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رواية

أنطونيو تابوكي ...هدية من «وراء القبر»
رامي طويل

رواية عن
البرتغال بعد
انتهاء حقبة
الديكتاتورية

«إن ـ ـنـ ــا ن ـن ـش ــر ال ـ ـيـ ــوم هـ ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
ّ
ب ـف ـخ ــر ومـ ـحـ ـب ــة ،ونـ ـح ــن ن ـ ـ ــدرك ك ــل
اإلدراك أن ـنــا ن ـحــرس ون ــدي ــر تــراثــا
م ـت ــروك ــا ل ـل ـج ـم ـيــع» ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة
تـ ـخـ ـتـ ـت ــم امل ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـت ـب ـهــا
الناشر اإليطالي كارلو فلترينيلي،
وزوج ـ ــة ت ــاب ــوك ــي ،م ــاري ــا خــوسـيــه
دي النكستر حول روايــة «إيزابيل»
( )2013للروائي اإليطالي أنطونيو
تابوكي ( 1943ـ  )2012وقــد نشرت
بعد وفاته ،قبل أن تنقل أخيرًا إلى
العربية (دار الساقي ـ بيروت 2016
ـ ترجمة نبيل رضا املهايني) .تذكر
ّ
املالحظة أن صاحب «بيريرا يدعي»
ك ـ ـتـ ــب عـ ـمـ ـل ــه هـ ـ ـ ــذا خـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات
ع ــدي ــدة ،وتـ ـح ــدث ع ـن ــه ب ـث ـقــة خــال
العديد مــن املـقــابــات ،وسـ ّـمــاه نصًا
خـيــالـيــا «روايـ ـ ــة غــري ـبــة ،ومـخـلــوقــا
غــري ـبــا كـمـسـتـحــاثــة غــري ـبــة الـشـكــل
بقيت متعثرة داخل صخرة».
مـ ـ ـن ـ ــذ ص ـ ـيـ ــاغ ـ ـتـ ــه ل ـ ـ ـ ــإه ـ ـ ـ ــداء ،ع ـل ــى
الصفحة األول ــى مــن الـكـتــاب ،يضع
تابوكي قارئه أمام فرضية الغرابة
ً
التي وصف بها روايته ،جاعال من
«املــانــداال» املــدخــل لـقــراء ة الحكاية.
وبـ ــذلـ ــك يـ ـع ــود ص ــاح ــب «هـ ــذيـ ــان»
لـ ـلـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى انـ ـشـ ـغ ــال ــه ب ـف ـك ــرة
األرواح امل ـت ـعــددة ،واملـيـتــافـيــزيـقـيــا.
يبني رواي ـتــه وف ــق دوائ ــر املــانــداال،
ّ
التي تعمل كل دائرة منها على نقل
الحكاية إلى دائرة أخرى ،على هيئة
سلسلة متتابعة ّتسعى للوصول
إل ـ ـ ــى امل ـ ــرك ـ ــز (ي ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
الهندية مركز الكون امليتافيزيقي)
حيث الحقيقة .ال تختلف «إيزابيل»
ع ــن أعـ ـم ــال ت ــاب ــوك ــي ال ـس ــاب ـق ــة مــن
ح ـ ـيـ ــث قـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـ ـ ــزج ،حـ ـ ّـد
الـتـمــاهــي ،بــن الــواق ـعــي واملـتـخـيــل.
صاحب «تريستانو يحتضر» رأى

ع ـلــى الـ ـ ــدوام أن ال ـح ـيــاة ال تقتصر
فقط على ما نعيشه ،بل تتعدى ذلك
لـتـكــون فــي مـكــان مــا كـثــافــة حـيــوات
ك ـث ـي ــرة ،م ــا ي ـج ـعــل ال ــزم ــان وامل ـك ــان
مفهومني قابلني للتبدل بعيدًا عن
منطق الحياة املجردة .من هنا نجد
ت ــادي ــوس ،راوي «إيــزاب ـيــل» ،ينتقل
من دائرة إلى أخرى ،في رحلة بحثه
عــن حقيقة مــوت إيــزابـيــل ،صديقته
ال ـق ــدي ـم ــة ،م ـج ـت ــازًا أم ـك ـن ــة وأزمـ ـن ــة
ال يــربـطـهــا إل ــى ال ــواق ــع غـيــر يقينه
بـ ــأن اجـ ـتـ ـي ــازه لـ ـل ــدوائ ــر سـيــوصـلــه
للحقيقة.
م ــن ح ـي ــث ال ـش ـك ــل ،ي ـب ـنــي تــابــوكــي
رواي ـت ــه اس ـت ـنــادًا لـنـظــريــة امل ــان ــداال،
م ـق ـس ـم ــا إي ـ ــاه ـ ــا إل ـ ـ ــى تـ ـس ــع دوائ ـ ـ ــر
تضيق تدريجيًا باتجاه املركز ،بما
يتشابه إلى ّ
حد ما ّمع بناء الرواية
ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة .ت ـت ـك ــش ــف م ــاب ـس ــات
الــوقــائــع تــدري ـج ـيــا ،مــا يـتـيــح حـيـزًا
ك ـب ـي ـرًا لـلـتـشــويــق ،م ــن دون الـسـهــو
عــن العمق الــذي سعى تابوكي في
مختلف أعماله لسبر أغواره.
قارئ فيرناندو بيسووا ،ومترجمه
ّ
إل ـ ــى اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــرر ت ـعــلــم
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ـ ـيـ ــة حـ ـ ــن أسـ ـ ــره
سـ ـح ــر ب ـ ـي ـ ـسـ ــووا ،لـ ـيـ ـغ ــدو م ــدرس ــا
لـلـغــة واألدب الـبــرتـغــالـيــن ،يختار
الـبــرتـغــال مـســرحــا ألح ــداث رواي ـتــه.
يصلها تــاديــوس بحثًا عــن حقيقة
مـ ـ ــوت إيـ ــزاب ـ ـيـ ــل ،بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــرأ خـبــر
وفـ ــات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــف .م ـ ــن دون
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى أي تـ ـمـ ـهـ ـي ــد ،ي ـضــع
تــابــوكــي ق ــارئ ــه ف ــي خـضــم ال ـحــدث،
ف ـح ــن ي ـك ــون ال ـح ـل ــم ج ـس ــد ال ــواق ــع
تنتفي الحاجة إلى الزمان املنطقي،
وهو ما يتيح لتاديوس املضي في
ّ
بحرية مــن يتحرك في
رحلة بحثه
ال ـح ـلــم .ه ــي ال ـبــرت ـغــال ب ـعــد انـتـهــاء
حقبة الــديـكـتــاتــوريــة ،الـتــي فرضها
سـ ـ ــاالزار ع ـلــى م ــدى  40ع ــام ــا ،غير

ّ
أن إي ــزاب ـي ــل ،امل ـنــاض ـلــة الـشـيــوعـيــة
زمــن الــديـكـتــاتــوريــة قـضــت ،بحسب
الـ ـخـ ـب ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،م ـن ـت ـح ــرة فــي
سجنها ،وهــو مــا يحتاج تــاديــوس
الى التأكد منه ،ومعرفة مالبساته،

رغم أنه لن ّ
يعرف بنفسه بأكثر من
صــديــق قــديــم إليــزاب ـيــل ،األم ــر الــذي
ي ـتــواطــأ تــابــوكــي م ـعــه ويـكـتـفــي به
طيلة ال ـســرد .بــن مونيكا ،صديقة
إيــزابـيــل ،فــي لشبونة ،الـتــي تفتتح

دوائـ ــر الـبـحــث بــاس ـت ـعــادة ذكــريــات
قــديـمــة ،تـتــداعــى إل ــى ح ـ ّـد التشكيك
ً
بـحــادثــة امل ــوت ،وص ــوال إلــى محطة
ال ــرف ـي ـي ــرا ،ح ـيــث ي ـج ـلــس ت ــادي ــوس
إل ــى جـ ــوار م ــات ـي ــو ،عـ ــازف ال ـك ـمــان،
ّ
لـيـسـمــع م ـنــه أن «امل ــاض ــي الـبـعـيــد،
املاضي القريب ،الحاضر ،املستقبل،
أس ـت ـم ـي ـحــك الـ ـع ــذر ل ـك ـنــي ال أع ــرف
ّ
األزمان ،ال أعرف الزمن ،كل األشياء
م ـت ـس ــاوي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـ ــي» ،يـ ــروي
تــابــوكــي تـفــاصـيــل حـقـبــة مـهـ ّـمــة من
تاريخ البرتغال ،من دون أن يكتب
رواية تاريخية ،ومكتفيًا بالسياسة
ّ
سيتحول رويدًا رويدًا
خلفية لحدث
ّ
إلـ ــى ن ــظ ــارة ت ــوض ــح ل ـل ـق ــارئ كـيــف
ّ
يكون اإلنسان انعكاسًا لكل مفردات
الـ ـحـ ـي ــاة ،وكـ ـي ــف ي ـ ّم ـكــن ل ـل ـم ــوت أال
ي ـكــون ن ـهــايــة .بـخــفــة ش ـعـ ّ
ـريــة النثر
املـمــزوج بالفلسفة ،يمكن إليزابيل
أن ت ـ ـكـ ــون م ـ ــاغ ـ ــدا ،الـ ـط ــالـ ـب ــة ال ـت ــي
اعتقلت من الجامعة ،وانتحرت في
الـسـجــن عـبــر ابـتــاعـهــا كـمـيــات من
الزجاج املكسور ،كما يمكن أن تكون
فتاة أخــرى استمدت بقايا حياتها
ّ ّ
مــن امل ــوت .غير أن كــل تلك الفلسفة
واألجـ ـ ــواء املـيـتــافـيــزيـقـيــة ل ــن تـكــون
غير املعنى الحقيقي للحياة ،الذي
س ـت ـض ـيــق دوائ ـ ـ ــر ت ــاب ــوك ــي ال ـت ـســع
حـتــى ال ــوص ــول إل ـيــه حــن سيسمع
تاديوس ملرة أخيرة صوت إيزابيل
وهــي تقول لــه« :وداعــا يا تاديوس،
هذه املرة األخيرة ،لن نجتمع ثانية
بكل تأكيد .وداعًا».
«إيــزاب ـيــل» الـتــي وصفتها صحيفة
«لومند» بأنها «هدية رائعة وغير
مـتــوقـعــة» تعتبر واح ــدة مــن روائــع
تــابــوكــي ،ال ـتــي تـغـلــق ال ــدائ ــرة على
إبـ ــداعـ ــات واح ـ ــد م ــن أب ـ ــرز روائ ـي ــي
ال ـع ـص ــر ،اع ـت ـب ــر الـ ـس ــرد وسـيـلـتـنــا
ل ـف ـهــم م ــن ن ـك ــون ومـ ــا ن ــري ــد ،طــاملــا
الحياة ّ
ّ
عصية على الفهم.
برمتها

مجلة

اليمن تحتل «بدايات»
ّ
م ــا زالـ ـ ــت م ـج ــل ــة «ب ـ ــداي ـ ــات» ت ـق ــاوم
ّ
مصرة على البقاء وسط صعوبات
كثيرة أجبرت مجالت ثقافية عديدة
على التوقف عــن الـصــدور .بيروت،
ع ــاص ـم ــة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة دائـ ـم ــا،
ص ـ ــارت ب ــا مـجـلــة ث ـقــاف ـيــة فصلية
أو شـ ـه ــري ــة عـ ـل ــى نـ ـح ــو ت ـق ــري ـب ــي.
«بـ ــدايـ ــات» واحـ ـ ــدة م ــن اإلص ـ ـ ــدارات
ال ـتــي نـجـحــت حـتــى اآلن فــي الـبـقــاء
على قيد الحياة وهــي تدخل اليوم
ع ــام ـه ــا الـ ـخ ــام ــس .ومـ ـث ــل األع ـ ـ ــداد
السابقة ،نلقى في إصدار «بدايات»
ّ
ُالجديد الشغل نفسه حــول امللفات
ّ
العربية
املـكـ ّـرســة لفكرة «ال ـث ــورات»
مـ ـن ــذ الـ ـ ـع ـ ــدد األول .ف ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات
ب ـ ـش ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا» ب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـب ــوي ــب
ال ــدائ ــم امل ــوج ــود ف ــي ك ــل «ب ــداي ــات».
م ــن ه ـن ــا ي ـم ـكــن الـ ــدخـ ــول ف ــي ف ـكــرة
الـ ـ ـع ـ ــدد ال ـ ـجـ ــديـ ــد م ـ ــن ه ـ ـ ــذه امل ـج ـل ــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــرأس تـ ـح ــري ــره ــا الـ ـك ــات ــب
اللبناني ّ
فواز طرابلسي .إنها فكرة
«ال ـ ـث ـ ــورة» ب ــداي ــة وعـ ـب ــر حـ ـ ــوار مــع
جلبير األشقر الباحث واألكاديمي
اللبناني وصــاحــب كـتــاب «الشعب
يــريــد ـ ـ بحث ج ــذري فــي االنتفاضة
ّ
ال ـعــرب ـيــة» .ف ــي ال ـح ــوار م ـعــه ،يحلل
األشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر «امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــارات امل ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة
وامل ـت ــاق ـي ــة لـ ـلـ ـث ــورات ال ـع ــرب ـي ــة فــي
ع ــامـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــامـ ــس» .سـ ـي ـك ــون ه ــذا
الـ ـح ــوار ع ـلــى هـيـئــة ُم ـق ــدم ــة لـلـعــدد
املقبل من «بدايات» الذي سيأتي في
جــزء كبير منه ـ ـ بحسب افتتاحية
املجلة ـ لـ «مواصلة النقاش وتقييم
ت ـل ــك امل ـ ـسـ ــارات وال ـ ـ ـ ـ ّـردات املـخـتـلـفــة
ّ
وتتعرض (الثورات)
التي تعرضت
لها» ،والحقًا مقاربة فكرة «الثورة»

نفسها متجاورة مع فكرة «اليمن»
ّ
مخيلة فـ ّـواز طرابلسي،
التي تحتل
كأنه اليمني األخير ،أو كأنه ال يريد
أن ينسى «مــواطـنـتــه» اليمنية ،هو
الـ ــذي كـتــب كـثـيـرًا ع ــن الـيـمــن وأق ــام
فيه.
هكذا نجد فــي الـعــدد ثالثة مقاالت
ع ــن ال ـي ـم ــن :ت ـك ـتــب وزيـ ـ ــرة ال ـث ـقــافــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة أروى عـ ـثـ ـم ــان (رفـ ـض ــت
الذهاب إلى السعودية مع الحكومة
الـيـمـنـيــة املـقـيـمــة ه ـن ــاك) ،عــن أرام ــل
الحرب .تقول أروى« :مع كل فاتحة
وص ـبــح وان ـس ــدال ق ـمــر ،يـخـفــت دلــع
األمهات والزوجات ،ما بعد الحرب.
لن نسمع :يا نظر عيوني ،ويا كش
من عيني ،ويجعل يومي قبل يومك،
ّ
وقوي عظامك ،فديتك ،صح بدنك».
ه ـن ــا ،ت ـب ــدو ك ـتــابــة ال ــوزي ــرة نــابـعــة
مــن قلبها ،هــي الـتــي تقيم فــي قلب
مشروع املوروث الشعبي اليمني.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـقــال ـهــا الـ ـط ــوي ــل ،ن ــرى
تلك املفردات التي لن يفهمها قارئ
غ ــري ــب .كـ ــأن ط ــراب ـل ـس ــي ه ـن ــا ،يـثــق
في مقدرة القارئ على فهم اللهجة
اليمنية ،كأنها لغة العرب .أتت لغة
عثمان محمولة على نـبــرة سردية
ج ــاءت خليطًا بــن نـبــرة ُشخصية
ي ـس ــاري ــة م ـل ـتــزمــة ،ون ـب ــرة أم ت ــدرك
تمامًا معنى أن تفقد األم أبناءها.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ك ـ ـتـ ــب ال ـ ـبـ ــاحـ ــث فــي
ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـي ــروت
اليمني فــارع املسلمي دراس ــة قــارن
فيها بــن ات ـفــاق الـطــائــف اللبناني
وامل ـب ــادرة الخليجية اليمنية «بما
هما إط ــاران لحل النزاعات األهلية
وحدثان فاصالن في حياة الشعبني

استحضار
المطران
غريغوار
ّ
حداد
وحسين آيت
أحمد

ال ـي ـم ـنــي وال ـل ـب ـن ــان ــي» ،إلـ ــى جــانــب
مـقــال ثــالــث لـصــاحــب ه ــذه السطور
عن «الغناء في السياق االجتماعي
الـصـنـعــانــي» عـبــر قـ ــراءة ف ــي كـتــاب
الباحث الفرنسي جان المبير «طب
ال ـن ـفــوس -فــي الـغـنــاء الـصـنـعــانــي».
عمل يقدم فيه المبير تعريفًا هامًا
لــذلــك ال ـغ ـنــاء وط ـقــوســه املـصــاحـبــة
التي منحته تلك الخصوصية التي
يتسم بها.
وفي زواية «حضور الغياب» ،تذهب
«بدايات» الستحضار حياة وأعمال

راحـ ـ ـل ـ ــن هـ ـم ــا امل ـ ـ ـطـ ـ ــران غ ــريـ ـغ ــوار
حـ ّـداد ( 1924ـ ـ  )2015الــذي حذر في
م ـقــال لــه فــي مـطـلــع ال ـحــرب األهـلـيــة
اللبنانية «مــن دور تنامي الفوارق
االجـتـمــاعـيــة ف ــي تـفـجـيــر ال ـنــزاعــات
ّ
ّ
األهلية املسلحة» ،في حني يحضر
الغياب الثاني في شخصية حسني
آيت أحمد ( 1926ـ ـ  ،)2015أحد القادة
التاريخيني للثورة الجزائرية الذي
ع ــاش حـيــاتــه حــاملــا بــاعـتـمــاد اللغة
ّ
رسمية في الجزائر
األمازيغية لغة
«لكن شاءت مفارقة قاسية أن يبادر

ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
ب ــو تـفـلـيـقــة إل ــى إق ـ ــرار ه ــذا املـطـلــب
األســاســي بالنسبة إلــى قسم كبير
من مواطني الجزائر تكريمًا للراحل
بعد وفاته».
ّ
ولـعــلــه مــن ال ــازم هـنــا اإلشـ ــارة إلــى
ّ
سمة ظلت «بدايات» مستمرة عليها
وتظهر على الشكل اإلخراجي .تبدو
مساحات واسعة من صفحاتها وقد
ّ
اهتمت بالتشكيل على نحو ثابت
وأع ـم ــال ال ـج ــداري ــات والـغــرافـيـكــس
الـ ـت ــي ارتـ ـبـ ـط ــت عـ ـل ــى نـ ـح ــو وط ـي ــد
ب ـثــورات «الــربـيــع ال ـعــربــي» ،وكــانــت
ضـ ــرة مـ ـن ــذ شـ ــرارت ـ ـهـ ــا األولـ ـ ـ ــى.
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ّ
التشكيل والجداريات في آن للفنان
امل ـك ـس ـي ـكــي دي ـي ـغ ــو ري ـف ـي ــرا (1886
ـ ـ ـ  )1957الـ ــذي اش ـت ـهــر اس ـمــه بتلك
الجداريات امللحمية وبأشغاله التي
حاولت املزاوجة بني إعادة االعتبار
للثقافة األهلية املكسيكية العائدة
إل ــى ح ـض ــارات م ــا قـبــل االسـتـعـمــار
اإلس ـب ــان ــي ،وب ــن تـمـجـيــد ال ـحــداثــة
الغربية وعلى وجه الخصوص ذلك
ال ـجــزء الـحــامــل إلمـكــانـيــات الـعــدالــة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم .وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف عـ ــن ري ـف ـي ــرا
كـمــا زوج ـت ــه الـفـنــانــة ف ــري ــدا كاهلو
ح ـضــوره ـمــا ك ـي ـســاريــن مـنــاضـلــن
وم ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــزمـ ـ ــن بـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
واالنـســان .إطــار كتبت فيه الباحثة
والـ ـن ــاق ــدة وامل ـت ــرج ـم ــة املـكـسـيـكـيــة
إيرمغالد أملهاينز التي نالت درجة
الدكتوراه من «جامعة تورنتو» عن
رسالتها «جان لوك غودار والقضية
الفلسطينية».
جمال...

