميز هذا املنهاج اجلديد ،عىل املستوى الوطني ،هو الوحدة يف
ً
وجانبا متباي ًنا اختيار ًيا ،وهو
مشرتكا إجبار ًيا
جانبا
ً
إطار التنوع ،بحيث اقرتحت جلنة وضع منهاج درايس يضم ً
منهاج يبدو أنه حتكمت يف إمالئه هواجس :منها اهلاجس التشغييل؛ وهذا ما يفرس إقحام عديد من املواد ذات
الصلة بعامل الشغل ،شأن املواد املتعلقة بتدبري املقاوالت ،وشأن إحداث إجازة برأسني :أكاديمي بحثي ومهني
واضحا يف التوليفة العجيبة من املواد السابقة املأخوذة من خمتلف
تشغييل .ومنها هاجس التوافق؛ وهو ما بدا
ً
تدرس.
ُش َعب الفلسفة التي صارت ّ
وهكذا ت َُذ ِّك ُر ديباجة الربنامج باألفكار املسبقة عن الفلسفة التي تو ّلد عنها عداء ديني وجمتمعي هلذه املادة،
وتبتغي تصحيح هذه النظرة .ثم تذكّ ر أهداف التكوين الفلسفي يف اجلامعة املغربية ،وهي أهداف ،عىل اجلملة،
كان هاجسها إحداث توليفة بني النظر والعمل (التأمل :التحليل والنقد ،والعمل :االنفتاح عىل سوق الشغل)،
فجاءت عىل النحو التايل :تطوير الدرس الفلسفي يف اجلامعة ،وتوجيهه صوب «فلسفة أكثر إجيابية» ،وإدماج
الفلسفة يف الثقافة العامة ،وإمداد الطالب بثالثة أنواع من املعارف :واحد يسمح له باملسامهة يف تطوير الفكر
الفلسفي يف املغربٍ ،
وثان قابل للتبيئة يف جماالت مهنية خمتلفة ،وثالث يساعده عىل فهم العامل من حوله ووضع
نفسه يف حميطه الطبيعي واالجتامعي ،وحث الطالب عىل جتاوز الركون إىل اجلانب النظري يف الفلسفة والبحث
عن استثامرات «عملية :اقتصادية واجتامعية وسياسية» ملا اكتسبه من معارف ومهارات ،وإثراء ملكة التحليل
والنقد لديه ،وإعداده لتسيري مدينته.
يبدو أن صائغي الربنامج كانوا متأثرين بأنموذج «بيداغوجية الكفايات» القائم عىل فكرة «املهارات» .ومن
املهارات التي استهدف الربنامج تنميتها لدى الطالب «مهارات منهجية» و«معرفية» و«تقنية» و«مهنية».
وحقيقة املهارات املنهجية أهنا عبارة عن مقدرات يف عداد الثالث عرشة (الفهم؛ التحليل؛ الكتابة؛ البحث؛
اإلقناع؛ التفكيك؛ حل النزاعات؛ النقد؛ االنتقال من النظري إىل التطبيقي؛ االستخالص؛ التعبري؛ تطوير
ً
فضال عن مهارات قابلية النقل من جمال الفلسفة النظري إىل جماالت عملية
املناهج؛ التدبري العقالين)،
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أرحب ،ومهارة املسامهة يف التنمية املستدامة .ومن املهارات املعرفية :التفكري الواضح املرفق بالتمييز والتدبري

واالستدالل ،والتفكري النقدي املصحوب بالقدرة عىل اختاذ القرار العقالين ،والقدرة عىل التخيل واإلبداع،

ّ
ً
(التمكن من اللغات ،والتعبري
مفاهيميا .هذا عالوة عىل املهارات التقنية
صوغا
والقدرة عىل صوغ األفكار
ً
أمام اجلمهور ،والتعلم والفهم ،وفهم املعطيات وترتيبها واستغالهلا ،والكتابة اإلقناعية ،والتحاور ،واألدوات

اإلعالمية ،وتقنيات البحث العلمي ،والعمل اجلامعي) ،واملهارات املهنية (القدرة عىل التكيف ،واستثامرات
املهارات املكتسبة ،ونقل املعارف ،واملرونة مع الوسط).

بناء عىل هذه األهداف تم استحداث الوحدات واملجزوءات املقرتحة عىل املستوى الوطني:
الفصل

الوحدة األوىل

الوحدة الثانية

األول

لغة ومنهجية

أسس الفكر
السوسيولوجي

السؤال الفلسفي

الفصل

الوحدة اخلامسة

الوحدة السادسة

الوحدة السابعة

الوحدة الثامنة

فضاءات الفكر
الفلسفي اإلسالمي:

تطور األفكار
العلمية:

الفلسفة القديمة:

الوحدة الثالثة
مدخل عام إىل
الفلسفة:

املباحث الفلسفية
الكربى

الوحدة الرابعة

مدخل إىل علم
النفس

الثاين

لغة وتقنيات
التعبري والتواصل

مقاربة موضوعاتية

ـ مفاهيم وإشكاالت
معرفية وأنطولوجية

 مفاهيم وإشكاالتأخالقية وسياسية

تطور األفكار العلمية
يف أوربا احلديثة

الفصل

الوحدة التاسعة

الوحدة العارشة

الوحدة احلادية عرشة

الوحدة الثانية عرشة

الفلسفة احلديثة
واملعارصة 1

الفكر األخالقي:

الثالث

لغة وإعالميات1

مقاربة بيوغرافية

املنطق ومناهجه:
ـ منطق القضايا

ـ منطق احلجاج 1

ـ مدخل إىل الفلسفة
احلديثة
ـ الفلسفة وقضايا
اإلنسان

تطور األفكار العلمية
قبل العرص احلديث

ـ املذاهب األخالقية
الكربى
ـ األخالقيات
التطبيقية
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الفصل

الوحدة الثالثة
عرشة

الرابع

لغة وإعالميات 2

الوحدة الرابعة
عرشة
املنطق ومناهجه :2
منطق املحموالت

ـ منطق احلجاج 2

الوحدة اخلامسة
عرشة
فلسفة العلوم:

ـ أسس املعرفة
العلمية

ـ مناهج املعرفة
العلمية

الوحدة السادسة
عرشة
الفلسفة احلديثة
واملعارصة 2

ـ التيارات التأويلية
ـ الرباغامتية

واحلال أن جديد الفصلني األخريين أمران اثنان:
أوهلام ،تفرع التكوين إىل «مسارين» اثنني متوازيني (ما ُس ّمي «الفلسفة النظرية» و«الفلسفة التطبيقية») ،وذلك
برتك االختيار للطالب يف ما إذا كان يود أن تكون إجازته ذات منحى أكاديمي رصف (تكوين نظري باألوىل يف

الفلسفة) ،وهو ما ُس ّمي «املسار األول» ،أو أن تكون ذات منحى مهني (تكوين وظيفي منفتحً ،
مثال ،عىل ميدان
الرتبية (علوم الرتبية) ،أو عىل علوم الصحافة (علوم اإلعالم) ،أو عىل غريها من املهن ذات الصلة بتكوينه

املسمى «املسار الثاين».
الفلسفي األويل ،وهو املسار ّ

وثانيهام ،ترك االختيار للشعبة يف حتديد ذاك التكوين املهني الذي ترتئيه ،وذلك بحسب اعتبارات عدة تؤخذ
بعني النظر ،منها حميط اجلامعة املهني ،وفرص الشغل املتوافرة فيه ،وإمكان التعاقد مع املقاوالت املعنية بتشغيل
الطلبة اخلرجيني .وهلذا ازدوج التكوين هبذا املستوى واتخّ ذ صيغة ثنائية يف الفصلني اخلامس والسادس عىل

النحو التايل:
الفصل
اخلامس
-1

-2

الوحدة السابعة
عرشة

الوحدة الثامنة
عرشة

فلسفة الرتبية- :
مدخل إىل فلسفة
الرتبية

الفلسفة والفن:
اجلامليات

الفلسفة لألطفال

الفلسفة والفن

اإلبستمولوجيا

امليتافيزيقا

مقاربة فلسفية
للمعرفة

نقد املعرفة العلمية

مفاهيم وقضايا
أنطولوجية

ميتافيزيقا اإلنسان

الوحدة التاسعة
عرشة
فلسفة الدين:

مدخل إىل الالهوت
الطبيعي
الدين والعلم

تاريخ األفكار
واإليديولوجيات
تاريخ األفكار

تاريخ
اإليديولوجيات

الوحدة العرشون
الفلسفة السياسية:

مقاربة موضوعاتية

رواد الفلسفة السياسية

فلسفة العقل

مدخل إىل فلسفة
العقل

سيكولوجيا املعرفة
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الفصل

السادس
-1

-2

الوحدة الواحدة
والعرشون

فلسفة البيئة:

الوحدة الثانية
والعرشون
الفلسفة يف الفكر
العريب املعارص

اإليكولوجيا
واإليديولوجيا

الفكر العريب
املعارص وقضايا
احلداثة

الفلسفة والثقافة
واملجتمع:

التحليل النفيس:

أخالق البيئة

مدخل إىل
األنثروبولوجيا الثقافية
الفلسفة والثقافة
والتنمية

حقوق اإلنسانيف الفكر العريب
املعارص

مدخل إىل الفلسفة
التحليلية
التفكري النقدي

الوحدة الثالثة
والعرشون

الثقافة املقاوالتية:
الثقافة املقاوالتية

الوحدة الرابعة
والعرشون

مرشوع هناية الدراسة

عروض ومناظرات
منهجية

الثقافة املقاوالتية:
الثقافة املقاوالتية

عروض ومناظرات
منهجية

مرشوع هناية الدراسة
بحوث ومناظرات

وهكذا ،فإنه بعد ميض مخس سنوات ( )2010/2009 -2005/2004عىل افتتاح الشعبة ،كان ال بد من
وضع اعتامد جديد يتم وفق املسطرة ذاهتا التي ُسلكت عند افتتاح الشعبة؛ فكان عىل الشعبة وضع األهداف
والتصورات وتنسيق املنهاج ،وكان أن ِ
وضعت للمنهاج الغايات التالية :دعم كفاءات الطالب النظرية واملنهجية
ومنفتحا
وعيا مطابقًا لواقعه االجتامعي
ً
وتنظيمها؛ تعزيز قدراته عىل التحليل النقدي املنظم؛ املسامهة يف منحه ً
عىل الكوين والعاملي؛ إعداده لالندماج يف احلياة العملية؛ تأهيله لالنفتاح عىل حميطه االجتامعي والثقايف واملهني،
علميا وفكر ًيا ملواصلة دراسته العليا املتخصصة ،حسب قدراته وطموحاته من جهة ،وحسب أسبقيات
تأهيله
ً
وأهداف املجتمع ،من جهة أخرى .كام أن الشعبة هدفت إىل حتقيق الكفاءات التالية :القدرة عىل فهم وممارسة
التفكري الفلسفي؛ القدرة عىل ممارسة التحليل الفلسفي للقضايا والنصوص؛ القدرة عىل الكتابة احلجاجية؛
القدرة عىل صوغ مرشوع بحث يف ميدان الفلسفة وإنجازه؛ القدرة عىل اإلقناع؛ القدرة عىل التكيف مع أوساط
مهنية خمتلفة؛ القدرة عىل استغالل املهارات األساسية املكتسبة يف إطار املسلك يف جماالت مهنية خمتلفة.

ويف ما يتعلق بالتكوين يف اإلجازة ،فقد اس ُتحدث مساران ،أحدمها هو مسار «الفلسفة والتنمية» ،واآلخر هو
يوجهون إىل مسارين :أحدمها خيول الطالب اكتساب معرفة
مسار «الفلسفة وجماالهتا»؛ بحيث صار الطلبة ّ
ذات صلة بسوق الشغل ومتعلقة بميدان التدبري املؤسسايت ومهن الصحافة والسمعي البرصي ،واآلخر يؤهل
الطالب لولوج الدراسات العليا قصد تعميق معارفه يف ختصص الفلسفة واملجاالت املعرفية املناظرة هلا.

مسمى «الفلسفة وآلياهتا
ثم إنه أنشئ ماسرت متخصص يف الفلسفة يف املوسم اجلامعي  ،2009-2008حتت ّ
النقدية» .وقد أنشأ األساتذة -اجتها ًدا منهم -منهاجه اخلاص عىل أساس من التوافق واألطر املتوافرة ،فكان أن
جاء هذا املنهاج عىل النحو التايل:
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الفصل الرابع

الفصل الثالث

الفصل الثاين

الفصل األول

وحدة :التعبريات
الفنية احلديثة
واملعارصة

وحدة :الفلسفة احلديثة
واملعارصة

وحدة :الفلسفة والدين

وحدة :الفلسفات الكالسيكية

الصورة
والتكنولوجيات
اجلديدة

العقالنيات

فلسفة الدين
واهلرمنوطيقا

الفلسفة اليونانية وحميطها

التعبريات املوسيقية
احلديثة

نقد العقالنيات

الدراسات الدينية
املعارصة

النص والتأويل يف الفكر
اإلسالمي الوسيط

تدريب للتحضري
للبحث

االسترشاق
وحدة :الفلسفة
واألخالق املعارصة

وحدة :النقد الفلسفي
يف الفكر العريب املعارص

وحدة :الدراسات املنطقية
احلديثة واملعارصة

فلسفة حقوق اإلنسان

نقد املعرفة الرتاثية

املنطق الريايض التطبيقي

األخالق والتقنية

نقد املعرفة الغربية

املنطق بني الفلسفة والعلم

وحدة :الفلسفة
السياسية احلديثة
واملعارصة

وحدة :مناهج البحث

وحدة :اإلنتاج الفلسفي يف
املغرب

مفهوم الدولة واملجتمع
املدين

املنهج يف فلسفة العلوم

النص الفلسفي يف املغرب

مفهوم احلرية

مناهج البحث يف العلوم
اإلنسانية

الفلسفة واملؤسسة واملجتمع

وحدة التقوية واملنهجية

وحدة تكميلية

وحدة :التقوية واملنهجية 1

لغات أجنبية

الدراسات الثقافية

لغات اجنبية

ترمجة

دراسات األنساق
الثقافية

ترمجة

تقنيات التحرير

النقد الثقايف

تقنيات التحرير

هذا ،وكانت الدكتوراه يف «الفلسفة والشأن العام» تتوجيًا هلذا املسار بأكمله ،وقد ُس ّم َيت ،يف تعالق مع املاسرت،
«الفلسفة والشأن العام» .وهي ختوض جتربتها األوىل برسم هذا املوسم اجلامعي.
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صدر حديثًا

آالن غريش

اسم فلسطين؟
عالم ُيطلق
ُ
َ
ً
مكانة مركزية ،وباتت اليوم أكثر النزاعات استنهاضًا الهتمام الرأي العام
تبوّ أت فلسطين
الدولي ،على الرغم من كون تلك األرض فقدت قيمتها االستراتيجية وخ ّلف النزاع فيها
عددً ا اقل من الضحايا مقارنة بغيره من النزعات .عالم يطلق اسم فلسطين إذًا؟
بماذا تخبرنا فلسطين عن عالم اليوم وعن عالم الغد؟ بماذا تحدثنا عن حصيلة النظام
االستعماري ،وعن استمرار المظالم وعن العلقات بين بين الشمال والجنوب وعن النظام
الدولي؟ هل ستكون فلسطين ميدانًا لصدام الحضارات ،على العكس ،ستصبح موئ ً
ال
لتخطي تلك الرؤية والجتراح حلول تتبنى مبدأ المواطنة ،وال تقوم على القوميات
العدائية ،بل تنسأ على الحق والعدالة؟ هل ستساعد على ميالد نظام عالمي ال ينحصر
في كونه غربيًا؟
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فرانكو موريتي

الــــروايـــة:
التاريـــخ والنـــظرية
ترجمة وتقديم :ثائر ديب

تعريف بالكاتب
قيل عن فرانكو موريتي إنّه ذلك الطائر
ّ
متمكن
النادر ،وربام الفريد؛ فهو ناقدٌ أديب
ّ
وذو ُ
اقة كتب وأفكار مرهفة،
أشد
نظر ًيا ّ
التمكنّ ،
ً
ٌ
فضال عن
وطريف حني يريد،
وممتع،
وكاتب َبينِّ ٌ
ٌ
ٌ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
كونه أحد َحفظة ما ُعرف عن اليسار من َولعٍ بالعلم،
جم ،يظهر
من دون تفاخ ٍر أو ا ّدعاء ،بل بتواضع ٍّ
واضحا يف كتابته ذاهتا ،مع أنَّ ق ّل ًة فحسب هي التي
ً
أثارت ما أثاره من اهتامم مر ّده إىل أنّه مل َيقُ م يف جممل
أعامله إىل اآلن ّ
بأقل من إعادة النظر يف الطريقة التي
نتحدث هبا عن األدب.
ّ
فرانكو موريتي ،إيطايل األصل ،وأستاذ األدب
اإلنكليزي واألدب املقارن يف جامعة ستانفورد،
ومؤسس مركز دراسات الرواية فيها ومديره .وقد
ِّ

درس األدب املقارن يف جامعة كولومبيا
َس َبق له أن ّ
رئيسا للقسم)،
سنوات ّ
عدة (حيث كان إدوارد سعيد ً
وألقى حمارضات يف جامعتي بريكيل وبرينس ُتن،
علميا لدى وزارة األبحاث
عالو ًة عىل كونه
ً
مستشارا ً
وكثريا ما يكتب يف املجلة الشهرية نيوليفت
الفرنسية،
ً
ريفيو.
إن َّ
حمط اهتامم موريتي األساس هو أدب القرن
التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،مع اهتامم
خاص بتاريخ القراءة ،واجلغرافيا الثقافية،
والرواية ونظرية الرسد ،وتداخل الفروع املعرفية،
والسينام (هو شقيق املخرج اإليطايل الالمع ناين
موريتي) .ويمكن القول إنَّ ما من كتاب من كتبه
رج ًة يف عامل النقد األديب والنظرية األدبية
إال َأ ْحدَ َث ّ
والدراسات الثقافية بوجه عام.

ظهر كتابه األول عالمات ُأ ِخ َذت عىل أنهّ ا أعاجيب:
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يف سوسيولوجيا األشكال األدبية عن دار النرش
()1
كرسه هذا الكتاب
فريسو عام  . 1938وقد ّ
ً
حقيقيا يف دراسة
انزياحا
أصيال يمثّل
األول صوتًا
ً
ً
األديب واالجتامعي ،إذ يتناول يف هذا الكتاب مدى
واسعا من الظواهر األدبية  -مناهج التأريخ األديب
ً
وغاياته؛ الرتاجيديا اإلنكليزية؛ أدب الرعب كام
يتجلىّ يف دراكيوال ،وفرانكشتني وسوامها؛ املدينة
والشخصية املدينية يف روايات بلزاك؛ األدب
البولييس بوجه عام وعند آرثر كونان دويل ُم ْب ِدع
األخص؛ أدب إثارة
شخصية رشلوك هوملز ،عىل
ّ
العواطف واستدرار الدموع؛ رواية جيمس
جويس أوليس؛ قصيدة ت .س .إليوت األرض
اليباب – فيح ّلل اًّ
والبالغي يف آن
كل من التارخيي
ّ
واحد ،ويفتح حقل التاريخ األديب عىل خطوطٍ
كان قد بدأها جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان
وفالرت بنيامني وثيودور أدورنو ،وقبلهم مجيع ًا كانط
وهيغل وماركس ،وذلك يف حوار مع ما سبق هلؤالء
أن قالوه ،ويف نقد الفت له يف معظم األحيان .ولقد
قرظ إدوارد سعيد هذا الكتاب ً
قائال« :إنَّ ذكا ًء
ّ
ً
يبث احلياة يف صفحاته».
صرِ ْ فا هو الذي ّ
يف كتابه الثاين حال الدنيا :الرواية التكوينية يف الثقافة
األوروبية (فريسو ،)1987 ،حي ّلل موريتي الرواية
التكوينية ( )Bildungsromanالتي يعتربها
الوسيط األديب الرئيس الذي استخدمته الربجوازية
يف إضفاء طابعها اخلاص عىل املجتمع.
ّأما كتابه الثالث ملحمة حديثة :النظام–العامل من غوته
إطارا
فيقدم
إىل غارسيا ماركيز (فريسوّ ،)1995 ،
ً
حتليليا جديدً ا يقرأ فيه تلك االخرتاقات األدبية التي
ً
جرت عىل مستوى األشكال واألجناس إزاء اهليمنة
وأدبيا ،وجت ّلت يف روائع
الرأساملية العاملية اقتصاد ًيا
ً
القرنني التاسع عرش والعرشين ،مثل عمل غوته
فاوست ،وعمل هرمان ميلفل مويب ديك ،وعمل
جيمس جويس أوليس وسواها .وهنا ينزع موريتي
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القراء أهنم
ألفة تلك النصوص ا ُمل َك َّرسة التي حسب ّ
يعرفوهنا ويدفعهم إىل إعادة قراءهتا يف ضوء أسئلة
جديدة عن العالقة بني «امللحمة» و«الرواية» وعن
ٍ
أشكال
التحديد اإليديولوجي الذي يفعل فعله يف
ٍ
حمددة.
وأجناس أدبية ّ
ويف كـتـابـه الـرابـع أطلس الرواية األوروبية
( 1900-1800فريسو ،)1998 ،يعيد موريتي
ابتكار حقل اجلغرافيا األدبية ،ويكشف عن دور
األدب يف تشكيل اخليال املكاين واجلغرايف ،أكان
ذلك عىل مستوى التحليل العام أم عىل مستوى
يزود كتابه هذا بمئة
التحليل اجلزئي والدقيق .وهو ّ
خريطة يدرس من خالهلا ً
كال من اجلغرافيا يف األدب
(اجلغرافيا يف داخل النصوص األدبية ذاهتا) ،حيث
يتناول إنكلرتا جني أوستن ،لندن تشارلز ديكنز،
باريس بلزاك ،إفريقيا الرومنسيات االستعامرية...
إلخ ،واألدب يف اجلغرافيا (اجلغرافيا التارخيية
الفعلية) ،حيث يتناول مكتبات األقاليم يف بريطانيا
الفيكتورية ،وترمجة اآلداب األجنبية وتأثريها،
وطرق انتشار أعامل مثل دون كيخوته لرسفانتس
وآل بودنربوك لتوماس مان...الخ.
ّأما كتابه اخلامس خمططات ،خرائط ،أشجار :نامذج
أديب (فريسو ،)2005 ،فيدعو
جمردة من أجل تاريخ ّ
ّ
إىل نظرية يف قراءة األدب ترمي إىل إدراك النامذج
وليس إىل ّ
فك مغاليق العالمات ،بخالف مقاربة
مدرسة النقد اجلديد أو مقاربة املدرسة الشكالنية.
ويرى موريتي يف هذا الكتاب أنَّ دراسة األدب
عشوائية وبعيدة عن املنهجية ،إذ يركّ ز دارسو حقبة
معينة عىل جمموعة حمددة من النصوص ال تتجاوز
ّ
َ
ُ
بضع مئات ،هي النصوص املعتمدة املك َّرسة ،التي
ّ
تشكل أكثر من نسبة بالغة الضآلة من مجيع
ال
معينة
األعامل املنشورة،
ّ
فيتحدثون عن تأثري رواية ّ
حمدد،
أو الكيفية التي تَغيرَّ َ هبا األدب
ارتكاسا لعمل ّ
ً
ويطلقون مزاعم ال تشتمل عىل طوبوغرافيا كاملة
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ً
وبدال من االهتامم هبذه النسبة
لألعامل املنشورة.
القليلة من الكتب التي تشتهر وتحُ َ َّلل وت ُْع َتبرَ أد ًبا،
فإنَّ تركيز موريتي يذهب إىل األجناس األدبية
ّ
فيهتم باألرقام
ككل،
وإىل دراسة احلقل األديب
ّ
أجناسا كامل ًة والنتاج
واملناهج الكمية التي تتناول
ً
برمتها ،مثل اليابان وإيطاليا وإسبانيا
األديب لبلدان ّ
جمردة مستخرجة من
ونيجرييا ،كام ّ
هيتم ببناء نامذج ّ
املجاميع والسالسل واحلاالت املتكررة ،تفسح
املجال أمام منظور دارويني يف نشوء األدب وتغيرّ ه
بمرور الزمن .ومثل هذه القراءة كفيلة بأن جتعل
املكرسة ختتفي يف منظومة أدبية
النصوص املعتمدة
َّ
ٍ
أوسع ،وكفيلة بأن ُتبرْ ِ زَ  ،بقوة أكرب ويف ضوء جديد،
تلك األعامل التي تظهر يف حميط النظام العاملي ،بل
كفيلة بأن تعيد تعريف مفهوم الشكل اجلاميل عىل
جذري.
نح ٍو
ّ
وثمة جهد آخر ملوريتي يتمثّل يف حترير موسوعة
ّ
عن الرواية ظهرت عام  2006عن مطبوعات
جامعة برينس ُتن يف جم ّلدين :عنوان األول هو الرواية:
التاريخ ،اجلغرافيا ،الثقافة ،وعنوان الثاين هو الرواية:
األشكال واملوضوعات .وهذه الطبعة اإلنكليزية هي
قياسا بالطبعة اإليطالية التي كانت قد
طبعة خمترصة ً
ظهرت بني عامي  2001و 2003يف مخسة جم ّلدات،
نصوصا خلرباء بارزين يف اجلنس الروائي
واحتوت
ً
بينهم ،عىل سبيل املثال ال احلرصٌّ ،
كل من فارغاس
ليوسا وعبد الفتاح كيليطو.
يظهر يف أعامل موريتي تأثري هيغل ،وكانط،
وماركس ،ولوكاتش ،وفالرت بنيامني ،وثيودور
أدورنو ،وقائمة طويلة من األسامء ال تكاد تنتهي.
تأثريا الف ًتا يامرسه عليه الع ّ
غري أننا نلمس ً
المة
أيضا ً
كثريا من
الفرنيس فرنان بروديل الذي تع ّلم موريتي ً
تعقّبه التطور الطويل األمد الذي يعرتي االجتاهات
االجتامعية واالقتصادية بد ً
ال من تعقّب تاريخ
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األحداث واألفعال الفردية .ومن هنا حماولة موريتي
رسم خريطة التاريخ األديب الطويل األمد ،مثلام فعل
بروديل يف دراسته البحر األبيض املتوسط عىل مدى
قرون .كام نلحظ تأثري إيامنويل والرشتاين ،صاحب
نظرية النظام–العامل التي ترى إىل العامل ككيان واحد
مكون من مركز وأطراف جتمعها بنية
غري متكافئّ ،
النظام–العامل الواحدة التي هي وحدة التحليل
األساس .ذلك ك ُّله ُيضاف إىل تأثري يامرسه عليه
ٌّ
الكمي ،ونظرية النشوء
كل من اجلغرافيا ،والتاريخ
ّ
والتطور الداروينية ،وسواها.
يمكن القول إنَّ ما حياوله موريتي يتمثّل يف إقامة
نقد «قابل إلثبات الزيف» ،إذا استعرنا العبارة التي
يصف هبا كارل بوبر الفرضيات العلمية اجلديرة
هبذا االسم ،أي ذلك النقد الذي يمكنه أن يصمد
نظرا إىل ما
ويرفع رأسه ً
عاليا يف املجامع العلمية ً
كلية
كمية يف تناوله ّ
يستورده من مناهج إحصائية ّ
حمددً ،
بدال
حمددة أو مكان ّ
أي حلظة ّ
العمل الثقايف يف ّ
من االقتصار عىل بضع روائع ت ُْع َتبرَ ممثل ًة لِضرَ ْ ٍ
ب من
القوة العليا (أكانت العبقرية الفردية أم اخليال األديب
أم املجتمع أم احلضارة الغربية ...إلخ) .وبالطبع ،فإنَّ
ً
معي ًنا ذلك
شكال
ذلك ال يمنعنا من أن نعترب
ً
ثقافيا ّ
تأثريا يف مكان وزمان
الشكل الثقايف األقوى واألكثر ً
حمددين ،مع أنّه ال يشغل إال رشحية ضئيلة جدً ا من
النشاط الثقايف يف ذينك املكان والزمان .كام ال يمنعنا
ً
من القول إنَّ
معينة متثّل عىل أفضل وجه روح
أعامال ّ
جتسد عىل أفضل وجه بعض رصاعاهتا
ثقافة معينة أو ّ
املميزة.
وتناقضاهتا الداخلية ّ
متدر ًجا
مرشوعا
واضح إذ ًا ،أنَّ لدى موريتي
ً
ٌ
ّ
ً
أي عمل جديد من أعامل هذا الناقد
ومتكامال ،إذ إنَّ ّ
ّ
تتنزل يف موقعها املالئم منه بام
يشكل لبنة جديدة ّ
جد ٍة ومفاجآت تبلغ يف ِّ
حد
مرة ّ
تنطوي عليه من ّ
كل ّ
اهلرطقة وحتطيم األيقونات( .املرتجم)
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()2

عدة للكالم عىل نظرية الرواية ،وتقوم
ثمة طرق ّ
ّ
طريقتي اخلاصة عىل طرح أسئلة ثالثة -1 :ملاذا
نثرا؛  -2ما الذي جيعلها قصص
تُك َتب الروايات ً
مغامرات يف الغالب؛  -3ملاذا نشأت الرواية يف أوروبا
القرن الثامن عرش ،وليس يف الصني يف ذلك القرن.
قد تبدو أسئلتي هذه بعيد ًة إحداها عن األخرى ،غري
ً
مشرتكا يتمثّل يف الطموح إىل جعل
مصدرا
أنّ هلا
ً
احلقل األديب أبعد وأرحب وأعمق :أبعد يف التاريخ،
قياسا بتلك
وأرحب يف اجلغرافيا ،وأعمق يف الشكل ً
الكالسيكيات القليلة التي طلعت هبا «الواقعية»
األوروبية الغربية يف القرن التاسع عرش؛ تلك
«الواقعية» التي كانت هلا السيطرة عىل نظرية الرواية
ٍ
عهد قريب(.)3
(وعىل أعاميل يف هذا املجال) حتى
مجيعا
إنّ ما تشرتك به هذه األسئلة ،إ ًذا ،هو إشارهتا ً
إىل سريورات بالغة األمهية يف تاريخ الرواية ،ولكن
ليس يف نظريتها .وسوف أنظر ،هنا ،يف هذه املفارقة،
وأقرتح بعض البدائل املمكنة.
-1-

النثر .من الشائع أن ننزع ،هذه األيام ،إىل نسيان أنّ
مفر
النثر يف الروايات مل يكن باألمر املحتوم الذي ال ّ
ِ
منه .ال ّ
نثرا ،غري
شك يف أنّ الروايات القديمة ُكتبت ً
أنّ يف ساتريكون(ً ،)4
مثال ،مقاطع شعرية طويلة ،ويف
حكاية جنجي( )5ما يزيد عىل ذلك (مئات قصائد
التانكا( )6التي تعبرّ عن احلزن والتوق عىل مدار
القصة) ،وكان للرومنسيات القروسطية الفرنسية
مع كريتيان دو تروا( )7ذروة شعرية باكرة عجيبة،
ونصف أركاديا( )8القديمة أشعار رعوية ،وتستخدم
الروايات الكالسيكية الصينية الشعر بطرق ش ّتى...
فام الذي وقف وراء غلبة النثر الشاملة يف النهاية؟ وما
معنى ذلك بالنسبة إىل شكل الرواية؟
دعوين أبدأ من الطرف اآلخر ،من الشعر .يف الشعر
ثمة ِغرار ّ
ثمة
يلتف ويرجعّ :
(ّ ،)verse, versus

تناسق ،والتناسق ال يني يشري إىل الديمومة ،وهلذا
تجُ ْ َعل األوابد متناسقةّ .أما النثر فليس متناسقًا ،األمر
إحساسا بغياب الديمومة
الذي رسعان ما يو ّلد
ً
وباإلبرام .والنثر ( ،)prose, pro-vosaيعني
التط ّلع إىل األمام (أو التط ّلع ُقدُ ًما ،كام يف الديا
(ربة الوالدة
بروفورزا ( )Dea Provorsaالرومانية ّ
توجهه ،إذ ينحو أما ًما
اليسرية) :بذلك يكون
ّ
للنص ّ
ويغدو معناه «متو ّق ًفا عىل ما سيأيت (هناية مجلة؛
احلدث التايل يف احلبكة)» ،كام يقول مايكل غنسربغ
ولوري ناندريا(« .)9راح الفارس يدافع عن نفسه
ً
قليال ،فال
صدت عنه مهامجيه»؛ «لنرتاجع
ببسالة ّ
يتعرفون إ َّيل»؛ «ال أعرف ذلك الفارس ،غري أنّه
ّ
حبي
أمنحه
أن
يسعدين
التي
الشجاعة
تلك
شجاع
ّ
وجدت هذه املقاطع يف نصف صفحة
ألجلها» .لقد
ُ
يسريا،
أمرا ً
من العمل النثري النسيلوت .وكان ذلك ً
نظرا إىل الرتاكيب املرتابطة املتعاقبة ،التي جتعل املعنى
ً
متو ّق ًفا بدرجة كبرية عىل ما سيأيت ،وجيعل اجلملة
تقع ،باملعنى احلر ّ
يف ،يف اجلملة التي تليها .ونجد مثل
هذه الرضوب من الرتتيب القائم عىل التط ّلع ُقدُ ًما يف
ّ
كل مكان من النثر ،وهي التي متنحه ما ي ّتسم به من
تسارع إيقاع الرسد .وال يعني هذا ،بالطبع ،أنّ الشعر
هيمل الرتابط والتعاقب بخالف النثر الذي يقترص
عىل هذا الرتابط والتعاقب؛ فهذه اخلطوط الفاصلة
ليست إال «خطوط املقاومة األضعف» ،إذا ما
استخدمنا استعارة رومان جاكوبسون؛ وهي ليست
نسبي .لكن األسلوب
أمرا جوهر ًيا ،بل مسألة تكرار
ً
ّ
نسبي ،ويمثّل الرتابط
هو عىل الدوام مسألة تكرار
ّ
والتعاقب نقطة انطالق جيدة ألسلوبيات النثر.
بيد أنّ هنالك نقطة انطالق أخرى ممكنة ،وهي ال
وغالبا ما أثارهتا
الرسدية بل إىل التعقيد.
تُفيض إىل
ّ
ً
دراسات الـ َ :dérimageص ُّب رومنسيات القرن
الثالث عرش الغزلية يف قالب نثري ،كان واحد ًة من
حلظات الفصل الكربى ،إذا جاز القول ،بني الشعر
ٌ
حلظة راح عندها يشء معينّ يواصل حدوثه،
والنثر،
يف االنتقال من الواحد إىل اآلخر ،أال وهو ازدياد
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عدد العبارات التابعة( .)10وفحوى ذلك ،أنّنا نجد
وتركيبا يف حني يمكن لبيت
وأشد بنا ًء
أنّ النثر متامد،
ّ
ً
ويشجع بذلك
من الشعر أن يقف وحده إىل حدٍّ ما،
ّ
العبارات املستق ّلة .وليس مصادف ًة ،كام أحسب ،أنّ
نثرا :ألنّ اإلهلام
أسطورة «اإلهلام» ً
نادرا ما حترض ً
فهم ،وأشْ به ُبأعطية؛ ّأما النثر فليس
أرسع من أن ُي َ
ُ
باألعطية؛ بل هو شغل« :إنتاجية الروح» ،كام
دعاه لوكاتش يف كتابه نظرية الرواية ،وهو التعبري
الربط ليس شا ًّقا فحسب – إذ
الصحيح :ذلك أنّ ّ
يتط ّلب تبصرّ ً ا ،وذاكرةً ،ومالءم ًة بني الوسائل
والغايات – بل هو ُمنتِ ٌج ً
تتعدى احلصيلة
أيضا :إذ ّ
تراتبا بني
جمموع أجزائها ،ذلك أنّ تبعية األجزاء تقيم ً
ً
متمفصال ،وتربز جوانب مل
العبارات ،ويغدو املعنى
تكن موجودة من قبل ...وهذا هو النحو الذي خيرج
به التعقيد إىل الوجود.

صميمي:
تسارع الرسد؛ بناء التعقيد .كالمها
ّ
وواحدمها متعارض مع اآلخر متا ًما .ما الذي يعنيه
النثر بالنسبة إىل الرواية ...إنّه يتيح هلا أن تلعب عىل
ً
جاعال
شعبي ومثقَّف –
مستويني خمتلفني متا ًما –
ّ
املتكيف والناجح بصورة فريدة.
منها ذلك الشكل
ّ
ً
أشد
غري أنّه جيعل منها ،كذلك،
شكال ُمستق َْط ًبا ّ
قلت إنّه ينبغي أن يكون
االستقطاب .ولقد سبق أن ُ
عمق شك ّ
يل عظيم ،لكن العمق ال
لنظرية الرواية
ٌ
يعبرّ متا ًما عن حقيقة األمر :ما لدينا هنا هو قطبان
أسلوبيان مل يكتف واحدمها باالبتعاد عن اآلخر
ألفي عام ،بل انقلب
مزيدً ا من االبتعاد يف غضون ّ
واحدمها ضد اآلخر ً
أيضا :أسلوب التعقيد ،بعباراته
والرشطية ،جيعل الرسد
االفرتاضية ،والتناقضية،
ّ
وسوقيا عىل نح ٍو ال شفاء
ساذجا
املتط ّلع ُقدُ ًما يبدو
ً
ً
ٌ
ٌ
احلد من
وأشكال
له؛
شعبية تعمل ،من جهتها ،عىل ّ
التعقيد حيثام وقعت عليه؛ يف كلمة ،أو مجلة ،أو فقرة،
أي مكان.
أو حوار ،أو يف ّ
ٌ
ُ
الرسدية مسيطر ٌة
منقسم بني الرسدية والتعقيد:
شكل
ٌ
عىل تارخيه ،والتعقيد مسيطر عىل نظريته .وأنا
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أتفهم ما يدفع أحدً ا إىل دراسة بنية اجلملة يف رواية
ّ
()11
ِ
السفراء وليس يف معارصهتا رواية دايموند دك
املندفع( .)12ليست املشكلة حكم القيمة ،بل املشكلة
أساسا للمفاهيم ،عندها
حني يغدو حكم قيمة ما
ً
يقرر ما هو ّقيم وما هو غري ذلك ،بل
ال يكتفي بأن ّ
يتعدى ذلك إىل تقرير ما يمكن التفكري فيه أو ال .ويف
ّ
هذه احلالة ،فإنّ ما يغدو من غري املمكن التفكري فيه
هوً ،
أوال ،الغالبية الساحقة من احلقل الروائي ،وهو،
ثانيا ،شكله ذاته :ألنَّ االستقطاب خيتفي حني ال تنظر
ً
ٍ
واحد من طرفيه ،وهذا ما ال ينبغي أن حيصل،
إال إىل
ألنَّ االستقطاب عالمة عىل كيفية إسهام الرواية يف
التفاوت االجتامعي ،وحتويله إىل تفاوت ثقايف .وعىل
بد
نظرية الرواية أن تفسرّ ذلك .غري أنهّ ا كي تفعل ،ال َّ
هلا من نقطة انطالق جديدة .يقول أدورنو مستهج ًنا،
يف كتابه موشورات« :يفسرّ فيبلني( )13الثقافة يف ضوء
الفن اهلابط ،وليس العكس»( :)14غري أنَّ فكرة فيبلني
ّ
()15
أخ ُذ أسلوب الروايات الرخيصة
فكرة مغريةْ .
بوصفه موضوع الدراسة األساس ،وتفسري روايات
جانبيا بعيد االحتامل:
نتاجا
هنري جيمس بوصفها ً
ًّ
ٌ
نظرية يف
هذا هو النحو الذي ينبغي أن تسري عليه
النثر ،ذلك أنَّ هذا هو النحو الذي سار عليه التاريخ،
وليس العكس.
نتصور النظر إىل األسلوب النثري
من اليسري اآلن أن
ّ
متر سنوات
من حتت ...مع قواعد بيانات رقمية :لن ّ
قليلة ،حتى نتمكن من استقصاء مجيع الروايات
ٍ
أنساق بني مليارات
التي نُرشت ،ونبحث عن
ا ُ
شخصيا ،هبذا االلتقاء بني
جلمل .وأنا مفتون،
ً
الشكيل والكمي .ودعوين أرضب لكم مث ً
ال :حيلل
مجيع الباحثني األدبيني البنى األسلوبية -األسلوب
احلر غري املبارش ،تيار الوعي ،اإلفراط امليلودرامي،
ّ
ّ
أنَّ
فعليا عن
نعرفه
ما
ة
ل
ق
هو
الالفت
غري
ا-
وهلمجر
ً
ً
صحيح أننا نعلم ما نفعله ما إن
نشوء هذه األشكال.
ٌ
ِ
ً
توجد ،لكن السؤال هو كيف ُوجدَ ت أصال؟ كيف
لـ «الفكر املختلط» (كام يدعوه ميشيل فوفيل) الذي
تتميز به العقلية ( ،)mentalitéوالذي يكاد ّ
يشكل
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قوام ّ
كل ما جيري يف ثقافة ما ،أن يتبلور يف أسلوب
حر غري مبارش ومرسف األناقة؟ ما اخلطوات
ّ
الرضورية لذلك ،عىل نحو ملموس؟ ال أحد يعلم
يف احلقيقة .ربام يمكن ألسلوبيات كمية تعمل
املنوعات
عىل األرشيف الرقمي ،وتغربل آالف ّ
والتباديل ،والتقريبات ،أن جتد أجوب ًة ما .ال َّ
شك
صعبا ،ألنه ليس بمقدور أحد أن
أنَّ ذلك سيكون
ً
نص
يدرس أرشي ًفا ضخماً بالطريقة التي ُي ْد َرس هبا ٌّ
مهيأة لكي «تك ّلمنا»،
واحد :ذلك أنَّ النصوص َّ
وعادة ما تنتهي بأن تفيض إلينا بيشء ما ،رشيطة أن
نحسن اإلصغاء؛ أما األراشيف فليست بالرسائل
التي ُأريد هلا أن ختاطبنا ،ولذلك ال يصدر عنها أي
يشء عىل اإلطالق ما مل نلق عليها السؤال الصحيح.
واملشكلة هي أننا ،نحن الباحثني األدبيني ،لسنا أكفاء
تدربنا عىل اإلصغاء ،ال عىل طرح
يف ذلك؛ لقد ّ
األسئلة ،وطرح األسئلة هو عكس اإلصغاء :يقلب
ٍ
جتربة من نوع معينّ :
وحيوله إىل
النقد ً
رأسا عىل عقبّ ،
غالبا ما توصف التجارب بأنهّ ا «أسئلة تُطرح عىل
ً
الطبيعة» ،وما أختيله هنا هو أسئلة تُطرح عىل الثقافة.
وهذا صعب ،لك ّنه مثري إىل درجة أنّه جدير باملحاولة.
-2-

هذا ك ّله يقع أمامنا يف املستقبل ،أما نقطتي الثانية
فتقع يف املايض .الروايات طويلة؛ واألحرى ،أنهّ ا
أشد التفاوت –من  20000كلمة
تتفاوت يف أطواهلا ّ
يف دافنيس وكلوي( )16إىل  40.000لدى كريتيان دو
تروا ،و 100.000لدى جني أوستن ،و400.000
يف دون كيخوته ،وما يزيد عىل  800.000يف قصة
احلجر( )17لتساو شيويه تشني -وسوف يكون من
املثري يو ًما أن نح ّلل العواقب املرتتبة عىل هذا الطيف،
ِ
نكتف بقبول الفكرة البسيطة القائلة
ّأما اآلن فدعونا
ثمة
إهنا طويلة .والسؤال هو ،كيف صارت كذلك؟ ّ
أجوبة أو آليات عديدة بالطبع ،غري أنه إذا ما كان ع ّ
يل أن
أختار آلي ًة واحدة ،الخرتت املغامرات( .)18املغامرات
ٍ
نجدة،
تطيل الروايات بفتحها عىل العامل :يأيت طلب

فيهب الفارس لتلبيته .وعاد ًة ما يفعل ذلك من دون
ّ
نمطي يف املغامرة ،ذلك أنَّ
أمر
أن يطرح أسئلة؛ وهذا ٌ
ّ
املجهول هنا ليس با َ
خل َطر أو التهديد ،بل هو فرصة،
أو بكالم ّ
أي متييز بني املخاطر
أدق :مل يعد هناك ّ
والفرص .يقول غاليسني ،وهو أحد فرسان املائدة
املستديرة« :من ِ
طلبا للسالمة،
حي ْد عن طريق املخاطر ً
فارسا ،بل تاجر» :هذا صحيح ،فرأس املال
ليس
ً
ال هيوى اخلطر لذاتهّ ،أما الفارس فيهوى :عليه أن
هيوى :ال يسعه أن يراكم املجد ،بل عليه أن جيدده
طوال الوقت ،وحيتاج لذلك إىل آلة املغامرة بحركتها
الدائمة هذه...

حد :جرس ،غابة ،جبل،
 ...دائمة ،خاص ًة إذا الح ٌّ
توسعها؛
بوابة ،بحر .املغامرات تطيل الروايات ألهنا ّ
إنهّ ا أعظم مستكشفي عامل التخييل :ساحات املعارك،
املحيطات ،القالع ،املجاري ،الرباري ،اجلزر،
عمليا ،لقد
املجرات...
األحياء الفقرية ،األدغال،
ً
ّ
()19
نشأت مجيع الزمكانات الشعبية العظيمة مع
انتقال حبكة املغامرة إىل جغرافيا جديدة ،وتفعيل
طاقتها الرسدية .وكام أنّ النثر يضاعف األساليب،
كذلك تضاعف املغامرة القصص :النثر املتط ّلع
ُقدُ ًما مثا ٌيل للمغامرة ،والرتكيب واحلبكة يتحركان
أساسيا
فرعا
يف انسجام ،ولست واثقًا من أنّ هناك ً
ً
يف عائلة األشكال ندعوه الرواية ،غري أنّه إذا ما كان
هنالك مثل هذا الفرع ،فهو هذا :وهل يمكن أن نتبينّ
احلداثية ،أو حتى من دون
تاريخ الرواية من دون
ّ
()20
نثرا ،كلاّ .
الواقعية ؛ من دون املغامرات املكتوبة ً
ّ
أيضا ،نجد أنّ احلقل الروائي ُم َ
هناً ،
ستقطب عىل نحو
أيضا ،مل تُبدِ
واليومي؛ وهناً ،
عميق بني املغامرات
ّ
نظرية الرواية (ما عدا باختني ،وبافل اآلن) سوى ّ
أقل
االهتامم باجلانب الشعبي من هذا احلقل .غري أنني
لن أكرر هذا اجلانب من النقاش ،وسوف أنرصف
ً
بدال من ذلك إىل ِّ
نمطيا
الضيق الغريب الذي يبدو
ً
يف املغامرة ،عىل الرغم من ّ
كل مرونتها .وهو ضيق
اجتامعي ،يف جوهره .يقول إريش كوهلر ،الذي كان
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العرف( ،)21إنّ الفكرة
السوسيولوجي العظيم هلذا ُ
«خ ْل ِق تلك النبالة التافهة من الفرسان
برمتها كانت َ
ّ
)
(
ا ُملعدَ مني» ،الذين مثّلت املغامرة بالنسبة إليهم سبي ً
ال
للبقاء ،وربام للزواج من إحدى الوارثات» .غري أنّه

إذا ما كان الفرسان قد احتاجوا إىل املغامرات ،فإن
الفكرة بالنسبة إىل الطبقات االجتامعية األخرى بقيت

مبهمة .يقول كالوغرينانت ألحد الفالحني يف بداية

فارس
إيفان أو الفارس الرضغام« :أنا ،كام ترى،
ٌ
ينشدُ ما ال يستطيع أن جيده»« ،وما الذي تريد أن

جتده؟» «املغامرة ،لكي أخترب شجاعتي وقويت .وأنا

اآلن أترضع إليك وأناشدك أن تنصحني ،إن كنت
تعلم ،بأية مغامرة أو أعجوبة»« .ال أعلم شيئ ًا عن
املغامرة ،ومل أسمع هبا ّ
قط» ( .llص .)367–356
يا له من ر ّد؛ قبل ذلك ببضع سنوات فحسب ،ويف

أغاين األعامل البطولية( ،)22كانت طبيعة العمل
لكن هذه الروح
الفرويس واضحة متا ًما للجميعّ .
الفروسية غدت «مطلق ًة ...سواء يف حتققها املثايل أم

أي غرض أريض وعميل» ،كام يقول إريك
يف غياب ّ
أورباخ يف كتابه حماكاة« :ما من وظيفة سياسية ...ما

ثم ،فقد نالت
من واقع عميل عىل اإلطالق» .ومن َّ
ً
«قبوال
هذه الروح غري الواقعية ،كام يتابع أورباخ،
ورشعية يف العامل الواقعي» ،عامل الثقافة الغربية يف

القرون التي تلت( .)23فكيف جرى ذلك؟

السبب ،بالنسبة إىل كوهلر ،هو أنّ املغامرة َغدَ ت
وم ْض َف ًى عليها الطابع األخالقي» يف
«مؤس َل َب ًة ُ
ْ
كثرياَ ،مثَل «خالص املحارب
املَثَل األعىل األوسع ً
()24
وس َمت
املسيحي» الذي أطلقته احلروب الصليبية َ

صحيحا ،غري أنّه
به الكأس املقدسة .وهذا يبدو
ً
يثري بدوره مشكلة أخرى :كيف أمكن إلحداثيات

املغامرة اإلقطاعية الرصحية هذه ،ليس أن تبقى إىل
العرص الربجوازي وحسب ،بل أن تُلهم أجناسه

األكثر شعبية ً
أيضا؟

-3لدي بعض األفكار بشأن السؤال
قبل حماولة اإلجابةّ ،
الثالث ،اخلاص باملقارنة الصينية–األوروبية .حتى
متقدمة من القرن التاسع عرش ،بل حتى هنايته
فرتة ّ
تقريبا ،تطورت روايات رشق آسيا وغرب أوروبا
ً
بصورة مستق ّلة واحدهتا عن األخرى؛ وهذا أمر
ٍ
جتربة تناولت الشكل ذاته يف ...
عظيم ،أشبه بتاريخِ
خمربين ،وهو أمر مثايل بالنسبة إىل علم الشكل املقارن
(أو املورفولوجيا املقارنة) ،ألنّه يتيح لنا أن ننظر إىل
ومتعينة ،كام نميل
السامت الشكلية ال بوصفها معطا ًة
ّ
إىل أن نفعل من دون ّ
شك ،بل بوصفها خيارات:
وخيارات تنضاف يف النهاية إىل البنى البديلة .كأن
نبدأً ،
مثال ،من أنّ الشخصيات الرئيسة يف الروايات
غالبا ما تكون مجاعات ،وليس أفرا ًدا :األرسة
الصينية ً
()25
يف جن بنغ مي  ،وقصة احلجر (أو حلم املقصورة
احلمراء) ،اخلارجون عىل القانون يف حافة املياه(،)26
الطبقة املثقفة يف الباحثون( .)27وكذلك ،فإنّ العناوين
مفتاح ً
أيضا – فام الذي كانت لتفعله العناوين
هي
ٌ
األوروبية من غري أسامء العلم – ّأما هنا ،فال نجد
جمرد روايات عشوائية ،إهنا
ّ
أي اسم؛ وليست هذه ّ
الصيني
تمد
أربع من «الروائع الكربى»
ّ
املع َ
الست يف ْ
ّ
املكـرس( ،)28وهـو مـا جيعل عناوينها (وأبطاهلا)
ّ
أمرا اًّ
مهم.
ً
جمموعات ،إ ًذا .كبريةٌ؛ وحوهلا منظومات من
ٌ
الشخصيات أكرب ً
حدد النقّاد الصينيون
أيضا :إذ ّ
ما يزيد عىل  600شخصية يف الباحثون ،و 800
يف حا ّفة املياه وجن بنغ مي ،و 975يف قصة احلجر.
جمرد حجم –وألنَّ قصة
وألنَّ احلجم ً
نادرا ما يكون ّ
فيها ألف شخصية ليست كقصة فيها مخسون ،وال
مرة وحسب:
يقترص أمرها عىل أنهّ ا أكرب بعرشين ّ
بل هي قصة خمتلفة– فإنَّ ذلك ك ّله خيلص إىل توليد
بنية شديدة االختالف عن تلك التي اعتدنا عليها يف
أوروبا .ويتوقّع املرء ،عىل الرغم من رضوب التنوع
الكثرية ،أن تكون هذه الروايات أبعد عن إمكانية
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التنبؤ بمجرياهتا ،لكن العكس هو الصحيح يف
للحد
أغلب احلاالت :ونحن بإزاء حماولة عظيمة
ّ
التنبؤ ،وإعادة توازن املنظومة
إمكانية
من عدم
ّ
ّ
الرسدية .دعوين أرضب لكم ً
قصة احلجر:
مثال من ّ
بعد ستمئة أو سبعمئة صفحة ،خيوض العاشقان
الشابان املتك ّتامن ،باو-يو وداي-يو ،واحدة من
ّ
معاركهام الكثرية؛ ثم تغادر داي-يو ،ويبقى باو-يو
وحيدً ا ،ويدخل يف نوع من الغيبوبة؛ وتصل خادمته
أروما ،لكنه ال يراها .ويف حالته التي تشبه احللم،
ثم «يستيقظ»،
حبه لداي-يوّ ،
مرة عن ّ
يعبرّ ألول ّ
ويرى أروما ،ويرتبك وهيرع بعيدً ا .ويمكن للمرء
يتخيل هنا مجيع رضوب العواقب :كأن يكون
أن
ّ
قد سبق ألروما أن أقامت عالقة مع باو-يو لبعض
وربام ُج ِر َحت مشاعرها؛ أو كأن تقف أروما
الوقتّ ،
للتو؛ أو
إىل جانب داي-يو ،وختربها بام قاله باو-يو ّ
كأن ختوهنا ملصلحة الفتاة األخرى التي حتب باو-
ثمة طرائق كثرية يف دفع احلدث إىل توليد الرسد
يوّ ...
(ويكون علينا ،يف النهاية ،أن ننتظر مئات الصفحات
احلب)؛ وبد ً
ال من ذلك ك ّله ،فإنّ
قبل إعالن هذا
ّ
ما خيطر ببال أروما يف احلال هو «كيف يمكن أن
تتدبر األمور فتحول دون أن حتصل فضيحة بسبب
ّ
هذه الكالم» .احليلولة دون حصول حوادث أو
وغالبا
احلد من الرسد.
تطورات :ذلك هو املفتاحّ .
ً
ما توصف قصة احلجر بأنهّ ا آل بودنربوك الصينية.
وال ّ
شك يف أنّ هاتني الروايتني تتناوالن تدهور عائلة
عظيمة ،لكن رواية توماس مان آل بودنربوك تغطي
نصف قرن يف مخسمئة صفحة ،يف حني تغطي قصة
ألفي صفحة :واملسألة،
احلجر دزّ ينة من السنوات يف ّ
هنا ،ليست مسألة إيقاع فقط (مع أنّ احلالة كذلك
عىل نح ٍو واضح) ،بل مسألة تراتب بني التزامن
والتزمن( :)29ذلك إنّ السيطرة يف قصة احلجر هي لــ
ّ
()30
هيم ً
فعال ليس ما يقع «أما ًما»
ما
حيث
،
«األفقي»
ّ
ّ
من حدث معني ،كام يف النثر األورويب «املتطلع
ُقدُ ًما» ،بل ما يقع «إىل جانبه» :مجيع االهتزازات
التي تنترش عرب هذه املنظومة الرسدية اهلائلة ،ومجيع
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االهتزازات املعاكسة التي حتاول أن تبقيها مستقرة.
ولقد سبق أن أرشت كيف أتاح كرس التناسق للنثر
ٌ
حارض ً
أيضا يف
يعزز اإلبرام؛ واإلبرام
األورويب أن ّ
غالبا
الروايات الصينية ،بالطبع ،لك ّنها بدل أن تعززه ً
ما حتاول احتواءه ،وبذلك حيتفظ التناسق بمركزيته:
جيري اإلعالن عن الفصول من خالل أبيات شعرية
ثنائية (كوبليه) ،وهو ما يقسمها إىل نصفني دقيقني؛
املهمة من خالل ما ُيطلق
و ُي َعبرَّ عن كثري من املقاطع ّ
عليه اسم عجيب هو «النثر املتوازي» (« ّ
كل مساء
مكر ًسا للسعي وراء ّ
امللذات؛ ّ
كل صباح كان
كان ّ
وثمة يف عامرة الرواية
مناسب ًة للمالعبة
املتخيلة»)؛ ّ
ّ
ً
ككل ٌ
ّ
فصال ،وحتى
كتل من عرشة فصول ،عرشين
مخسني تعكس بعضها ً
بعضا عرب مئات الصفحات...
إنّه حقًّا َلتقليد بديل.
بديل ،لك ّنه معادل أو شبيه :ظ ّلت الرواية الصينية،
حتى القرن الثامن عرش ،أعظم اًّ
أي
كم
ً
ونوعا من ّ
رواية يف أوروبا ،ربام باستثناء فرنسا .ولقد قال غوته
إلكرمان يف العام  ،1827يف اليوم الذي ّ
سك فيه
مفهوم األدب العاملي ( ،)Weltliteraturبينام كان
يقرأ رواية صينية« :لدى الصينيني روايات باآلالف،
كتبوها حني كان أسالفنا ال يزالون يعيشون يف
الغابات» .لكن أرقام غوته ليست صحيحة :ففي
العام  1827كانت الروايات باآلالف موجودة يف
فرنسا ،أو بريطانيا ،أو يف أملانيا ،وليس يف الصني.
ملاذا؟

-4حني نناقش مصائر املناطق األساسية يف القرن الثامن
عرش ،يقول كينيث بومريانز يف كتابه االفرتاق العظيم:

«ينبغي أن نجري مقارناتنا ...يف االجتاهني حقًّا...
فنبحث عن رضوب الغياب ،واحلوادث ،والعقبات
التي حرفت إنكلرتا عن سبيل كان يمكن أن جيعلها
أشبه بدلتا اليانغتيس أو كوجرات ،إىل جانب العمل
املعتاد املتمثّل يف البحث عن العراقيل التي حالت
َ
السبل األوروبية
دون اتّباع املناطق غري األوروبية
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املعيارية ضم ًنا ...النظر إىل طريف املقارنة بوصفهام
كل منهام عرب توقعات اآلخرً ،
«انحرافني» برؤية ّ
بدال
()31
من ترك أحدمها بوصفه املعيار الدائم» .

األورويب بوصفه انحرا ًفا عن السبيل
نشوء الرواية
ّ
الصيني :ما إن ترشع يف التفكري يف هذا األمر ،حتى
يربز أمام ناظريك كم كانت الرواية تؤخذ عىل حممل
قياسا عليها يف أوروبا .وعىل الرغم
ّ
اجلد يف الصني ً
من مجيع هجامت الطبقة املثقّفة الكونفوشية ،فإنّ
مكرس روائي يف
الثقافة الصينية كان لدهيا ُم ْع َ
تمد ّ
أوائل القرن السابع عرش؛ يف حني مل يكن ذلك قد
خطر ألوروبا ببال .لقد كان لدى أوروبا معتمدها
امللحمي أو الرتاجيدي ،أو الغنائي؛ ّأما الروائي فال.
ّ
قمة جبل اجلليد :فقد شهدت
سوى
املعتمد
وليس
ّ
ً
هائال للطاقات الفكرية يف حترير
استثامرا
الصني
ً
الروايات ،ومراجعتها ،ومتابعتها ،وخاص ًة رشحها
أو التعليق عليها .وكانت هذه الروايات بالغة
الطول 600.000 ،كلمة يف حالة رومانس املاملك
وج َع َل َها الرشح والتعليق بني السطور
الثالث(َ ،)32
نحو مليون كلمة ،غري أنّه أضاف الكثري «إىل متعة...
«أما الطبعات التي
الرواية» ،كام يقول ديفيد رولستنّ ،
()33
من دون رشح وتعليق ...فقد َك َسدَ ت» .

يقول إيان واط يف كتابه نشوء الرواية(« :)34الرواية
ّ
أقل حاجة إىل ...التعليق من األجناس األخرى»،
خيتص بأوروباّ .أما الروايات الصينية
حمق يف ما
وهو ّ
ّ
فكانت بحاجة إىل ذلك ،إذ كان ُي ْن َظر إليه بوصفه رض ًبا
الفن .ومنذ جن بنغ مي عىل األقل ،حوايل ،1600
من ّ
«شهد الزياوشو (األدب) الصيني ...انعطافة مجالية
واسعة» ،كام يقول منغ دونغ غو« :مضاهاة ومنافسة
واعيتان لألجناس األدبية السائدةَ ...ش ْع َرنَة(.»)35
علينا أن نبحث عن رضوب غياب حرفت الرواية
األوروبية عن السبيل الصيني ...وها هنا واحدٌ
منها :االنعطافة اجلاملية للرواية األوروبية حصلت
متأخرة نحو ثالثمئة عام(.)36
يف القرن التاسع عرشّ ،
ملاذا؟

-5بالنسبة إىل بومريانز ،متثّل أحد أسباب االفرتاق يف أنّ
«عجالت ا ُمل َ
وضة راحت تدور عىل نحو أرسع»(،)37
ّ
ككل؛
حم ّفز ًة االستهالك ،ومن خالله االقتصاد
ّأما يف الصني ،بعد ّ
متكن أرسة الكينغ ،فقد توقّف
حمرك التغيري» ،ملا يزيد عىل
االستهالك« ،بوصفه ّ
القرن ،ومل يقدح زناد «ثورة االستهالك» التي كتب
عنها ّ
وب َل ْمب .والثورة كلمة
مكندريك وبري ِور ْ
كبرية ،وقد ّ
تشكك كثريون يف حجم االستهالك قبل
منتصف القرن التاسع عرش؛ غري أنّ أحدً ا مل يتشكك
فعليا يف تلك «األشياء النافلة» ،كام يقول التعبري
ً
الصيني ،التي تضاعفت خالل القرن الثامن عرش،
من التزيني الداخيل إىل املرايا والساعات واخلزف
والفضيات واملجوهرات ،فض ً
ال عن احلفالت
ّ
املوسيقية والرحالت والكتب .يقول بلمب:
«لدى النظر إىل الرتفيه ،سيكون من اخلطأ التام أال
نضع املساعي الثقافية يف املقدمة»( .)38إ ًذا :ما الذي
عنته «والدة جمتمع استهالكي» بالنسبة إىل الرواية
األوروبية؟
ثمة ً
أوال ،قفزة كمية عظيمة :فبني العقد األول والعقد
األخري من القرن ،تضاعفت العناوين اجلديدة سبع
مرات يف فرنسا (مع أنّه كان لدى الفرنسيني ،يف
ّ
تسعينيات القرن الثامن عرش ،الكثري مما يفعلونه غري
مرة يف بريطانيا؛ ونحو
كتابة الروايات)؛ وأربع عرشة ّ
مرة يف األرايض األملانية .وكذلك ،ازدادت
ثالثني ّ
عمليات الطباعة ً
قليال مع هناية القرن الثامن عرش،
خاص ًة إعادة الطباعة؛ وكثري من الروايات التي مل
ت ِرد يف الفهارس الرسمية ُنشرِ ت يف جمالت (وكان
وشجع متتني األوارص
لبعضها مجهور واسع جدً ا)؛
ّ
األرسية عىل القراءة بصوت مرتفع يف املنازل (مما
وفّر األساس التدريبي لصنعة الدكتور بودلر()39؛
أخريا ،أنّ انتشار مكتبات اإلعارة جعل
املهم ً
واألمر ّ
أثرا من ذي قبل ،وأ ّدى
الروايات تدور عىل نحو ّ
أشد ً
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يف النهاية إىل فرض الروايات ذات املج ّلدات الثالثة
كل من الك ّتاب والنارشين ،األمر الذي ّ
عىل ٍّ
يمكن
ٍ
من إعارة ّ
قراء يف آن واحد .غري
كل رواية لثالثة ّ
أنّ من الصعب قياس هذه العوامل املختلفة التي
مجيعا لتزيد من توزيع الروايات ضعفني أو
تضافرت ً
ثالثة أضعاف (وهذا تقدير متح ّفظ) ،ولتزيد ً
أيضا
من حضور الروايات يف أوروبا الغربية بني ثالثني
إىل ستني ضع ًفا يف غضون القرن الثامن عرش .وإذا
ما كان ّ
مكندريك قد رأى يف ارتفاع استهالك الشاي
نجاحا عظيماً لثورة
مخسة عرش ضع ًفا خالل مئة عام
ً
االستهالك ،فإن استهالك الروايات قد ارتفع أكثر
من ذلك.
القراء هم الذين كانوا
ملاذا؟ عادة ما كان اجلواب أنَّ ّ
تبينه اإلحصاءات الراهنة -الزلقة
وراء ذلك .لكن ما ّ
شأهنا شأن مجيع اإلحصاءات املتعلقة بالقراءة
استقرت منذ بضعة عقود وال
والكتابة ،لك ّنها
ّ
القراء تضاعفوا عد ًدا بني عامي 1700
تزال– هو أنّ ّ
و 1800؛ ّ
أقل من ذلك بقليل يف فرنسا ،وأكثر منه
بقليل يف إنكلرتا ،لكن ذلك هو األفق .تضاعفوا؛ ومل
مرة .غري أنهّ م كانوا يقرأون بطريقة
يزدادوا مخسني ّ
«موسعة» ،كام دعاها رولف ِ
إنجلسنغ:
خمتلفة :قراءة
ّ
كثريا عىل ما كان يف املايض ،برشاهة،
قراءة ما يزيد ً
ربام بمزيد من
وشغف يف بعض األحيان ،ولكن ّ
التو َهان؛ قراءة
السطحية ،والرسعة ،بل وبيشء من َ
خمتلفة متا ًما عن القراءة «املكثّفة» وإعادة القراءة
اللتني كانتا تطاوالن العدد القليل ذاته من الكتب
–املكرسة عادةً– واللتني كانتا مها األمر املعتاد
ّ
()40
وغالبا ما جرى انتقاد أطروحة
.
احلني
ذلك
حتى
ً
إنجلسنغ ،ولكن مع تضاعف الروايات برسعة فاقت
القراء مثل جون
ً
القراء ،ومع سلوك ّ
كثريا تضاعف ّ
التيمر املشهور ،من وورويك ،الذي كان يستعري
من منتصف كانون الثاين إىل منتصف شباط/فرباير
 1771كتا ًبا ّ
الدوارة(،)41
كل يوم من مكتبة كالي ّ
نتصور كيف كان يمكن للعملية
يغدو من الصعب أن
ّ
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برمتها أن تسري من دون زيادة كبرية يف ما أستسمحكم
ّ

بأن أدعوه الرشود.

املوسعة تبدو أشبه بطبعة
أدعوه كذلك ،ألنّ القراءة ّ
أوىل مما دعاه فالرت بنيامني ،يف هناية مقالته «العمل

الفني يف عرص استنساخه اآليل»« ،الفهم يف حال
من الرشود» ،مع أنّ إنجلسنغ مل ُيشرِ ّ
قط إىل بنيامني.
والرشود يف مقالة بنيامني هو الــ Zerstreuung
–ذهول الفكر ،والتسلية :املزيج األمثل لقراءة
الرواية– وهو بالنسبة إىل بنيامني ذلك املوقف الذي

يغدو رضور ًيا عند «املنعطفات التارخيية» عندما
تكون «املهامت» التي تواجه «جهاز الفهم البرشي»
طاغي ًة جدً ا فال متكن «السيطرة عليها» من خالل
ٍ
عندئذ يبزغ الرشود بوصفه
تركيز االهتامم(:)42
الطريقة األفضل ملواجهة الوضع اجلديد ،وملجاراة

«عجالت املوضة التي راحت تدور عىل نحو أرسع»
وتوسع سوق الروايات عىل نح ٍو دراماتيكي(.)43
ِّ

ما الذي عنته والدة املجتمع االستهالكي بالنسبة

إىل الرواية األوروبية؟ روايات كثرية ،وانتباه قليل.
الروايات الرخيصة ،وليس روايات هنري جيمس،

حددت نربة الطريقة اجلديدة يف القراءة.
هي التي ّ
وجني فريغس ،التي تعلم عن سجالت مكتبات

أي أحد آخر ،تدعو هذه القراءة
اإلعارة أكثر مما يعلم ّ

بالقراءة «املفككة» :استعارة اجلزء الثاين من رحالت

غاليفر من دون األول ،أو اجلزء الرابع من بني مجيع
أجزاء األمحق الوجيه( )44اخلمسة .وحتتفي فريغس،

«القراء» هذه ،وقدرهتم عىل
ثم ،بـ «فاعلية
من ّ
ّ
االختيار»()45؛ غري أنّ االختيار هنا يبدو ،رصاح ًة،
متامشيا عىل الدوام
خاليا من أي اتساق ،لكي يكون
ً
ً
مفتوحا
تقدمه .ترك التلفاز
مع ينبغي للسوق أن ّ
ً
طوال اليوم ،ومشاهدته بني حني وآخر ،هذه ليست

فاعلية.
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-6ملاذا مل تنشأ الرواية الصينية يف القرن الثامن عرش،
ومل تكن هناك انعطافة مجالية أوروبية يف ذلك القرن؟
اجلوابان يعكس واحدمها اآلخرَ .أ ْخ ُذ الرواية عىل
اجلد كموضوع مجايل أبطأ االستهالك يف
حممل
ّ
حني مل تشجع سوق الروايات املتسارعة الرتكيز
اجلاميل .يقول تعليق عىل جن بنغ مي (التي تبلغ ألف
صفحة)« :حني يقرأ القارئ اجليد الفصل األول،
يكون قد ألقى ببرصه نحو الفصل األخري»؛ «وحني
يقرأ الفصل األخري ،فإنه يستعيد الفصل األول»(.)46
ذلك ما هي عليه القراءة املكثّفة :فالقراءة الوحيدة
احلقّة هي إعادة القراءة ،بل تلك «السلسلة من
رضوب إعادة القراءة» ،كام يفرتض بعض الرشّ اح أو
املع ّلقني« .إن مل يعمل قلمك عمله ،فال يمكن اعتبار
مرةً .وذلك يعني الدراسة،
ذلك قراءة» ،كام قال ماو ّ
وليس استهالك كتاب كامل يف اليوم .ويف أوروبا،
وحدها احلداثة جعلت الناس يدرسون الروايات.
ولو أهنم قرأوها يف القرن الثامن عرش وهم حيملون
قل ًام ويع ّلقون  ،ملا نشأت الرواية األوروبية آنئذ.

-7دائ ًام كانت نظريات الرواية الكربى نظريات يف
احلداثة ،وإحلاحي عىل السوق هو طبعة قاسية عىل
ٍ
تعقيد ،أشار
نح ٍو خاص من هذه الطبعات .إنام مع
أنكب عليه يف الوقت الراهن،
بحثي آخر
إليه مرشوع
ُّ
ّ
عجبت يف سياقه
وغالبا ما
يتناول صورة الربجوازية،
ُ
ً
من املحدودية التي يبدو أنّ انتشار القيم الربجوازية
قد كان عليها .لقد انترشت الرأساملية يف ّ
كل مكان،
ال ّ
تبعا
شك يف ذلكَّ ،
لكن القيم التي ُيفترَ َض – ً
ملاركس وفيرب وزيمل وزومبارت وفرويد وشومبيرت
األشد مطابق ًة هلا مل تنترش،
وهريشامن – ...أن تكون
ّ
وهذا ما جعلني أنظر إىل الرواية نظر ًة خمتلفة :إذ
ً
«طبيعيا» من أشكال احلداثة
شكال
كففت عن رؤيتها
ً
الربجوازية ،ورحت أراها ذلك الشكل الذي تواصل

املخيلة ما قبل احلديثة تفشّ يها يف العامل
من خالله
ّ
الرأساميل .ومن هنا ،املغامرة؛ ذلك النمط املضاد
لروح الرأساملية احلديثة ،األخالق الربوتستانتية(،)47
والصفعة يف وجه الواقعية ،كام رأى أورباخ بوضوح
يف كتابه حماكاة .ما الذي تفعله املغامرة يف العامل
مت منها
احلديث؟ ترى مارغريت كوهن ،التي تع ّل ُ
الكثري حول هذا املوضوع ،أنّ املغامرة هي جماز
للتوسع :جماز لرأساملية عابرة للمحيطات ،عىل نح ٍو
ّ
حق ،وأكتفي
عدواين
وكوكبي .وأحسب أنهّ ا عىل ّ
ّ
بإضافة أن السبب الذي جيعل املغامرة تفعل فعلها
ختيل احلرب.
يف هذا السياق هو كفاءهتا الشديدة يف ّ
واملغامرة ،املفتونة بالقوة املادية ،والتي ُيضفى عليها
الطابع األخالقي بوصفها مالذ الضعيف من صنوف
مجيعا ،هي ذلك املزيج األمثل من القوة
اإلساءات ً
التوسع الرأساميل.
واحلق الذي يصاحب رضوب
ّ
ّ
وهذا هو السبب يف أن حمارب كوهلر املسيحي مل
يبق عىل قيد احلياة يف ثقافتنا وحسب – يف الروايات
أيضا َّ
واألفالم وألعاب الفيديو – بل َق َّز َم ً
كل صورة
برجوازية متكن مقارنتها به .ولقد عبرّ شومبيرت
عن ذلك بفجاجة ووضوح ،حني قال« :الطبقة
سيد»(.)48
الربجوازية ...حتتاج إىل ّ
سيد يساعدها لكي حتكم .ولدى اكتشايف
حتتاج إىل ّ
تشوه يف القيم الربجوازية األساسية ،كانت
تشو ًها إثر ّ
ّ
التعجب ملا يقتضيه
هي
الدوام
عىل
األوىل
فعيل
ر ّدة
ّ
ذلك من فقدان اهلوية الطبقية؛ وهو أمر صحيح ،لكنه،
أي أمهية مطلقًا ،ألن اهليمنة
من منظور آخر ،من دون ّ
ّ
والتنكر،
ال حتتاج إىل النقاء ،بل حتتاج إىل املرونة،
والتواطؤ بني القديم واجلديد .ويف ظل هذا الرتكيب
املختلف ،تعود الرواية أساسي ًة يف فهمنا احلداثة :ليس
عىل الرغم من سامهتا ما قبل احلديثة ،بل بسببها ،تلك
السامت التي هي ليست بقايا عتيقة ،بل رضوب من
اإلفصاح الوظيفي عن حاجات إيديولوجية .وأن
ّ
نفك مغاليق الرشحية اجليولوجية اخلاصة بالرضا
()49
التحدي اجلدير بأن
والقبول يف العامل الرأساميل ،هو
ّ
خيوضه ٌّ
كل من تاريخ الرواية ونظريتها.
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الهوامش
( )1صدرت ترمجتي العربية هلذا الكتاب يف العام  ،2008عن
املرشوع القومي للرتمجة ،القاهرة.
()2

هذه هي الرتمجة العربية لـFranco Moretti, «The Novel: :

History and Theory,» New Left Review, no. 52 (July- Aug.

2008).

(ُ )3ألقي هذا البحث يف مؤمتر «نظريات الرواية» ،الذي ّ
نظمته
جملة  Novelيف جامعة براون ،خريف  .2007وباستثناء مقطعني،
النص
جرت توسعتهام يف ضوء النقاشات التي تلت ،فقد
ُ
تركت ّ
مكتفيا بإضافة بضعة هوامش
احلد أو ذاك،
كام كان عليه إىل هذا ّ
ً
ملمتن لنانيس أرمسرتونغ ،التي أقنعتني بكتابة هذه
فحسب .وإنني ُّ
الورقة البحثية يف األصل؛ ولــ د .أ .ميللر ووليم ورنر اللذين
مطو ًال.
ناقشت ّ
وإيامها هذه الورقة ّ

( )4ساتريكون ( Satyriconأو  ،)Satyricaعمل قصيص التيني
مزيج من النثر والشعرُ ،يعتقَد أنّ كاتبه هو غايوس بيرتونيوس،
مع أنّ هناك إشارات إىل أنّ اسم الكاتب هو تيتوس بيرتونيوس.
ويصف الباحثون الكالسيكيون هذا العمل بأنّه «رواية» ،شأنه
شأن عمل أبوليوس التحوالت ،من دون أن يعني ذلك بالرضورة
تواصله مع الشكل األديب احلديث( .م)
( )5حكاية جنجي ،عمل كالسيكي من األدب الياباين كتبته نبيلة
يابانية ووصيفة تدعى موراساكي شيكيبو يف السنوات األوىل من
القرن احلادي عرش ،يف ذروة عهد اهلييآن .ويوصف هذا العمل يف
بعض األحيان بأنّه أول رواية يف العامل ،أو أول رواية حديثة ،أو
تصويرا فريدً ا ملعيشة أهل
وتقدم هذه الرواية
أول رواية نفسية.
ّ
ً
البالط ،خالل عهد اهلييآن .وعىل الرغم من اعتبارها رائعة من
الروائع عىل نطاق واسع ،فإن تصنيفها الدقيق وأثرها يف الغرب
والرشق ال يزاالن ّ
حمل نقاش( .م)
( )6التانكا ،شكل من الشعر الياباين ،ي ّتسم بالغنائية ِ
والقصرَ ،
وعاد ًة ما يكون يف  31مقطع ًا مرتّبة يف جزأين ،يتخذ ّأوهلام الصيغة
 ،5 ،7 ،5وثانيهام الصيغة ( .7 ،7م)

( )7كريتيان دو تروا ( ،)Chre’tien de Troyesشاعر وروائي
عد أول كاتب فرنيس كبري يساهم يف
من القرون الوسطىُ ،ي ّ
إطالق صفة «الرواية» عىل أعامل مكتوبة ،يف وقت مل يكن هذا
املصطلح مستخد ًما إال عىل صعيد األدب الشعبي .وهو من أوائل
يعد رائد أدب الكياسة واملجامالت
ك ّتاب رواية الفروسية ،كام ّ
ِ
ِ
(البالط) يف فرنسا .من أعامله إريك وإيند ،إيفان أو الفارس
الرضغام ،النسيلـوت أو فارس العربة ،بريسيفال أو حكاية
الكأس املقدسة( .م)

( )8أركاديا ( ،)1590من األعامل املسماّ ة بالرعوية ،وهي

لفيليب سيدين( .م)

(9) Michal Ginsburg and Lorri Nandrea, "The Prose of
the World," in: Franco Moretti, ed., The Novel (Princeton:
Princeton University Press, 2006), vol. 2, p. 245.

كثريا ،يف ما يتع ّلق هبذا املوضوع ،من:
أفدت
كام
ُ
ً

Kristin

Hanson and Paul Kiparsky, "The Nature of Verse and

its Consequences for the Mixed Form," in: Joseph
Harris and Karl Reichl, eds; Prosimetrum: CrossCultural Perspectives on Narrative in Prose and Verse
(Cambridge: D.S. Brewer, 1997).

( )10انظر عىل سبيل املثال:

Wlad Godzich and Jeffrey

Kittay, The Emergence of Prose. An Essay in prosaics

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), pp.
43 ff.
)(11

السفراء

(Ambassadors

 ،)Theرواية الكاتب األمريكي

هنري جيمس( .م)
( )12دايموند ِدك املندفعDick( ،

Diamond

 ،)Dashingمن

الروايات الرخيصة ،1878 ،مؤلفها وليم ب .شوارتز( .م)

( )13ثورستاين فيبلني،

()Thorstein Veblen

(-1857

 )1929اقتصادي وعامل اجتامع أمريكي ،ورأس حركة االقتصاد
شعبيا وطري ًفا
املؤسيس .كان إىل جانب عمله التقني ناقدً ا
ّ
ً

للرأساملية ،األمر الذي يظهر يف كتابه األشهر نظرية الطبقة املر ّفهة
(( .)1899م)

(14) Theodor Adorno, "Veblen’s Attack on Culture," in:
Prisms (Cambridge, MA: MIT press, 1990), p. 79.

( )15الروايات الرخيصة ( ،)Dim Novelsاسم يشري إىل أشكال

خمتلفة عديدة من القصص الشعبي األمريكي يف أواخر القرن

التاسع عرش وأوائل القرن العرشين( .م)

( )16دافنيس وكلوي ( ،)Daphnis and Chloeأشهر قصص
احلب يف النثر القديم .اسم مؤ ّلفها لونجوس .ولعلها تعود إىل

القرن الثالث امليالدي( .م)

( )17قصة احلجر ،أو حلم املقصورة احلمراء ،هي أعظم
رواية كالسيكية صينية ،كتبها تساو شيويه تشني يف منتصف

القرن الثامن ،يف عهد اإلمرباطور تشيان لونغ من أرسة تشينغ
ً
ً
خمطوطا وطبعت يف
فصال
( .)1911-1644وهي تقع يف 80

العام  .1791وقام أديب صيني آخر اسمه قاو أه بإكامهلا لتغدو
ً
ثم ُّبدل عنواهنا إىل حلم املقصورة احلمراء( .م)
120
فصالّ ،
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( )18لو كان ع ّ
يل أن أختار آلي ًة واحدةً ،الخرتت املغامرات...
ولو أمكنني أن أختار اثنتني ،الخرتت املغامرات واحلب .األوىل

معا :يف نو ٍع من الرتابط
لتوسعة القصة ،واألخرى لتوفري متاسكها ً
الواضح يف الروايات القديمة عىل نح ٍو خاص ،حيث يكون احلب

مصدرا للثبات والبقاء يف عامل ٍ ُّ
كل ما فيه تش ّتته األقدار يف أربع
ً

جهات األرض ،فيعمل كصورة لآلرصة االجتامعية عمو ًما:
بحرية ويمكن من خالله إلقاء نظرة ما إىل
ذلك االحتاد املختار ّ
(ربة
العضوية الكربى ،بخالف املغامرات التي تفرضها تايكي ّ
ّ
ٍ
ّ
متعسف .لكن هذا التوازن بني احلب واملغامرة
و
نح
عىل
احلظ)
ّ
ينكرس يف الرومنسيات الفروسية ،إذ يبدأ الفرسان الضا ّلون
بالتط ّلع إىل املغامرات (البحث) ،وتربز صور جديدة للعقد
املقدسة) .ويف هذا
االجتامعي (البالط ،املائدة املستديرة ،الكأس ّ
وظيفيا .وموضوع
احلب خاضع ًا للمغامرة
احلال اجلديد ،يغدو
ّ
ً

عر ٌ
قوته الراسخة،
ض من أعراض ّ
الزنا ،الذي ينشأ مبارشة ،هو َ
ووضعه اإلشكايل املستجد يف ٍ
آن واحد .وإعادة توزيع املهامت

الرسدية هذه ،التي مل يشْ َ
احلب متا ًما قط ،هي السبب
ف منها
ّ
الذي دفعني ألن أركّ ز حرص ًيا عىل املغامرات؛ ُيضاف إىل ذلك
وميزته (خاصة يف الرتاث
أنّ نظرية الرواية لطاملا اعرتفت
ّ
باحلب ّ
تارخييا.
اإلنكليزي) ،وأو ّد أن أزيح االهتامم نحو ظاهرة أوسع
ً

( )19الزمكان ( ،)chronotopeمصطلح َ
سكه ّ
املنظر األديب
الرويس ميخائيل باختني ليصف الطريقة التي تصف هبا اللغة،

الزمان واملكان ،وخاصة الكيفية التي يمثّلهام هبا األدب( .م)

(أي تلك

احلداثية ()Modernism
ثمة أمل بأن تؤ ّدي
(ّ )20
ّ
اجلمهرة من التجارب الناشزة – شتاين ،كافكا ،جويس ،بيلنياك،

دي شرييكو ،بالتونوف – ...التي جرت حماولتها يف السنوات

Erich Köhler, "Quelques observations d’ordre historicosociologique sur les rapports entre la chanson de geste et
le roman courtois," in: Chanson de geste und höfischer
Roman (Heidelberg: C. Winter, 1963), "passim".
(24) Köhler, "Il sistema sociologico," p. 326.

( )25جن بنغ مي ،أو اخلوخ يف اإلناء الذهبي ،أو اللوتس
الذهبي ،رواية طبيعية صينية مكتوبة بالعامية الصينية أواخر عهد
املنغ .مؤ ّلفها هو النلنغ زياوزياو شينغ ،وهو اسم حركي ،هويته
مرة يف
احلقيقية جمهولة .وقد طبعت خمطوطة هذه الرواية أول ّ

العام  .1610وأكمل طبعة هلا اليوم مؤلفة من  100فصل ،وتربو
عىل  1000صفحة( .م)

ّ
وكل
( )26حافة املياه ،وتعرف أيض ًا باسم جمرمو املستنقع،
البرش أخوة ،أو مستنقعات جبل ليانغ ،وهي رواية ملحمية تعود

إىل القرن الرابع عرش ،أيام أرسة يوان ،و ُت ْن َسب إىل يش نايان،
وكتبت يف األصل بالعامية الصينية( .م)

( )27الباحثون ،رواية صينية كتبها وو جنغزي واكتملت عام
 1750أيام أرسة الكينغ( .م)

( )28ا ُمل ْع َت َمد ا ُمل َك َّرس ( ،)canonهو يف األصل جمموعة من

وترتسخ باعتبارها أصلية وموثوقة،
تتكرس
الكتابات التي
ّ
ّ
حيث يشري هذا املصطلح يف العادة إىل الكتابات املتعلقة بالكتاب
املقدس والتي تعترب أصلية وموثوقة ،بعكس الـ ،apocrypha
ّ

أي الكتابات املنحولة املشكوك يف صحتها أو يف صحة نسبتها
إىل من تُعزى إليهم من املؤ ّلفني .ويمكن إطالق املصطلح أيض ًا
عىل أعامل مؤ ّلف تُقبل عىل أهنا أصلية ،كأن نقول ،مث ً
ال ،املعتمد

الشكسبريي .و ُيستخدم هذا املصطلح اليوم يف النظرية األدبية
مقرون ًا بصفة األديب ( )Literary Canonليشري إىل األعامل األدبية

أي
دورا أكرب من دور الواقعية يف ّ
حول احلرب العاملية األوىل) ً
نظرية للرواية مقبلة ،ذلك أنّ مثل هذه املجموعة من رضوب

واملقررات التي توافق عليها املؤسسة التعليمية معترب ًة إياها من

لشكل أن يفعله وما يعجز عن فعله .غري أنّ ذلك مل حيصل إىل

هيمها أن تكرسه ،بخالف األعامل التي تنزع عنها
«العظيم» الذي ّ

بد أن تكشف شيئَا فريدً ا بخصوص ما يمكن
التطرف املتباينة ال ّ
ّ

اآلن.

(21) Erich Köhler, "Il sistema sociologico del romanzo
francese medievale," Medioevo Romanzo, vol. 3 (1976),
pp. 321–344.

( )22أغاين األعامل البطولية

(de Geste

ملحمية من فجر األدب الفرنيس( .م)

 ،)Chansonقصائد

(23)( Erich Auerbach, Mimesis, (Princeton: Princeton
University Press, 2003), pp. 134 and 136.

وحول هذا املوضوع ،انظر ً
أيضا:

ضمن مفهومها عن األدب ومن ضمن التقليد األديب القومي

تلك الصفة وتطردها من مقرراهتا( .م)

( )29هذان املصطلحان مها من مصطلحات فرديناند دو
سوسور يف األلسنية ،إذ بينّ أنَّ هناك طريقتني خمتلفتني متا ًما يمكن
لأللسني أن ُيعنى باللغة أو اللسان .والطريقة التي كانت
هبام
ّ
سائدة أيام دو سوسور هي الطريقة ،أو املقاربة ،التارخيية .فقد

كان األلسنيون فقهاء لغة (فيلولوجيني) .وكان عملهم األساس
هو دراسة النصوص املكتوبة بلغات ميتة .وأحد أسباب دراستهم

تلك النصوص كان اقتفاء تاريخ اللغات ،وما طرأ عليها من

خاصا باقتفاء تاريخ التغيرّ ات
تغيرّ ات .وقد أبدوا اهتام ًما
ً
الصوتية؛ لكنهم درسوا ً
أيضا تغريات القواعد واملفردات،
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وأقاموا صالت تارخيية بني اللغات ،وتوصلوا يف النهاية إىل

رسم شجرة عائلة تربط بني لغات مثل الفرنسية ،واإلسبانية،
واإليطالية ،مشتق ًة من الالتينية ،وبيـن لغات مثل اإلنكليزية،
مجيعا إىل
واهلولندية ،واألملانية ،هلا َس َل ٌف جرما ّ
ين ،وأعادوها ً
هندو-أورويب ًأص ّ
يل ،أو لغة هنـدو-أوروبية ّأم ،ربام كانت
سلف
ّ
ِ
اللغة التي نُطقَ هبا يف هنغاريا ،أو أوكرانيا ،أو إيران ،منذ آالف
السنني .وقد أطلق سوسور عىل ذلك اسم األلسنية التز ّمنية.

ّأما الطريقة األخرى ،التي كانت طريقة تقليدية يف دراسة اللغة
طوال آالف السنني ثم ُأمهلت منذ القرن التاسع عرش وحتى أيام
سوسور ،فتقوم عىل دراسة ٍ
لغة ما بوصفها كيانًا ك ّل ًيا ،عىل النحو
الذي توجد به يف حلظة زمنية حمددة قد تكون حلظة إنكلرتا احلديثة
مث ً
ال أو عهد أغسطس يف روما؛ وذلك بكتابة قواعدها ،وعلم

أصواهتا ،ومفرداهتا أو معجمها .ويعود أول عمل وصل إلينا
من هذا النوع إىل أيام اهلند القديمة .كام قام بمثل ذلك ّ
كل من
ً
وصوال إىل أوروبا القرون الوسطى وعرص
اإلغريق والرومان،
وبمعنى ما ،فإنّ من الصعب اجتناب هذه الدراسة عند
النهضة.
ً

تعليم اللغة يف املدارس أو اجلامعات؛ عىل الرغم من أن فقه اللغة
التارخيي قد ّ
غطى عليها مع بداية القرن العرشين يف املستويات
الفكرية الرفيعة .وقد أطلق دو سوسور عىل هذه الطريقة اسم

ثم فقد جرى تعميم استخدامهام عىل
األلسنية التزامنية .ومن ّ
النحو الذي ّ
يدل فيه التز ّمن ( )diachronyعىل التعاقب والتطور
والوجود يف الزمن يف حني ّ
يدل التزامن ( )synchronyعىل الثبات

والسكون وغياب أثر الزمن( .م)
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يف خضم السنوات املضطربة قرب هناية عهد اهلان وحقبة املاملك

الثالث من التاريخ الصيني( .م)

(33) David L. Rolston, Traditional Chinese Fiction and
Fiction Commentary: Reading and Writing Between the
Lines (Stanford, calif. Stanford University Press, 1997),
p. 4.
(34) Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe,
Richardson, and Fielding (Berkeley: University of
California Press, 1957), p. 30.

(يمكن للقارئ العريب أن يعود إىل الرتمجة العربية هلذا الكتاب:
إيان واط ،نشوء الرواية ،ترمجة ثائر ديب (القاهرة :دار رشقيات،

 ،)1997أو (دمشق :دار الفرقد( .)2010 ،م)

(35) Ming Dong Gu, Chinese Theories of Fiction: A
Non-Western Narrative System (Albany: State University
of New York Press, 2006), p. 71.

( )36ي ّتضح االفرتاق بني النموذجني من خالل الدور الذي
قامت به دون كيخوته وجن بنغ مي –ومها روايتان ُكتبتا يف
السنوات ذاهتا ،وغالب ًا ما ُيقارن بينهام (من طرف املتخصصني

يف الثقافة الصينية أكثر من املتخصصني بالثقافة اإلسبانية)–
ٌّ
كل يف تراثها :عىل مدى قرنني عىل األقل ،إن مل يكن أكثر ،كان
تأثري جن بنغ مي عىل نظرية الرواية وممارستها يف الصني أكرب بام

( )30يتعامل األلسنيون مع اللغة عىل أهنا موجودة يف سلسلتني:

ال ُيقاس من تأثري دون كيخوته يف أوروبا .ولقد حصل افرتاق

العنارص التي تلتقي بعضها إىل جانب بعض لتشكل وحدة أكرب.

نظريا هلا لدى جيل موهوب
اجلاملية الصينية (قصة احلجر) أن جتد ً

السلسلة الرتكيبية ،التي توجد عىل حمور أفقي ،وهي جمموعة من
والسلسلة التبديلية ،التي توجد عىل حمور عمودي ،وهي جمموعة

من العنارص القابلة لإلبدال بعضها من بعض يف إطار حمدد .ويف
حني تعمل عنارص السلسلة التبديلية يف الغياب ،حيث يؤدي

وجود أو حضور تبديل ما إىل غياب التبديالت األخرى ،فإن
السلسلة الرتكيبية تعمل يف احلضور .فعنارص السلسلة الرتكيبية

موجودة بالفعلّ ،أما عنارص السلسلة التبديلية فموجودة
باإلمكان( .م)
(31) Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, China,
Europe, and the Making of the Modern World Economy
(Princeton: Princeton University Press, 2000), pp. 7–8.

( )32رومانس املاملك الثالث ،كتبها لو غوانزهونغ يف القرن

الرابع عرش ،وهي رواية تارخيية ملحمية أسطورية ،تدور حوادثها

مماثل يف أواخر القرن الثامن عرش ،حني أمكن لذروة االنعطافة

ُصدق من الروائيني-الشعراء األملان (غوته ،هلدرلني،
بصورة ال ت ّ
القراء
نوفاليس ،شليغل ،فون أرنيم ،برنتانو) ،لو مل يتجاهلهم ّ

مجيعا (ما عدا غوته ،بالطبع؛ غري أنّ غوته نفسه كان
األوروبيون ً
حيس
ّه
ن
كأ
مايسرت،
فيلهلم
من
«الشعرية»
بالنسخة
حيتفظ يف ِد ْر ِجه
ّ
أنهّ ا ليست الكتاب الذي يناسب ذلك العرص) .وباملناسبة ،فإنّ
إمكانية االحتفاء برواية جن بنغ مي بوصفها رائعة من الروائع

التي غيرّ ت الرواية الصينية هو مثال الفت آخر عىل الفارق بني
حق
الرتاثني :فال جمال
لتصور أن تنتج الثقافة األوروبية –وتقدِّ ر ّ
ّ
املدونة الصينية.
مدونة إيروتيكية رصحية رصاحة ّ
قدرها!– ّ

(37) Pomeranz, The Great Divergence, p. 161.

(38) J. H. Plumb "The Commercialization of Leisure
in Eighteenth-Century England," in Neil McKendrick,
John Brewer and J. H. Plumb, The Birth of a Consumer
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Society: The Commercialization of Eighteenth-Century
England (Bloomington: Indiane University Press, 1982),
pp. 265–266.

( )39د .بودلر ( ،)Dr. Bowdlerهو الدكتور توماس بودلر
( .)1825-1754طبيب ومحُ ِسن إنكليزي ،اشتهر بنرشه كتاب
شكسبري لألرسة ( ،)Family Shakspeareوهو طبعة ّ
مهذبة من
أعامل وليم شكسبريُ ،ق َصد منها أن تناسب نساء وأطفال القرن

التاسع عرش أكثر من األصل( .م)
Leser.

als

Bürger

Der

Engelsing,

(40) Rolf

Lesergeschichte, in Deutschland, 1500–1800 (Stuttgart:
Metzler, 1974, esp. pp. 182 ff.
(41) Jan Fergus, Provincial Readers in Eighteenth-

تاريخ الرواية تتوقّف ،بدورها ،عىل حقيقة أنّ االرتياب بالقراءة

متاشيا مع فكرة كونستانت
من أجل املتعة كان قد بدأ يتالشى،
ً
ّ
بامللذات اخلاصة يف أمان»
عن حرية ا ُمل ْحدَ ثني بوصفها «التم ّتع

Benjamin Constant, Political Writings (Cambridge; New

York: Cambridge University Press, 2007), p. 317.

ّ
واللذة ،باملناسبة ،هي نقطة عمياء أخرى يف نظرية الرواية :مع أننا

احلد أو ذاك ،أنّ الرواية كانت منذ بدايتها األوىل
«نعلم» ،إىل هذا ّ
ً
شكال من «القراءة اخلفيفة» (انظرThomas Hägg, "Orality, :
literacy, and the “readership” of the early Greek novel,",
in: R. Eriksen, ed., Contexts of Pre-Novel Narrative:
The European Tradition (Berlin and New York: 1994),
51

 ،)p.إلاّ أننا ال نزال نعمل كام لو أنّ القراءة من أجل املتعة

Century England (Oxford: Oxford University Press,

جدية ،دينية ،أو اقتصادية،
هي يف األساس كالقراءة «ألسباب ّ

2006), p. 113.
(42) Walter Benjamin "The Work of Art in the Age of

أو اجتامعية» (J. Paul Hunter, Before Novels: The Cultural

Contexts of Eighteenth Century English Fiction (New

its Technological Reproducibility, 1935," in: Selected

 :York; London: Norton, 1990), p. 84وهذا واحد من الكتب

University press, 2002), The passage returns virtually

للتأمل النظري من أن يقوم بدراستها دراس ًة تارخيية:
أخرى ال ّ
بد ّ
ِ
عىل سبيل املثال ،فإنّ كبرَ احلقل الروائي القديم ما كان ممك ًنا لوال
التحول إىل أشكال الكتابة الشعبية ،اخلفيفة ،وحتى املبتذلة.

Writings, Vol. 3, 1935-1938 (Cambridge, MA: Harvard
unchanged in the third version of the essay, in 1939.

يعاود هذا املقطع الظهور من دون تغيري يف الطبعة الثالثة هلذه

املقالة ،يف العام .1939

( )43من الواضح ،كام آمل ،أنَّ تركيزي عىل االستهالك
واملوضة والرشود ال ُيقصد منه أن يمحو الرأساملية من التاريخ

سببيا
دورا
األديب ،بل أن حيدد ّ
أي أوجه منها هي التي أ ّدت ً
ً
مبارشً ا يف إقالع الرواية .ال ّ
شك أن التوسع الرأساميل قد أوجد
ّ
بعض الرشوط املسبقة العامة األساسية :السكان الذين تزايدت
األشد قابلية للترصف فيه؛
الدخل
ّ
أعدادهم وتزايد تع ّلمهم؛ ّ
نظرا إىل
واملزيد من وقت الفراغ (بالنسبة إىل بعضهم) .غري أنّه ً
ازدياد العناوين الروائية اجلديدة برسعة تفوق بأربعة أضعاف

املادة املطبوعة بوجه عام خالل القرن الثامن عرش (بام يف ذلك

كراسات الطعام عند هناية القرن ،انظر:
ّ

James Raven, The

Business of Books. Booksellers and the English Book
Trade 1450–1840) (New Haven: Yale University Press,

2007), p. 8.

فإن علينا ً
معدل النمو املختلف هذا :ويبدو أنَّ ذلك
ّ
أيضا أن نفسرّ
واملتجسد يف الرشود
الغلو الذي اتّسمت به العقلية االستهالكية
ّ
ّ
واملوضة (والذي يظهر أنّه يقوم بدو ٍر ّ
أقل يف املرسح ،والشعر،

ومعظم أنامط اإلنتاج الثقايف األخرى) ،هو أفضل تفسري لدينا
إىل اآلن .وإمكانية قيام االستهالك مثل هذا الدور الكبري يف

القليلة التي طرحت هذه املشكلة بطريقة مثرية .وهذه ً
أيضا قضية

( )44األمحق الوجيه

(Fool Quality

 ،)Theأو تاريخ هنري،

إيرل موريالند ،رواية ّ
شطار ورواية عاطفية للكاتب االيرلندي

هنري بروك( .م)

(45) Fergus, Provincial Readers، pp. 108–117.
(46) Rolston, Traditional Chinese Fiction, p. 126.

ثمة إملاع هنا إىل ذلك االقرتان الذي سبق أن أشار إليه
(ّ )47
ماكس فيرب بني األخالق الربوتستانتية والرأساملية ،بوصف
روحا للثانية ،وذلك يف كتابه األخالق الربوتستانتية وروح
األوىل ً

الرأساملية.

(48) Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and
Democracy (New York: Harper & Bow, 1976; [1942], p.
138.

( )49يرى فرانكو موريتي ،منذ كتابه األول عالمات ُأ ِخ َذت
عىل أنهّ ا أعاجيب ،أنَّ وظيفة األدب اجلوهرية هي ضامن القبول؛
أي أن يدفع األفراد إىل شعو ٍر «باالرتياح» يف العامل الذي يصادف
ٍ
وخفية مع معايريه
بطريقة سائغة
أهنم يعيشون فيه ،وأن يصاحلهم
ّ
الثقافية السائدة( .م)

ال
ثان

ي
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*

فواز حداد

الواقع ً
أوال:
شهادة روائية

يف داخل ٍّ
كل م ّنا روائي يتوق إىل رواية
القص لدى بعضهم تفوق
القصص .ومتعة
ّ
لذة االستامع .كام أن لدى ٍّ
ّ
كل م ّنا رواية واحدة عىل
األقل جاهزة للكتابة ،هي روايته الشخصية ،هذا
مسج ًال بذلك
إذا مل يشأ انتحال قصص اآلخرين،
ِّ
انتسابه إىل عامل الرواية؛ عا ٌمل سيفرض عليه قواعده
مفر من االنصياع هلا ،أكانت مرنة
وتقنياته التي ال ّ
أم قاسية .ذلك أنَّ تراث الرواية ال يمكن جتاهله.
والرواية تتطلب من التكثيف ما خيتزل الزمان
األصيل ،وتبديد مسافات من آالف الكيلومرتات،
تتقيد بالدقة يف التنقّل بني األزمنة واألمكنة ،إذ
فال ّ
إن التحرك من مكان إىل آخر ال حيتاج إىل وسائل
مواصالت قديمة أو حديثة ،فللرواية وسائلها التي
ّ
متكنها من اجتياز املحيطات ببضع كلامت.
أنا ً
لدي روايتي الشخصية التي ال أنوي كتابتها،
أيضا ّ
ال بسبب عدم توافر اجلرأة أو النزاهة وإنام ألهنا ،عىل
برواد الغابات
األرجح ،غري الفتة وال جذابةً ،
قياسا ّ
والفضاء الالهنائي ،واملغامرين يف أتون الثورات
عت،
احلمر واحلروب األهلية .عىل خالف ما تو َّق ُ

* روائي سوري.

وأصبحت من
تسللت أجزاء متفرقة منها إىل أعاميل
ْ
نسيجها ،حتى رصت أزعم أنني موجود يف مجيع
روايايت بطريقة أو بأخرى ،وإنْ ليس عىل النحو
نفسه .ال يسع الروائي أن ينفصل عن كتاباته أو يغيب
عن رواياته عىل الرغم من البون الشاسع الفاصل
بينهام .أنا مل أكن واحدً ا من شخصيات روايايت رغم
ادعائي ذلك وإحيائي به يف بعضها .هناك ما ُينسخ
مني ،ال يمكن حتديده ،ويمتزج بعواملها ،ليس عىل
الرغم مني ،ربام ألنني أجد مكانًا فيها من دون أن
أقحم نفيس .يكتب الروائي عن العامل واحلياة والبرش
من خالله ،ال بمعزل عن نفسه .وإذا كان اإلنسان
ليس واحدً ا ،فهذا ينطبق عىل الروائي أكثر ّمما ينطبق
عىل غريه ،بانتحال شخصيات اآلخرين ،والسطو
عىل قصصهم .ولو شئنا التلصص عىل خصوصياته،
ممزق ،ذي شخصية هشّ ة ،من فرط
فقد نتعثر بإنسان َّ
تأ ّثره بام حوله ،وهو ما يمنحه مزية ال نقيصة ،جتعله
ً
ً
ومؤهال إلثارة تساؤالت
قابال لتخزين انطباعات،
وابتكار اقرتاحات ،وربام أفكار وهتويامت يعزوها
بعضهم إىل اإلهلام .وبام أنني من الروائيني الفاقدي
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اإليامن هبذه النعمة ،والناسبني إنجازاهتم إىل التجربة
واإلحساس والثقافة والتأمل والعناء ،البد يل من
أن أناقض كالمي ،واالعرتاف بأن روايتي األوىل
موزاييك مدينة هلذا الذي ّ
أتنكر له :اإلهلام.

كان املنظر الذي جاءين عفو اخلاطر قد َر َس َم بدايتها:
امرأة تركب عربة خيل ،تدخل سوق مدحت باشا،
تنزل من العربة ،تقف عند مدخل دكان يف سوق
تصوب نظراهتا إىل جمرد ّ
ظل يتململ يف
البزورية،
ّ
العمق ،تتبادل معه بضع كلامت يبعثرها اهلواء الراكد،
ثم أرى ّ
مشطورا بالضوء ،والعتمة
الظل يتقدم نحوها
ً
أسدلت أستارها عىل رأسه وكتفهَ .من هذه املرأة ،أو
ً
رجال؟! ما الذي قيل؟! إذا
هذا الظل الذي أصبح
أظهرت امتناين له بكتابة
كان ما تراءى يل إهلا ًما ،فقد
ُ
رواية موزاييك ،التي مل يتخل عني خالهلا .هكذا
تشق الرواية طريقها أحيانًا ،غامضة مشوقة وداعية
إىل التساؤل ،تستحث الكاتب بطالسم وإيامءات،
حتى إذا تفككت حظي برواية.
مفاجآت احلياة كانت املساهمَ ة الكربى يف تكويني؛
باكرا هبذا الذي ال بد منه :السفر
إذ أحتفتني
ً
والسجن ،السياسة واحلرب ،الثقافة والكتب ،احلب
تضن ع ّ
يل
والكراهية ،االستقرار وعدم األمان ...ومل ّ
باخلسائر الفادحة واخليبات الكبرية والطموحات
الثقيلة ...ومهوم مل تكن يف حقيقتها سوى منغّ صات
مقس ًطا
عابرة .جعبة
ّ
ستزودين بام ظننت أنني سأكتبه ّ
عىل دفعات ،فإذا يب أكتبه مبط ًنا من رواية إىل أخرى،
فيام احلياة التي سأسعى إىل فهمها بقدر متفاوت من
الالمباالة والسخرية واإليامن والسخط ،سيصوغ
الواقع أعامقها واخليال انطالقاهتا من البدايات
املرتبكة املتعثرة إىل هنايات ليست بنهايات ،مفتوحة
عىل متنيات هي حمض مزاعم ،مماثلة ملا ك ّنا نتعايش
ونتعيش منه ،فلم أغامر بوضع خامتة ما دامت
معه
ّ
احلياة نفسها عاملًا مغلقًا يطل عىل الثبات والسبات
والسكون ،ولو بدا عىل وشك االنفجار.
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التاريخ والرواية
يف الثلث األخري من القرن املايض ،اختطت الرواية
السورية لنفسها طريقًا ،واختارت التاريخ ميدانًا
هلا .وكان من املستغرب أن يقوم هبذا جمموعة من
الروائيني من دون سابق اتفاق بينهم .هذا اإلمجاع،
بحسب جتربتي ،ال ُيعزى إىل فكرة احلنني إىل املايض
أو التخ ّفي فيه بغية جت ّنب الواقع ،بل إىل معرفة كيف
وصلت احلال بنا إىل حارض بال آفاق .هذا هو اجلزء
الظاهر من العمل الروائي؛ إذ التاريخ عىل عكس ما
نعتقد ال يتجه صوب اخللف فقط ،بل يذهب بنا شتى
وخصوصا اجتاه املستقبل.
االجتاهات،
ً
ّ
املهمة
شكل التاريخ املعارص عوامل أغلب الروايات ّ
الصادرة يف سورية ،وهو تاريخ امتد قرابة قرن كامل،
ً
شامال األعوام األخرية للحكم العثامين ،فاالنتداب
الفرنيس ،والنضال من أجل االستقالل ،فسلسلة
االنقالبات العسكرية ،إىل األخري منها ،ثم سيطرة
األنظمة الثورية واحلركات القومية واليسارية عىل
املشهد السيايس العريب ،ثم الرتاجع األكرب عن
الثورة والبناء االشرتاكي ،يف إثر سقوط جدار برلني
وانحالل الكتلة الرشقية وتفكك االحتاد السوفيايت.

إزاء مثل هذه البانوراما املتبدلة هبذه الرسعة والتق ّلب
والكثافة ،حيتاج الكاتب إىل َمعني ال ينضب من
املصادر لبناء رواية تستوعب هذا املشهد العريض.
ذلك أن العودة إىل التاريخ تشرتط توافر مراجع
جمر ًدا
ومستندات ووثائق ،تبعث املايض ال مشهدً ا ّ
بل مشهدً ا حيو ًيا .غري أن ما يواجه الكاتب هو
ندرة املصادر أو عدم توافرها؛ فاملراجع املتعلقة
بالتاريخ العثامين يف سورية قليلة ،ومثلها الكتب
التي تتناول تلك املرحلة يف سورية .وعىل الرغم ّمما
قام به مؤرخون سوريون وأثمر دراسات ناضجة،
فإن جهودهم مل تكف لتغطيتها .وبالنسبة إىل أعوام
االنتداب الفرنيس ،كان الوضع أفضل ،فذاكرة
مدتنا بالكثري
األشخاص الذين عاشوا تلك املرحلة ّ
من الوقائع من خالل مشاهداهتم ومذكراهتم .كام
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تطرقت الكتب املوضوعة واملرتمجة ،رغم أهنا قليلة،
إىل اخلفايا السياسية لفرتة اخلمسينيات والوحدة
السورية-املرصية .ويف مرحلة االستقالل وما تالها
من انقالبات ،ع ّتمت األنظمة الثورية التقدمية عىل
ما سبقها بدعاوى اهتمت فيها رجاالت االستقالل
والعهد الوطني بالرجعية ،وضباط االنقالبات
السابقة باملغامرة ،فانتسخت من الكتب واألذهان
مرحلة رصاعات واضطرابات عاصفة ذات داللة،
وبدأ التاريخ احلديث يف سورية من دوهنا.

معضلة النقص الفادح يف املصادر ،وهي معضلة
واجهت الروائيني قبل عقود ،بدت دعو ًة إىل ترميم
تاريخ تلك احلقبة بضخ احلياة فيها ،وكان احلل
يف اإلقدام عىل جمازفة اختلط فيها اخليال بالواقع.
ومهام يكن من أمر ،فقد ُأنجزت أعامل روائية
استعادت مالمح سورية يف القرن املايض من خالل
األحاديث الشفاهية ،واملذكرات املتناثرة ،والصور
الفوتوغرافية ،واخلرائط ،والذكريات ،وخمطوطات
مل تُطبع بعدُ  ،ومن خالل ترسيم األحياء القديمة مع
مالحمها العمرانية التي امحّ ت من عىل وجه األرض.
أعامل مل تغب فيها البيئة وال العادات والتقاليد.
وكانت جتربة خالطها احللم واحلدس والتنبؤ
واالفرتاض واحلنني واملشاعر الشخصية.
حكائيا ،كام من
مل يكن اهتامم الروائيني بالتاريخ
ً
املبالغة القول إهنم أعادوا كتابته .إن قراءتنا له
تفرتض ،أو تقرتح ،قراءة ما ،ليست أخرية وال هنائية.
لذا نقول عماّ نكتبه إن له عالقة بالتاريخ .وقد شهدت
ً
انشغاال ختتلف درجاته يف النظر إليه؛
الرواية السورية
إذ سيطر عىل الروائي إحساس بأنه يعيش يف وطن
بال مستقبل .وال يمكن التصدي هلذا املأزق قبل
احلفر يف املايض .هناك حسابات ينبغي القيام هبا مهام
تكن قاسية بالنسبة إىل حارض مرت ٍّد .مل تكن املشكلة
وو ِصم
يف حماولة إعادة االعتبار إىل ماض ُأمهل ُ
باجلمود ،بل كانت يف اكتشافه والتعرف إليه؛ فمن ال
هيتم بامضيه ال مستقبل له .ليس اهلدف كتابة رواية

تارخيية ،وإنام أخذ العامل التارخيي يف احلسبان.

متحورت روايايت يف املرحلة األوىل حول ظهور
وحتوالت املثقف الوطني قبل االستقالل
العسكر
ّ
وبعده ،من خالل أحداث مفصلية .كانت حماوالت
ً
ارجتاال
النهوض تتكرر من آن إىل آخر بصورة أكثر
ً
وجهال وتطر ًفا ودموية ،مصحوبة بالغليان
ومأساوية
الوطني ،ويف ما بعد باخلالفات بني األحزاب واجليش،
ثم داخل اجليش .ففي أعوام ما قبل االستقالل ،وفيام
كان االنتداب يرتنح ،كانت اآلمال كبرية واخليبات
أكرب ،مع كثري من األحالم .يف رواية موزاييك نشهد
بدايات نشوء العسكرتاريا يف جيش الرشق ،جيش
االنتداب الفرنيس ،املهد احلقيقي لقائد االنقالب
العسكري األول حسني الزعيم .ومن تداعيات ذلك
انبثق االنقالب السوري عام  ،1949يف إثر هزيمة
عام  1948يف فلسطني .هذا املنعطف ِ
اخلطر يف احلياة
السياسية السورية بعد االستقالل رصدته رواية
حتوالت
تياترو بوصفه املفصل املؤسس ملا سيليه من ّ
أتت عىل الديمقراطية الوليدة ،ولن ينجو املجتمع
والثقافة والفن من عقابيلهّ .أما يف املضامر السيايس،
فسوف تأخذ األحزاب املحافظة واليسارية يف عني
االعتبار هذه املعجزة الدراماتيكية يف التغيري ،حتى
إهنا صارت رتابة يف حرق الزمان .وغدت الصورة
ساسة يتجيشون وعسكر يتسيسون ،ليقف الروائي يف
بدايات السبعينيات ،يف رواية صورة الروائي ،شاهدً ا
عىل ما آلت إليه األحوال يف سورية وانعكاسها ً
أيضا
يف الوطن العريب؛ فاالنقالب تداعى إىل انقالبات،
وتداعت اهلزيمة إىل هزائم وظهور املقاومة
الفلسطينية وحماوالت القضاء عليها ،ليرتافقً ذلك
كله مع انتشار القمع يف البلدان العربية .وبات تأثري
التاريخ الظاهر واخلفي جلي ًا يف األفراد واجلامعات ،
أكان هذا التاريخ يدور يف اخللفية أم يرتبع يف واجهة
احلوادث .وباتت السياسة تتالعب بالفن والضامئر،
وتذهب باألخالق إىل دائرة التنازالت ،والعنرص
احلاسم يف تقرير املصري واملستقبل هو العسكر.
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التاريخ كان الوسيلة ،وللروائي احلرية يف تأويله،
واألولوية للعمل الروائي ،ولو ارتُكبت فيه بعض
الشطحات واملخالفات والتصورات غري الدقيقة،
وض ّحي بالرصامة التارخيية عىل مذبح الرواية .وهلذا
ُ
كبريا
تو ّلت دسائس القصور ومكائد النساء ً
دورا ً
يف سقوط سلطنات وهتاوي عروش يف الروايات
التارخيية املبكرة.

يقدم الروائي رواية تعتمد عىل حوادث حقيقية
ّ
مطعمة بتفاصيل وشخصيات وحوادث رئيسة
ّ
وهامشية ،يؤلف بينها إىل حد إهيامنا بأهنا جرت عىل
هذا النحو متا ًما .يأخذ الروائي من التاريخ مظاهره
حرضه عىل
املادية ،ويلتقط من وقائعه اجلوهر الذي ّ
الذهاب إليه ،وال يتأتى له هذا إلاّ من فرط انخراطه
يف احلارض وتـأم ّله للاميض .وإذا كان التاريخ كتلة
حتتوي عىل الزمان واملكان ،جاهزين وملتحمني
أحدمها باآلخر ،فإن السرب الروائي يزيح الغطاء عن
الكامن فيه؛ ال خيتبئ وراءه بقدر ما حيفر فيه لكي
يتورط يف الراهن ويف مستقبل ال يغيب عن النظر،
م ّت ً
خذا من أحداث التاريخ نواة ينطلق منها خياله
وينسج حوهلا رؤيته ،مستعي ًنا ببصريته اخلاصة،
ومستمدً ا من حدسه جمازفات يف التفسري تصل إىل
حد املخاطرة بكشوف هي أشبه بالكشوف اجلغرافية
والروحية ،متليها رؤيته للتجربة اإلنسانية املفتوحة
متعددة .وقد يتوصل أحيانًا إىل حقائق
عىل احتامالت ّ
قد يعجز عنها املؤرخ ،وهي جمرد رؤية ،خليط من
بصرية وحدس وتوقّعات غامضة ،ال يستطيع هو
نفسه تفسريها بدقة.
التاريخ بالنسبة إىل الرواية موضوع لصيق هبا .ومن
حسن احلظ أن الرواية ليست بحكم طبيعتها خمصصة
حتري دقائق
ليشء دون آخر ،فمجاهلا متسع ،من ّ
مرورا
النفوس البرشية إىل آفاق العامل الشاسعة،
ً
باألزقة اخللفية للمدن .وهذا ال يعني تضييق الرواية
وال متييعها ،بقدر ما يعني قدرهتا عىل اقتحام مناطق
شتى ،حتى تلك التي حتظرها املجتمعات والقوانني
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واألعراف .غري أن عالقتها بالتاريخ ستبقى ملتبسة
مادام هناك من يسبغ عليها ما هي بغنى عنه .الروائي
ليس ً
بديال من املؤرخ مادام هناك من يكتب التاريخ.
طموحا
تواضعا يف التاريخ ،وأوسع
الروائي أكثر
ً
ً
يف الرواية .وال أتصور الكتابة بالتضاد مع التاريخ،
أو تزويره ،فهو ببسيط العبارة متغلغل يف ثنايا النظر
الروائي ،ويصح القول إن ليس هناك من رواية
أثرا قو ًيا مل تسرتشد به.
تركت ً

الزمان والمكان
ّ
شكلت مدينة دمشق بالنسبة إ ّيل بؤرة ختيييل خالل
املرحلة األوىل من عميل الروائي؛ ففي الرواية األوىل
موزاييك انعكست املدينة بمعاملها الكربى ،بشوارعها
وحاراهتا وأزقتها عام  ،1939عشية احلرب العاملية
الثانية ،واألعوام األخرية من االنتداب الفرنيس .كام
أهنا انعكست يف الرواية الثانية تياترو ،حيث جتري
وقائع االنقالب األول عام  .1949وتناولت الرواية
الثالثة صورة الروائي بدايات اهلدم يف أحياء دمشق
القديمة أوائل السبعينيات ،وتداعي ذاكرة املكان
واهنياره عىل وقع التحديث القرسي.

أختيل دمشق ،بل
يف هذه الروايات الثالث ،مل ّ
كانت مكاين الشخيص والواقعي ،استعدت مالحمها
القديمة من الذكريات واملشاعر ،وحصلت عىل مادة
غزيرة ليست يف احلسبان .نظن أننا بال ذكريات،
لكن احلاجة والدأب واإلحساسّ ،
كل ذلك يكفي
استخراج املايض من الظالم ،السيام أنه ال يزال ً
فاعال
ً
فعاال ،وأستطيع
يف احلارض .ولقد كان التحريض
القول :إذا كان إحساس الكاتب باملكان قو ًيا ،فلن
يبخل عليه بتفاصيله احلميمة .يف ذلك الوقت ،مل
متخيلة ،وال استعارة
جتذبني مقولة اخرتاع مدن
َّ
أسامء بديلة للمدن أو للبالد .بالعكس ،توخيت أن
تبعا للمرحلة التارخيية التي قاربتها؛
تكون مو ّثقة ً
وآثارا فقط ،بل معامل
فدمشق  1939ليست حجارة
ً
واقعية ،ومكان ينبض بالبرش وحيفل باحلياة والعشق
والنزوات واألهواء.
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واضحا ،وهو عدم ّ
تلطي املكان وراء
كان اختياري
ً
ً
وجيدً ا.
أسامء ومهية ،مهام يكن العائد الروائي
سهال ّ
هذا ما أعرفه بحكم التجربة ،فالرواية التي ختتلق
مكاهنا اخلاص أو تبنيه توفر حرية أكرب ،وحركة
أوسع ،فيتبدى يف إقصاء املكان الواقعي ،بغية إجياد
تركيبة خليط من عدة مدن ،فال تركيز عىل مالمح
تعمدت أن أكون أمي ًنا للمدينة
مدينة حمددة .لكنني ّ
التي أعيش فيها ،لسبب رئيس هو أن هذه املدينة مل
ً
مفرطا أم
تأخذ نصيبها يف عامل األدب ،أكان مدحيًا
َّ
ولعل للرسد الروائي أن يكون أقدر
تزيي ًفا لدورها.
تلمسها من دون إسباغ الرومنسية عليها ،أو
عىل ّ
مكتفيا بتحديد احليز املفرتض
التعامل معها كأيقونة،
ً
أن حتتله ،بال مبالغات سقيمة.

حاولت أن ُأبقي دمشق  1939ودمشق 1949
ودمشق أوائل السبعينيات كام كانت يف تلك األزمنة،
األمر الذي دفعني إىل رسم خريطة لكل فرتة منها.
ومن الطبيعي أن ختتلف الواحدة عن األخرى،
بمعاملها ومالحمها ،أو ببعض تفاصيلها الصغرية،
وأحيانًا الكبرية .وحاولت إعادة تركيبها من منظور
القرن املايض وبام يقارب األصل .ال يعني املكان يف
الرواية الديكور ،وال اخللفية املرافقة للحدث الروائي
فقط ،فهو عدا عن داللته عىل حركة الزمان وجتلياهتا
عىل األرض ،وما يضفيه من إهبار وما ينفضه من غبار
عن األشكال املثرية للمدينة ،املتزمتة منها واملتهتكة،
يف روعتها وقبحها ،أو بذخها وبؤسها ،يساهم
بطريقة متوضعه يف البناء الروائي ،بقول روائي متميز،
موحيا بأحاسيس ش ّتى ،من
فيختزل التعبري ويكثّفه،
ً
االنطالق واحللم إىل القسوة واإلحباط واإلحساس
باالختناق والتوق إىل التغيري ،واحلنني إىل زمن مىض
 ....مشاعر يشق حرصها.
ال متنحنا املدن خصوصياهتا بسهولة؛ فهي ليست
بضاعة معروضة للتفرج وال للبيع ،ال يقتنصها العابر
وال حتى املقيم .تُربز للسياح مظهرها املخادع،
البارد والساخن ،واملعسول عادة ،واملبذول .لذلك
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تبدو دمشق مدينة حمافظة ومذعورة ،ويف الوقت
نفسه مدينة منفتحة وودودة .وهذا وليد قرون سابقة
الغزو واالنتهاك .ولقد أتقنت دمشق
عانت فيها
َ
إخفاء أرسارها ،وأصبح املكان يربض وراء أسوار
من العزلة والتمويه.
تتبدى خصوصية املكان يف البيت الدمشقي .وهو،
مثل أي مكان آخر ،له مفاتيحه :الباب الذي ال
يوحي بام خلفه ،الدهليز ،فالقسم التحتاين من
البيت؛ باحة الدار ،الليوان ،القاعة والصاليا ،املطبخ،
ثم الدرج املؤدي إىل الفوقاين؛ غرف النوم ،الشبابيك
املطلة عىل احلارة ،اخلص ،الفرنكة ،ومن ثم السطح.
عدا ما حيتويه من دخلجات مثل ،الداكونة ،بيت
املونة ،الليوك.

ال يمكن الكتابة عن العقود املاضية وما جرى فيها
من رصاعات ،من دون أن ترسق دمشق احلدث
الرئيس عىل املستوى السوري ،وأحيانًا عىل املستوى
العريب؛ إذ إهنا مثّلت املرسح الصاخب للرصاع بني
العسكر واألحزاب ،القديم واجلديد ،الربجوازية
واالشرتاكية ...مرسح ّ
حتكم بمشهدي الروائي،
صاخبا
ومنه استمد أبعاده وإيقاعه وحيويته .وكان
ً
وخارسا ،باهظ الكلفة لبعضهم ،وفريسة مثرية
ً
لبعضهم اآلخر ،وكال االستعراضني كان من سقط
متاع مدينة أرشعت أبواهبا ،وأغلقت روحها ،فلم
تؤرقها العواصف السياسية ،وال ضجيج األسلحة،
أو تغوهيا أيديولوجيات زعمت أن لدهيا الوصفة
السحرية الناجعة للتطور والتقدم واالشرتاكية
واحلرية .فدمشق التي أخذ العسكر حيتلوهنا
ويشوهوهنا ويستثمروهنا كمرشوع جتاري رابح،
انكفأت عىل نفسها ،بعدما اعتادت احتضان الوافدين
إليها .لكن ،كام املدن العريقة ،ال يمكنها إال أن تغتني
بالبرش ،وأن تتجدد بالبرش .فرأيتها كام متنيت ،ختلع
أرديتها احلذرة واملرتابة ،وخترج من عزلتها مغسول ًة
من آثام الظالم واالجرتار.
هل هذه نقطة ضعف يعانيها ُ
الك ّتاب حيال مدهنم
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بالذات ،يروهنا كام يشاؤون؟ األمر أعقد من هذا
كثريا .ال خيرتع الكاتب أهواءه وال أمزجته ،األهواء
ً
مثل األمزجة املبتدعة ،متييع للمشاعر .اهلوى ينبغي
منزهة عن الصغائر ،وكافية
خملصا ،والرؤية ّ
أن يكون ً
ويتحمل عنا ًء
الستفزاز الكاتب كي يكتب رواية،
ّ
إضافيا ،بإضافة مهمة أخرى ،استخالص تاريخ
ً
مدينة من زمن مىض .ال أنكر أنني ُأخذت بجاملياهتا،
وحاولت ألاّ تكون عىل حساب املعامر الروائي .ومثلام
املهندس الكاتدرائيات ويصمم بيوت املستقبل،
يشيد
ُ
ّ
قصورا قديمة وحمطات
األستوديو
يف
السينامئي
ويبني
ً
ُّ
املؤرخ طرق مواصالت برية وبحرية
فضائية ،ويرسم
ُ
ومواقع حربية ،ال يملك الروائي عند ترميم املكان إال
الضياع يف األزقة واحلارات والشوارع والساحات،
التزمت لدى
ليعرب منها إىل الداخل البرشي .إن
ّ
التشدد لدى الروائي
املهندس واملؤرخ ال يوازيه
ّ
والسينامئي ،ملتطلبات ليست شخصية أو فنية فقط،
وإنام لرؤية إنسانية وأخالقية ً
أيضا.
ثمة عالقة تبادل بني الكاتب واملكان؛ فبقدر ما
يتلمس الكاتب صميمية املكان ومعامله من الداخل
ّ
واقعيا لروايته.
ا
املكان
هذا
يمنحه
واخلارج،
سندً
ً
ويف املشهد الروائي ال ينجو املكان من الزمان ،أكان
هذا الزمان حمد ًدا أم غري حمدد ،فيتدخل يف احلدث،
ويرسم صورته ويؤطره .كام أن الزمان ال يفلت من
املكان ،فحتى األحالم الطافية فوق الزمان تستعري
أمكنتها من الواقع.
مهام تكن الرواية التي يريد الكاتب كتابتها ،فالبد من
تلك الرقع املكانية التي ّ
تشكل خريطة عمله ،أي،
ببساطة شديدة ،البد من إجياد الفضاء املكاين الذي
سيتحرك فوقه البرش ،الساحات ،الشوارع ،املقاهي،
األسواق ،احلاممات ...
من هذا املوقع  ،كتبت عن مدن حقيقية :بريوت،
القاهرة ،القدس ،باريس ...ففي موزاييك ،ذهبت
إىل باريس العقود األوىل من القرن العرشين ،باريس
مدينة النور والليل واألرصفة ،وعامل األضواء
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والنزوات ،عرب مقاهي األدباء وورش عمل (أتولييه)
الفنانني ،ومسارح األوديون والليدو والكوميدي
مطو ًال يف القاهرة خالل
فرانسيز .ويف تياترو توقفت َّ
النصف األول من القرن العرشين ،الشوارع تلتهب
بالثورة وتعج بتظاهرات «االستقالل أو املوت
الزؤام»؛ مدينة ال يتخ ّلف عنها الفن والطرب،
شارع عامد الدين ومرسح رمسيس واألوبرا وحديقة
األزبكية تحُ يي ليايل األنس بالغناء و«الفرفشة» .ويف
صورة الروائي جتولت يف املرشق واملغرب ،وكنت
شاهد عيان عىل املشهد احلزين ،املهيب واملفجع
لغياب عبد النارص ،وما تاله من متغريات سياسية يف
مرص واألردن والسودان واملغرب.
حول روايات املرحلة األوىل ،يمكن القول إنني
أكتب رواية هلا عالقة قوية بالزمان واملكان ،من
دون أن يستأثرا هبا ،رواي ًة تغرف من التاريخ من
غري أن تلتحق بصفحاته ،ال ألهنا ال تضاهيه ،بل
ألهنا تنحو إىل عقد رشاكة معه ،يمنحها املادة اخلام،
ومتنحه يف املقابل شبهة احلياة ،مموهة بوقائع وحوادث
مضت ،مع صلة باآلن غري باطلة .ال يعيد الروائي
كتابة املايض ،وال يكرس له رواية ُت َقصرِّ أدواتهُ ا عنه
وتتجاوزه يف آن واحد .إن جهده أقل ّمما تتطلبه أمانة
وحذرا ،وأكثر انتقا ًء واجتزا ًء .وإذا
التاريخ توثيقًا
ً
توهم أنه ينبش فيه لينقذه من الوقائع املهذبة والسيرَ
املشذبة ،فهو يف احلقيقة يذهب إليه ليحمله إىل
احلارض ،ويرسله إىل زمان هو زمان الرواية ،ويخُ ضعه
ملنطق هو منطقها.

مواضيع ومسالك جديدة
أسست روايات املرحلة األوىل ألعاميل الروائية
التالية ،وفتحت آفا ًقا عىل صعيد الشكل واملضمون.
ومل ُتعد اإلضافات بعدها جمرد تنويعات عىل ما كتب ُته،
توجه نحو مواضيع ومسالك أخرى ،وهديف تلك
بل ّ
اللوحة الضخمة التي يكتب الروائي جز ًءا منها كل
مرة ،وأمنيته أن ينجز منها أكرب قدر ممكن قبل أن

مناقشات ومراجعات
الواقع أو ً
ال :شهادة روائية

يودع احلياة .مل تعد اللوحة غائمة ،كانت تتوضح،
تغطي سورية واملنطقة العربية ،وتذهب بعيدً ا إىل
قلب العامل.

الروايات التالية مل تكن مقطوعة الصلة عماّ سبقها؛
فاهلم االجتامعي والسيايس والفكري مازال نفسه،
ُّ
اتساعا .والتاريخ استمر مهيم ًنا يف
وإن ازداد
ً
روايتي الضغينة واهلوى ،وانكشف الرصاع عىل
سورية يف منتصف القرن املايض عىل مستويات
عدة :سياسية ،دينية ،اجتامعية ،ثقافية ،اقتصادية،
دبلوماسية ،جاسوسية .ويف الصميم منه الرصاع
العريب-اإلرسائييل .يف الرواية هذه ،احتوى املشهد
الروائي عىل منظر داخيل حميل ومنظر خارجي دويل،
وشخصيات عربية حملية ،وأجانب من جنسيات
خمتلفة ،تسري عىل عدة خطوط مستقلة بعضها عن
بعض ،تتقاطع عىل طول الرواية .ليس ثمة من وثائق
حقيقية باملعنى احلريف للكلمة ،أي وثائق نستطيع
العودة إليها ،غري أن خلفيات الرواية واقعية متا ًما من
حيث املناخ السيايس واالجتامعي وجغرافية املكان،
فك ّلها موثقة .وإذا كانت الشخصيات الرئيسة أ ّدت
أدوارا واقعية يف األحداث السياسية ،فهي تتجاوزها
ً
بحيث متثّل نامذج الالعبني األساسيني طوال تلك
الفرتة .تدور احلوادث بني بريوت ودمشق والقدس،
امتدا ًدا إىل سيناء ،دير القديسة كاترين .املرشق العريب
يف مواجهة اهلجمة الغربية بمستوياهتا املتعددة ،من
وتنوع
خالل تركيبة معقّدة ،بسبب تعدد اخلطوطّ ،
األصوات ،وآلية الرسد املتوترة .عامل غري خمتلق،
حقيقي يف الصميم ،شخصياته ما زالت تنسخ
أشباهها حتى اآلن.

دت يف الضغينة واهلوى الكتابة عن الغرب،
تقص ُ
ّ
عن هؤالء اآلتني من هناك؛ مبرشون ودبلوماسيون،
عمالء خمابرات ومغامرون ،منقّبون عن اآلثار
وجواسيس ،ممثلو رشكات نفطية ومراسلو صحف،
حمملون برساالت ومهامت ،بتنبؤات وخمططات
َّ
وأوهام .مثلام هي عن املرشق يف اجلانب السيايس
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منه ،املتمثّل يف رئيس اجلمهورية ،رؤساء الوزارات،
واألحزاب ورجاالهتم ،الضباط الكبار .كان هلذه
ً
مثريا عن
الرواية القدرة والقابلية ألن تكون
عمال ً
الرشق عىل النمط الغريب ،لكنني اخرتت العكس،
الغرب بعيون الرشق ،فالرصاع مازال عىل حاله،
متجسدً ا عىل الصفحة نفسها بال أوهام.
هذا يف حني أن رواية الولد اجلاهل كانت عن املثقف
الذي رافقناه طوال روايات ثالث ،ينتقل من عرص
إىل عرص ،وها هي الثورة يف األعوام التي استقرت
أمورها ،بارشت بإلغاء ما سبقها ،وتصفية رجاالت
العهود التي أمست بائدة .وأصبح املثقف ،كاتب
وجها لوجه إزاء سلطة تريده
القصص القصرية،
ً
ً
ومواليا حتى العظم ،بتوظيفه
تابعا هلا،
عميال ً
ً

ملهامت خاصة ليست إال اإليقاع بكل من تشك يف
معارضته هلا ،مستغلة موهبته القصصية يف التربير
جلرائمها وسياساهتا.

بعد تينك الروايتني تتابعت روايات ثالث :مرسال
الغرام ومشهد عابر واملرتجم اخلائن يف ما يشبه
سلسلة مرتابطة ،تتناول ما آلت إليه أحوال البالد
من تدهور ،وتفضح الفساد املسترشي يف الدولة
واملجتمع ،بنظرة انتقادية ال ختفي سخريتها السوداء،
وال تستثني من هجائيتها السليطة عوامل السياسة واملال
مسمية
والفن والثقافة ،بأسلوب مبارش واقتحاميّ ،
األشياء بأسامئها ،مستعرضة دونام تلميح أو مواربة
موزاييك الفساد وآلياته وأساليب عمله ومفرزاته،
وتفاصيل أخرى ال تقل أمهية ،مثل ظاهرة «الكولبة»
روائيا للمرة األوىل ،بال ّ
لف أو
و«الشبيحة» ،تُكتب
ً
دوران ،أو حتى رمز أو استعارة .تكشف عن الواقع
عار ًيا بكل فجاجته وقسوته .الشخصيات واحلوادث
املروية تتطابق مع ما نعرفه ونعيشه .تذهب مبارشة
حمرمة عىل الرسد حلساسيتها
إىل املناطق التي كانت ّ
غالبا
فنيا من جهة ثانيةً ،
من جهة ،ولكوهنا غري حمبذة ً
ما يتهرب منها األدب! بل ذهبت إىل أبعد من ذلك،
إىل ما هو أكثر خطورة ،وهو اخلوض يف وحل الواقع،
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غري آهبة باحلواجز واملمنوعات الشائكة .هذا اخليار
ّ
التحكم يف
الرسدي بنى منطق الرواية عرب عملية

أسلوب الرسد ،والدقة يف التعبري ،وتداعي االنتقال
من مشهد إىل مشهد ،ومن حكاية إىل حكاية ،وطريقة
القطع والوصل.

وسوف أرتد يف روايتي عزف منفرد عىل البيانو إىل
علامنيا يف مواجهة مع الدولة
املثقف الذي أصبح
ً
وأجهزة خمابراهتا ،واخلطر األصويل يف آن واحد.
ومن بعدها الذهاب إىل العراق يف رواية جنود اهلل
إبان الغزو األمريكي ،ليسرتد أب ابنه املجاهد من
تنظيم القاعدة .ويف العراق ً
أيضا تدور حوادث
خطوط النار ،الرواية األخرية ،لتطرح العالقة بني
نحن واآلخر يف أقىص جتلياهتا خالل احتدام املعركة
ضد اإلرهاب.
حركتها شواغل فكرية ،عدا عن
الروايات األخرية ّ
خماويف من تفاقم أجهزة الدولة األمنية ،وتعاظم
األصولية والتنظيامت اإلرهابية ،وتساؤاليت حول
املثقف ،اآلخر ،اإلسالم ،اجلهاد ،مع الرتكيز عىل
مربرا قو ًيا لتورطي يف مواجهة
الفساد ،وكان
ً
الواقع الراهن .ما حفزين عىل امليض يف هذا االجتاه
هو أنه ال يمكن جت ّنب ذلك املوضوع الذي يبدو
أزليا :الفساد ،معضلة احلياة الكربى ،وما يطرأ من
ً
تفسخ
من
البرش
يصيب
وما
املجتمع،
عىل
حتوالت
ّ
روحي وأخالقي.
وسواء اندلعت رشارة الرواية من فكرة أو من الواقع،
فإن النص يستحرض تقنياته؛ يأيت مع الفكرة أو يتأخر
وإياها إشكاالهتام عىل مدار الرواية
عنها ،ويطرح ّ
ومن غري توقف ،خاصة إذا وعينا بأنه ينبغي للتقنيات
عدم اخلضوع جلاذبية الزي األديب ،أو تس ُّلط غواية
السائد؛ إذ مهام تبلغ األشكال من ابتكار ِ
وج ّدة ،فلن
نكتب حتت تأثريها سوى رواية من هراء ،ومهام
تكن األفكار عظيمة ،فلن نكتب حتت محولتها سوى
رواية بليدة.
ومن املنطلق نفسه ،أقول ليس يف وسع الكاتب أن
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يستعري األفكار التي سيكتب عنها ،إذ هي يف الصميم
أفكار اآلخرين ،موجودة يف سياقات خمتلفة .وإذا
ُخ ّيل إليه أهنا تشبه ما يرغب يف كتابته ،فلن يكون
مبعث إغرائها سوى أهنا جاهزة فحسب .ال أحد
ُ
عوضا عن اآلخر ،وليس ألحد أن يكون ً
بديال
يكتب ً
من أحد ،مهام تكن النوايا متشاهبة ،أو حتى متطابقة.

مصادر الكتابة
الرواية ال تنفصل عن احلياة .وجيوز القول إن الواقع
املعتمد يف الكتابة ،فحتى الرواية التارخيية
هو املصدر
َ
حتكمها تساؤالت احلارض ومهومه ،ولوال الواقع ملا
اجتازت روايات اخليال العلمي العصور اآلتية .وربام
ال تعدو احلياة بالنسبة إىل هؤالء املستغرقني يف لعبة
الكتابة كوهنا جتارب قابلة لالقتناص ،أو مادة خا ًما
غنية ومؤهلة للنقل إىل الورق ،بعد إجراء التعديالت
عليها .يف احلقيقة ،ال يتورع الكاتب عن استغالل
أي حدث إذا كان صا ً
روائيا .لكن
حلا لالستخدام
ً
أمورا يف احلياة ال يمكن الكتابة عنها ،إن مل ت َُعش
ثمة ً
بالفعل ،ال ألهنا تستحق العيش ،بل ألن اإلحساس
بالرعب والظلم والغبن هو مقياس جدارهتا .نمتح
نحن الروائيني من خمزوننا الواعي وغري الواعي،
وقصص احلياة املبذولة من حولنا ،والتي جتد
طريقها إلينا ،وقد يبدو لآلخرين أننا ال نفعل سوى
استدراجها إىل صفحات الورق.
يعبرّ بعض الروائيني عن خشيتهم من تسلط الواقع،
فهم بقوة خياهلم يستعيضون
ويأنفون من تقليدهُ ،
عنه ببدائل متنوعة ،ويزعمون أن رواياهتم تبتكر ما
يتفوق عليه ،وهي باملقارنة به متنح احلب طعماً
مثريا،
ً
وتسبغ عىل اجلريمة ألقًا جذا ًبا ،عدا عن أن الفن أثبت
أن ما يبتدعه من طموحات وآفاق وفتوحات تتجاوز
خريا كان
الواقع اهلزيل ،ويقدم ما تعجز عنه احلياةً ،
أو ً
رشا.
ما ينساه الروائيون الذين يؤمنون باخليال وبقدراته

مناقشات ومراجعات
الواقع أو ً
ال :شهادة روائية

اخلارقة ،هو أن احلياة هي املعني األوحد للرواية،
بحكم ما تنطوي عليه من فوىض هائلة ،من اختالف
الطبائع واملطامع واملشاعر واإلرادات والتطلعات،
ال تكف عن توريط البرش باحلب واألخطاء واخلطايا
والنزاعات والضغائن ...وغري ذلك ممّ ا يستعيص عىل
العقل استيعابه .وال عجب ،فهذه هي احلياة ،والبرش
إقناعا ومعقولية ،غري
حياولون ترتيبها عىل نحو أكثر ً
أن احلياة متتلك وسائلها العابثة ،كاملصادفة ،وهي
أمر يعرس حتى عىل اخليال توقّعها ،وإن كان من
اليسري عىل الروائي اختالقها ،غري أهنا لن تكون هبذا
متخيل ،يف حني
الشطط ،وغري حمرية ،حلدوثها يف عامل
َّ
جيسد الواقع حضورها املفاجئ ،السلبي أو اإلجيايب،
هنا بمرمى أبصارنا .أمل يقف الروائيون عاجزين
أمام جرائم شق عليهم تصورها وتفسريها ،وفهم
الدافع الرتكاهبا؟

ال تتفوق الرواية عىل الواقع إال بذهاهبا إىل الواقع،
ال لتحاكيه ،بل لتتكهن مصائر البرش يف معمعة
الزمان ،وتستخلص منها معاين العظمة والسفالة،
اجلنون واحلكمة ،السقوط والنهوض ...إن اإلفراط
معا .الواقع ً
أوال،
يف اخليال تفريط باإلنسان واحلياة ً
فإن مل تكن أقدامنا ثابتة عىل األرض ،فلن نستطيع
عاليا.
التحليق بخيالنا ً

ثراء احلياة وبؤسها منحا الروائيني أكثر من ذريعة
القتفائها واخلوض يف غامرها ،فلم تبخل عليهم
بشخصيات وحوادث ّ
ختطت خياهلم الروائي .املوهبة
قدمهم
مل تعثر عليهم ،أو تتعثّر هبم ،الواقع هو الذي ّ
إليهم غنيمة باردة .وليس من العبث اليوم الزعم أن
الرواية الواقعية ما زالت هتيمن عىل املشهد الروائي
العاملي ،وال تبدو حتى اآلن األشكال والتجارب
الروائية التي ظهرت منذ مطلع القرن العرشين،
أكثر من حماوالت جريئة سامهت رغم خطورهتا يف
تثبيت دعائم الرواية الواقعية ذاهتا .ومن املفارقات
واملثري ً
فعال أن مجيع التجارب الروائية الناجحة،
التي أثبتت مكانتها يف تاريخ الرواية وفعاليتها يف
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مضامر الفن الروائيُ ،أضيفت إىل حساب الرواية
الواقعية ،أكان تيار الوعي أم الرواية التي تب ّنت أفكار
الفلسفة الوجودية ومفاهيمها وتب ّنت التحليل النفيس
الفرويدي أم الرواية اجلديدة الفرنسية والواقعية
السحرية ،وحتى ما ُس ّمي ضد الرواية .هل يستطيع
روائي يف العامل أن هيمل تلك الذخرية الفاتنة؟ كل
هذا أصبح يف رصيد الرواية الواقعية.

هنائيا وال
عامليا ،ليس
تقنيا
متتلك الرواية
ً
ً
ً
منجزا ً
منجزا ً
قابال للترصف فيه بحرية .الرواية،
جامدً ا؛
ً
أسوة بغريها من الفنون ،مل توضع فيها القواعد إال
ل ُتخرق ،ولقد أحلحت دائماً عىل هذا الرصيد الثمني:
احلبكة ،الشخصية ،الرمز ،مستويات الرسد ،تيار
الالوعي ،اللغة ..واألهم ،املعامر ،الذي يشكل
«التيمة» العليا اجلامعة لـ«تيامت» صغرى قد تبدو
ٍ
شطحات أو استطرادات وتداعيات هائمة عىل
وجهها يف الفضاء الرسدي ،إن مل يضبطها البناء
الروائي نفسه يف معامر هو :املظهر األعمق للرواية.
يعمل الروائي يف عامل واقعي يتأمله بإمعان ويقتحمه
جاهزا ،وباألحرى ال يراه منظماً
باخليال؛ عامل ال يأتيه
ً
وال منتظماً ؛ عامل من آمال وخيبات وخفايا ،رحب
ومتشعب؛ عامل له تاريخ ،يضعه إزاء راهن يرحل
بال هوادة ،ومستقبل يأيت أو ال يأيت ،يلوح بال هناية؛
عامل حياول ضبطه ،خيتار يشذب يقيص خيتزل ،وفقًا
لصيغة ما ،هذه الصيغة هي رؤيته اخلاصة ،وهي التي
ستشكل روايته .الرواية هي السعي إىل إعادة تشكيل
تصورا متسقًا من
عامل واقعي مبعثر ومشتت ،نمنحه
ً
خالل اخليال.
ويف رأيي ،تبقى النصيحة املثىل دائماً هي أن يكون
مغاليا عىل شطحاته
رقيبا
ً
احلس النقدي للروائي نفسه ً
اخليالية واملزاجية من مواقف ولغة ،وااللتزام
بالبناء الروائي وإعطائه األولوية ،واعتبار كل ما
عداه مساعدً ا يف تركيبه؛ إذ ال يمكن فهم أي جتربة
أو إدهاش ،أو قوة لغة أو حتى انسياب أفكار ،إال

288
ضمن بناء متناسق ،ليس املهم تذوقه فحسب ،وإنام
إدراكه ً
أيضا.

يف وقت ما ،اعتقدت أنني أكتب رواية تقاعس من
سبقوين عن كتابتها ،وكأن الكتابة تكليف بمهامت
توزع بحسب األجيال والطوارئ ،وكنت خمط ًئا:
الروايات ال ختضع لعشوائية الظروف القاهرة،
كام ال تقبل أن تكون تكلي ًفا َّ
خمط ًطا له .األقرب
إىل التخمني والفن ،أهنا حاجة قصوى إىل يشء ما
نندفع إىل التعبري عنه .عامل الرواية ال ُيعنى باألجيال
وال يؤخذ بالتصنيفات؛ إذ ليس يف هذا العامل سوى
ٍ
روايات ال تثقل كاهلهم
روائيني حيملون عىل عاتقهم
ضامئرهم ،ودائماً من يوم حساب إىل
بقدر ما تثقل
َ
يوم حساب.
ترتكز إشكالية الروائي مع عرصه ،حول كيف يكتبه،
ويعبرّ عنه ،وهو يف داخله ،ويظن نفسه أنه يستطيع
أن يكون خارجه .الرواية عملية تالؤم بينهام،
يستخدم فيها الروائي ُع ّدة ما برحت تزداد مضاء،
ومن الغرور ازدراء بعض األساليب الروائية بدعوى
انتهاء صالحيتها ،أو تطويب شكل روائي عىل أنه
األفضل واألنجح .ال يستطيع أي شكل روائي،
حداثيا ،أن يستوعب اإلنسان وإشكاليات
مهام يكن
ً
احلياة املختلفة .الروائي جيرب ،وجتربته غري هنائية،
وربام يف قصور التجربة نفسها ،دعوة إىل التخبط،
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مصادفة أو عمدً ا؛ والرواية نفسها أفق مفتوح ،وال
مربر إلغالقه .وهي تكثيف ملركزية اإلنسان يف
الكون؛ اإلنسان صانع املعجزات العظيمة ومرتكب
احلقارات املروعة ،وإذ تضعه يف صلب التاريخ ،تعي
مأزقه اخلالد ،املستحيل دائماً  :مأساة التاليش يف عامل
يميض نحو املجهول.
الرواية يشء ما أقرب إىل احلياة ،نحاول أن نتمثّلها.
ويرتاءى لنا -عىل الورق ،ومن خالل زمان يتدفق
ٍ
وشبكة
ومكان يتغري ،وحبكات فالتة ومشدودة،
ٍ
تضل فيها اللغة مهام تبلغ من الدقة ،ورسد طويل
يقرتب نحو النهاية وبال هناية ،ومعام ٍر نجهد للحؤول
دون اهنياره فوق رؤوسنا -أننا نرمم احلياة فيام نحن
نرمم ذواتنا ،ونحاكي عبث احلياة بعبث الرواية.
يف روايتي الولد اجلاهل ،تسأل الكاتبة املعروفة ،عىل
حني غرة ،الكاتب الناشئ :ملاذا تكتب؟! بعد تفكري
خائبا :ال
طويل وتر ّدد أطول ،جييب الكاتب الناشئ ً
أدري!! ومثله أتنبأ بأن العمر سيميض يب من دون
أن أعرف بالضبط ملاذا أكتب!! إذ ختطر يل عرشات
الدوافع ،هلذا كانت الكتابة رضورية يل .عىل أن األمر
الذي أنا متأكد منه هو أنه ينبغي أن نكتب رواياتنا
بشجاعة وإخالص؛ ففي هذه املنطقة من العامل ،ال
حيق للروائي أن ييأس.
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وفيق سـليطين

فيصــل د ّراج
فـي نظرية الرواية والرواية العربية
الكتاب

الكاتب

مكان النرش

تاريخ النرش

النارش

 :نظرية الرواية والرواية العربية
دراج
 :فيصل ّ

 :بريوت  -الدار البيضاء
1999 :

 :املركز الثقايف العريب

الصفحات319 :
عدد ّ

تأمل موضوعها ،يف
تتجه هذه القراءة إىل ّ
نحو من املراجعة واملساءلة واالستخالص،
انطال ًقا من ثالثة أركان ،تتخذ منها مرتكزات أساسية
إلعادة بناء املقروء وتعليم املفاصل ذات األمهية
النوعية ،التي ترتشح من خالهلا طاقته اإلنتاجية يف
هذه املعاجلة التي تطاول األسس املركزية اخلاصة
باملوضوع ،وتعيد تأسيسها من جديد ،عرب عمليات
النقد والنقض والتعديل واإلضافة ،التي يضطلع
وتطبيقيا ،بقوة
دراج برتكيزها وتفعيلها ،نظر ًيا
فيصل ّ
ً
الفعل النقدي وطاقته السالبة.
وقد جتب اإلشارة إىل أنّ هذه األركان ،التي تنهض

عليها القراءة احلالية ،تأيت استجابة ملا يفصح عنه
الناقد يف مقدمة كتابه ،نظرية الرواية والرواية العربية،

من أفكار رئيسة ينطوي عليها عمله ،منها ما يتصل
باحلقل النظري الذي نشأت فيه نظرية الراوية ،ومنها

ما يتصل باحلقل التطبيعي وأشكال التعامل معه،
ييل ذلك االلتفات إىل تدقيق واقع الرواية العربية،

ً
وحتوال واختال ًفا ،مما حيمل عىل القول بتعيينها
نشأ ًة
يف مسار خاص ،أو يف إطار نظري حمدد تش ّتق منه

أسئلتها وتطورها الالحق.
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نظرية الرواية:
الصيغة والمرجع
دراج مراجعة اجلهود
يف هذا املنحى ،يتولىّ فيصل ّ
النظرية ونقد أسسها الفلسفية ،كاش ًفا عن ُثغَ ر
تشد نظرية الرواية ،بالتعدد ،إىل األنساق
املطابقة التي ّ
الفلسفية التي تقف وراءها وتتحكم فيها ،عىل النحو
الذي جيعل من احلقل الروائي مكانًا ختترب فيه النظرية
ذاهتا ،وترى فيه حتققًا إلمكاناهتا ،بحيث يطمئن
جيرب
النسق إىل قوة انتظامه ومتاسكه الذايت ،وهو ّ
نفسه يف حقل نوعي خمتلف ،تكفل له املامرسة أن ير ّد
عليه صورته ،وأن يكون ً
حمال آخر لتكشّ فه ،وحتقق
حضوره ،عرب هذا الوسيط الذي يتيح له أن ينظر إىل
نفسه من خالله ،وأن يتطابق معها فيه.

دراج بجهود لوكاتش يف كتابه نظرية الرواية،
يبدأ ّ
ً
متخذا من إنشاء الفرق لديه بني امللحمة والرواية
ً
مدخال للفهم والنقد والتفسري ،عرب تقابل املقوالت،
احلدي ألزواجها،
وتناظر الثنائيات يف التقابل
ّ
تصورات لوكاتش عن االنفصال
عىل أساس من
ّ
املطلق بني ماهية الروح وماهية البنى االجتامعية
يف النظام الرأساميل .وعىل آلية التقابل القائمة عىل
واقع االنفصال املذكور ،يتواىل حضور الثنائيات يف
ترابطها واشتقاق بعضها من بعض .وخلف ذلك ك ّله
دراج – «حترض طبيعة إنسانية أوىل،
– كام يالحظ ّ
قوامها العفوية والرباءة ،تغاير ،وبشكل جوهري،
طبيعة إنسانية ثانية والحقة ،قوامها الغربة واالنحطاط»
(نظرية الرواية والرواية العربية ،ص.)1()12
يف هذا املسعى اخلاص هبجاء النظام الرأساميل ،يلتفت
الضدي ،للحارض
لوكاتش إىل زمن سابق ،هو املقابل
ّ
املنفصم ،وعليه ينشئ تصوراته عن امللحمة انطال ًقا
من واقع الرواية ،معتمدً ا آلية اإلرجاع يف تعريف
ما كان بسلب ما هو اآلن .وعىل هذا الغرار يبني
معو ًال
جراء تعارضها مع الروايةِّ ،
خصائص امللحمة ّ
عىل إحكام الربط بني األجناس األدبية واألزمنة
التارخيية .ومن هذا املنظور يرى «امللحمة كلية عضوية
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منسجمة تتعامل مع فرد ال فردي َة له ،يف مقابل رواية
تعبرّ عن فرد إشكايل هجره اهلل ،بعد أن هجر القيم
األصلية» (ص .)13

هكذا تتواجه ،عىل حمور التقابل ،خصائص الرواية مع
خصائص امللحمة ،وجيري التنضيد القيمي لألصيل
مقابل احلادث ،وللجوهري مقابل العارض ،مع ما
ينبني عليه من الرؤى الكلية عند لوكاتش الشاب ،مما
يعني أنّ إنتاج الصيغة الذاتية لكل من امللحمة والرواية
يتم استنا ًدا إىل فلسفة التاريخ ،التي تبقى حاكماً للنظرية،
ّ
وقيدً ا عىل املامرسة .وبمقتىض ذلك تتعني نظرية الرواية
عىل هدي مقوالت الفلسفة التي تروم قراءة نفسها
يف مرآة غريها ،جر ًيا عىل خطاطتها التصورية يف
مترحل التاريخ ،ويلزم عن ذلك أن تأيت الصيغة عىل
وفاق املحددات اخلاصة باملرجع الفكري والفلسفي
الذي ينزع إىل تأكيد ذاته بمطاولته خمتلف الظواهر
االجتامعية ،وإثبات نجاعته يف تفسريها وتأويلها.

هذا ِ
القران الذي ُيعيل األصل املرجعي ،يف تعدد
أشكاله الفكرية والفلسفية واألدبية والتارخيية ،هو
دراج يف ذهابه إىل متييز املختلف،
ما ينقضه فيصل ّ
وإىل إضفاء قيمة عىل هذا التمييز ،بحيث ال يكون
ً
مغلوال بأصل أول ،أو امتدا ًدا له يف زمن
اجلديد
ّ
ولعل هذا
خمتلف ،جيعل منه صورة شائهة عنه.
النقد القائم عىل نقض مفهوم املطابقة –أو ّ
فك
االرتباط القرسي بني النص واألصل يف نحو القياس
واإلرجاع– هو ما ينشئ معنى االحتفاء باجلديد
واجرتاحا– وهو ما يقيم مرشوعية
–بنية وقيمة
ً
التحول عىل نقد فلسفة األصل .وذلك ما ينهض
ّ
دراج يف حماورته لعمل لوكاتش وإعادة النظر يف
به ّ
أطروحته وطريقته يف تعيني كل من الرواية وامللحمة،
عىل أساس من فلسفته التارخيية ،التي تتكشف عن
مفارقة االنتصار لألصل ،ومتجيد أزمنة املايض
السعيدة مقابل حارض م ّلوث وسمته الرأساملية
التصدع واالنكسار .وهنا –كام
بصيغتها ،ومحلته عىل
َّ
دراج– تظهر النزعة التقليدية املحافظة لدى
يالحظ ّ
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التصور أداة
لوكاتش« ،وتصبح امللحمة ،يف هذا
ّ
تنقض معنى التقدم ،وتغدو اجلامعة العضوية أداة
لنقض املجتمع احلديث» (ص )23

تفوق امللحمي
هكذا يتجاوب ،يف منظور لوكاتشّ ،
تفوق العامل اإلغريقي عىل العامل
عىل الروائي مع ّ
تفوق األصل عىل النص مع
احلديث ،كام يتجاوب ّ
تفوق املرجع عىل صيغ اإلنجاز ،التي يتعينّ عليها أن
ّ
تر ّد عليه يف صدورها عنه ،وأن تستجيب له ،بتأكيد
مقوالته ،يف غمرة انشغاهلا ببناء جتارهبا ،ومبارحة
ثوابتها ،وجتاوز حمددات انبثاقها ،بحيث يبقى املرجع
معيارا تقاس عليه توليداته ،وختتزل يف مطابقة حلظته
ً
الذاتية إمكاناته ،وترهتن بقيمة اجلريان عىل مثاله
إدراج السياق التارخيي
اشتقاقاته .وعىل الرغم من ّ
ً
دراج ،إ ْذ
مبدأ تفسري ًيا ،يف اجلهد النقدي لألستاذ ّ
يقرن نربة لوكاتش املتشائمة يف كتابه بزمن احلرب
العاملية األوىل التي نرشت املوت بأدوات حديثة
كام يقول -فإنه يضطلع بنقد أطروحة لوكاتش منداخلها ،ويقوم بتفكيك أسسها وتقويض دعائمها
الفكرية والبنيوية ببصرية نقدية ال تنقصها األملعية.
وعىل هذا املستوى نالحظ أنه يذهب إىل إعادة توجيه
القران اللوكاتيش بني امللحمة والرواية يف منحى
ضدي ،يقلب فيه أشكال التنضيد
عكيس ،وبمنظور ّ
والتوظيف والبناء ،لريشح القيمة باملخالفة ،وليسبغ
ونوعيا عىل خاصيات االنزياح البنيوي،
إضافيا
معنى
ً
ً
والتحول يف متفصل التاريخ.
وعىل حركة القطع
ّ
ً
معا،
دراج هنا
مطاوال البنية واألجزاء ً
يأيت عمل ّ
وم ْد َر ًجا لذلك كله يف سياق أعىل ،عىل خلفية نظرية
ُ
تستهدي بفلسفة التاريخ نفسها ،من دون االستنامة إىل
طوابع اجلمود التي جتعل منها مصادرة عامة ،تفيض
سكونية يف النظر ،وإىل ميكانيكية يف التطبيق .وعىل
إىل
ّ
هذا األساس يعيد إنتاج الفروق بني امللحمة والرواية،
لرتجيح الثانية منهام بدالالهتا االجتامعية ،وإمكاناهتا
التعبريية ،وخالصاهتا الفكرية .ومن خالل ذلك
ييضء ما تنطوي عليه الرواية بوصفها ممارسة نقدية،
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جرسا إىل عامل
أدبيا حترر ًيا .فإذا كانت امللحمة ً
ً
وجنسا ً
اآلهلة ،فإن الرواية مرآة مكسورة لعوامل البرش .ويف
هذا املسعى الرامي إىل تتبع سبل االختالف وحتديد
معا ،وظيف ًة وقيم ًة،
العنارص التكوينية وخمضها ً
يقرر أن لوكاتش مل يكن عىل حق «حني رأى يف
الرواية حماكاة يائسة لعامل ملحمي ال يمكن الوصول
إليه» (ص .)26
يبدو يل أنّ هناك ً
ً
متصال جيمع بني نقد فيصل
خطا
دراج لوجوه نظرية الرواية ،وهو ما يتمثل يف نقد
ّ
فلسفة األصل ،عىل غرار ما كشف عنه يف كالمه عىل
كتاب لوكاتش نظرية الرواية يف غري موضع من سياق
ينص عليه رصاحة بقوله« :ومما
التناول .ومن ذلك ما ّ
يثري الفضول ،أو ال يثريه متا ًما ،أن لوكاتش ،الداعي
إىل التجاوز والثورة ،كان يأخذ بفلسفة األصل ،إ ْذ
امللحمة تبدأ بإنساهنا السعيد ،وتغيب مع إنساهنا يف
زمن الحق قوامه االنحطاط ،إىل أن تعود ملحمة
حتدث عن إنسان سعيد جديد» (ص .)27
جديدة ّ
وهذا املوقف النقدي من رؤية األصل والتشبث
به يمكن أن نسحبه عىل وجوه القول األخرى يف
نظرية الرواية عند لوسيان غولدمان وسواه .وهنا
دراج ،التي يستوي
متيز رؤية فيصل ّ
نتبني بوضوح ّ
ً
مناهضا فكر ًيا لفلسفة األصل وللمقوالت
هبا
املنبثقة منها.

يف مناقشته جلهود غولدمان يف نظرية الرواية ،يرى
دراج أنه أخذ بمقوالت لوكاتش وبنى عليها.
ّ
فانطال ًقا من فكرة «البطل اإلشكايل» الذي يتوق إىل
القيم األصلية من دون أن يلتقي هبا ،رأى غولدمان
أن العمل الروائي يعكس ماهية املجتمع الربجوازي،
بقدر ما ترتك حتوالت هذا املجتمع آثارها عىل
حتوالت الشكل الروائي (ص  .)42واعتام ًدا عىل
مقوالت «الفردانية» و«التشيؤ» و«صنمية السلعة»..
إلخ ،انتهى إىل الربط بني «األديب» و«االقتصادي»،
جتانسا بني البنية الروائية والبنية االقتصادية
فأقام
ً
إىل درجة يمكن معها احلديث عن بنية واحدة
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تتجلىّ يف مستويني خمتلفني (ص  .)34ومن خالل
إقامة التناظر بني البنية االقتصادية والبنية الروائية،
يذهب غولدمان إىل اشتقاق التناظر بني تطور
احلياة االقتصادية يف املجتمع الرأساميل وتطور
دراج ً
حملال،
الشكل الروائي (ص  .)46وهنا يقف ّ
ً
ومتسائال عن «التناظر املوضوعي» ،أهو قائم بني

بنيتني مستقلتني أم صادر عن بنية واحدة –»الوعي
االجتامعي»– تنقل من مستوى إىل آخر؟ ويرتّب
عىل ذلك أن العمل األديب –بمقتىض ما يبسطه من
أطروحات غولدمان– ما هو إال إعادة توليد نوعي
لنية جاهزة وسابقة عىل العملية األدبية (ص .)49

دراج ،يف هذه املواضع ،ويف
َ
واملالحظ أن فيصل ّ
غريها ً
أيضا ،يتوفّر عىل متابعة خطه النقدي املجايف
ملقوالت اإلرجاع إىل األصل واملصدر التي تستكني
إىل مفهوم «املطابقة» ،وتتغاىض عن التفكري يف الطبيعة
الذاتية للعمل األديب ،فتنأى بنفسها عن استكشاف
اخلصائص النوعية ومساءلتها ،كام تتجاوز حلظات
التوسط ،أو طبيعة الوسائط والفروق املرتتبة عليها،
ً
فضال عن آثارها العاملة يف إنشاء البنيان النظري.
دراج إىل مساءلة
عىل أساس هذا
ّ
التوجه ،خيلص ّ
فيسجل عليه تعامله مع
جهود غولدمان النظرية،
ّ
الظاهرة الروائية باختزال ،كام لو كانت العملية
أثرا لظواهر خارجها وال وجود هلا يف ذاهتا،
األدبية ً
ً
فضال عن كون إنشاء الربط بني اجلنس الروائي
واملجتمع الربجوازي ال يتأيت من القول بالفردية
املستقلة واإلنتاج من أجل السوق فقط ،وإنام يتعينّ
ً
أوال بالتحوالت األدبية التي أنجزهتا الربجوازية
بتحريرها األدب احلكائي من دونيته .وفوق هذا
مجيعا ،يالحظ أن يف منهجه ما يوحي بإغفال
وذاك ً
تارخيية العملية األدبية عن طريق إرجاعها إىل تارخيية
أخرى ،وهو ما يفيض ،من جديد ،إىل قرس النظرية
عىل مطابقة املرجع ،أو إىل تثبيت الرؤية املأخوذة
بتأصيل األصل وترسيخ املرجع.

ّ
لعل شي ًئا من ذلك يتجلىّ ً ،
أيضا ،يف ما يأخذه عىل
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باختني ،الذي أنشأ نظرية الرواية عىل نظرية اللغة
احلوارية .يقرر باختني ،يف قراءته للروايات األوروبية
أهنا أثر لنقد لغات القومية احلديثة للغة الالتينية
املسيطرة ،بقدر ما هي مرآة لتفاعل هذه اللغات
احلديثة وتفاعل الثقافات املالزمة هلا ،ويبحث عن
األدب يف مرونة احلركات الشعبية (الفولكلور والعيد
الشعبي والضحك)( .)2ومن هنا يعارض ّ
كل قطع مع
اجلسور املادية واجلسدية للعامل (ص.)71-70

دراج صفة التعميم
يف تدقيق ما سبق ،ينتقد فيصل ّ
إدراجه املبدأ احلواري يف
عند باختني ،من خالل ّ
إيديولوجيا،
الرواية ك ّلها؛ فهو ،إذ يؤكد الكلمة موق ًفا
ً
ينسى أنّ احلوار ،باملعنى العميق ،ال يرتبط بالكلامت،
بل باخلطاب الذي تقوم فيه .ويرجع ذلك –كام يشري
تنبه باختني عىل رضورة الفصل
ّ
دراج– إىل عدم ّ
بني التشكيلة اللغوية والتشكيلة اخلطابية؛ فاألوىل
تر ّد إىل نسق إشاري حمايد ،بينام خترتق الثانية مواقع
إيديولوجية خمتلفة .وقد تسمح بخطاب حواري
قامعا
مفتوح ،وقد تعطي خطا ًبا مغلقًا،
مكتفيا بذاتهً ،
ً
دراج ،يف هذا السياق ،عىل
وينبه ّ
لكل خطاب آخرّ .
ما يوحي به كالم باختني ،يف تأكيده حوارية اللغة
ُم ْط َلقًا ،من إمكان القول بلغة مثالية خترتق البرش
وتقف فوقهم ،إذ ال مكان فيها لنص مغلق (ص
 .)86-85ومن هنا يرى أن مبدأ التعميم موصول
بتعامل باختني مع رواية أصل ،قوامها احلوار،
مجيعا كام لو كانت ً
كال
وحوراها ينفذ يف عالقاهتا ً
متجانسا (ص .)87
ً
ونقد مبدأ التعميم ،تعميم أصل كائن أو مفرتض،
دراج،
عىل النحو املشار إليه هنا هو ما ينال به فيصل ّ
عىل قاعدة الرؤية نفسها ،نظرية فرويد يف «الرواية
األرسية» .يتوقف الباحث هنا عند كتاب ماري
روبري رواية األصول وأصول الرواية ،الذي تبني
فيه نظريتها يف الرواية عىل «الرواية األرسية» ،التي
موحدة بني عقدة
قال هبا مؤسس التحليل النفيسِّ ،
أوديب ووالدة الرواية.
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ً
أصال هو
ومن هذا املنظور يتأتّى القول بأن للرواية
طفولة اندثرت ،واحتفظ منها املرء برغباته املكبوتة،
التي تعود لتتجىل يف الكتابة الروائية .وهكذا ،فإن
الرواية األصل ،بحسب فرويد ،تتكون يف زمن
الطفولة املوزّ ع عل مرحلتني ،لكل منها روايتها.
الرواية األوىل هي رواية االبن اللقيط ،والرواية
الثانية هي رواية االبن غري الرشعي .وعىل تأسيس
االختالف الطفويل بني اللقيط وغري الرشعي يتأسس
الفارق بني املرحلتني من جهة ،وبني رضيب الرواية
هذين من جهة أخرى ،وإن كانا ينفرعان من جذر
مشرتك ينحرص معه النظر إىل الرواية من حيث هي
وصد لعنف الغرائز العدوانية.
تصعيد للرغبات،
ّ

دراج نقده –كام قلنا– عىل مبدأ التعميم
ّ
يصب فيصل ّ
عند فرويد ،فإذا كان التعميم يكسب اجتهاده قوةً،
فإن األمر نفسه يكشف ،من اجلهة األخرى ،عن
أسباب الضعف ،ذلك أن اجتهاد فرويد ير ّد الظواهر
مجيعا إىل عصاب جوهري أسايس ،يتكشف يف
ً
أشكال خمتلفة من التعبري .ويظهر ضعف نظرية
حمد ًدا بثالثة وجوه ،هي:
دراجَّ ،
فرويد ،يف نقد فيصل ّ
مبدأ التناظر ،واملبدأ األصل ،وهتميش التاريخ (ص
 .)107ومن أهم املالحظات ،التي يتوىل تثبيتها يف
هذا املجال ،مالحظة طابع االختزال الفرويدي،
الذي يق ّلص الكل اإلنساين إىل مجاعة ،ثم خيتزل
اجلامعة ،عىل مبدأ التناظر ،إىل فرد مريض ،ثم يعيد
الفرد إىل الطفل–اجلوهر الذي كان .وهبذا يصبح
التاريخ ،يف دائرة التناظر واالختزال ،مرآة لسرية
ذاتية أوىل ،ومرآة لزمن أسطوري ما قبل تارخيي
(ص .)107والشك أن هتميش التاريخ هنا ّيرد،
بالرضورة ،إىل تأكيد القول بثبات البنية ّ
واطرادها.
دراج أن اعتامد فرويد عىل مبدأ
إضافة إىل ذلك ،يرى ّ
التناظر ،يمنعه من التوقف عند داللة األشكال الفنية؛
ذلك أن األبنية كلها تتحقق داخل اآلليات النفسية،
ومتتثل إىل أصل جوهري ،يتقدم التاريخ اإلنساين.
ولذلك ،فإن اعتصام فرويد بمبدأ التناظر املشدود
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إىل أصل جوهراين يدفعه إىل احلديث املتواتر عن
«اهلوية اجلوهرية» و «طفولة اإلنسانية» ،ويعني ذلك
أنه يرشح السريورة التارخيية يف تعدديتها – كام يقول
دراج – بمبدأ ثابت وحيد ،هو «الوضع الطفويل» يف
ّ
إعادة إنتاجه املستمر (ص .)108

التثبت عىل القول بإرجاع الصيغ املختلفة إىل
هذا ّ
أصل أول هو ما يبني عليهً ،
أيضا ،رينيه جريار نظريته
يف قراءة النص الروائي عىل مبدأ الرغبة املحاكية،
فاإلنسان –كام يذهب جريار يف كالمه عىل رواية
الرغبات املتنافسة– حياكي دائماً آخر ،يوقظ فيه رغبة
مل يكن يعرفها ،ومل يكن بمقدوره وحده أن يكتشفها.
ويعطي هذا الوضع لآلخر صفة الوسيط الذي
يتوسط بني اإلنسان ورغبته اخلبيئة (ص .)119

دراج ما ينطوي عليه من
يف ّ
تفحص هذا النسقّ ،يبني ّ
افرتاض قدرية الرغبة وحماكاهتا ،اللتني تفضيان إىل
العنف واالستبداد .وهنا يغدو مفهوم الوساطة ً
سبيال
لقراءة احلياة اإلنسانية بمختلف ظواهرها ،يستوي يف
ً
وصوال
ذلك االقتصادي واالجتامعي واإلعالمي ...
إىل النقد األديب والنص الروائي (ص .)123
ينصب عىل نقد عقالنية
إذا كان ما يصدر عنه جريار
ّ
القرن الثامن عرش ،مستهد ًفا مقولة «الفردية»
الصادرة عن املجتمع الربجوازي احلديث ،ومقولة
«جوهر اإلنسان» املحمولة عىل ما يدعوه بـ «الكذب
الرومانتيكي» ،فإن يف بنائه النظري ما يوجب اإلحالة
والتملك– عىل مقولة
–بنا ًء عىل مبدأ الرغبة واملنافسة ّ
«جوهر اإلنسان» التي ينتقدها .ومن هذه الزاوية
دراج نقده ملنظور جريار ،فيقول« :إن إعطاء
ّ
يفعل ّ
الرغبة املحاكية شكل قانون ال يمكن اهلروب منه
ويثبت
يلغّ ز تعددية النزوعات واحلاجات البرشيةّ ،
معا يف قفص نفيس أخالقي،
النزوعات واحلاجات ً
حدوده الكره واملحبة والتنافس واملنازعة .ويف هذا
التصور يصبح العلم واملعرفة واالكتشاف العلمي
ّ
ورضورة احلرب ،كام رضورة السالم ،ألوانًا خمتلفة
من الرغبات التي حتاكي رغبات حارضة سبقتها»
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دراج
(ص  .)135ويف معرض هذا النقدّ ،
يوجه ّ
إىل دراسات مدرسة فرانكفورت التي تبدو –كام
خصبا و«مالءمة» من مفاهيم جريار،
يقول– أكثر
ً
«ذلك أهنا ال تشتق الثقافة من «عامل األرواح» ،بل
من تقنية إنتاج الثقافة ،وتقنية توزيعها واستهالكها
(ص  .)136ويرى من جهة أخرى أن ما ينطبق عىل
نظرية فرويد ( )...ينطبق بدوره عىل نظرية جريار،
ذلك أن مفاهيم هذا األخري تظل مقيدة بالطبيعة
اإلنسانية ،عىل النحو الذي جيعلها تُع ِرض عن بحث
تقنيات الرواية ،اكتفاء بالتوجه إىل الشخصيات التي
ترى فيها أداة أوىل الستخالص القول الروائي (ص
.)139-138

وما سبقت اإلشارة إليه هنا ،حيتمل اإلحالة،
ضم ًنا ،عىل قول هوركهايمر« :ومن اخلطأ أن نعتقد
أن األفكار واملضامني الروحية تقتحم التاريخ،
وحتدد فعل الكائنات البرشية»( .)3ومثل هذا النقد
ّ
من شأنه أن يرسي ،يف مستوى آخر ،عىل بعض
أطروحات لوكاتش وغولدمان .يتابع هوركهايمر
كالمه السابق ،فيقول« :كام أن من اخلطأ أن نعتقد
أن االقتصاد هو الواقع احلقيقي الوحيد .فأن نرى
ً
فضال عن
أن نفس الكائنات البرشية وشخصيتها،
القانون ،والفن ،والفلسفة ،مشتقة متا ًما من االقتصاد
جمر ًدا وردي ًئا»( .)4ويف
 ...يعني أن نفهم ماركس فهماً ّ
كالم ّ
املنظرين النقديني ،املحال عليه ضم ًنا ،ما يعضد
دراج يف
وجوه النقد واالعرتاض التي ينشئها فيصل ّ
هذا املكان.

النسق النظري
والخصوصية الروائية
دراج اجلذري
نشري ،حتت هذا العنوان ،إىل نقد فيصل ّ
ملا يتصل باحلقل التطبيقي لنظرية الرواية .ويبدأ ذلك
يصدرها يف تقديم الكتاب ،ومفادها
من املالحظة التي ّ
أن «نظريات الرواية ،وباستثناء أعامل باختني ،ال تبني
بالنص الروائي وتنتهي به ،بل
قوهلا عىل قراءة تبدأ
ّ
تطبق عليه ً
النص
قوال نظر ًيا سابقًا عليه ،كام لو كان ّ
ّ
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متميزا تقرأ
موقعا
الروائي ال ُيقصد لذاته ،بل ليكون
ً
ً
فيه النظرية إمكانياهتا الذاتية» (ص  .)5ويعني ذلك
االنطالق من فكرة النسق ال من خصوصية اجلنس
الروائي ،عىل النحو الذي يدفع املامرسة إىل الكشف
عن احلضور النسقي يف النصوص ،أو إىل اختزال
بمجرد ترمجتها إىل
عاملها الذايت وعالقاهتا الداخلية
ّ
املعادل الفكري املفهومي ،الذي يؤكّ د مقوالت
ويعزز مركزيته.
النسق الفلسفي ّ

يشد القران بني اجلنس األديب
فإذا كان لوكاتش ّ
والزمن التارخيي ،وبني الرواية واملجتمع الرأساميل،
فإن يف منظوره ما يؤكد اقرتان الفلسفي باألديب ،عىل
قاعدة جالء سديمية العامل بتوحيد أجزائه املتناثرة،
وهو ما ينهض به األدب والفلسفة دون غريمها .ويف
دراج–
هذا املنحى يكون املفهوم الفلسفي –كام يبينّ ّ
حي ًزا
ً
وجها آخر للشكل الفني« ،كام لو كانت الرواية ّ
نوعيا يطرح ،عىل طريقته ،األسئلة الفلسفية ،أو كام
ً
عنرصا جوهر ًيا ال يستقيم الشكل
لو كانت الفلسفة
ً
الروائي من دوهنا» (ص .)22

عىل هدي ما سبق ،يالحظ أن لوكاتش ّ
خملصا
يظل
ً
لفلسفة املفهوم ،إذ إن الظواهر املتناثرة ال معنى هلا
كام يرى– إ ّال يف تركيبها املفهومي ،الذي يربط
بينها من ناحية ،وبينها وبني الرشوط االجتامعية التي
أنتجتها من ناحية أخرى .ومن هنا يذهب إىل تطبيق
ً
متوسال
املقوالت الفلسفية عىل احلقل الروائي،
واملشخص،
بمفهومات :الكلية ،والواقعية ،والتقدم،
ّ
ً
ومسرتسال يف الكالم عىل الطبقات
والنموذجي،...
االجتامعية ،والرصاع الطبقي ،والثورة االشرتاكية.
ولعل صدوره عن مقوالت الفلسفة الكالسيكية
األملانية هو ما جعله يقرأ النظرية يف النصوص ،أو
يعمل عىل ر ّد الثانية إىل األوىل يف نحو تأكيد املطابقة
واإلخالص للنسق ،أو لفلسفة املفهوم ،وهو ً
أيضا
ما انتهى به إىل جتاوز كثري من التفصيالت الداخلية
املهمة يف رؤية العامل الروائي ،أو يف طريقة التعامل
معه ،والبناء عليه ،وتأكيد خصوصيته الذاتية .هذه
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مهددة بالضياع والتاليش،
اخلصوصية التي تبدو ّ
ً
أيضا ،عند غولدمان ،الذي يرى احلقل األديب
حمصلة حلقول أخرى .فهو ،واحلالة هذه،
اإلبداعي ّ
يتامسك بغريه الذي ُيصديه ،ويتعينّ عىل صورته بنح ٍو
من احلتمية امليكانيكية ،يكشف عنه إنشاء املطابقة بني
االقتصادي واألديب ،وبني تطور احلياة االقتصادية يف
املجتمع الرأساميل وتطور الشكل الروائي .وعىل هذا
األساس كان قد جعل من الرواية ذات البنية السريية
تعبريا عن طور الرأساملية الصاعد ،كام جعل من
ً
مرحلة الرواية الطليعية واجلديدة صورة للرأساملية
االحتكارية ،وهو ما اقتىض منه ،أو فرض عليه ،دراسة
العنارص الداخلية للعمل األديب ،من حيث صلتها
وحمددة لطبيعتها وداللتها يف
بحقول متجاوزة هلا،
ّ
التام ملفهومي «الكلية» و«التاريخ»،
منحى إخالصه ّ
مرورا
اللذين ورثهام عن السياق اهليغيل–املاركيس،
ً
بتأثريات لوكاتش وصياغاته النظرية.
ومن الواضح أن هذا الربط اآليل يتجاوز الوسيط
الثقايف ،ويقفز عىل فاعليته .فعىل الرغم من ارتباط
ً
جدليا،
ارتباطا
املجال الثقايف بالتغري االقتصادي
ً
بحد ذاته؛ ملا له من
يبقى جمال الثقافة
جديرا بالتحليل ّ
ً
()5
يتميز به من قوة النفاذ والتأثري .
أمهية تفسريية ،وملا ّ

دراج نقده عىل تبديد
عىل هذا النحو يركز فيصل ّ
التوسط ،والتضحية بالغنى الداخيل لألعامل
حلظات
ّ
األدبية ،حتت ضغط االنشغال بفلسفة املفهوم،
وضامن عودته إىل ذاته ،فيتخ ّفف من ذلك يف ذهابه
إىل الضفة األخرى ،كاش ًفا عن الفرادة اإلبداعية التي
أدى إحلاقها بغريها إىل تقليص فاعلية اخليال ،والقفز
ً
فضال عن
عىل اللغة األدبية ،وطرائق تشكيلها،
املكونات واألساليب األدبية ،حتقيقًا ملفهومي
اختزال ّ
تتبدى أمهية العمل عىل
«الوحدة» و «االتساق» ،وقت ّ
إفساح املجال أمام النصوص «لكي تغتني النظرية،
وتصبح أداة حتليل وإضاءةً ،
بدال من أن تتحول إىل
التجدد واالتساع»(.)6
معايري ثابتة ،عاجزة عن
ّ
دراج لكل من فرويد وجريار،
من هذا اجلانب يأيت نقد ّ
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عىل اختالف املوقع النظري الذي يدفع ّ
بكل منهام إىل
ر ّد الظواهر املختلفة إىل أصل ثابت ،ينعكس يف مرايا
والتعدد ،عىل النحو الذي حيمل عىل القول
الكثرة
ّ
بثبات البنية وأولويتها عىل التاريخ .ويرتتب عىل
ذلك ترسيخ االعتقاد بمبدأ جوهراين ،يفسرّ الواقع،
ومقو ًما لتجلياهتاً ،
بدال من أن
ويتعينّ ع ّلة حلركته،
ّ
أثرا هلا .وبقدر ما يصدق ذلك عىل العصاب
يكون هو ً
الفرويدي ،أو عىل املاهية اجلوهرية ،يصدق عىل مفهوم
غدت قانونًا ّ
يتعذر اإلفالت منه.
الرغبة املحاكية ،وقد ْ
أمل َير جريار أن طقوس الرغبة ،أو الرغبات املتنافسة،
هي األساس الذي قامت عليه الثقافات واحلضارات
املقدس واألسطوري،
القديمة ،وأهنا وراء ظهور فكرة ّ
طقسا
ومن ثم ظهور الدِّ ين؟! أمل َير يف «كبش الفداء» ً
هيدد املجتمعات البرشية،
يضع ًّ
حدا للعنف الذي ّ
ويوجه الطاقات العدوانية نحو غرض رمزي يف صيغة
ّ
()7
طقسية متارس بانتظام؟!
دراج،
إن التشبث باألصول الثابتة ،عط ًفا عىل نقد فيصل ّ
يعني –يف ما يعنيه– أن هذه األصول ،أو املبادئ الثابتة،
هي فوق تارخيية؛ أي نابعة من طبيعة العقل –وهنا
«النفس» -األبدية( .)8ومن هنا تتأتىً ،
أيضا ،أمهية نقد
دراج لالستنامة إىل فكرة األصل ،ومعه يمكن
فيصل ّ
أن نتبينّ أن الصيغ احلادثة تؤصل نفسها بامتناعها عن
االستكانة إىل األصل ،أو االرتداد إليه.

دراج الذي ينطلق من الفكر الفلسفي،
ّ
واحلق أن ّ
ويعيد تدقيق عالقته باإلبداع الروائي – كام هو الشأن
انفتاحا بعد ًيا يف تناوله للنصوص
يف عمله هذا – يمثّل
ً
من جهة ،ويف إعادة إنتاج الربط ،من خالل نقض
االنتظام النسقي الشائع ،أو تعديل بعض مقوالته
السارية ،ومواجهتها بالتوسعة ،والتعديل ،وإعادة
التأسيس التي تزيدها إحكا ًما .وجر ًيا عىل ذلك،
كان يتأمل ،من جديد ،فاعلية النظرية يف إجرائها عىل
النصوص ،كام يتأمل طرائق ربط النتاج باألصول
ينبه عىل غياب
النظرية ،وكأنه ،يف هذه املسافةّ ،
تأمل وجوه
الفعل اجلديل ،الذي يقيض برضورة ّ
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ّ
ولعل
اإلنجاز الروائي التي تر ّد األداء عىل النظرية.
يف ذلك ما يفسرّ عمله الذي يأيت ،من هذا اجلانب،
مللء الفراغ السابق ،بنقد التس ّلط النسقي ،وبتوجيه
حركة النصوص التي تر ّد عىل القول النظري من
داخل حدودها الذاتية ،فتدفع النظرية لشحذ أدواهتا،
وتعديل مقوالهتا ،بحكم العالقة التي ُيبدي عنها
النشاط النقدي يف وجوب انعكاسها عىل ذاهتا.
لقد سبق أن الحظ أدورنو أن العمل األصيل يبدي
سامت االستقالل ،من حيث قدرته عىل ختطي
الرشوط التي أنتجته ،ومن حيث طريقته الفريدة يف
كشف تلك الرشوط .وعىل الرغم من كون هذا الفن
معني ،فإن مقدرته عىل كشف
األصيل ً
نتاجا ملجتمع ّ
رشوط إنتاجه ،ولو بصورة سلبية ،ينطوي عىل إمكان
تصور واقع بديل(.)9
ّ

الرواية العربية
التميز والكونية
بين
ّ
دراج ،عىل اختالف
حتيل فكرة هذا املحور ،يف عمل ّ
الرواية العربية عن الرواية األوروبية يف الرشوط
لتكوهنا ،ويف املعايري النظرية التي توافقها.
التارخيية ّ
ينبه الناقد عىل رضورة االحرتاس من إحداث
وهنا ّ
مشد ًدا عىل النظر إىل
قطيعة كاملة بني اجلانبني،
ّ
متيز الرواية العربية من داخل القول بكونية اجلنس
ّ
التميز ،املشار إليه يف
أو
االختالف،
ى
ويتبد
الروائي.
ّ
ّ
حكمت نشأة الرواية العربية.
التي
التارخيية
الرشوط
ْ
دراج عن وضع الرواية العربية يف حقل ثقايف
يتحدث ّ
وينص عىل حمددات زمن الرواية ،ومن
غري روائي،
ّ
ذلك تأكيد الفردية اإلنسانية مبتدأ هلا ،ومبدأ احلرية
املقرتن هبا ،والربط بني الديمقراطية والرواية ،وغري
ذلك مما يتجلىّ يف أساليب الكتابة الروائية التي تنزاح
عن األساليب املسيطرة ،بام يؤكد اخلروج من ضيق
ويكرر
املتعدد الطليق،
الواحد املسيطر إىل فضاء
ّ
ّ
اإلحالة ،يف هذا املجال ،عىل أعامل باختني.
بعد هذا البسط الذي حيتفل بمحددات الزمن التارخيي
لنشوء الرواية ،من عرص الكشوف العلمية ،واحلوار
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بني أجناس املعرفة ،وحتطيم حمدودية العامل القديم،
وتقويض املراجع املغلقة ،وهتديم احلدود والفروق
املرتبية بني املعارف ،بعد ذلك ك ّله يلتفت فيصل
دراج إىل الكالم عىل الرواية العربية ،فيقول« :مل ِ
تلتق
ّ
الرواية العربية يف أزمنة والدهتا ( )...بزمن اجتامعي
حيتفل بحوارية املعارف ،فولدت كجنس أديب مرذول،
وتطورت من دون أن تغادر هامشيتها ،ما عدا حاالت
ّ
حيدد ميالد
أنه
هنا
الواضح
ومن
.)148
(ص
قليلة»
ّ
هيأت املناخ
الرواية العربية بسلب الرشوط التي ّ
الالزم لنشوء الرواية األوروبية وازدهارها .وعىل هذا
املحددات يف نحو
األساس جيري احلديث عن هذه
ّ
ينضد عنارص اإلجياب يف مقابل عنارص
التقابل ،الذي ّ
السلب ،يف استحضار النشأة اخلاصة ّ
بكل من الرواية
األوروبية والرواية العربية .وهنا يأيت تفصيل الكالم
عىل نشأة الرواية العربية يف حقل ثقايف تلقيني مسيطر.
وهذا احلقل املسيطر يقول بالكيل ،واليقيني ،والرتاتبي،
ويعتصم بسطوة األصل.

النص العريب والدة
هذه الرشوط ،التي جعلت والدة ّ
املقدس
تتبدى يف بنية ثقافية مكبوحة بقوة ّ
معوقةّ ،
ّ
وسلطة االستبداد .وهنا يكمن معنى اإلعاقة؛ أي يف
للنص الروائي الوليد املواد
كون هذه البنية ال تؤمن
ّ
والوسائل الالزمة ،أو لنقل إهنا ،يف معنى آخر ،ك َّف ْت
النص الوليد عن استقالله بذاته ،فجاء حمكو ًما بعالقة
النص التنويري يف عرص التنوير
ّ
تشده إىل عموميات ّ
نصا معاد ًيا لالستبداد ،سلكت
العريب ،الذي بنى ً
نت يف ضوئه .وجتري اإلحالة
الرواية سبيله،
وتعي ْ
ّ
هنا عىل روايات ّ
كل من فرح أنطوان املدن الثالث
وفرنسيس املراش غابة احلق ،وأمحد فارس الشدياق
الساق عىل الساق.
دراج مما سبق إىل إقرار نتيجتني:
خيلص الناقد فيصل ّ
تفيد األوىل منهام أن الرواية العربية ولدت داخل
عمومية تنويرية ،وهو ما جعل هذه الرواية تنطق بقول
غريها ،أو تعيد إنتاجه ،وتذهب الثانية إىل أن الرواية
حمدد برصاع
العربية ولدت داخل مستوى سيايس ّ
نظرا إىل غياب املستوى الثقايف
احلرية واالستبدادً ،
ونظرا إىل غياب األسباب التي
األديب املوافق هلا،
ً
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تسمح بوجوده ،ولذلك جاءت رواية التنوير رواية
النص
قيمية ،وأخالقية ،وفكرانية ،عىل قاعدة مالزمة ّ
انبثقت منه ،وإن استطاعت ،الحقًا،
التنويري الذي
ْ
ّ
وتستقل بذاهتا ،متمرد ًة عىل
أن تتحول عن هذا املهاد،
األصل (ص .)153

دراج عند البحث يف األسباب التي أتاحت
يتوقف ّ
تطور الرواية العربية ،يف مقابل جالء األسباب التي
تطور العلوم االجتامعية التي حيتاجها بناء
َّ
عوقت ّ
نظرية يف الرواية العربية .وهنا يلفت إىل إشكالية
الدولة ،وأجهزهتا ،وموقفها ،من مجلة العنارص التي
جتعل احلقل الروائي ممك ًنا ،من مثل «تعددية املعارف»
و«حوار املعارف املختلفة» و«تراجع املرتبية» ...إلخ.
وبنا ًء عىل ذلك جيري التفريق بني الدولة الديمقراطية،
التعدد واالختالف،
التي هي أثر حلوار جمتمعي سمته ّ
جتسد األحادية ،وتفرض
والسلطة
ّ
املستبدة التي ّ
فتدمر األسس املوضوعية
التلقني واالستظهار،
ّ
للحقل الروائي (ص .)154
يعوق إمكانية وجود
إذا كان غياب هذه األسس ّ
الرواية العربية ،فإن وجود هذه األخرية ،يف وضع
من التطور والتنامي ،يفرض إشكالية مغايرة تساوي
الرشط الذي أنتج الرواية األوروبية .ويف هذا املنحى
تسوغ وجود الرواية
يشري ّ
دراج إىل عنارص ترشح ،أو ّ
يف رشط ال حيتفل بإمكاهنا ،من ذلك عزلة الروائي
والكتابة الروائية التي ال حتتاج إىل أجهزة الدولة
املتخيل ،أو املكر
اإليديولوجية ،واالتكاء عىل سيولة
ّ
الروائي  ،...ومن هنا – كام يرى – أفلحت الرواية
العربية يف توطيد سلسلة أدبية خاصة هبا ،تشك ّلت
ً
مستقال
أدبيا
وعينت الرواية ً
جنسا ً
يف أزمنة متعاقبةَّ ،
(ص .)157-156
دراج يف
إن األسئلة الشائكة التي يستنفرها فيصل ّ
خصوص واقع الرواية العربية ،نشأة واختال ًفا ،أو
يف خصوص صوغ نظريتها ،وإنتاج براهني القضايا
تبعا لذلك ،تستدعي املساءلة من
التي خيوض فيها ً
منطلقات خمتلفة ،وتبقى ،بسبب طبيعتهاً ،
حمال لتباين
الرؤى واملنظورات .ففي بحث سؤال النشأة ،الذي
يميز الرواية العربية من مثيلتها األوروبية ،ال يتجاوز
ّ
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الناقد حمددات السياق اخلاص ،ولذلك ال يتوقف
– كام جيب – عند بحث السؤال املقابل ،وإشباعه
نظر ًيا :إىل أي مدى يمكن أن تعلو الرواية عىل
املحددة
السياق اخلاص بوالدهتا ،وتتجاوز الظروف
ّ
لنشأهتا التارخيية ،مستفيد ًة من حتوالت الثقافة
الروائية العاملية ،ومن كونيتها ،السيام يف عرص ثورة
االتصاالت واملعلومات وتقنيات ما بعد احلداثة،
وتوحد العامل حتت لواء
التي تتجاوز احلدود القومية،
ّ
الرأساملية يف صيغتها العليا؟! من هنا يبدو الرتكيز
عىل جمتمعية عالقات القراءة والكتابة ،وأجهزة
الدولة الرقابية املتخ ّلفة ،وهامشية احلداثة يف املجتمع
العريب ،ال يكفي – عىل الرغم من أمهيته النظرية –
العتامده مبدأ تفسري ًيا لتطور الرواية العربية ،وحتقيق
أدبيا.
استقالهلا بذاهتا ً
جنسا ً

أضف إىل ذلك أن تنظري سؤال النشأة والتطور يقع يف
دائرة النسبية ،عىل اختالف خصوصياته ومالبساته.
فإذا كان هيغل هو َم ْن بنى تنظري الرواية عىل ربط
شكلها ومضموهنا بتحوالت الربجوازية يف املجتمع
األورويب ،وتابعه يف ذلك لوكاتش ،فإن باختني
يقارب سؤال النشأة نفسه من منطلقات أخرى،
جعلته يبحث عن جذور الرواية يف نسيج الثقافة
الشعبية ،ويستجيل مكوناهتا من النصوص القديمة،
واملحددات التارخيية
خارج الرشوط االجتامعية
ّ
اخلاصة.

ويف مستوى الكالم عىل نظرية للرواية العربية ،يشري
الناقد إىل إمكانية بناء نظرية للرواية العربية ،بعيدً ا
عن التطبيق اآليل لنظريات الرواية الغربية عىل الرواية
العربية .وهذه الرؤية التي يصدر عنها تؤكد القول
إنَّ املعارف املستقدمة من الغرب« ،ومن بينها مناهج
الدراسة الروائية ال متتلك صفة اإلطالقية ،وليست
متعالية (عن) خصوصيات املراحل التارخيية التي
أنتجتها»(.)10
احلق أن اخلصوصيات هي سامت مرشوطة
وإذا كان من ّ
وتارخييا ،فإن هذا الضبط ال يقدح يف كونية
اجتامعيا
ً
ً
النظرية ،بل لع ّله يؤكد مستوى التمييز بني العمومية
النظرية واخلصوصية التارخيية .تقول يمنى العيد« :إن
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اخلطاب الروائي العريب ،الذي أفاد من تقنيات الرسد
يتميز بنسيج
الروائي العامة أو الكونية ،هو خطاب أخذ ّ
عامله اخلاص ( ،)....وهبذا ك ّله أخذت احلكاية تستوي
متخيل له منظوره ومعناه؛ أي فضاء
يف فضاء عامل روائي ّ
()11
عامل له حكائيته اخلاصة وروائيته العامة»  .ومن اجليل
«التميز» من داخل
هنا أن يمنى العيد تذهب إىل تأكيد
ّ
«الكونية» ،عىل نحو ما ّ
نظر مهدي عامل هلذه العالقة يف
صياغته املحكمة(.)12

عىل هذه السبيل يميض حممد برادة ،يف نقد مقولة
اخلصوصية وكبحهاً ،
قائال« :تعودنا عىل الدعوات
التي تنادي برضورة خلق (نظرية) يف النقد العريب،
ً
حفاظا عىل خصوصيتها،
ويف (الرواية العربية)
و(محاية) هلويتنا الثقافية من االستالب والتقليد؛
وأظن أن هذا الطرح ال خيلو من مغالطة وجتريد،
فاألمر ال يتعلق بوضع نظرية تستجيب خلصوصية
متومهة ،ثابتة ،وإنام بوعي الرواية ،تار ًخيا ونظرية
ونصوصا ،واالستفادة من حصيلة جتارب الرواية يف
ً
ثقافات أخرى ،من أجل تدعيم مسرية الرواية العربية
والتنوع»( ،)13ويستشهد عىل
نحو العمق واالكتامل
ّ
ذلك بكالم باختني ،الذي يرى «أن كل خصوصية
هي خصوصية تارخيية ،وصريورة األدب ال تتمثل
نموه وحتوالته داخل احلدود الثابتة خلصوصيته
يف ّ
()14
وحدها ،بل إن األدب ُيقلق حتى تلك احلدود» .
صحيح أن هذه األسئلة وسواها ليست غائبة عن
دراج ،وليست منفية من عمله اجلدير
تفكري فيصل ّ
بالتثمني ،ولكنها ،مع ذلك ،تبقى جديرة باملراجعة
احليز الذي
عىل سبيل التعديل ،والتخصيب ،وإشباع ّ
تستحقه يف عمل هو ،يف العمق ،من «العيار الثقيل»،
دراج ،وال تتجاىف
الذي ال ختلو منه إسهامات فيصل ّ
عنه بصريته النقدية.
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كأي دين آخر ،عىل املرويات.
يقوم اإلسالمّ ،
ويمكن لألسلوب الذي يتلقى فيه ٌ
جيل هذا
الرتاث املروي أو يفهمه أن يتضمن حتويرات قد حتدد
فحوى ما سيرتكه للجيل التايل ومداه .ويف وقت
يرص فيه كثريون يف الغرب والرشق عىل أنَّ األوان
ّ
قد آن للتوقف عن اعتبار اإلسالم مستعدً ا ملواكبة
يقدم أوفامري أنجوم
التحديات السياسية املعارصةّ ،
قراءة بديلة للرتاث الفكري الذي دفع هؤالء إىل هذا
االستنتاج.
يتولىّ أنجوم كريس اإلمام ّ
خطاب للدراسات

اإلسالمية يف قسم الفلسفة التابع جلامعة توليدو
الرسمية يف والية أوهايو األمريكية .واإلمام ّ
خطاب

( ،)2001–1932املرصي املولد ،كان إمام املركز
اإلسالمي ملدينة توليدو يف الوالية ،واشتهر بفتاويه

املعارصة وآرائه املنفتحة ،وتويف ،للمفارقة ،بعد أربعة

أيام من هجامت  11أيلول/سبتمرب  .2001ويركّ ز
أنجوم يف عمله هذا عىل الرابط بني الرشع وعلوم
الدين والفكر السيايس ،مؤكدً ا عدم مالءمة املقاربات

التي تفصل بني هذه العنارص الثالثة.
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هتز
يأيت الكتاب يف خضم الزالزل السياسية التي ّ

يف العام  ،1648اتفاق ًا بني الدول األوروبية الرئيسة

العريب» التي أسقطت يف العام  2011أنظمة،

أدى إىل نشوء أفكار تتعلق بالسيادة وعدم التدخل

العامل العريب من أقصاه إىل أقصاه؛ فثورات «الربيع

وعدلت أخرى ،وأجربت ثالثة عىل تبني إصالحات
ّ
هتز رابعة ،ليست ثورات إسالمية
فعلية ،وال تزال ّ
عىل الطريقة اإليرانية ،عىل الرغم من إرصار كثريين

عىل أهنا كذلك .لكن ثمة تساؤالت عن دور اإلسالم

عىل احرتام مبدأ الوحدة اجلغرافية ّ
لكل دولة .وقد

وكرس مبدأ السيادة
واملساواة القانونية بني الدولِّ .
حلامية الدولة من الكنيسة ،ولكي ال يستنهض مواطنو

أي دولة قوى خارجية لنرصهتم.

ً
ملحوظا لدى الفقهاء
نال موضوع الدولة اهتام ًما

يف املستقبل السيايس ،سواء يف البلدان التي انترصت

واملؤرخني املسلمني الكالسيكيني ،أمثال األئمة
ّ
أبو يوسف ،والباقالين ،والبغدادي ،واملاوردي،

أم يف البلدان التي تب ّنت أنظمتها إصالحات فعلية،

وتمَ َث ََّل أقدم خطاب عىل هذا الصعيد يف مسألة من

وقع الثورات ،مثل سورية.

وهو اخلطاب الذي قسم املسلمني إىل س ّنة وشيعة ،ثم

ما بعد «الربيع العربي»

مذهبني دينيني ،إىل جانب كوهنام حزبني سياسيني.

فيها الثورات ،أي تونس ومرص وليبيا ،أم يف البلدان
التي ُأجرب فيها النظام عىل تعديل نفسه ،كاليمن،

والغزايل ،والرازي ،وابن تيمية ،وابن خلدون(.)2

هتتز عىل
كاملغرب ،أم يف البلدان التي ال تزال أنظمتها ّ

جيب أن يكون أمري املؤمنني وما هي صفاته املطلوبة،

يقول أنجوم« :عىل الرغم من اتصال موضوع هذه

الدراسة – العالقة بني السياسة والرشع والعقل

يف الفكر اإلسالمي– بعامل القرون الوسطى ،فإنّه

ّ
ناظري كلام التقيت
ينفك يعود إىل احلياة أمام
ال
َّ
مرصيني من خمتلف املشارب وسط احلامسة الثورية

ورأيت انفتاحهم غري املسبوق عىل التعبري عن اآلراء

قسم ك ً
خصوصا بعدما حتوال إىل
ال منهام إىل مذاهب،
ً
فقيها جمتهدً ا يف
وبرز ابن تيمية (1328 – 1263م) ً
مسائل من أبرزها الدولة ،يف وقت كانت اخلالفة فيه

انتهت كمؤسسة سياسية.

التيمية
اللحظة
ّ
ِ
حران
يقول أنجوم« :ولد ابن تيمية ...يف مدينة ّ

السياسية .فالشخصيات اإلسالمية الكالسيكية التي

شامل سورية بعد مخس سنوات عىل تدمري املغول

(ص .)xi

الرازي ،خالل إحدى املراحل األشد اضطرا ًبا يف
التاريخ اإلسالمي ما قبل احلديث .وكان إرهاب

حية ترزَ ق يف خطب
ُي َ
فحص فكرها هنا هي اليوم ّ
والوعاظ واإلسالميني وكتاباهتم»
رجال الدين
ّ

بغداد ،وعاش بعد قرنني من الغزايل وقرن من

من النافل القول إن الدولة احلديثة هي نتاج احلروب

املغول ومنعتهم الظاهرة ،وقتلهم اخلليفة العبايس،

فتاريخ الدولة احلديثة يبدأ بصلح وستفاليا الذي

النصف الرشقي للعامل اإلسالمي بأمجعهّ ،
كل ذلك

الدينية يف أوروبا وانفصال الكنيسة عن الدولة()1؛
أهنى احلروب الدينية يف أوروبا .وكان الصلح ،املوقّع

وضمهم
وتدمريهم بغداد ،مركز العامل اإلسالمي،
ّ

كان صاد ًما وغري مفهوم .وبدا العامل يقرتب من
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هنايته ،وفسرّ كثريون هذه احلوادث بتعابري أخروية»
(ص .)174–173

الميل إلى الفعل
قاد ابن تيمية حركة مقاومة خالل املحنة املغولية بني

مل يكن إقرار ابن تيمية بأنَّ العامل يف أزمة ذلك

خصوصا خالل احتالل
العامني  1299و1303م،
ً

مقاربته للحل؛ فقد أطلق نظرية جديدة للحكم ،ال

تعاونوا معهم ،واهنمك يف جداالت مكثفة ضد

اإلقرار الفريد ،لكن فهمه له كان فريدً ا ،وكذلك

يفرتض فيها عىل نحو مسبق وجود دولة منذ املراحل
األوىل للتاريخ اإلسالمي ،إذ يعترب مرحلة اخللفاء

استمرارا ملرحلة النبي حممد (ﷺ) .وتب ّنى
الراشدين
ً
مبدأ الشوكة (القوة القاهرة) الذي قال به الغزايل،

لكنه اعرتف بالطبيعة التعاقدية للعالقة بني احلاكم
ورعيته ،فهو وكيلهم وواليهم ورشيكهم ،عىل غرار

أبو يوسف والباقالين(.)3

بام أنَّ الفقهاء تعاملوا عمو ًما مع حكام استولوا

دمشق .واستنكر العقيدة املشبوهة لدى الغزاة ومن

شيعة لبنان ،واحلركة الرفاعية الصوفية ،ومذهب

االحتاد املنبثق من تعاليم ابن عريب القائلة بأنّ اخلالق

واملخلوق يصبحان واحدً ا .ويف العام 1306م،
اس ُت ِ
دعي لرشح تعاليمه أمام جملس احلاكم اململوكي.

وعىل الرغم من أنّ املجلس مل ِ
يدنه ،فقد أرسله إىل
القاهرة ،حيث مثل أمام جملس آخر بتهمة التجسيم،
وس ِجن يف قلعة
أي إضفاء صفات برشية عىل اخلالقُ ،
شهرا.
املدينة ً 18

بعد خروجه من السجن ،اع ُت ِقل جمد ًدا ألشهر يف

عىل احلكم بالقوة ،فقد فسرّ وا الرشع وفق الظروف
جتنبا للشقاق بني الناس أحيانًا،
السائدة يف أزمنتهمً ،

خمال ًفا للرشع .ويف العام 1309م وضع يف اإلقامة

وعىل الرغم من كون الغزو املغويل واالضطراب

السلطان حممد بن قالوون وتوليّ بيربس اجلاشنكري

واسرتضاء للحاكم أحيانًا أخرىّ .أما ابن تيمية،
االجتامعي–السيايس يف ذلك الزمان جانبني ال

يمكن إنكارمها من جوانب السياق املطلوب لفهم
كتاباته ،فقد «اعترب الفساد الروحي والفكري لألمة

كثريا من هزائمها العسكرية» ،وفق أنجوم (ص
أسوأ ً

« .)176وعىل الرغم من ميله إىل الفعل ذلك امليل

العام 1308م ،ألنه استنكر تقديس األولياء باعتباره
تنحي
اجلربية يف منزله يف اإلسكندرية ،بعد يوم من ّ

مغتصبا للسلطة .وبعد سبعة
احلكم ،إذ اعترب األخري
ً

أشهر ،وإثر عودة بن قالوون إىل احلكم ،متكن من
العودة إىل القاهرة ،لكنه غادر املدينة يف العام 1313م

برفقة السلطان يف محلة الستعادة دمشق ،حيث أمىض
السنوات الـ  15األخرية من عمره.

ميز حياته وفكره ،فقد أعطى إصالح
القوي الذي ّ

يف دمشق ،راح ابن تيمية يامرس التدريس الديني.

واضحا ،عىل الرغم
كان نزوعه اخلاص إىل األصول
ً

االجتامعية مجيعها .وكان أبرز هؤالء تلميذه الشهري

الفكر والنظرية الدينية األولوية عىل الفقه .هكذا،

من اعتباره الفقه ونقد احلديث العلم اإلسالمي
األكثر أصالة وعضوية» (ص .)178 – 177

ومجع حوله حلقة من املريدين من الطبقات

ابن ّقيم اجلوزية الذي شاركه التعرض لسلسلة
جديدة من االضطهادات .وبعد اهتامه بتب ّني مبدأ
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يعوق تطليق املسلم لزوجتهُ ،س ِجن ألشهر يف

الكالسيكيني،
اإلسالميني
والنظرية السياسية
َّ
َّ
يستعرض التفاؤل املقابل لدى ابن تيمية ،ويبينّ

تقديس األولياء ،عىل الرغم من أمر يمنعه من ذلك.

آراء سابقيه التي اقترصت عىل األحكام والرشع

قلعة دمشق بأوامر من القاهرة .ويف العام 1326م
اع ُت ِقل جمد ًدا يف القلعة بتهمة االستمرار يف استنكار
وقد توفيِّ يف السجن ،حيث ُح ِرم من كتبه وأدوات
الكتابةِ .
ودفن يف دمشق بعد جنازة حاشدة ،وال
يزال قربه إىل اليوم مزار ًا.

كيف أن آراء هذا الفقيه الدمشقي يف الرشع تتجاوز

لتشمل وظائف احلكم ك ّلها واملجتمع اإلسالمي

ك ّله.

بأي من
يقول أنجوم« :مل يكن فكر ابن تيمية
سياسيا ٍّ
ً

كبريا
ترك ابن تيمية ،امللقّب بشيخ اإلسالم ،عد ًدا ً

يكرس قدراته الفكرية الفضىل
املعاين املعتادة .فهو مل ّ

أفكاره وأعامله ،الدينية والسياسية ،وترشح أبعادها

جديد كام فعل ابن خلدون بعد جيل .ال ّ
تشكل

ُطبع بكثرة يف سورية ومرص
من الكتب ،ال تزال ت َ
وشبه اجلزيرة العربية .وتتوسع كتبه يف رشح

كثريا يف
وأسباهبا ،كام تتسم بتوثيق مل يكن معهو ًدا ً
زمنه ،إىل جانب عدد يكاد ال يحُ ىص من الفتاوى.

ومن أهم كتبه «األربعني التي رواها شيخ اإلسالم

بالسند» ،اإلكليل يف املتشابه والتأويل ،التبيان يف

نزول القرآن ،الرسالة األكملية ،الرسالة العرشية،
القاعدة املراكشية ،رسالة إىل أهل البحرين يف

رؤية الكفار رهبم ،رسالة إيضاح الداللة يف عموم

الرسالة ،رسالة يف أمراض القلوب وشفاؤها،
العقيدة الواسطية ،الصارم املسلول لشاتم الرسول،
واقتضاء الرصاط املستقيم.

ضوء جديد

ختيل أنظمة
لكتابة نظريات سياسية رصحية ،أو ّ
سياسية مستدامة ،أو إبداع علم سيايس أو تارخيي
األعامل السياسية الرصحية البن تيمية سوى نزر يسري

من عمله ككل .كذلك مل يكشف يف حياته عن براعة
سياسيني ،بل عاش ،هو الرجل الذي كان
أو طموح
َّ
من غري عائلة أو أي مصالح سياسية واضحة ،حيا ًة

من التبتل مل تكن شائعة ّ
قط بني املسلمني ،وكان بعيدً ا
عن أي فهم شخيص للمصلحة السياسية بمعناها
املعتاد» (ص .)271

يمكن اعتبار هذا الكتاب مدخ ً
مميزا إىل الفلسفة
ال ً

السياسية اإلسالمية يتفوق عىل كثري من املداخل
املتوافرة ،خاص ًة بالنسبة إىل اجلمهور الغريب ،فهو ال
يأخذ بأي فرضية من الفرضيات املتوافرة يف أعامل

مماثلة إال إذا أخضعها ملجهره الدقيق .وهو ييضء،

يف شكل خاص ،واقع أنه كان ثمة مقاربة أخرى

َ
صوغ ما لدى كثري من
يعيد أنجوم ،بتعمق جريء،

ال تعوزها الرباغامتية ،إىل جانب مقاربة التقليد

تيمية يف السياسة واخلالفة .وبعدما يو ّثق ،يف شكل

يمثّلها التقليد الس ّني عىل وجه اخلصوص .وهو إذ

الغربيني والعرب واملسلمني من فهم سائد آلراء ابن

مستفيض ،ذلك التشاؤم الذي ساد الفكر الديني

اإلسالمي القروسطي الرشعية والنخبوية التي
نصوصا
حييي التقليد املنطقي اإلسالمي ،عرب حتليله
ً
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يف العلوم الدينية واألدب والفقه تعود إىل املرحلة

األساسية للفكر والفقه «مل ِ
تأت بنظرية أو منهج

يف شكل دقيق إىل فحوى هذه األعامل وسياقاهتا

بل هي قطار حديدي صلب وقوي هيدر بضجيج

الكالسيكية ،فإنّه يستخدم حتلي ً
ويتنبه
ال نظر ًيا معقدً اّ ،

التارخيية.

يقول أنجوم« :من الواجب قراءة انتقادات ابن
تيمية يف سياق تراجعات كبار الفقهاء األشعريني
خيص العقل والبحث املنطقي.
واعرتافاهتم يف ما
ّ
ويبدو أن االنتقادات ِ
وضعت إلحداث صدمة
يف صفوف الفقهاء الس ّنة اآلخرين وأتباعهم ممن
فاخروا بدفاعهم املنطقي عن العقيدة والتقليد .ومل

يكن األشاعرة الكبار ،عىل غرار الغزايل والرازي،
غافلني عن هذه الصعوبات املتنامية ،وحاولوا

مواجهتها أحيانًا بمسا ٍع إىل تسويات فكرية ،وأحيانًا
أخرى بالتخيل عن املساعي الفكرية لصالح اإليامن»

(ص .)209

أو مدرسة قادرة عىل التطلع للحارض واملستقبل
عال يدمر من وما يقف يف وجه مهمته األوىل

وهي العودة باحلارض إىل املايض وإغراق املستقبل

باملوروث»(.)4

مل يستطع ابن تيمية تقديم نظام سيايس متجدد

أصل ما نقل
أو متطور للحكم يف اإلسالم ،بل ّ
وقيد ما يمكن إبداعه من
عن السلف الصالحّ ،
نظريات مرنة قابلة للتطور والتغري واحلياة.

كذلك مل يقدم «نظا ًما أو نظرية إسالمية لالقتصاد
ذات أبعاد تنموية تطرح احللول ملشكالت
ِ
يستق منه
الندرة وعالقات اإلنتاج والتوزيع ،ومل

اآلخرون أساليب وطر ًقا لتجاوز الفقر والتخلف
والعجز الذي تعانيه البلدان اإلسالمية والعربية،

بل عىل العكس متا ًما ،مل تتبلور بوادر االنتعاش
يف العامل اإلسالمي إال بعد تنحية مناهجه

نواقص
بيد أن الكتاب يتجنب اإلشارة إىل واقع أنَّ ابن

تيمية ،عىل الرغم من ّ
قدمه من مناقشات
كل ما ّ

وطرائقه»(.)5

يقول أنجوم« :فكر ًيا ،إنَّ أفضل طريقة لوصف
مرشوع ابن تيمية هي بالقول إنه استمرار

للمرشوع الذي خ ّلفه األشاعرة العظامء ،خاص ًة
الغزايل والرازي ،أعني التوفيق بني العقل

وجدال ومؤلفات ،مل يعرض للمسلمني أو
غريهم جديدً ا ،بل اهتم بتأكيد مس ّلامت متام

والوحي لوضع أساس ثابت لإليامن والعمل.

آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا ومل يصلح أوهلا
إال بالكتاب والس ّنة» ،و«ما تركت شيئ ًا يقربكم

متيزه ،بخالف الغزايل
الغاية نقطة افرتاق ّ
والرازي ،اللذين أخذمها نبضهام التوليفي إىل

الدين وكامله؛ فمن مقوالته الشهرية« ،ال يصلح

من اهلل إال دللتكم عليه ،وما تركت شيئ ًا يبعدكم
عنه إال هنيتكم عنه» .هذه املس ّلامت وتلك البنية

غري أنَّ مرشوع ابن تيمية التفكيكي أخذ هذه

هنايات األنظمة الفلسفية املتوافرة يف أيامهام ثم

رجوعا» (ص .)272
أعادمها
ً
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مجاالت سلوترديك:

معا»*
فضاءات «الكينونة ً
الكتاب

Bubbles: Spheres :

الكاتب

Peter Sloterdijk :

النارش

Semiotext (e) :

املرتجم

تاريخ النرش

Wieland Hoban :
 ،2011 :األصل األملاين 1998

الصفحات464 :
عدد ّ

ربام كان كتاب بيرت سلوترديك جماالت،
ّ
تحُ
ْ
الصادر باألملانية يف ثالثة أجزاء ،فة هذا
ّ
املفكر األملاين ،الذي مل تَعدم كتبه األخرى الشهرة،
خاصة كتابه نقد العقل
الكلبي ،الذي نُرش باألملانية
ّ
عام ( 1983وباإلنكليزية عام  ،)1988وغدا
رواجا يف اللغة
واحدً ا من أكثر األعامل الفلسفية
ً
أهم
األملانية منذ احلرب العاملية الثانية ،بل واحدً ا من ّ
الكتب يف القرن العرشين ،يف حسبان ناقد متابع مثل
تريي إيغلتون .ولقد نُرش اجلزء األول من جماالت،
وعنوانه فقاعات :علم املجاالت الصغرى ،يف العام
 ،1998ليتبعه الثاين ،كرات :علم املجاالت الكربى،
يف  ،1999ثم الثالث ،زبد :علم املجاالت املتعددة،
يف  .2004وصدرت ترمجة اجلزء األول اإلنكليزية

التي أنجزها فيالند هوبان ( )W. Hobanيف
أواخر العام املايض ( ،)2011عىل أن يصدر اجلزآن
اآلخران خالل العام املقبل أو العامني املقبلني.

إن ما يتناوله هذا الكتاب بأجزائه الثالثة هو «فضاءات
لشدة
التعايش»؛ تلك الفضاءات التي تُغْ َفل عاد ًة ّ
بدهيتها ،عىل الرغم من أهنا تنطوي عىل معلومات
ً
أشواطا بعيدة يف فهم
حاسمة كفيلة بأن متيض بنا
اإلنسان .ويبدأ استكشاف هذه املجاالت بالفارق
األسايس بني الثدييات وسواها من احليوانات.
ويستخدم ّ
كل جزء من هذه األجزاء فكرة «املجال»
بطريقة خمتلفة ،لكنها طريقة تتكامل مع الطريقتني
كرس اجلزء األول ،فقاعات،
األخريني ،إذ ُي َّ
األشد محيمية:
للمجاالت أو الفضاءات الصغرى
ّ
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مثل رحم األم ونعيمه البيولوجي والطوباوي الذي
توفّره عالقة املشيمة-اجلنني الكيانية (األنطولوجية)؛
ذلك النعيم الذي حياول البرش استعادته من جديد
عرب العلم أو األيديولوجيا أو الدِّ ين ،ومثل العالقة
بني العشاق ،والعالقة بني الذات اإلنسانية واإلله.
أما اجلزءان الثاين والثالث ،فيعنيان بأنواع أخرى من
املجاالت أو األرحام الكربى :مثل األمم ،والدول،
كبريا ،وتلك
كونيا واحدً ا
والعامل بوصفه فضا ًء
ً
ً
الشبكة املعارصة الالمركزية من املجاالت االجتامعية
والثقافية التي اهنار فيها مفهوم الكلية املركزية الذاتية
البناء-الدِّ ين ،األسطورة ،العلم ،التنوير -وبتنا
خضم من املجاالت املتشظية إنام املتامدية
نعيش يف
ّ
يشبهها سلوترديك بــ «الزبد».
التي ّ
وعىل الرغم ّمما قد يبدو من ألفة بني جماالت
سلوترديك هذه وعامل ما بعد احلداثة -إذ حيلل تلك
املجاالت التي حياول البرش سكناها ،لكنهم ال يلبثون
متزقها وما ينجم عن هذا
نظرا إىل رسعة ّ
أن خيفقوا ً
التمزق من أزمات حيوية -فإن سلوترديك ينتهك
ذلك الزعم املا بعد احلداثي الذي أفصح عنه جان
فرانسوا ليوتار ،ومفاده أننا ّ
ختطينا عرص «الرسديات
الكربى» ،عرص تلك البنى واألفكار الشمولية الكلية
التي فقدت طاقتها التفسريية أمام حتديقة الذات املا
ِّ
املشككة .وكان سلوترديك ،يف كتابه
بعد احلديثة
يف القارب ذاته ،قد ازدرى «ارتياح» أولئك الذين
يعتقدون أنه مل يعد ثمة جمال للرسديات الكربى .ومع
أن عىل من ال يقرأون األملانية أن ينتظروا ً
قليال قبل
أن يتاح هلم تقييم كتاب سلوترديك بأجزائه الثالثة،
فإن فقاعات يسوق املرء إىل أن يتوقّع ألاّ تكون ثالثية
متعددة
سلوترديك سوى رسدية كربى عمالقة،
ّ
ومتداخلة وغريبة ،ومترين َجسور وبطويل يف التاريخ
الكوين ،من ذلك النوع غري املعتاد ،بل املهول،
واملنطوي عىل حتدٍّ عظيم.
* * *

ولد بيرت سلوترديك يف  26حزيران /يونيو .1947
يدرس الفلسفة ونظرية
وهو فيلسوف ،وعامل ثقايفّ ،

للفن والتصميم .وكان قد
اإلعالم يف جامعة كلرسوة ّ
َد َرس الفلسفة والدراسات األملانية والتاريخ يف جامعتي
ميونيخ وهامبورغ .وهو منذ  2002ضيف شبه دائم
عىل التلفزيون؛ إذ يشارك منذ ذلك احلني يف الربنامج
املربع الفلسفي» ،الذي
التلفزيوين « َمن بيته من زجاجّ :
كرسته القناة التلفزيونية األملانية  ZDFملناقشة القضايا
ّ
معمقة.
املعارصة األساسية مناقشة ّ

ويمكن القول ،يف إجياز فلسفة سلوترديك ،إنه
يرى من واجب الفالسفة املعارصين أن يفكروا
عىل نحو حمفوف باملخاطر ،وأن يدعوا أنفسهم
ّ
«تتخطفها التعقيدات املفرطة املعارصة» ،وأن ينبذوا
عاملنا اإلنسانوي والقوموي املعارص من أجل أفق
ين (إيكولوجي) وعاملي .وتقيم فلسفة
أرحب ،مسكو ّ
سلوترديك توازنًا بني األكاديمية الصارمة وإحساس
مناهض لألكاديمية (يظهر ً
مثال يف اهتاممه املتواصل
بأفكار أوشو ،الذي صار من مريديه يف السبعينيات).
ّ
ولعل امليزة األهم يف فكر سلوترديك هي رفض
الثنائيات :الروح/اجلسد ،الذات/املوضوع،
الثقافة/الطبيعة ..إلخ .ذلك أن تفاعالت أطراف
هذه الثنائيات ختلق «فضاءات تعايش» وفضاءات
«تقدم تقني مشرتك» هي عبارة عن واقع هجني إىل
ّ
أبعد ما يكون .و ُيشار إىل فكر سلوترديك يف بعض
األحيان بأنه «ما بعد إنسانوي» ،إذ يسعى ألن جيْمع
مكونات متباينة لطاملا ُع ّدت مستقلة بعضها عن
ً
معا ّ
حد إقامة «تكوين
بعض ،حتى إن األمر يصل به إىل ّ
أنطولوجي» يشتمل عىل مجيع الكائنات ،من برش
وحيوان ونبات وآالت.
ّ
ولعل رضوب السجال التي أثارهتا أعامل سلوترديك
أن تكون من املداخل املهمة إىل فكر الرجل ،بدء ًا
بكتابه نقد العقل الكلبي ،الذي مل يقترص عىل جلب
الشهرة واالحرتام لسلوترديك بل أثار ً
قدرا من
أيضا ً
اجلدي هبجومه عىل ما دعاه «الوعي الزائف
السجال
ّ
الكلبي الرديء التي أحدثها
املستنري» ،أو حالة اإليامن
ّ
تراث مديد من إزاحة األقنعة وإزالة التعمية ،بدء ًا من
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التنوير وصو ً
ال إىل تلك الذروة التي مثّلتها النظرية
النقدية يف مدرسة فرنكفورت .وكان من الطبيعي
لكتابة سلوترديك الغزيرة يف الدِّ ين والثقافة والسياسة
واإلعالم والنفس والعوملة أن تعود عليه ّ
بكل من
اإلعجاب املتأيت من أصالتها وأملعيتها ،واالتهّ ام الناجم
عن هوايتها وافتقارها إىل الرصامة .وهو ال يشيح
بوجهه عن السجال ،بل يميض إليه مبارشة ،كحاله
حني يرى أن املرشوع اإلنسانوي قد أخفق ،وأنّ بديله
هو التكنولوجيا احليوية (البيوتكنولوجيا) ،وأن علينا
أن نعتنق ما يدعون «األنثروبوتكنيكس» إذا ما أردنا
خري البرشية يف املستقبل املقبل ،ومل ننكمش خو ًفا أمام
املؤ ّديات والنتائج األخالقية احليوية (البيوأخالقية)
التي تنطوي عليها.

حد تناوله قضية
لقد بلغت شجاعة سلوترديك ّ
«حتسني النسل» عىل الرغم ّمما حييط هبا من تابوات
(حمارم) راسخة ومفهومة يف أملانيا بسبب تارخيها
اهلتلري القريب .ويف تفاصيل ذلك أن سلوترديك
كان قد كتب مقالة بعنوان «قواعد حديقة اإلنسان»،
اعترب فيها الثقافات واحلضارات «دفيئات برشية
حمميات حلامية
املنشأ» ،وأن عىل البرش ،الذين أنشأوا ّ
معينة ،أن يتب ّنوا ً
أيضا سياسات أشد
أنواع حيوانية ّ
حصافة (مثل التالعب باجلينات الوراثية عىل نحو
اصطفائي) لضامن بقاء ذلك الكائن السيايس ،كام
أسامه أرسطو .وآية ذلك ك ّله ،كام يقول سلوترديك،
هو أن «ترويض اإلنسان قد أخفق .وتنامت قدرة
احلضارة عىل الرببرية؛ وباتت هبيمية اإلنسان يف
يومي» .ولقد كان من الطبيعي أن يثري مثل هذا
ازدياد ّ
نظرا إىل ما
احلجاج ً
قدرا ً
كبريا من السجال والشؤمً ،
يذكّ ر به من سياسات حتسني النسل يف أملانيا النازية،
ونظرا إىل ما خيرقه من تابو (حمرم) أملاين مفروض
ً
عىل مناقشة أمر التالعب باجلينات .ولذلك ،طاول
سلوترديك نقد شديد ،أكان ذلك الستخدامه
الواضح بالغة فاشية تدعم دعوة أفالطون إىل حكم
يسيطر عىل الشعب سيطرة مطلقة ،أم الرتكابه صنو ًفا
من اختزال القضية األخالقية احليوية وتبسيطها .بل

حد النزاع العنيف بينه وبني
إن هذا السجال بلغ ّ
يورغن هابرماس ،القامة الكربى يف الفلسفة األملانية
املعارصة ،ذلك النزاع الذي أحدث صدمة ،واشتمل
خفية.
عىل تشويه السمعة ،واتهّ امات بفاشية ّ

غري أنّ سلوترديك رفض اتهّ امه بالنازية ،التي اعتربها
غريبة عن سياقه ،ونرش يف جملة  Die Zeitرسالة
مفتوحة إىل يورغن هابرماس ،اتهّ مه فيها باعتناق
نظرة إىل اإلنسانوية شبعت موتًا.
ثمة سجال آخر اندلع بعد مقالة سلوترديك «ثورة اليد
ّ
املعطاءة» ،التي نرشها يف واحدة من أوسع الصحف
قراءة  ،Frankfurter Allgemeineوافتتحها
بقولة برودون الشهرية «امل ْلكية رسقة» ،ليكمل بأن
الدولة احلديثة اليوم هي اآلخذ األكرب ،وأننا «نعيش يف
شبه اشرتاكية رضائبية قابضة من دون أن يدعو أحدٌ
وتبعا لسلوترديك ،فإن
إىل حرب أهلية رضائبية»ً .
مؤسسات دولة الرفاهية أسلمت ذاهتا لنظام ينحاز إىل
املهمشني لكنه يعتمد عىل طبقة من املواطنني الناجحني
َّ
املستفزة هي رضورة إلغاء رضائب
ماد ًيا .وتوصيته
ّ
ُلبى فيه حاجات الدولة املالية
ّ
الدخل ملصلحة نظام ت ّ
من خالل مسامهات األغنياء الطوعية؛ هؤالء األغنياء
وأصحاب اإلنجاز الذين ينبغي مدحهم عىل سخائهم
ً
بدال من دفعهم إىل أن يشعروا بالذنب حيال ما حققوه

من نجاح ،أو إىل أن يشعروا بالسخط من اعتامد
املجتمع عليهم .واحلال ،إن هذا اهلجوم عىل دولة
الرفاهية ،بوصفها «دولة الرسقة» (،)Kleptocracy
مميزة من البالغة الرأساملية–
قد يبدو قطعة غري ّ
الليربتارية اليمينية يف أمريكا ما بعد ريغان أو بريطانيا
ما بعد تاترش .ولع ّلنا نقرن مثل هذا املوقف الليربتاري
الفردي املتشدد .غري أننا نخطئ إذ
مع نوع من املزاج
ّ
ّ
يستهل فقاعات برفض
نفعل هذا؛ فها هو سلوترديك
رفضا رصحيًا ،ليطرح بد ً
الفردية ً
أفكارا خميفة،
ال منها
ً
يف نقلة جذرية من اجلدير التساؤل عماّ يدفع أحدً ا إىل
أن ّ
يفكر برضورهتا.
* * *
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إنّ
تصور الذات البرشية بوصفها فر ًدا متثّل العزلة
ّ
حالته اجلوهرية واألساسية ،وأنّه ُولد وحيدً ا ويموت
تصور نافذ يف الفكر املعارص .وكان
وحيدً ا ،هو
ّ
حل يف الرواية ّ
الالبطل ،املضحك واملنفرد ،قد ّ
حمل
الذات البطولية يف امللحمة ،عرب سريورة بدأت مع
رسفانتس ،مؤلف دون كيخوته ،وحللها جورج
لوكاتش بإسهاب يف كتابه نظرية الرواية ،وتناوهلا
ً
أملعيا،
مؤخ ًرا الباحث اإليطايل فرانكو موريتي
ّ
تناوال ً
إذ رأى أن صعود الشكل الروائي يف األدب يتزامن
مع نشوء أيديولوجيا اكتفاء املواطن الربجوازي
بذاته .ومثل هذه النظرة الفردانية القوية باتت سمة
مميزة من سامت األيديولوجيا املعارصة ،إىل درجة
أن كلمة «فرد» صارت تُستخدم بمعنى «الشخص»
تقريبا ،يف َخ ْل ٍط يطرح انفصالنا عن
عىل نحو ثابت
ً
اآلخرين بوصفه خاصية أساسية للكائن البرشي،
ً
حائال دون أفكار أخرى ،مثل «الشخصية» ،تنطوي
التفرد هي األساسية يف إنسانيتنا.
عىل أن ّ
املعية ال ّ

بيد أن األرضية التي تقف عليها الفردانية –فكرة
الذات املتامسكة املس ّلحة بفاعلية مستقلة– راحت
تتآكل من ّ
كل جانب خالل القرن األخري .هكذا،
طفقت النظرية النقدية (مدرسة فرنكفورت) ّ
حتذر
من األيديولوجيا والوعي الزائف اللذين يعميان
عن الواقع ،ورأى علامء البيولوجيا التطورية أن
جينات البرش حتدد سلوكهم؛ وأزاح التحليل النفيس
الستارة عن الدوافع الليبيدية املعتمة التي ّ
تبطن
أفعالنا العقالنية يف الظاهر ،وأخربنا علم األعصاب
أن وحدة العقل رضب من الوهم ،واعترب ما بعد
البنيويني أننا جمرد موجيات يف بح ٍر من التيارات
االجتامعية واللغوية التي تتكلم عربنا .والنتيجة
تغربنا عن بني
النهائية هي أن الفردانية احلديثة ّ
جلدتنا ،وعن أنفسنا .وهذه حالة تأيت مقرونة بحاجة
ّ
فاحلل بالنسبة إىل
ملحة إلجياد طريقة للخروج منها:
ّ
اليسار الراديكايل هو يف املستقبل (الذات اجلمعية بعد
الثورية)؛ وبالنسبة إىل اليمني الراديكايل هو يف املايض
(احلنني إىل احلقائق البسيطة والك ّلية االقطاعية)؛ يف
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حني متيل قناعات الوسطيني الليرباليني والليربتاريني
اليمينيني إىل تعزيز نطاق الفردانية الذي راح يعرتيه
الوهن عىل نحو متزايد  ،واحلامسة له ،رصاح ًة أو عىل
نحو مسترت.

يف فقاعات ،يبدأ سلوترديك حماولته التفكري أبعد من
الفردانية برفض فكرة العزلة األساسية :فهي ،كام
يقول ،ليست سمة متأصلة يف الرشط البرشي« :يف
الفردانية الناشئة ،يتخذ األفراد ،بوصفهم مراقبني
أحياء -أو شهو ًدا من الداخل عىل حيواهتم ،إذا
جاز القول– ذلك املنظور الذي ترنو إليهم منه نظرة
البيني
خارجية ،األمر الذي يزيد من انفتاحهم املجا ّيل
ّ
عرب أعني أخرى ،ليست أعينهم ،ويا للغرابة» .بعبارة
املوضوعية
نوعا من إضفاء
أخرى ،تتطلب الفردانية ً
ّ
عىل الذات أو تشييئها .لقد ُخلق الفرد بانقسام املرء
إىل ذات وموضوعها .وعدم قابلية الفرد للقسمة ال
تغدو ممكنة إال بانقسام قب ّ
يل ،انقسام إىل الذات التي
ترى والذات التي تُرى .وهذا ما جيعل متاسك العقل
الفرداين احلديث متوق ًفا عىل فصام أسايس.

فادحا،
هكذا ،يغدو افرتاض العزلة
األساسية خطأ ً
ّ
بحسب سلوترديك؛ خطأ حيول بيننا وبني فهم
رشوط وجودنا احلقّة .ذلك أن حالتنا الفعلية هي
ٌ
«انجدال للذات ُم ْن َت ٍ
ش يف
معا يف العامل،
حالة كوننا ً
الداخل املشرتك» .وإزاء فكرة العقل املنعزل ،الذي
ّ
يفكر شا ًّقا طريقه إىل العامل –وهو ما ينطوي عليه
املتجسد وهو يثبت
كوجيتو ديكارت الشهري غري
ّ
وجوده اخلاص عرب الفكر– يرى سلوترديك أن
تعريف البرش يعني ،كام يقول عالمِ االجتامع برونو
نعرف األغلفة ،أنظمة دعم احلياة ،البيئة
التور« ،أن ّ
( )umweltالتي ّ
متكنهم من أن يتن ّفسوا».
قد يبدو ذلك ك ّله من نافل القول :فمن الذي ال
يرى أن السياق هو ّ
كل يشء؟ غري أن سلوترديك
يدرك أنّ التفكري خارج الرباديغم الليربايل -الفرداين
ين (أنطولوجي) ليس من دون
عىل مستوى كيا ّ
خماطر .وهو يتصور ثالثية جماالت كقرين وتتمة
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لكتاب مارتن هيدغر الكينونة والزمن ،وتصحيح
ملا فيه من أخطاء .ويكمن خطأ هيدغر ،عىل وجه
الدقّة ،يف إحلاحه عىل العزلة األساسية ،وخت ّليه عن
«الفضاء الوجودي»؛ يكمن يف حماولته اإلجابة عن
السؤال «من» قبل استكشاف تام للسؤال «أين».
البعد املكاين أو
ويرى سلوترديك أن جتاهل هيدغر ُ
الفضائي لـــ «الكينونة يف العامل» ،ملصلحة السؤال
عن األصالة ،يعود عليه بنقطة عمياء ال تكتفي بأن
ّ
ختل بتوازن مرشوعه الفلسفي ،بل جتعله هو نفسه
عرضة ملا لدى القومية اجلذرية من عامء سيايس.
وذلك التجاهل هو ما حياول فقاعات أن يداويه :عرب
ّ
التفكر يف ما ينجم عن الوجود باعتباره «كينونة -
معا» ،أو جز ًءا من فضاء جامع.
ً

يرى سلوترديك أن الكالم عىل عزلة الكائن البرشي
ووحدته األساسية هو هراء .نحن ال نولد وحيدين،
ّ
وكل من ُولِدَ له ولد ،أو شهد ذلك احلدث الصاخب،
حدث أبعد ما يكون
ٌ
حد ،يعلم أنه
التعاوين إىل أبعد ّ
عن العزلة .وما عزلة الرشط البرشي األولية سوى
ختييل حديث :ذلك أن العالقات مع اآلخرين «ليست
الحقة أو عرضية ،بل أساسية وموغلة يف القدم».
وقبل الوالدة ،نكون يف حالة «اثنني يف واحد» ،تلك
احلالة من التخالط الك ّ
يل :اجلنني مغ ّلف بجسد األم،
وعيا «ما قبل
يشاركها دمها ،يف ما يدعوه سلوترديك ً
تقص سلسلة منتقاة من
ذايت» .وهذا ما يدفعه إىل يّ
يسمى
املحاوالت لتسمية هذا الوضع الذي يكاد ال ّ
 كتابات الصوفية ،أيقونات ما قبل التاريخ ،الشعرالطليعي– بحثًا عن تبصرّ ات يف ما ينبغي أن تكون
عليه مثل هذه احلالة .وذلك قبل أن ينربي ،عىل هذا
األساس ،إىل انتقاد التوصيفات الترشحيية والتحليلية
النفسية التي تشيئ هذه احلالة البدئية.
نحس بتحنان غامر لدى شخص
من الطبيعي أن
ّ
يكتب عن «رحم حمايث للكينونة بأرسها» .ويتجىل
يكرسها
هذا بأوضح ما يكون يف األسطر التي ّ
سلوترديك لعالقة األم– الطفل .وهو يرى أن النساء
(عىل األقل أولئك اللوايت يصبحن ّأمهات) هن

حلقات وصل يف شبكة من االستمرار الفيزيقي غري
املنقطع بني األجيال؛ سلسلة من األمومة م ّتصلة متتد
رجوعا إىل أبعد من البرش األوائل وأسالفنا البعيدين
ً
ً
من الثدييات وصوال إىل املحيطات .ويف حني أن مجيع
األطفال هم رضوب من العقد ،أو التجسيدات املادية
هلذا اخلط الدموي السرُّ ّ ي (من حبل السرُّ ّ ة) ،إال أهنم
ال يسامهون فيه عىل نحو متسا ٍو :ذلك أن الرجال
مجيعا هم هنايات يف هذا اخلط .وسواء أكانوا آباء أم مل
ً
يكونوا ،فإهنم ال يمكن أن ّ
يشكلوا حلقات وصل يف
الرسية .وربام كان هذا ما يعطي روحية
تلك السلسلة ّ
الفردانية القاسية نربهتا الذكورية ،مع أن الرجال،
عىل الرغم من سلوكهم األشد فظاظة وأجسادهم
األخشن ،هم الزهور التي تتفتح من شجرة اجلنس
البرشي األمومية العظيمة.

إن طريقة انفصال الطفل الوليد عن املشيمة ،التي
كانت رفيقه األشد محيمية إىل اآلن ،حتدد بقوة عالقة
هذا الطفل املقبلة مع العامل ،بحسب سلوترديك.
وهو يسهب يف تبيان أن نشوء الفردانية احلديثة
ّ
«حط من قيمة املشيمة» بد ًءا من القرن
يتوافق مع
الثامن عرش .و ُيظ ِهر عىل نحو ج ّ
يل مدى تعارض
املسح األنثروبولوجي املوجز الذي يقوم به ألوجه
االهتامم الشعائري التقليدي باملشيمة – من دفن،
وجتفيف ،وحرق ،وتعليق عىل أغصان شجرة– مع
التدبر احلديث لـ «اخلالص» بوصفه جمرد أوساخ أو
ّ
فضالت .ويعمد سلوترديك إىل جت ّنب اللغة الترشحيية
صوغ حرف العطف
وما تنطوي عليه من تشيئ فيعيد ْ
«مع» كاسمٍ للمشيمة ،ويبينّ أن السرُّ ّ ة ،التي كان تدل
املعية» واالختالط بني
من قبل عىل «فضاء رمزي من ّ
األشخاص ،فقدت معناها؛ وهو يعزو إىل هذه الظاهرة
افرتاضا حديثًا ،ال يوافق عليه ،مفاده أن تأمل الذات
ً
والرتكيز عىل األنا ( )navel-gazingهو نشاط بال
نفع ومنعزل« :فردانية العرص احلديث هي عدمية
مشيمية» .وبإنكار أمهية املشيمة ،يرى سلوترديك أننا
ننكر صلتنا األساسية بالعامل من حولنا.
* * *
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إنّ من يفضلون الفلسفة مرتّبة وجافة سوف جيدون
ً
مربكا وحميرّ ً ا ،يف أفضل
هذا املستوى من املبالغة
ِ
األحوال .وسلوترديك ،الذي هو «محُ َْرتق متعدد
منطقيا ،جيمع
الصنائع» ( )Bricoleurأكثر منه
ًّ
تنوع نظرية املغناطيسية
حجاجاته من جهات متنوعة ّ
احليوانية( )1يف أواخر القرن الثامن عرش ،والتحليل
النفيس الفرويدي والالكاين ،ورسامي النهضة
(غيوتو دي بوندون) واحلداثة (رينيه ماغريت)،
والهوت آباء الكنيسة ،وقصة أورفيوس ويوريديس.
القراء الذين يستمتعون بأسلوب فقاعات
وحتى ّ
املتنقّل ،وجيدون أفكاره قوية وعميقة ،يبقى الكتاب
بالنسبة إليهم منجماً أكثر منه آنية من الذهب اخلالص:
فثمة الكثري من ا َ
بد من احلفر
خل َبث والنفاية التي ال ّ
خالهلا .وحجم الكلامت ا ُمل ْحدَ َثة يف الصفحة
الواحدة ال يمكن عزوه إىل ميل اللغة األملانية إىل
ابتداع كلامت مركّ بة جديدة وحسب .وحني يتبع
ثمة حلظات
املميز ،فإن ّ
املرء سلوترديك عىل طريقه ّ
والسمو ،لكنه ،يف أوقات أخرى ،يسلك
من الروعة
ّ
أزقة ال تفيض إىل غري العبث ،شأن زعمه أن األغنية
يميز
– فعل الغناء ً
معا يف جوقات ومجاعات– هي ما ّ
البرش من احليوانات ،إىل جانب اللغة .وال ّ
شك أنّ
ً
(متجاهال اشرتاك
هذا مفرط يف متركزه عىل اإلنسان
الدالفني واحليتان يف الغناء) ،وفيه ّ
حط من قيمة
معا :ذلك أن اللغة تبني الفكر
اجلنس البرشي ،يف آن ً
كام تبني االتّصال ،واجلامعة غري اللغوية من البرش هي
مجاعة ال يمكن أن ختطر عىل بال.
بد أن تالزم ً
عمال من هذا
ثمة درجة من اخلطر ال ّ
تعدي الفروع املعرفية ،يف
النوع امل ّتسم باجلرأة يف ّ
عرص نرش عىل خريطة املعرفة البرشية ألغا ًما تقنص
الذين يميلون إىل التعميم .وعىل سبيل املثال،
حني يصف سلوترديك العرص احلجري احلديث
(النيوليتي) األورويب بأنه انتقال من حياة البداوة إىل
حياة االستقرار التي «أمكن بعدها لالفتتان بالرحم
أن يتطور إىل قوة عاملية» ،فإنّه يرسم سجل ما قبل
التاريخ املعقد واملتنازع عليه برضبتي فرشاة عريضة:
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ذلك أنّ الثورة النيوليتية مل تكن حد ًثا منفر ًدا يف مشهد
ثقايف متجانس ،بل سلسلة من السريورات املحلية
املتاميزة اجلارية عىل مدى قرون كثرية ،والناشئة
من رضوب متاس ورصاع بني جمتمعات متعارضة
جذر ًيا يف الثقافة والتكنولوجيا واأليديولوجيا .وهذا
يصح ً
تطور عقيدة
ما
ّ
أيضا عىل وصف سلوترديك ّ
التثليث بأنه تطور «حتمي وانفجاري» ،وبأنه رحلة
«مل يكن من املمكن للمسيحية الباكرة أن ترتاجع
عنها ولو خطوة واحدة» .وما مل ينظر املرء إىل السببية
نظرة حتمية ميكانيكية ،فإن هذه الرواية تبدو كأهنا
تنحو نحو الغائية ،أو عىل األقل ،نحو إسباغ كرامة
التكشّ ف احلتمي عىل سريورة طارئة.

غري أن مثل هذه املغالطات تبدو طفيفة إزاء اتّساع
فقاعات .وحني يشري سلوترديك إىل التاريخ ،فإنه ال
يشري إليه كام يفعل التجريبيون ،لكي خيتربوا نظرية من
الوقائع
أفكارا ،فإن مل تناسب
النظريات ،بل لكي ُيربز
ُ
ً
أمرا سي ًئا بالنسبة إىل
َ
األفكار أو النظري َة ،كان ذلك ً
الوقائع .ومثل هذا املوقف (الشبيه بموقف هيغل)
تعودوا عىل منطق
قراء ّ
قد ال حيظى برتحيب لدى ّ
كليا يعني
الفلسفة التحليلية السائر ،إلاّ أن إمهاله ً
وقيماً يف مجيع
ممي ًزا ّ
إمهال فرصة؛ فهذا الكتاب يبقى ّ
األحوال .وحتى حني ال يقوى عىل اإلقناع ،فإنه يثري.
وهو ال حياول أن يقول الكلمة األخرية ،بل أن يو ّلد
أفكارا جديدة يطرحها للنقاش .ومثل تلك األعامل
ً
العظيمة التي صدرت عن الظاهراتية ،فإنّه حيفزنا عىل
معرفة أشياء كنا نأخذها مس ّلامت ،كأننا نراها أول مرة.

الهوامش
* مراجعة التحرير.
( )1نظرية املغناطيسية احليوانية (أو املسمرية) هي النظرية
التي أسسها مسمر ( )1815-1734حني كان يقوم بعالج
بعض األمراض عن طريق مترير أصابع اليد عىل اجلزء املصاب،
َ
وأرجع ذلك إىل انتقال قوة مغناطيسية من جسمه إليهم عن طريق
علميا ،غري أنه أدى إىل اكتشاف
أصابعه .ومع أن هذا كان خطأ
ً

حقائق علمية أساسية يف علم التنويم املغناطييس.
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َ
منازل كثيرة:
س ّيد
احتفاء بحياة كمال الصليبي وأعماله
ً

-1املؤرخ
كرمت اجلامعة األمريكية يف بريوت ّ
ّ
الراحل الربوفسور كامل الصليبي ،يف احتفال
تذكاري ومؤمتر علمي ّ
نظمته دائرة التاريخ واآلثار
يف اجلامعة ،ومركز الدراسات الرشق األوسطية،
بالتنسيق مع مكتب وكيل الشؤون األكاديمية ،وذلك
َ
منازل
«سيد
يف يومي  3-2أيار /مايو  ،2012بعنوان ّ
كثرية :احتفا ًء بحياة كامل الصليبي وأعامله».

اشتمل ُّ
يومي هذا املؤمتر عىل ثالث
كل يوم من
ّ
جلسات ،يف ّ
كل واحدة منها حمارضتان أو أكثر.
ُ
وكتِ َب عىل ظهر مطبوعة برنامج املؤمتر قول كامل
الصليبي« :ليس التاريخ بحثًا عن املعرفة فحسب ،بل
هو ً
أيضا بحث عن التفاهم ،ويف بيت التفاهم منازل
كثرية».
حتدث يف االحتفال التذكاري رئيس اجلامعة األمريكية
ّ
املؤرخ الراحل
يف بريوت ،بيرت دورمان ،الذي وصف ّ
بــ «األكاديمي الغزير اإلنتاج ،وذي العني الثاقبة
عرى التاريخ من قشوره ومل يتوقف عن مساءلة
الذي ّ

املفاهيم ،بام فيها مفاهيمه هو» .تاله وكيل الشؤون
األكاديمية يف اجلامعة ،د .أمحد دالل ،الذي رأى أن
«وسع آفاق االستكشاف العلمي التارخيي
الصليبي ّ
تأثريا.
بحثًا عن احلقيقة .وكان أكثر أساتذة التاريخ ً
ومل يتوان عن مساءلة احلقائق التي تُعترب ثابتة .وأثار
الكثري من التناقضات .وقد أهلم طالبه وزمالءه».
حتدث األمري احلسن بن طالل من األردن ،عرب
كام ّ
شاشة تلفزيونية ،وتوقف عند «بحث كامل الصليبي
عن أرضية مشرتكة وتوافق بني الطوائف يف املنطقة
قبل فوات األوان»ّ .أما رئيس الوزراء اللبناين السابق
فؤاد السنيورة ،فقال إن الراحل «مت ّتع ُببعد النظر
يف تقديم التاريخ ومساءلته ،وكان جري ًئا مل يتوان
عن كتابة احلقائق برغم عدم رضا البعض» .ولفت
الربوفسور طريف اخلالدي إىل أن الصليبي «كان
بارعا مع ذهن م ّتقد وقلب طيب ،وإنسانًا
قاصا
ً
ً
سعيدً ا سعادة تُعدي» ،وأشار إىل «إملامه باجلغرافيا يف
فهم التاريخ ،وقد سار يف املواقع التارخيية التي تكلم
القس حبيب بدر عن مت ّتع الصليبي
وحتدث
عنها».
ّ
ّ
املؤرخني ،فكان
بــ
ميز كبار ّ
ّ
«احلس املرهف الذي ّ
يقرأ املستقبل من معرفته للاميض .وأعلن الربوفسور
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عبد الرحيم أبو حسني إنشاء حمارضة تذكارية حتمل
اسم كامل الصليبي .وكان اخلتام مع الكاتب سليامن
بختي الذي قال إنّ الصليبي «فتح با ًبا لن ّ
يتمكن أحد
من إغالقه».

-2يف اليوم األول للمؤمتر ،ترأس سمري صيقيل
اجللسة األوىل التي محلت عنوان «تذكّ ر كامل
الصليبي» .وشارك فيها طوين نوفل بورقة عنواهنا
«شجرة الكرز مثقلة بالرباعم البيضاء :تذكّ ر كامل
متس املشاعر وال ختلو من
الصليبي» ،بدأها برواية ّ
ّ
الظرف عن تاريخ عالقته بالربوفسور الصليبي
وجتربته معهّ ،
واطالعه عىل حياته وأعامله ،إذ كان
نارش «الشيخ كامل» ،كام دعاه ،وصديقه ،وهو
ما أتاح له أن ينظر إىل كامل الصليبي الباحث
ومميز.
واإلنسان من منظور خاص ّ

تلت ذلك ورقة طاهر كنعان« ،مواجهات مع ّ
مفكر
حقيقي» ،التي اشتملت عىل ملحة عن عالقة كنعان
الشخصية بالربوفسور الصليبي ،بد ًءا بلقاءاته األوىل
معه يف بريوت وهو بعدُ طالب يف اجلامعة األمريكية،
حني وضعته ميوله العربية يف حال من التنافر مع
الربوفسور الصليبي بام اش ُتهر عنه من قومية لبنانية،
أثرا يف االحرتام العميق
إنام من دون أن يرتك ذلك ً
ألبحاث الصليبي ،خاصة بعد نرش عمله النقدي
عن التأريخ اللبناين يف ثامنينيات القرن املايضّ .أما
سنوات اشتغال د .كنعان مع الربوفسور الصليبي يف
األردن ،فكان هلا أن تو ّثق عرى الصداقة بني الرجلني
بام وفّرته من فرصة معرفة الرجل الذي يقف وراء
تلك األعامل.
ّ
«تشكل
محلت اجللسة الثانية من املؤمتر عنوان
نموذجا» .وترأسها
اهلوية والتاريخ :لبنان العثامين
ً
عبد الرحيم أبو حسني ،وشارك فيها ّ
كل من إنجن
أكاريل ووجيه كوثراين .وقد اتخّ ذت ورقة أكاريل،

«صوغ التاريخ وتشكيل اهلوية :تغيرّ اهلوية اللبنانية يف
ْ
السياق العثامين» ،من أعامل الربوفسور الصليبي عىل
اهلوية والتاريخ ،منطلقًا الستكشاف نظرة آخر الوالة
العثامنيني يف بريوت ،إسامعيل حقّي بك ،إىل جبل
لبنان يف فرتة احلرب العاملية األوىل؛ تلك النظرة التي
اشتمل عليها الكتاب اجلامع الذي أوعز لنخبة من
أفاضل الك ّتاب بتأليفه يف العام  ،1918وجاء بعنوان
لبنان :مباحث علمية واجتامعية .لقد وفّر هذا العمل
ً
حتليال مد ّققًا للمجتمع واالقتصاد واإلدارة والثقافة
يف لبنان ،قام به عدد من الباحثني واملديرين املهمني.
ّ
وتشكل
متيز لبنان
وانطوى عىل حتديد خصائص ّ

نقاط متاسك اهلوية الشخصية والوطنية .وقد أشارت
الورقة إىل ما يمكن ملراجعة التاريخ أن تؤ ّديه من
دور ب ّناء يف السياسة اللبنانية بطردها تلك األرواح
الرشيرة يف توارخيها املحلية املثقلة بالتنازع ،وتوفريها
والتقبل املتبادلني.
أساسا للتفاهم
ً
ّ
ّأما ورقة د .وجيه كوثراين« ،صورة العهد العثامين يف
نامذج من الكتابة التارخيية اللبنانية :الدولة والطائفة»،
فقد استكشفت كيف تناول الباحثون اللبنانيون
مر السنني .وعىل هذا
العهد العثامين يف تطوره عىل ّ
الصعيد ،كانت مراجعة الربوفسور الصليبي التأرخيية
النقدية للعهد العثامين قد ّ
شكلت فار ًقا مهماً عماّ سبقها
من بحوث.

يف اجللسة الثالثة التي ترأستها نايلة قائد بيه ،وعنواهنا
«لبنان وصنعة املؤرخ» ،جاءت ورقة مايكل بروفنس
املؤرخني الكبار
بعنوان «كامل الصليبي وذكريات
ّ
يف املرشق العريب» .وقد حلل فيها أعامل الصليبي
باملؤرخني الكبار
قياسا
وموقفه من مبحثه التارخييً ،
ّ
يف أيامه ،بمن فيهم أستاذة املرشف عىل أطروحته
برنارد لويس .ولقد استخدم بروفنس عد ًدا من
مقاالت الصليبي وفصول كتبه أمثلة عىل مقاربته
املميزة ،التي جعلت من بحوثه ومواضيعه قوة فاعلة
ّ
ّ
املؤرخنيّ .أما مكمن قوة الصليبي
تواريخ
يف
رة
ث
ومؤ
ّ
فيتمثّل يف تفاديه تلك العادة االسترشاقية الشائعة
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التي تعمد إىل وضع الدراسات العثامنية يف إطار ما
يدعوه بروفنس «تاريخ النقص» الذي ال ّ
يكف عن
معيارا ُيقاس عليه ً
بدال من
اتخّ اذ أوروبا وأجمادها
ً
بحد ذاهتا.
مقاربة املواضيع العثامنية ّ

أما ورقة عبد الرحيم أبو حسني« ،كامل الصليبي
إرث جا ٍر» ،فقد ناقشت ما كان حلياة
وتاريخ لبنانٌ :
الصليبي الشخصية ومعتقداته من أثر يف أبحاثه
وطريقة مقاربته .وعرضت الورقة مراحل سرية
الصليبي املختلفة – التأرخيية ،السياسية الرسدية،
النقدية – واألمهية التي ت ّتسم هبا ّ
كل مرحلة يف ما
يتع ّلق بحقل تاريخ لبنان .وختمت الورقة باإلشارة
األهم بني مسامهات
إىل أن الطور النقدي هو املسامهة
ّ
نظرا إىل مساءلته يف هذا الطور
الصليبي التارخييةً ،
أسس التاريخ اللبناين امل ّتسمة بضيق األفق ،وشجبه ما
تركته من أثر يف هوية أبناء الوطن اللبناين وقناعاهتم.

-3يف اليوم الثاين ،ترأس أليكس ويك جلسة املؤمتر
الرابعة ،وعنواهنا «الرتبية ،الضبط االجتامعي
والتم ّلص منهام يف أواخر العهد العثامين» ،واشتملت
عىل أوراق ثالث .األوىل ورقة مالك رشيف« ،الفرار
وخرق القانون يف لبنان أواخر العهد العثامين» ،التي
عادت إىل الوثائق العثامنية لتستكشف أمر اهلجرة
من لبنان أواخر العهد العثامين ،وحماوالت املوظفني
العثامنيني عبثًا وقف تدفّق املهاجرين اللبنانيني إىل
الغرب يف العقود األخرية من القرن التاسع عرش.
حمددة تربز
وقد س ّلطت الورقة الضوء عىل حادثة ّ
الفارين ،وما
األوجه االقتصادية لعمليات هتريب
ّ
ساق أفرا ًدا بعينهم من قوى فرض القانون املحلية
إىل أن يفقدوا األمل يف وقف التهريب وي ّتجهوا إىل
التكسب منه.
ّ
الورقة الثانية كانت ليوجني روغان ،وعنواهنا
تفحص فيها
«ا ُمل ْبعدون خالل احلرب العاملية األوىل»ّ ،
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جتربة أولئك الذين نُفوا من لبنان يف تلك الفرتة من
خالل ذكريات عدد منهم .ورأى روغان إىل سياسة
اإلبعاد والنفي بوصفها وسيلة الجتثاث حتديات
مقي ًضا هلا أن تواجه احلكم العثامين زمن احلرب،
كان ّ
وازدراعها يف مناطق ال تطاوهلا فيه شبكات عالقاهتا
حييد قدرهتا عىل إزعاج
الشخصية ،األمر الذي ّ
اإلدارة العثامنية .ولقد ألقى روغان الضوء عىل واقعة
النفي رض ًبا
حمددة هي اعتبار كثري من املنفيني جتربة
ّ
ّ
منفي أتاح
من االستنارة .وأبرز حالة الفتة هي حالة ّ
له ُحسن الطالع أن ي ّتصل من منفاه بشبكته الشخصية
املمتدة ،وهو ما خ ّفف عنه يف اخلارج وساعده يف
العودة إىل الوطن.
ّأما الورقة الثالثة فكانت لسليم ديرنجيل ،وعنواهنا
«الكلية السورية اإلنجيلية وكلية روبرت :تارخيان
متقاربان ومتباعدان» .وهي إطاللة عىل الك ّليتني
األمريكيتني األختني ،كلية روبرت يف اسطنبول
والكلية السورية اإلنجيلية (اجلامعة األمريكية) يف
بريوت ،وما كان ّ
لكل منهام من أثر يف البلد املضيف.
توصل ديرنجيل إىل أن البدايتني املتشاهبتني
وقد ّ
مل حتوال دون وجود فروق مهمة بني الك ّليتني عىل
مر السنني نجمت عن اختالف طبيعة املؤسستني
ّ
والكوادر والبيئة املحلية ،وكان هلا أن تربط الكلية
السورية اإلنجيلية ً
ّ
بالسكان املحليني،
ربطا وثيقًا
يف حني أبقت كلية روبرت عىل مسافة من األتراك،
لتخدم ً
بدال من ذلك أقلية من السكان رعايا
اإلمرباطورية.
ترأس جلسة املؤمتر اخلامسة جون ميلوي ،وجاءت
ٌ
«أرض مقدسة أم عرين كفر؟ لبنان يف أعني
بعنوان
مسلمني دمشقيني» .واشتملت هذه اجللسة عىل
ورقتني .أوالمها لستيفن تاماري ،بعنوان «لبنان
مقدسة :رحالت مسلم دمشقي من
بوصفه ً
أرضا ّ
القرن السابع عرش إىل البقاع وبعلبك وطرابلس»،
تناول فيها أسفار عبد الغني النابليس إىل لبنان،
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املتصوف الدمشقي يف تصوير البلد،
وطريقة هذا
ّ
إذ ساقه مجال طبيعة لبنان ووفرة مقاماته ومزاراته
وتقر ًبا
تقى
إىل اعتباره ً
أرضا ّ
ّ
مقدسة تزيد املرء ً
من اهلل.

أما الورقة الثانية فكانت لسليامن مراد ،وعنواهنا
تيمية جبل لبنان؟» ،عاد فيها إىل ابن
«ملاذا كره ابن ّ
تيمية ،الفقيه الدمشقي أواخر القرن الرابع عرش
ّ
شن عد ًدا من
وأوائل القرن اخلامس عرش ،الذي ّ
محالت التأديب عىل جبل لبنان ،ضد الدروز والشيعة
واملسيحيني الذين كانوا يقطنون سفوحه .ولقد أبرز
سليامن مراد تلك املفارقة التي ينطوي عليها استناد
تيمية إىل مربرات دينية يف تسويغ محالته عىل
ابن ّ
الكفر وحاله أمام املؤسسة الدينية والسياسية يف
القاهرة اململوكية ،حيث ُس ِجن بعد محلته األخرية
بسبب إصداره فتوى اشتملت عىل نقد ساخر
لرؤسائه.

ترأس طريف اخلالدي اجللسة السادسة وعنواهنا
«ال ُّتقى وسياسات املعصية» .واشتملت عىل ورقتني
ّ
لكل من ماريو كوزه وحممد رحيان .وجاءت ورقة
كوزه بعنوان «اجلزء الرابع من نسكيات إسحق
قدم فيها خلفية ألحد
النينوي بالكرشونية(ّ ،»)1
قدييس القرن العارش وحماوالت مجع نسكياته
ّ
ّ
ولعل إسحق النينوي ،الذي ُيعرف ً
أيضا
وتصنيفها.
باسم إسحق الرسياين ،أن يكون أشهر ك ّتاب األدب
أثرا ،إىل جانب أفرام النصيبيني
الرسياين وأبعدهم ً
ويعقوب الرسوجي .واحلال ،أن أعامل إسحق
النينوي مل تنترش بني الطوائف الرسيانية املتعددة يف
الرشق األوسط وحسب ،بل تُرمجت ً
أيضا إىل عدد
من اللغات بد ًءا من العصور الوسطى فصاعدً ا،
أثرا عميقًا يف العامل املسيحي بأرسه،
وهو ما جعل هلا ً
القديس مل تحَ ُ ل دون
رشقه وغربه .غري أن أمهية هذا ّ
ق ّلة املعلومات عن سريته وأعامله ،كام مل تحَ ُ ل دون
تضارب هذه املعلومات .ولذلك ،حاولت الورقة
أن تلقي الضوء عىل املعطيات املتعلقة بسرية إسحق
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النينوي وأعامله من خالل ترمجة مقاطع مهمة من
عدد من املصادر املكتوبة بالرسيانية والكرشونية،
وحتليلها ،وتقييم أمهيتها يف ما ي ّتصل هبذا القديس
من بيت قطرايي (االسم الرسياين لقطر) الذي
ترك وراءه جمموعة مهمة من النسكيات والكتابات
الصوفية.
ّأما آخر أوراق املؤمتر ،فكانت ملحمد رحيان ،بعنوان
«الر ّدة يف حرضموت :ارتداد أم خروج اجتامعي؟
موضوعا
إعادة النظر يف (البغايا)»( ،)2فقد قاربت
ً
مثريا هو موضوع «بغايا» حرضموت اللوايت نلن من
ً
ً
احتفاال بموت النبي
أشد العقاب لرقصهن
بكر
أيب
ّ
تأمل رحيان يف تربير هذا العقاب القايس،
حممد .ولقد ّ
والرفق
ً
نظرا إىل املكانة التي كانت حتتلها هذه النساء ّ
الذي عوملت به حاالت أخرى .وبدا له أنه كان هلذه
البعد الديني
مهم ،ومل تقترص عىل ُ
العقوبة ُبعد سيايس ّ
الرصف ،خاصة أن موقف اإلسالم الباكر الفعيل من
واضحا متا ًما.
الرقص والراقصات مل يكن
ً

-4يف سرية كامل الصليبي ،أنّه(:)3

 -ولد يف بريوت يف  ،1929/5/2ونشأ يف بحمدون.

 أصل عائلته من بلدة عني حليا الواقعة بني الزبداينورسغايا يف األرايض السورية.

جده ألمه إبراهيم الصليبي درس الطب يف اجلامعة
 ّمنارصا لنظرية داروين يف
األمريكية يف بريوت ،وكان
ً
النشوء واالرتقاء .ويف عام  1882اندلعت اخلالفات
بني إدارة اجلامعة التي كانت تناهض نظرية داروين،
واألساتذة والطالب املؤيدين هلذه النظرية ،فطردت
اإلدارة بعض األساتذة والطالب ،ومنهم إبراهيم
الصليبي الذي سافر إىل اسطنبول ،ونال شهادة الطب
من إحدى جامعاهتا ،ثم انتقل إىل اخلليل يف فلسطني

تقارير
َ
احتفاء بحياة كمال الصليبي وأعماله
منازل كثيرة:
سيّد
ً

طبيبا فيها ،ويف ما بعد انتقل اىل السلط،
ليعمل
ً
وتزوج سارة بنت القس صليبا جروان وولدت له،
ّ
يف ما ولدت ،بنت اسمها سلوى التي صارت أم كامل
الصليبي.
جده لوالده هو خليل الصليبي ،كان معلماً يف
 ّمدرسة املختارة يف الشوف ،وتزوج فتاة تدعى وردة،
فأنجبت له ،يف ما أنجبت ،سليامن (والد كامل) الذي
ولد يف املختارة ،ودرس الطب يف اجلامعة األمريكية
طبيبا عام  ،1904ثم ارحتل إىل
يف بريوت ،وخترج ً
مرص وعمل يف اجليش املرصي ،وخدم يف السودان.
وقد تزوج سليامن الصليبي سلوى بنت إبراهيم
الصليبي ،أي والدة د .كامل الصليبي.
وسجل
 محل سليامن الصليبي اجلنسية املرصية،ّ
ابنه كامل يف سجالت القنصلية املرصية يف بريوت
عند والدته .لكن ،يف عام  1939اسرتجع والد كامل
اجلنسية اللبنانية.
 درس املرحلة االبتدائية يف مدرسة بنتوناألمريكية اإلنجيلية التي أسسها املبشرّ وليم بنتون
عام  ،1920وخترج فيها عام  .1941وانتقل بعد
برمانا العالية ،وكان من أصدقائه
ذلك إىل مدرسة ّ
برمانا حسن مجال احلسيني من
املقربني يف مدرسة ّ
القدس ،ومجيل الرسوجي من النارصة .ثم انتقل
إىل ثانوية اإلنرتناشونال كوليدج ( )ICيف بريوت،
وفيها ربطته صالت وثيقة بيوسف إيبش من دمشق،
ويوسف الشرياوي من البحرين ،وأمحد اخلطيب من
الكويت.
 خترج يف اجلامعة األمريكية عام  ،1950وكان منأساتذته أنيس فرحية وقسطنطني زريق ونبيه أمني
فارس.
 سافر إىل لندن ،ودرس يف كلية الدراسات الرشقيةعىل املؤرخ املعروف برنارد لويس .ويقول عن
اختياره التاريخ لدراسته العالية ما ييل :عندما أهنيت
دراستي الثانوية طلبت النصح من والدي ليد ّلني

317
لدي ميل
عىل موضوع أختصص فيه ،فسألني هل ّ
إىل الطب أو طب األسنان أو الصيدلة أو اهلندسة،
فأجبته بالنفي .فقال يل :إ ًذا أدرس ما شئت .وكنت
يف أثناء دراستي املرحلتني االبتدائية والثانوية أميل
إىل علم البيولوجيا ،ثم ملت إىل الرياضيات وعلم
لدي اهتامم باآلداب األوروبية،
الفلك ،ثم صار ّ
وبعد ذلك قررت التخصص يف العلوم السياسية،
وهذا ما قادين إىل دراسة التاريخ ،مع العلم أن
الدرجات التي كنت أناهلا يف مادة التاريخ كانت
أضعف الدرجات .وأظن أن الذي جذبني إىل
دراسة التاريخ هم أساتذة التاريخ يف اجلامعة
األمريكية أمثال نبيه أمني فارس (مواليد النارصة
عام  ،)1906وقسطنطني زريق (مواليد دمشق
عام  ،)1909وأنيس فرحية (مواليد رأس املتن عام
 ،)1902وزين نور الدين زين (مواليد عكا عام
 .)1908وإبان دراستي الثانوية ُشغفت بالعلوم
الطبيعية وعلم الفلك ،وقرأت الكتب الطبية
اجلامعية التي كان والدي حيتفظ هبا .وكنت درست
املوسيقى وأنا يف اخلامسة عىل أخي سامي يف البداية،
ثم يف املعهد املوسيقي الوطني (الكونرسفتوار)،
وكان أستاذي يف املعهد وديع صربا (ملحن النشيد
الوطني اللبناين) ،ثم تابعت دراستي املوسيقية
يف األكاديمية اللبنانية للفنون اجلميلة مع ألكيس
بطرس (مواليد بريوت عام  .)1911وقد تعلمت
العزف ومل أتقنه (راجع جملة املقاصد ،العدد ،39
متوز .)1985
 عينّ أستا ًذا يف اجلامعة األمريكية ،وتدرج يف مناصبهرئيسا لدائرة التاريخ فيها.
األكاديمية حتى صار ً
 أثار موجة عاتية من السجال حني أصدر يف عام 1986التوراة جاءت من جزيرة العرب.
 اضطر إىل مغادرة لبنان إىل األردن عام  1986يفخضم حروب الشوارع التي شهدهتا بريوت بني
امليليشيات املتصارعة .ويف األردن ،أكب عىل دراسة
اللغة اليونانية كي يتمكن من إعادة دراسة العهد
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اجلديد (األناجيل) بالطريقة التي عالج هبا التوراة،
فكان كتابه البحث عن يسوع.
 عاد إىل بريوت عام  1988وعاود التدريس يفاجلامعة األمريكية.

 أسس «املعهد امللكي للدراسات الدينية» يف عماّ نعام .1995
 -تقاعد عن التدريس عام .1997

هنائيا عام  ،1997وأمىض بقية عمره
 عاد إىل لبنان ًيف رأس بريوت حتى وفاته عام .2011

مؤ ّلفاته
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 ،1985وبالعربية .)1986
 خفايا التوراة وأرسار شعب إرسائيل (.)1988 بيت بمنازل كثرية (.)1990 حروب داود (.)1990 تاريخ األردن احلديث (باإلنكليزية .)1993 البحث عن يسوع (.)1999 طائر عىل سنديانة (.)2002 -عودة إىل «التوراة جاءت من جزيرة العرب»

(.)2008

 -بريوت والزمن (.)2009

 -املؤرخون املوارنة وتاريخ لبنان يف العصور الوسطى

 -املوارنة :صورة تارخيية (.)2011

 -تاريخ لبنان احلديث (باإلنكليزية  ،1965وبالعربية

الهوامش

(.)1959
.)1968

 -مفرتق الطرق إىل احلرب األهلية (.)1976

 سوريا حتت اإلسالم (باإلنكليزية ،1977وبالعربية .)2011

 -بالد الشام يف العصور اإلسالمية األوىل (باإلنكليزية

 ،1977وبالعربية .)2011

 -منطلق تاريخ لبنان (.)1979

 -تاريخ اجلزيرة العربية (باإلنكليزية .)1980

 -التوراة جاءت من جزيرة العرب (باإلنكليزية

( )1اللغة العربية مكتوبة بأحرف رسيانية.

( )2تشري كلمة «البغايا» هنا إىل ما ُعرف يف تاريخ الر ّدة
بغيا متفرقات يف وادي
بحركة البغايا ،قامت هبا ّنيف وعرشون ً
حرضموت .وقال عنهن ابن الكلبي :ملا مات الرسول (ﷺ)،
شمتت به نساء كندة وحرضموت ،وخضبن أيدهين ،وأظهرن
الرسور ملوته ،ورضبن الدفوف ،فقال شاعر منهم:
أبلــغ أبــا بـكـر إذا جـئـتـه

أنّ البـغـايا رشمن رشّ مـرا ِم

فاقطع هديت أكفهن بصار ٍم

كالربق أومض يف متون غام ِم

أظهرن من موت النبي شامت ًة

وخضـبن أيديـهن بالعـ ّنـا ِم

( )3صقر أبو فخر ،اهلرطوقي احلكيم :حوار مع كامل الصليبي،
(بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2012 ،ص
.195-191
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دعوة للكتابة
ترحب مجلة "تب ُّين" للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات
الكتب ،وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل
عدد من "تب ُّين" محورًا خاصًا ،وأبحاثًا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات
مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.

المحاور القادمة:
 15كانون الثاني  /يناير ( ،شتاء ) 2013
الدستور في الفكر العربي الحديث.
(تستقبل المجلة مقاالت هذا المحور حتى  15تشرين الثاني/نوفمبر .)2012
 15نيسان  /أبريل ( ،ربيع ) 2013
ما العدالة؟
(تستقبل المجلة المساهمات في هذا المحور حتى  15شباط/فبراير .)2013
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
tabayyun@dohainstitute.org
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شروط النشر
تنشر "تبيُّن" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى 8000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز
هذا الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

(أربعة أعداد)

