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روجيه غرونييه نزيل «قصر الكتب» وألغازها!
عمل قارئًا في «دار غاليمار» الفرنسية العريقة طوال نصف
كتاب مشاهير
قرن ،فاختزن في ذاكرته مئات «الحوادث» عن ّ
يتحول هو
ومغمورين ،واشتبك مع مئات المخطوطات ،قبل أن ّ
نفسه إلى مؤلف .في «قصر الكتب» ( )2011الذي انتقل أخيرًا
إلى لغتة الضاد (دار المدى ـ ـ ترجمة زياد خاشوق) ،سنقع على
قرن كامل
مكتبة ضخمة ،وتلخيص لوقائع ٍ
خليل صويلح
ل ـي ــس ل ـ ــدى روج ـ ـيـ ــه غ ــرون ـي ـي ــه (-1919
ّ
 )2017ص ــداق ــات م ــع ال ـك ــت ــاب ،إن ـم ــا مع
م ــؤل ـف ــات ـه ــم .ف ــال ــرج ــل الـ ـ ــذي ع ـم ــل ق ــارئ ــا
ف ــي أع ـ ــرق دور ال ـن ـشــر ال ـفــرن ـس ـيــة« ،دار
غ ــالـ ـيـ ـم ــار» ،طـ ـ ــوال ن ـص ــف قـ ـ ــرن ،اخ ـت ــزن
ّ
فــي ذاكــرتــه مـئــات «ال ـح ــوادث» عــن كتاب
مشاهير ومغمورين ،واشتبك مع مئات
املـخـطــوطــات ،قـبــل أن يـتـحـ ّـول هــو نفسه
إلى مؤلف .في كتابه «قصر الكتب» الذي
صدر عام ( 2011انتقل أخيرًا إلى املكتبة
الـعــربـيــة عــن «دار امل ــدى» ـ ـ ـ تــرجـمــة زيــاد
خ ــاش ــوق) ،سـنـقــع عـلــى مـكـتـبــة ضخمة،
قرن كامل .إذ تتداخل
وتلخيص لوقائع ٍ
األفـكــار والــذكــريــات واملــواضـيــع فــي كتلةٍ
واحــدة ،وبانتقاالت رشيقة بني مختلف
األج ـنــاس اإلبــداع ـيــة« :غــالـبــا مــا يحصل
ّ
لي أن أرى حلمًا ال أتمكن من فهم آليته.
أحلم بأنني أقــرأ .أفكك رمــوز صفحة ،أو
حتى سطر ،كلمة بعد كلمة .وبما أنني
م ــؤل ــف ال ـح ـل ــم إن ج ـ ــاز ال ـت ـع ـب ـي ــر ،كـيــف
ي ـح ـصــل أن ال أع ـل ــم م ــا ي ــوج ــد ف ــي جــزء
السطر ،أو جــزء الصفحة ،الــذي لــم أقــرأه
بـ ـع ــد؟» يـ ـق ــول .ي ـضــع روجـ ـي ــه غــرونـيـيــه
مـ ـف ــردة م ــا ت ـحــت م ـج ـه ــره ،ث ــم يضيئها
موشوريًا ،لتتدحرج من الفردوس األدبي
نحو الواقع اليومي بكل خشونته .هكذا
ّ
يـقــرأ «االن ـت ـظــار» كـمــا ورد ل ــدى الـكــتــاب،
وص ــورت ــه ف ــي ال ــواق ــع ،إذ خـلــق الطبيب
واملعالج الفيزيائي واملؤسسة الرسمية
م ـع ـنــى آخـ ــر ل ـغــرفــة االنـ ـتـ ـظ ــار ،وج ـع ـلــوا
منها «امل ـكــان ال ــذي بــن الـضـجــر والقلق
وف ــراغ الـصـبــر» ،فيما يـجــد فــي أوديـســة
هوميروس قصيدة كاملة عن االنتظار.
في تفكيك مفردة «الرحيل» ،يذهب بعيدًا
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شعر
َ ُ
ُ
هنادي زرقة الحرب حين تركل..

دراسة

ف ــي االسـ ـتـ ـع ــارة ،وإذا ب ـهــا ت ـت ـخــذ صفة
االنتحار ،بإشارات من بودلير وبافيزي
وماالرميه وهمنغواي وفلوبير ،مختتمًا
معنى االنتحار بـضــرورة الصمت كحق
أساسي من حقوق البشر.
ُ
ولكن هل تعتبر معرفة الحياة الخاصة
لكاتب مــا هامة لفهم أعماله؟ يستشهد
ٍ
ً
أوالَ :
«بم يفيدنا
هنا ،بمارسيل بروست
أن نكون من أصدقاء ستندال في الحكم
بشكل أفضل؟ بل على العكس ،من
عليه
ٍ
ّ
املحتمل أن هذا قد يشكل عائقًا كبيرًا في
سبيل ذلــك» .ورغــم إعجابه ببلزاك ،فإنه
ً
ّ
سوقيًا ،فيما يصف لوسيان
يــراه رجــا
دوديـ ـ ـ ــه ،ب ــروس ــت ن ـف ـســه ،ب ــأن ــه «ح ـشــرة
مـقـيـتــة» .أم ــا فـلــوبـيــر فـيـقــول« :أعـتـقــد أن
لـيــس عـلــى الـكــاتــب أن يـتــرك أث ـرًا عـنــه إال
أع ـمــالــه ،فـحـيــاتــه لـيـســت عـلــى ق ــدر كبير
مــن األهـمـيــة .وبئسًا للتفاهات» .ويؤكد
روج ـيــه غــرونـيـيــه عـلــى ضـ ــرورة الكشف
عـ ــن ش ـخ ـص ـيــة الـ ـك ــات ــب فـ ــي ن ـص ــوص ــه،
ّ
وم ــاح ـق ــة «ض ـم ـيــر امل ـت ـك ــل ــم» الص ـط ـيــاد
الحياة الداخلية األكثر حميمية للمؤلف.
فالذاكرة ليست مجرد آلة تسجيل ،وفي
امل ـقــابــل ،قــد يـكــون ضمير املـتـكـلــم مجرد
ذريعة سردية إلغــواء القارئ («الغريب»
ألل ـب ـيــر ك ــام ــو) ،وف ــي «الـ ـع ــاش ــق» ،ادع ــت
مــارغــريــت دوراس بــأنـهــا ت ــروي قصتها
الحقيقية ،إلبهار الـقـ ّـراء ،في حني أنــه لم
يكن فيها أي شــيء حقيقي .ويلفت إلى
ّ
معضلة أخ ــرى تتعلق بـحـيــاة اآلخــريــن،
ّ
وات ـك ــاء بـعــض ال ـكــتــاب عـلــى ع ـب ــارة «كــل
تشابه مع أشخاص »...للهرب من اتهامهم
بانتهاك أســرار شخصية ما .ففي دفاعه
عــن م ـصــادر رواي ـت ــه «الـبـحــث عــن الــزمــن
الضائع» ،يوضح مارسيل بروست «أن
ُ
اإلس ــاءة إلــى الـحـيــاة الـخــاصــة ال ترتكب
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يجد في أوديسة هوميروس
قصيدة كاملة عن االنتظار

عن خبث أو مكر ،وإنما من أجل اكتشاف
الـحـقـيـقــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـيــاة ت ـحــت سـلــوك
فـ ـ ــردي» .وي ـض ـيــف ف ــي رس ــال ــة إل ــى «دار
غاليمار»« :كتبت لي امرأة كنت أحببتها
منذ ثالثني عامًا رسالة غاضبة لتقول لي
إن «أوديت» ليست سواها بالذات ،وإنني
وحــش بغيض» .فــي كتابة الحب أيضًا،
ي ـتــابــع ال ـنــاقــد ال ـفــرن ـســي ق ـ ــراءة الـحـيــاة
الحميمية الخاصة ،وقصص الغراميات
التي تتأرجح غالبًا بني الوقائع واإللهام
األدب ـ ـ ــي .ي ـع ـتــرف ت ـش ـي ـخــوف ف ــي قصته
ً
قائال« :إن ّ
قصة قصيرة تخلو
«السهوب»
من النساء ،ليست سوى آلة دون بخار».
لكن ألبير كامو سيكتب «الطاعون» عن
نساء غائبات ،فـ «الكالم عن الفراق ليس
سوى طريقة مختلفة للكتابة عن الحب».
وستختلف النظرة إلى كتابة الحب ،تبعًا
لفلسفة العصر« :اليوم ،وفي العديد من
الروايات ،ال ُيكتب الحب ،بل ُيكتب كيف
ُيـ ـم ــارس ال ـح ــب .وي ـب ــدو ل ــي أن ف ــي مثل
ه ــذا ال ـنــوع مــن الــوصــف تمضي النساء
إل ــى أب ـع ــد م ـمــا يـمـضــي ال ــرج ــال» ي ـقــول.
ّ
هناك وقفة أخرى تتعلق بالروايات غير
املكتملة ،كنتيجة ملوت مؤلفها أو طيشه.
هكذا أهمل كافكا إتمام روايته «القصر»،
وقــد ّ
شبه نفسه برجل لديه منزل خرب،
مصنوع من ذكرياته ،فراح يستخدم ذلك
ّ
األولية
املنزل من أجــل أخــذ بعض املــواد
لبناء مـنــزل آخ ــر ،إال أن ق ــواه خانته في
منتصف عمله بحيث وجــد أمــامــه بيتًا
نصف ّ
مهدم وبيتًا آخر غير مكتمل ،فيما
أهـمــل بعض الــروائـيــن إتـمــام رواي ــة ما،
خشية الرقابة ،أو ّ
أجلوا نشرها ،أو ماتوا
ق ـبــل االن ـت ـه ــاء م ــن كـتــابـتـهــا «ف ــي طــريــق
جبلي يشرع كلب غريب بمالحقتك ،ثم
ف ـجــأة ي ـعــود أدراج ـ ـ ــه .ل ــم ت ـعــد ذا أهـمـيــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـ ــه» ي ـ ـقـ ــول .فـ ــي فـ ـض ــاء آخ ــر
ً
يـتـســاءل« :هــل يكون عمل الـكــاتــب ،عمال
أخيرًا في نظره هو ،أم في نظر اآلخرين؟»
ويـجـيــب« :قليلون ج ـدًا هــم أولـئــك الذين
وضـ ـع ــوا ن ـق ـطــة ال ـن ـه ــاي ــة إلب ــداعـ ـه ــم عــن
سابق قصد وتصميم» .من أولئك وليم
فولكنر الذي اعترف «أعــرف أنني أقترب
من النهاية ،من قعر البرميل» .بالطبع ،لن
ننتظر اعترافًا مشابهًا من كاتب عربي،
فكل ما يكتبه ،يقع في باب النفائس!

جوان تتر
َّ
السورية هنادي
ال يمكن لقارئ قصيدة
ّ
زرقة ،إل أن يشعر بغنب الحرب والغياب،
ح ـيــث ال ـق ـصــائــد ال ـطــاف ـحــة ع ـلــى ال ـ ــدوام
ب ـم ـس ـح ــة أشـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــرب ومـ ـف ــرداتـ ـه ــا
َّ َ
ال ــواض ـح ــة وم ــا ُي ــت ــك ــأ ع ـل ـيــهِ ف ــي أح ـشــاء
ُ
ال ـن ـ ّـص امل ـ ـ َّ
ـردات تـحـيــل على
ـدون م ــن مـ ـف ـ
ٍّ
ال ـ ـ ـ ــدوام إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب وم ـخ ــل ـف ــات ـه ــا ال ــا
مــرئـ َّـيــة .فما عــدا ال ـخــراب ،خ ـ ُ
ـراب األشياء
امللموسة واألبنية والحدائق واملــدارس،
ث ـ ّـم ــة ال ـ ـخـ ــراب ال ــداخـ ـل ــي الـ ـ ــذي ال يـمـكــن
ّ
ترميمه إل بعد معجز ٍة لن تحصل على
َّ
األرجــح .هذا ما تفعله الشاعرة السوري ًة
مجموعتها ال ـجــديــدة «رأي ـ ـ ُـت غيمة
فــي
ً
شـ ــاح ـ ـبـ ــة ،س ـم ـع ــت مـ ـطـ ـرًا أس ـ ـ ـ ــود» (دار
َّ
ثنائية
النهضة الـعــربـيــة ـ ب ـي ــروت) ،مــن
َّ
املقسم دونما
البساطة والـنـ ّـص الــواحــد
اختارتها الشاعرة،
عناوين ،سوى
ٍ
أرقام َ
َ
ِّ
ربـ ّـمــا لتأخذ نــفـ َـســا عميقًا فــي نـهــايــةِ كل
رقمّ ،
ثم تعود في الرقم الذي يلي إلى رسم
َ
ّ
َّ
الخريطة الشعرية مجددًا وهكذا دواليك.
الخريطة تبان منذ لحظة قراءة العنوان
ً
ُ
فعالّ .
ثمة ُّ
واألخت والحبيب
األم
الشاحب
ّ
وامل ــراي ــا ال ـعــاك ـســة ل ـك ــل ال ــوج ــع والـقـبــح
وامل ــوت وال ـخــراب والـحــاجــة الــدائـمــة إلى
ُ
األوكـسـجــن .ولكن هـنـ َ
ـاك الـجـمــال أيضًا!
ُ
ُ
َ
ـارئ إلى
تـلــك االلـتـقــاطــات الـتــي تعيد ال ـقـ َّ
جرعات مكثفةٍ من
صــواب التفاؤل عقب
ٍ
َ
تورية أو التفاف.
القلق ُ املكتوب من دون
ال ـهــدف واض ــح ،وامل ـش ـ ُـار إلـيــه فــي الـنـ ّـص
جلي وال ــدالالت ال ّ
ٌّ
تخيب الـقــارئ مطلقًا:
َ
ُ
ُ
ُ
لكن
«لـ ـ ًس ــت أ ُّعـ ـل ــم ِّك ـيــف أرسـ ـ ــم ٌّال ـ ـحـ ــزنّ /
يمتد ّكظل الحرب /ظل يغطي جثة
ظال
األحمر».
باللون
تي
جث
البالد/
ّ
ّ
ل ـس ــوء حـ ــظ الـ ـش ــاع ــرة أنـ ـه ــا ت ـع ـيــش فــي
الحرب ،في ّ
الراهن الــذي يطفح باألكفان
وصـ ــور امل ــوت ــى وال ـ ــدم واألن ـق ـي ــاء الــذيــن
َ
ي ـغــادرون الـبـيـ َ
ـوت وال ـش ــوارع ،ويعلقون

محمد علي شمس الدين

تشيسواف ميووش

ليون زكي

نجدة فتحي صفوة

الدراسات الفلسطينية

فادي عزام

«كرسي على الزبد» هو عنوان ديوان
للشاعر اللبناني محمد علي شمس
الــديــن صــدر أخـيـرًا عــن «دار اآلداب»
( ١٨٤صـفـحــة) .ينقسم الـعـمــل إلــى
ث ــاث ــة مـ ـح ــاور («أغـ ــانـ ــي الـ ـك ــورس»
و«تسع قصائد إلى حافظ» و«مقاطع
إلى الجميل») ،ويشكل املجموعة رقم
 ٢٣ف ــي م ـس ـيــرة ص ــاح ــب «قـصــائــد
مهربة إلى حبيبتي آسيا» و«أميرال
الـطـيــور» و«حـلـقــات الـعــزلــة» .يطالعنا
شـمــس الــديــن هـنــا بـمـغــامــرة شعرية
محترفة تعالج اخـتـمــار الـحـيــاة عبر
مجموعة من «القصائد الدامية» كما
يقول لناّ .
ينوع كعادته في اإليقاع بني
العروض والتفعيلة في توليفة رشيقة،
ويحاور شخصيات من التراث (امرؤ
القيس ،أدونيس ،الشنفرى) وأخرى
مـعــاصــرة (جــوزيــف ح ــرب) ،إل ــى ما
تحمله أشـعــاره من تأمالت فلسفية
ووجــوديــة نستشفها منذ القصيدة
األولى (عصفورة هي الحياة)

ع ــن «م ـن ـش ــورات ال ـج ـمــل» ،ص ــدرت
ال ـتــرج ـمــة ال ـعــرب ـيــة (ت ــرج ـم ــة عبير
م ــرع ــي) ل ـك ـتــاب «ال ـع ـق ــل املـعـتـقــل»
ل ـ ـل ـ ـشـ ــاعـ ــر وال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وامل ـ ـتـ ــرجـ ــم
والديبلوماسي تشيسواف ميووش
( 1911ـ ـ .)2004
يـعـتـبــر األخ ـي ــر أح ــد ك ـب ــار ش ـعــراء
بــولـنــدا فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن ،دخــل
امل ـشـهــد األدب ـ ــي ف ــي الخمسينيات
والستينيات (كــان الجئًا سياسيًا
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس مـ ـن ــذ  ،1951وف ــي
1960ع ّ َ
ُ
ي أستاذًا في جامعة بركلي
في أميركا) ،ونال جائزة نوبل عام
 1980عــن شـعــره .حظي بالشهرة
األولى بفضل كتابه «العقل املعتقل»
ال ـ ــذي صـ ــدر عـ ــام  .1953ف ــي هــذا
العمل ،حاول تحليل أسباب انجذاب
امل ـف ـكــريــن وامل ـث ـق ـفــن لـلـسـتــالـيـنـيــة،
ّ
وقـ ــد قـ ــال مـ ـي ــووش إن ـ ــه أن ـج ــز هــذا
الـكـتــاب فــي خـضــم «ص ــراع داخـلــي
عظيم».

ي ـضــيء ال ـبــاحــث ورئ ـي ــس «مجلس
األع ـمــال ال ـســوري األرمـيـنــي» ليـون
زكـي في كتابه «تحدي البقاء2011 :
ـ ( »2018دار الـفــارابــي) على أرمن
سوريا في املحنة األخيرة التي ّ
مروا
بها ضمن املكونات األخرى للشعب
السوري.
بعد أن يــورد ّأن «السوريني األرمــن
ليسوا عــابــري سبيل على األرض
السورية ،بل هم من صلب هويتها
وترابها وينتمون إليها قلبًا وقالبًا،
وهــم لم يكونوا يومًا جسرًا لعبور
أحــام وأجندة طرف من السوريني
ع ـلــى ح ـســاب ال ـط ــرف اآلخـ ــر حتى
خــال مــآســي الـحــرب الـســوريــة ألن
ال مصلحة لنا بترجيح كفة فريق
على آخ ــر» ،يتوقف مليًا عند أتــون
ال ـ ـنـ ــار الـ ـ ــذي اب ـت ـل ــع سـ ــوريـ ــا خ ــال
األعوام األخيرة ،وكيفية تعاطي هذه
الشريحة مع الوضع القائم بمختلف
مكوناته وعناصره.

«هذا اليوم في التاريخ» (دار الساقي)
كــان زاوي ــة صحافية يومية كتبها
الدبلوماسي العراقي الراحل نجدة
فتحي صـفــوة عـلــى ام ـت ــداد خمس
ّ
تاريخيًا
سنوات ،وتناول فيها حدثًا
ّ
مهمًا وقع في ذلك اليوم من السنة،
أو سـ ـي ــرة ش ـخ ـص ـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة...
س ـن ـقــرأ ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ع ــن عــدد
مــن املـنــاضـلــن الــذيــن قـضــوا خــال
دفاعهم عن فلسطني منهم حسن
سالمة ،وآخرون اغتالهم «املوساد»
اإلسرائيلي مثل نعيم خضر .كما
نـ ـق ــرأ عـ ــن م ـن ــاض ـل ــن آخـ ــريـ ــن مــن
ً
الـتــاريــخ العربي واألوروبـ ــي ،فضال
عن رئيس الحكومة اللبنانية رشيد
كرامي.
ّ
ّ
يتألف الكتاب من  12مجلدًا ،تصدر
تباعًا عن «الساقي».

هــل يمكن تخيل ع ــودة فلسطينية
إلى فلسطني ،وكيف؟ سؤال طرحه
الـ ـع ــدد ( 116خ ــري ــف  )2018من
«م ـج ـلــة ال ـ ــدراس ـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة»
(مؤسسة الــدراســات الفلسطينية ـ
ً
بيروت) ،محاوال اإلجابة عليه بملف
ح ـمــل ع ـن ــوان «ذاكـ ـ ــرة املـسـتـقـبــل».
ّ
عشرات الكتاب واملثقفني دعوا إلى
امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ـلــف الـ ــذي اشـتـمــل
ع ـلــى :رسـ ــوم ول ــوح ــات ،وحـكــايــات
ومشاهد مسرحية ،ومقاالت نظرية
ك ـل ـه ــا ط ــرح ــت الـ ـ ـع ـ ــودة ك ـم ـش ــروع
ثقافي وسياسي .إلى جانب امللف،
ض ــم الـ ـع ــدد مـ ـق ــاالت ع ــن «صـفـقــة
ال ـقــرن» وتفاصيلها ،وعــن «قــانــون
الـ ـق ــومـ ـي ــة :دسـ ـ ـت ـ ــور األب ــارتـ ـه ــاي ــد
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» وب ـ ـنـ ــوده وم ـح ـت ــواه
ومخاطره املستقبلية.

بعدما كان قد دونها على صفحته
الـشـخـصـيــة عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،نـقــل الـكــاتــب الـســوري
فــادي عــزام نصائحه إلــى ابنته بني
دفتي كتاب.
هذه «الوصايا» (هاشيت ـ انطوان)،
يقدمها عزام انطالقًا من «معرفتي
واط ــاع ــي ع ـلــى تـ ـج ــارب اآلخ ــري ــن
وتجربتي كأخ وأب وزوج وصديق
وح ـب ـيــب .ن ـش ـ ُ
ـرت ســاب ـقــا نصفها
واليوم أتممها ..ال أدعي أنني أبتكر
ش ـي ـئــا جـ ــدي ـ ـدًا ،إن ـم ــا أك ـت ـب ـهــا بـكــل
صدق من خالصة روحي .ال أطالب
أحدًا أن يلتزم بها ولكن سيسعدني
أن ن ــرى بـنــاتـنــا بـعــن أخ ــرى وقلب
آخـ ــر وع ـق ــل أك ـث ــر صـ ـف ــاء» .وي ــرى
ع ــزام ّأن نـصــائــح اآلبـ ــاء ّ
واألم ـه ــات
إل ــى أبـنــائـهــم غــالـبــا مــا ّ
تكبلهم ،في
حني ّأن الوصايا التي قدمها البنته
في الكتاب ،إنما تطلقها وتحررها
ً
جسدًا وعقال.

تفاصيل ّ
اهن
الر
َّ
وسوداوية
بلغة هادئة

رواية

محمود عبد الغني تخبطات في سبيل الـ «أوسكار»
نسرين حمود

لمحات

ف ــي ال ــذاك ــر ِة إل ــى األب ـ ــد .ت ـعــالــج صــاحـبــة
«ح ـي ــاة ه ــادئ ــة ف ــي ال ـف ـي ـتــريــن» ،ال ـغ ـيـ َ
ـاب
ً
ب ـم ـف ــرده ــا ،م ـس ـت ـخ ـ ِـد َم ــة ذاك ــرتـ ـه ــا ال ـتــي
ّ
يبدو أنها مليئة بكل شيء أسود :الفقد،
الـغـيــاب ،امل ــوت ،ال ـ ِـوح ــدةً ...هــذه املـ ُفــردات
ُ
ال ـتــي ت ـت ـحـ َّـو ُل أع ـب ـ َ
ـاء ثـقـيـلــة ت ـض ــاف إلــى
َ
األع ـب ــاء ال ـيــومـ َّـيــة وم ــا ي ــراف ــق ال ـي ــوم من
ُ
شقاء وبؤس .الحدث األليم إذ يغدو ركنًا
ٍ
أساسيًا وعمادًا للذاكرة« :كلما َ
مات أحدٌ
َّ
ُ
َ
ّ
كرسي /.هوت شجرة
انكسر
من العائلة/
ُ
ال ـعــائ ـلــة األمـ ـ ـ َـس /ه ــوت أسـ ـم ــاء األسـ ــر ِة
ّ
امل ـ ــدالة م ــن أغ ـصــان ـهــا» .م ــن املـمـكــن ج ـ َّـدًا
ُ
التي كتبت خــال فترة
وصــف
القصائد ّ
الـحــرب الـسـ َّ
ـوريــة بأنها قصيدة الحرب،
ّ ّ
كل
إل أن قصيدة هنادي زرقة
تخرج من ّ ُ
ُ
ُ
تخاطب القصيدة املدونة
تصنيف حني
َ
ُ َ
ال ــذاك ــرة ،ال ــذاك ــرة آن َّت ـغــدو هــي األخ ــرى
َّ
َ
ح ــرب ــا م ـص ــغ ــرة وم ـكــث ـفــة داخـ ـ ـ ّـل ال ــدم ــاغ
مــن املستحيل تجاهلها أو غــض النظر
َ
ـول َ
تلك
عنها ،أو الــذاكــرة وهــي تـحــوم حـ
التفصيالت املمتعة التي سبقت اشتعال
ً
ُ
الحربَ ،
وغدت تلك التفاصيل فجأة املالذ
ال ــوح ـي ـ َـد اآلمـ ــن ض ـ ّـد الـ ـس ــواد الـ ــذي ب ــاتَ
عـ َّ
ـامــا :الـكــراســي ،كــراســي مــن غــابــوا وهي
ّ
الوقت الراهن ،لكن قبل دقائق
فارغة في ً
كانت ممتلئة بأجساد سعيدة ،الجنود،
ّ
ّ
ُ
ّ
«لعلها الـحـ ُ
ـرب /لعل ُه العجز/
األم ـهــات:
ّ َ
ٌ
ّ
ُ
َ
تشبه َّأم َك /ترقبُ
لعلك أنت /...ثمة امرأة
ال ـج ـنـ َ
ـود الـعــائــديــن مــن ال ـح ــرب /وتحفرُ
ً
دمعة على زجاج النافذة /لم ْ
يعد ابنها».
ِ
ِ
ّ
ال تــذهــب قـصـيــدة ه ـنــادي زرق ــة إل نحو
ـات من
تـفــاصـيــل ال ـ ّـراه ــن ال ـيــومـ ّـي ب ـجــرعـ ٍ
َّ
السوداوية .األمر ينسحب
اللغة الهادئة
ّ ّ
ّ
ف
على القصائد جلها ،مــن دون أي تكل ٍ
ّ
التفاتة ملا سيشكل عبئًا على القارئ.
أو
ٍ
هـ ـن ــاك خـ ــط َّم ـس ـت ـق ـيــم ل ـل ـن ـ ّـص مـ ــن دون
َ
ّ
اع ــوج ــاج ،الــنــفــس ال ــواح ـ ُـد الــطــاغــي على
مجمل نصوص الكتاب تجعل منها (أي
ً
النصوص) قادرة على اإلمساك بالذائقة،

َّ
وجرها نحو الحدائق والحقول واأللغام
َّ
وامل ـ ــوت وال ـح ــرب وال ــس ــواد م ــن دون أي
ـار ل ـل ـحــالــة .الـحــالــة
تـعـقـيـ ٍـد أو اس ـت ـح ـضـ
ٍ َ
ّ
تتجدد عند
موجودة وملموسة وال تني
ّ
ِّ
هذه البلدة
مصور في
كل قــراءة« :ما من
يـحـتـفــظ ب ـصــوري وأن ــا ٍش ـ ّـاب ــةُ /امل ـص ـ ِّـورُ
ُ
الوحيد َ
ذهب إلى الحرب/ولم يعد».
َّ
يـغــدو أم ــر اإلف ـصــاح شـعــريــا عــن الـحــرب
إس ــراف ــا ف ــي ذك ــر امل ـ ــوت :امل ــوت/الـ ـح ــرب،
ال ـث ـنــائـ َّـيــة ال ــا مـنـتـهـيــة وال ـع ـصـ َّـيــة على
ّ
االنفكاك التي تغلف أغلب قصائد هنادي
َ
ُ
زرقة الجديدة ،تمنح البعد األوسع ملعنى
كتابة الـحــرب ،الـحــرب التي تعني املــوت
ٌ
ـال مختلفة .ثـ ّـمــة عـبــث فــي الحياة
بــأشـكـ َّ ٍ
ـوري ــة ت ـق ـت ـ ُ
ـرب زرق ـ ــة م ـن ــه ،ل ـكــن على
ال ـس ـ
مـســافــةٍ واض ـح ــةٍ مــن األمـ ــان ال ــذي يتيح
ّ
لها الكتابة لتعيش ،أو لتتأقلم على األقل
مع الوجع والعبث عبر الكتابة وحدها.
ّ
ُ
لـكــن ال ـحــرب تــأتــي لـتــركــل ك ــل ش ــيء بكل
ّ ُ
بساطةٍ وه ــدوء ،وقـســو ٍة كــذلُــك« :أتـحــدث
ّ
ع ــن األم ـ ـ ــل /ي ـص ـغــي ال ـف ـت ـي ــة /ويـ ـه ــز ُون
رؤوسـهــمّ /أمــا املقبرة القريبة /فتزحف
بأعالمها ونياشينها وصــور شبابها/
ُ
األمل الخارج من فمي» .املقبرة إذ
لتبتلع َّ ً
ُ
املوت الذي سببه الحرب،
تكون دالة على
ِ
ّ
على األق ــل ضمن أج ــواء امل ـ ّ
ـدون ودالالتــه
ِ
الـ ــواحـ ــدة .دائـ ـم ــا م ــا ت ــوح ــي ال ـن ـصــوص
َّ
ضـمــن امل ـج ـمــوعــة -أو لـعــلـهــا ال ُتــوحــي-
ّ
بـ ـق ــدر مـ ــا تـ ــؤكـ ــد ع ـل ــى ال ـ ـيـ ــأس املـ ـط ـ ِـب ــق،
النهايات غير مبعثة على التفاؤل قطعًا.
ففي النصوص بمجملها نــرى املجاورة
َ
تتجاور
بني أشياء ال يمكنها أن
ً
الدائمة ّ
ّ
حقيقة ،ألنها إن تجاورت فلن تكون ثمة
َّ
واقعية مع توافر هــذا ّ
الكم الهائل
حياة
م ــن ال ــوج ــع« :م ـثــل ع ـجــوزيــن صــامـتــن/
يـجـلـســان عـلــى كــرسـيــن مـتـجــاوريــن في
املقهى /ويسندان رأسيهما على الجدار/
أجلس وهذي البالدَ /.
ُ
نفد الكالم /ونحن
ن ـن ـت ـظــر ل ـن ــرى م ــن س ـي ـس ـبــق اآلخـ ـ ــر إل ــى
املقبرة!».

تـخـتـلــط األفـ ـك ــار ف ــي رأس م ـن ـيــر ،بطل
روايــة «أوسـكــار» (منشورات املتوسط)
ل ـل ـم ـغ ــرب ــي مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــد الـ ـغـ ـن ــي ،مــن
دون أن ت ـف ــرز أي ركـ ـي ــزة لـفـيـلــم يـتــوق
لالشتغال عليه ،فيرشحه بعد ذلك لنيل
جائزة «أكاديمية فنون وعلوم الصور
املـ ـتـ ـح ــرك ــة» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ...ذو ال ـج ـســد
الـنـحـيــل ،ال ــذي ول ــد مــن دون حــاجـبــن،
فــي منتصف الـعـمــر ،كــان درس العلوم
الـسـيـنـمــائـيــة ف ــي فــرن ـســا ،لـكــن مصيره
انتهى إلى التعليم في معهد املسرح في
الــربــاط .مثقف ال يـعــوزه عمق أو رؤيــا،
بل تتخبط املوضوعات في رأسه ،وعلى
مكتبه ضمن كراسات َّ
دون فيها رؤوس
أق ــام عــن مــوضــوعــات محتملة إلخــراج
فيلم عنها .سـقــوط ب ــاده فــي مستنقع
ِّ
ويكبله،
الفساد والجهل والزيف يؤرقه
وكذا تفعل أحوال العرب.
ل ـل ـس ـي ـن ـمــائــي ص ــدي ـق ــة ح ـم ـي ـمــة تــدعــى
رب ـي ـع ــة ،واجـ ـه ــت ـ ـ ـ ـ أثـ ـن ــاء ع ــودت ـه ــا من
بـ ــاريـ ــس لـ ــزيـ ــارة وط ـن ـه ــا امل ـ ـغـ ــرب بـعــد
ان ـق ـطــاع ـ ـ ـ ح ــادث ــا ف ــي ال ـط ــائ ــرة اعـتـقــده
ً
ركابها أنه إرهابي ،عندما سمعوا رجال
ي ـصــرخ« :ال ـلــه أك ـب ــر» .بـيــد أن امللتحي،
لــم يـكــن مــزن ـرًا ب ـحــزام نــاســف ،وج ــل ما
ك ــان يــرغــب بــه هــو األذان وال ـص ــاة في
َّ
ّ
ممر الـطــائــرة! الـحــدث الــذي أخــر هبوط
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،ي ـج ـع ــل م ـن ـي ــر ي ـ ـ ــذوق ل ــوع ــة
االن ـت ـظــار .وم ــن الـلــوعــة يـبــدأ ال ـســرد ذو
األزمنة واألمكنة املحددة بوضوح ،على
لسان راو محيط بــاألحــداث ،ال يتوانى
عن التدخل فيها بصيغة ضمير املتكلم،
ولو في فقرات محدودة .ال يخلو السرد
ف ــي ال ـف ـصــول ال ـثــاثــة م ــن اس ـت ـط ــرادات
تبدو أحيانًا مبررة ،إذ تأتي على لسان
مثقفني مــن ط ــراز رفـيــع (مـنـيــر وربيعة

والصديقة املشتركة الصحافية الثورية
بـهـيـجــة) ،وف ــي أح ـي ــان أخ ــرى تتمظهر
منهكة للقارئ .كما تنقل هذه الفصول
فيتيشية البطل اإليروتيكية بأريحية،
وعــاق ـتــه امل ـتــأرج ـحــة بـصــديـقـتــه .منير
العاجز عن اإلنتاج الثقافي لـ«خلل في
التاريخ» ،يجد في قدمي منيرة ترياقًا،
كما يعول كثيرًا على آرائها وتقييماتها
لألمور.
قد يشعر القارئ أن كل موضوع مطروق
في «أوسكار» ،يحتاج إلى رواية قائمة
بــذات ـهــا .بـيــد أن مــا ي ـبــرر ك ـثــرة األف ـكــار
َّ
واملـ ـ ـ ـ ــواد ،هـ ــو أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـت ـمــل فـ ــي داخـ ــل
م ـن ـيــر ،الـ ـق ــارئ ال ـن ـهــم امل ـت ـصــل ببيئته،
وال ـعــاجــز ع ــن تـغـيـيــر م ــا َّ يـعـتــورهــا من
أمـ ــراض اجـتـمــاعـيــة وه ــن ــات ،أو إنـتــاج
مـ ــا ي ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ـي ـه ــا .ال ـح ــدي ــث
ع ــن اإلره ـ ـ ــاب امل ـع ــاص ــر ب ـ ـ ــدوره ،يشغل
ص ـف ـحــات وافـ ـ ــرة ،وال سـيـمــا ال ـعــاقــات
ال ـس ـب ـب ـيــة ب ــن ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة
املتشددة وإضعاف الدول ،ورغبة منير
بالتعمق فــي ذلــك فــي فيلمه املفترض.
امل ـغــرب حــاضــر أي ـضــا ،بحكومته التي
يرأسها وزير ينتمي إلى حزب إسالمي،
وال ـع ــاج ــزة ع ــن م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ،رغــم
رف ـع ـه ــا ه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان .الـ ـفـ ـس ــاد الـ ــذي
يــدفــع ببعض ال ـنــاس إل ــى الـعـثــور على
م ـ ـخـ ــارج ب ــوس ــاط ــة ط ـ ــرق غ ـي ـب ـي ــة ،كـمــا
هـ ــم أهـ ــالـ ــي املـ ــرضـ ــى ال ـن ـف ـس ـي ــن الـ ــذي
يعهدون بأبنائهم العليلني إلــى أماكن
ت ـش ـبــه الـ ـقـ ـب ــور ،وي ـت ــرك ــون ـه ــم مـعـلـقــن
ب ـس ــاس ــل! املـ ـغ ــرب ب ـق ــوان ـي ـن ــه ال ـبــال ـيــة
التي تلزم الضحية املغتصبة بالزواج
م ــن مـغـتـصـبـهــا ،م ــا يــدفــع ك ـث ـيــرات إلــى
االنـ ـتـ ـح ــار ،وب ــأط ـف ــال ــه امل ـغ ـت ـص ـبــن من
األوروبيني لقاء بدالت مالية ،وبشبابه
الـ ــذي يـعـلــن بـعـضــه ال ـ ــوالء لـ ــ«داع ــش».
ي ـط ــل املـ ـغ ــرب ب ــرأس ــه م ــن خـ ــال غ ـيــاب

الفساد واإليمان بالغيبيات
والقوانين البالية في المغرب

املــدرســة فيه عن أداء أدواره ــا التربوية
والـتـكــويـنـيــة ،والـنـظــام التعليمي الــذي
يفصل الـعـلــم عــن األدب «ب ـجــدار برلني
مــن نــوع آخ ــر» .وللمثقفني «الوسخني»
في البالد إشــارة تتمثل في صورة ذلك
ال ـنــاقــد الـفـنــي «ال ـج ــاه ــل» الـ ــذي يمشي
كطاووس ،ويبصق على األرض بعد أن
يـسـعــل ،ويـجـعــل التشكيليني يسيرون
خـلـفــه كـقـطـيــع ألن ــه يـجــامـلـهــم بـمـقــاالت
«سيئة» في الصحف ،ما يرفع مبيعات
املعارض.
سعة ثقافة الروائي عبد الغني تنعكس
في صفحات «أوسـكــار» التي تــرد فيها
عناوين أفالم وروايات بالجملة ،وأقوال
شعراء وكتاب وروائيني جلهم غربيون،
وعمقه يكبه في الحديث املتماسك في
عـلــم الـنـفــسَّ .أم ــا مــواقـفــه مــن األوض ــاع
ف ــي س ــوري ــا واملـ ـج ــدف ــة ب ــ«ال ـش ــرع ـي ــة»،
ِّ
فيحملها ملنير ،الــذي أمسى ال يحتفي
بعيد ميالده منذ سنة  2011ألنه يتفق
م ــع م ـي ــاد ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري .وي ـق ــول
صراحة في اللفتة عن مصر إن «الجيش
املـصــري ال يـثــأر لشهدائه مــن الضباط
الـكـبــار ،بــل يقتل مقاتلني مــأجــوريــن ال
عسكرية أو فـكــريــة ل ـهــم» .ويـقــول
قيمة ً
صـ ــراحـ ــة إن «ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة تـشـكــو
الوهن ،وجيوشها مسترخية».
يعتقد منير أن تخالط الفالسفة ورجال
الدين املتنورين في بالد العرب قد يبشر
بقيامة ما ،وهو يجد اإللهام أخيرًا في
موقع مغاير ملحتويات كراساته ،حني
يلوذ مع منيرة إلى الجبال.
«أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار» روايـ ـ ـ ــة «شـ ــرع ـ ـيـ ــة» ،ورغـ ــم
أسلوبها الـســائــر بـهــدى جمل قصيرة،
ّ
إال أن أحــداث ـهــا تـفـتـقــر إل ــى الـتـشــويــق،
وال تخلو من مزالق مرهقة ،خصوصًا
عندما يتخبط منير فــي سيل أفـكــاره،
ويتفلسف!

