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دراسة
َّ
ربيع محمود ربيع :البداوة في مواجهة المدينة «المخنثة»
والنصّ :
في «القبيلة ّ
تحوالت
البداوة في الرواية العربية»
(وزارة الثقافة ـ ـ ـ ّ
عمان)
يضيء الناقد األردني على
صورة الشخصية البدوية،
وفقًا لحضورها في
جغرافيات شبه الجزيرة العربية،
ومصر ،وبالد الشام ،باالتكاء
على أعمال غالب هلسا
ومحمود شقير وحمدي أبو
جليل ،ويوسف المحيميد،
وإشارات عابرة إلى أعمال
عبد الرحمن منيف ،وإبراهيم
الكوني ،وميرال الطحاوي،
وآخرين
خليل صويلح
تراكم صورة البداوة في الرواية العربية
ّ
تصورات
وتأصيلها سرديًا ،نسف عمليًا
ج ـ ـ ــورج ل ــوك ــات ــش عـ ــن م ـف ـه ــوم الـ ــروايـ ــة
بــوصـفـهــا «مـلـحـمــة ال ـب ــورج ــوازي ــة» .كــأن
الرواية العربية وجدت نسقًا أساسيًا كان
ً
ضــائـعــا أو مـهـمــا فــي بنيتها األصـلـيــة،
بعيدًا عن املؤثرات الغربية الوافدة .وإذا
ب ــال ــدراس ــات ال ـن ـقــديــة تـهــديـهــا مصطلح
ً
«ديوان العرب» بدال من الشعر ،نظرًا إلى
حـضــورهــا الــواســع فــي املـشـهــد اإلبــداعــي
الجديد .صحيح أن الشخصية البدوية لم
ّ
تشكل متنًا أساسيًا في املشهد الروائي
ال ـع ـمــومــي ،ل ـكــن وض ـع ـهــا ت ـحــت املـجـهــر،
ـال ك ـث ـيــرة ،أضـ ــاء مـتـنــا أســاسـيــا
ف ــي أع ـم ـ ّ ٍ
ف ــي ت ـش ـكــات ال ــوع ــي ال ـعــربــي ،تـلــك الـتــي
ً
اشتغل عليها علم االجتماع أوال ،ســواء
فــي مقدمة ابــن خـلــدون ،أو دراس ــات علي
الــوردي عن طبائع املجتمع البدوي ،وإن
أتتا من موقعني مختلفني ملعنى البداوة.
فــي دراس ـتــه «الـقـبـيـلــة وال ـن ـ ّـص :تـحـ ّـوالت
البداوة في الرواية العربية» (وزارة الثقافة
ـــ ّ
عمان) يضيء ربيع محمود ربيع صورة
الشخصية البدوية ،وفقًا لحضورها في
جغرافيات شبه الجزيرة العربية ،ومصر،

وبــاد الـشــام ،باالتكاء على أعـمــال غالب
هلسا (زنوج وبدو وفالحون) ،ومحمود
شقير (فرس العائلة) ،وحمدي أبو جليل
(ال ـ ـفـ ــاعـ ــل) ،وي ــوس ــف امل ـح ـي ـم ـيــد (ف ـخ ــاخ
الرائحة) ،وإشارات عابرة إلى أعمال عبد
الرحمن منيف ،وإبراهيم الكوني ،وميرال
الـطـحــاوي ،وآخــريــن .تتبدى أصــالــة هذه
القراءات في فحصها للمعجم البدوي في
ّ
ّ
يخص الغزو والترحال ،وأحوال قطاع
ما
ال ـط ــرق ،والـ ـص ــدام ب ــن ال ـب ــدو والـحـضــر،
ّ
التحول القسري للبدو بسبب بطش
ثــم
ال ــدول ــة ال ـحــدي ـثــة لـلـقـبــائــل ال ـب ــدوي ــة عن
طريق التعليم وسـيــادة الـقــانــون .يرصد
الـنــاقــد األردنـ ــي أس ـبــاب ال ـت ـحـ ّـوالت التي
طـ ــرأت عـلــى الـ ـب ــداوة ،كـمــا يــرســم ص ــورة
مكتملة للشخصية ال ـبــدويــة قـبــل وبعد
انخراطها في ّ
مكونات املجتمع الجديد،
وكذلك االشتباكات الزمنية بني البدوي
واملكان ،ومــدى تأثير البداوة في تشكيل
ّ
النص البدوي وبنائه ،وإمكانية تأسيس
ً
ّ
روايــة تعتمد الـبــداوة كبنية نصية ،بدال
ُ
من املدينة التي تعد بمثابة البنية شبه
ً
الثابتة للرواية ،وصوال إلى قدرة الرواية
ً
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون سـ ـج ــا ل ـح ـي ــاة الـقـبـيـلــة
ّ
واملعبر عن هويتها.
هـ ـك ــذا ت ــأت ــي م ـ ـفـ ــردة ال ـ ـغـ ــزو بــوص ـف ـهــا
ملمحًا مــركــزيــا فــي شخصية ال ـبــدوي،
الشخصية التي ترى في الخضوع عارًا،
ذلك أن الدولة الحديثة في نظر البدوي
هـ ــي نـ ـظ ــام إذالل وجـ ـب ــاي ــة ،فــال ـح ـقــوق
تـحـمـيـهــا الـ ـق ــوة وال ـس ـي ــف ،وتـحــرسـهــا
القبيلة ال الــدولــة .ففي رواي ــة «الفاعل»
لـحـمــدي أب ــو جـلـيــل ،سيستبعد محمد
علي باشا البدو من الخدمة في جيشه
خ ــوف ــا م ــن والئـ ـه ــم ال ـق ــدي ــم لـلـمـمــالـيــك،
ومـ ــن عـ ــدم اس ـت ـع ــداده ــم ل ــان ـت ـظ ــام فــي
جيش حــديــث يتوجه بــوالئــه لـلــدولــة ال
للقبيلة .وف ــي «ف ــرس الـعــائـلــة» ملحمود
ش ـق ـيــر ،ي ــرف ــض ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد تسليم
ش ـب ــاب ال ـع ـش ـيــرة ل ـل ـضــابــط الـعـثـمــانــي
للمشاركة فــي قـتــال اإلنكليز دفــاعــا عن
القدس .وستشهد حياة البدو تحوالت
واضـحــة مــع استكمال الــدولــة أركــانـهــا،
فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن ،مــا يضطرهم إلــى
وقت قريب
مهن كانوا ـ ـ ـ حتى
العمل في
ٍ
ٍ
ـ ـ يحتقرونها ،ملصلحة السلب والنهب
واالس ـت ـح ــواذ ال اإلنـ ـت ــاج .كـمــا ستختل
صـ ــورة الـشـجــاعــة وال ـك ــرام ــة ،بــالــدخــول
فــي تحالفات مــع الــدولــة بهدف تحقيق
مـصــالــح القبيلة .كــان الـبــدو فــي «فــرس

عبد
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ال ـعــائ ـلــة» يـتـمـسـكــون بــاملـثــل ال ـقــائــل «ال
ت ـمـ ّـر قـ ــدام حــاكــم وال م ــن ورا ب ـغ ــل» ،إال
أنهم سيضطرون الحقًا إلــى العمل في
بـنــاء قصر امل ـنــدوب الـســامــي اإلنكليزي
فــي الـقــدس ،كما سيصاهرون الحضر،
ّ
ويتخلون عن فظاظتهم في العالقة مع
املرأة .لكن املدينة ستبقى متاهة وحالة
ضياع ،كما في «فخاخ الرائحة».
ـور آخـ ــر ي ـت ـن ــاول رب ـي ــع مـحـمــود
ف ــي مـ ـح ـ ٍ
ربيع عالقة البدوي باملكان الصحراوي،
فهو ال يعترف بالحدود أو األسوار ،إنما
رأي
ينتمي إلى الصحراء بمطلقها ،وفي ٍ
ثان ،يحمل البدوي وطنه ـ ـ قبيلته ـ ـ أينما
وجد املاء واملرعى .ذلك أن عالقته باملكان
غير محكومة بالعواطف واملشاعر بقدر
ما هي محكومة بخيار الحياة أو املوت.
ورغم اندماجه الراهن بالقيم املدينية ،إال
أن البدوي ما زال يحتفظ بنظرته القديمة

ّ
إل ــى امل ــدي ـن ــة بــاع ـت ـبــارهــا كــائ ـنــا مـخــنـثــا.
ويـ ـم ـ ّـي ــز الـ ـب ــاح ــث املـ ـف ــاص ــل األس ــاسـ ـي ــة
التي تحكم عالقة الـبــدوي بــاملـكــان ،تبعًا
ل ــوروده ــا ف ــي الـ ــروايـ ــات املـ ــذكـ ــورة ،وفــي
مقدمها «الـبـئــر والـنـبــع» لتحصيل املــاء
ل ـيــس ل ــارت ــواء ف ـح ـســب ،إن ـم ــا سـتــرافـقــه
ً
طقوس الخصب وفــرص ال ــزواج وصــوال
إل ــى االرتـ ـ ــواء الـجـنـســي ،كـمــا ل ــدى غــالــب
هلسا .وستقع مهيوبة في شغف الشيخ
عبد الله فــي «فــرس العائلة»« :منذ رأتــه
عـنــد بـئــر املـ ــاء ،انــدل ـعــت فــي قـلـبـهــا رغـبــة
جامحة ،وقــالــت لنفسها هــذا هــو» .داللــة
امل ــاء ل ــدى ال ـب ــدوي إذًا ،تـحـيــل إل ــى الـقــوة
والخصب من جهة ،والخوف من الجفاف
مـ ــن جـ ـه ــةٍ أخـ ـ ـ ــرى ،وق ـ ــد ي ـ ــؤدي الـ ـص ــراع
ح ــول امل ــاء إل ــى الـقـتــل .وي ـت ـســاءل الـنــاقــد:
ه ــل ي ـحــق ل ـنــا إط ـ ــاق ص ـفــة األلـ ـف ــة على
خيمة البدوي ،وفقًا لتصورات غاستون

بــاشــار للبيت؟ ذلــك أن خيمة الـبــدوي ال
تـتـمـتــع ب ــأدن ــى م ــواص ـف ــات ال ـب ـيــت ،فهي
مـجــرد قطعة نسيج مستطيلة مــن شعر
املــاعــز مــرفــوعــة عــن األرض ب ــأوت ــاد ،لكن
تـقـسـيـمـهــا الــداخ ـلــي عـلــى هـيـئــة مـضــافــة
ل ـل ــرج ــال ومـ ـح ــرم ل ـل ـن ـســاء ي ـن ـطــوي على
ن ـمــط تـفـكـيــر ذكـ ـ ــوري ي ـضــع ال ـن ـس ــاء في
م ـق ــام أدن ـ ــى ب ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن ص ـفــات
النخوة والشهامة والكرم التي يتمتع بها
ال ـبــدوي فــي مـضــارب قبيلته ،فهو قاطع
طريق خارجها وصاحب مروءة داخلها،
وهــذا مــا تشتغل عليه روايـتــا «الـفــاعــل»،
و«فـخــاخ الــرائـحــة» .املفصل الثالث الــذي
ّ
يتحكم في الشخصية البدوية هو الزمن
الدائري الذي ينفي التتابع الخطي للزمن
الزمن نفسه لجهة
بــإعــادة إنتاج وتـكــرار ّ
العصبية القبلية ،والتمثل بقيم األسالف،
إال أن ّ
تطور الدولة الحديثة وقدرتها على
ضــرب القبائل ،كسرا نزعة املغالبة عند
ال ـبــدو ،مــا أدى إل ــى تـغـ ّـيــر عــاقــة الـبــدوي
باملكان وميله إلــى االستقرار عند تخوم
امل ـ ــدن ،وت ــال ـي ــا ت ـغـ ّـيــر إح ـس ــاس ــه بـمـعـنــى
الوطن ،مثلما حدث لألجيال الجديدة من
عشيرة العبد الــات في «فــرس العائلة».
وهـ ــذا م ــا س ـي ــؤدي إل ــى «ان ـك ـس ــار الــزمــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري» ،م ــن دون ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ف ـكــرة
«تخنيث املــديـنــة» مــن ج ـهــةٍ  ،واالن ـخــراط
بأحالم اليقظة بخصوص املكان املفتقد،
مسرب آخر .وتكمن خصوصية الرواية
من
ٍ
التي ترصد البداوة ،وفقًا لهذه األطروحة،
ّ
بالتمرد على الشكل املديني للسرد ،من
دون أن تفقد حــداثـتـهــا ،إذ تتخذ رواي ــة
«الـفــاعــل» شكل الخيمة لجهة الخشونة
وعدم املراوغة في املكاشفة ،بتحطيم مبدأ
اإليـهــام بالواقعية ،والترحال بني واقعة
وأخرى ،فيما سيعتني يوسف املحيميد
ف ــي «فـ ـخ ــاخ ال ــرائـ ـح ــة» ب ـف ـكــرتــي «املـ ــوت
أو االنـ ــدمـ ــاج» ف ــي ظ ــل ال ــدول ــة الـحــديـثــة
والقبول بالتشوهات التي ستطال روح
ال ـبــداوة ،و«طـمــس الهوية الـبــدويــة تحت
راية الهوية الوطنية» ،داعيًا إلى «إنصاف
الهوية الـبــدويــة املهمشة وتحريرها من
جور الشعارات».
ك ـ ــان ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن م ـن ـي ــف فـ ــي روايـ ـت ــه
امللحمية «مــدن امللح» قد حكم على املدن
التي بنيت فوق رمال الصحراء بالذوبان،
منتصرًا لنداء «متعب الهذال» إحدى أكثر
الشخصيات البدوية رسوخًا في الذاكرة
الروائية العربية ،بانتقالها من الهامش
إلى املنت.

كلمات

خالدة سعيد
ت ـ ـعـ ــود الـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــدة خ ـ ــال ـ ــدة س ـع ـيــد
ب ـمــؤلــف جــديــد تـسـتـكـمــل ف ـيــه ما
بدأته في كتابها «يوتوبيا املدينة
املثقفة» ( )2011الــذي ّ
خصصته
ّ
مل ــؤس ـس ــات ث ـقــافـ ّـيــة ط ـل ـي ـعــيــة في
بيروت« .فضاءات :يوتوبيا املدينة
املثقفة  »IIالذي يصدر قريبًا عن
«دار الساقي» ،يلقي الضوء على
سبعة وثالثني كاتبًا وفنانًا لبنانيًا
مثل ف ـيــروز ،ويمنى الـعـيــد ،وعبد
ال ـل ــه ال ـع ــاي ـل ــي ،وغـ ـس ــان تــوي ـنــي،
وهـ ـل ــن ال ـ ـخـ ــال وجـ ـ ـ ــورج ش ـح ــادة
وآخ ــري ــن .ال ـنــاقــدة ال ـســوريــة الـتــي
رافـ ـق ــت ال ـع ـصــر ال ــذه ـب ــي ل ـحــداثــة
املسرح والشعر والفن في بيروت،
تـقـ ّـدم ق ــراءة نـقـ ّ
ـديــة لـهــذه ّ التجارب
ال ـث ـقــافـ ّـيــة امل ـت ـنـ ّـوعــة ،مــوث ـقــة فيها
لغنى الوسط الثقافي اللبناني.

جهان حلو
ّ
دف ـع ــت ال ـن ـك ـســة ح ــن ــا مـيـخــائـيــل
( )1976 – 1935إلــى العودة من
واشنطن حيث كان يعمل ّ
مدرسًا
فــي الـجــامـعــة ،لــالـتـحــاق بــالـثــورة
الفلسطينية .وبعد سنوات طويلة
مـ ــن ال ـع ـم ــل ال ـن ـض ــال ــي ال ـف ـك ــري
والـسـيــاســي ،اخـتـفــى مــع آخـ ّـريــن
عــام  1976في قــارب كــان يقلهم
مـ ُـن ب ـيــروت إل ــى طــرابـلــس .كتاب
«غ ّيب فازداد حضورًا» (األهلية)
ي ـس ـت ـع ـيــد حـ ـي ــاة هـ ـ ــذا امل ـن ــاض ــل
الفلسطيني ،بقلم شريكته جهان
حلو التي أعـ ّـدت الكتاب وجمعت
ش ـه ــادات مــن رفــاقــه فــي ال ـثــورة،
ومـ ـق ــاالت كـتـبــت ع ـن ــه ،وأفـ ـك ــاره،
وبعضًا من محاضراته ،إضافة
إلى رواية دقيقة لرحلة البحث عنه
وعن رفاقه الغائبني.

علي غصن
بـ ــأس ـ ـلـ ــوب ج ـ ــدي ـ ــد فـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
االجتهاد ،يضع املحامي واألستاذ
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق ف ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية علي غصن رجال القانون
أم ـ ــام عـ ــدد م ــن األس ـئ ـل ــة الــدق ـي ـقــة
فــي املــوج ـبــات وال ـع ـقــود والـقــانــون
التجاري في كتابيه اللذين صدرا
أخيرًا بعنوان « 300سؤال وجواب
ف ــي املـ ًـوج ـبــات وال ـع ـق ــود» ،و«٣١٣
سـ ـ ـ ـ ــؤاال وجـ ـ ــوابـ ـ ــا ف ّـ ــي ال ـق ـض ــاي ــا
التجارية»ّ .
ويعد املؤلفان مرجعني
ّ
أساسيني لطالب كليات الحقوق،
وللمتقدمني إلــى امتحانات دخول
نـقــابــة امل ـحــامــن ومـعـهــد الـ ــدروس
القضائية ،وللمحامني املمارسني
ل ـل ـم ـه ـن ــة ،ويـ ـتـ ـيـ ـح ــان الـ ـبـ ـح ــث فــي
الـفـهــرس عــن املبتغى مــن األسئلة
حول املوضوع املطلوب.

حسين ّرحال
«إشـكــالـيــات الـتـجــديــد اإلســامــي
املعاصر :شمس الدين – الترابي
– الـ ـغـ ـن ــوش ــي ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا» (دار
األمـ ـي ــر) ه ــو ف ــي األص ـ ــل ع ـنــوان
أطـ ــروحـ ــة دكـ ـ ـت ـ ــوراه لــأكــادي ـمــي
رحــالّ .
يقدم ّ
حسني ّ
رحــال قراءة
مل ـس ــار ال ـت ـجــديــد اإلس ــام ــي في
أواخ ــر ال ـقــرن الـعـشــريـ ّـن انطالقًا
م ــن ت ـج ــارب ثــاثــة م ـفــكــريــن هم
الشيخ محمد مهدي شمس الدين،
والشيخ
والدكتور حسن الترابي،
ّ
راشد الغنوشي .أما قراءته فتركز
عـلــى الـســوسـيــولــوجــي واملـعــرفــي
فــي الخطاب اإلســامــي املعاصر
ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ـ ــى «م ـن ـه ــج جــديــد
وف ـق ــا ل ـت ـط ـ ّـور ال ـف ـكــر اإلس ــام ــي
بالتجانس مع تفاعله االجتماعي،
ّ
ّ
اإلسالمية».
وتحوالت املجتمعات

شادي لويس
بـعــد ع ــام عـلــى إصـ ــدار بــاكــورتــه
ال ــروائ ـي ــة «ط ــرق ال ـ ــرب» ،أبـصــرت
الـ ــروايـ ــة ال ـث ــان ـيــة لـ ـش ــادي لــويــس
«على خط غرينتش» النور أخيرًا
عن «دار العني للنشر والتوزيع»
ّ
أساسية
(القاهرة) .هناك ثيمات
ّ
رواية الكاتب املصري،
تخيم على ّ
التي تتبع موظفًا يعمل في إحدى
بـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ش ـ ــرق ل ـ ـنـ ــدن .ال ـل ـج ــوء،
واالنتظار واملوت ،سترافقنا طوال
ص ـف ـحــات الـ ــروايـ ــة .م ـنــذ ال ـبـ ًـدايــة،
يجد ال ــراوي نفسه مـســؤوال عن
ّ
جثة شــاب ســوري ترقد في أحد
مـسـتـشـفـيــات امل ــدي ـن ــة ّ .سـيـجــول
في أحياء لندن ،وفي أزقتها وبني
مبانيها ،في محاولة ملعرفة ّ
هوية
ّ
ص ــاح ــب ال ـج ــث ــة م ــن أجـ ــل إقــامــة
جنازة له.

لودفيغ فتغنشتاين
كتب لودفيغ ّفتغنشتاين (1889
–  )1951م ــؤل ـف ــه «فـ ــي ال ـي ـقــن»
في السنة األخيرة
خــال مرضه ّ
م ــن ح ـيــاتــه .امل ــؤل ــف الـ ــذي انـتـقــل
إلـ ـ ــى الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا (ت ــرج ـم ــة
وتـ ـق ــدي ــم مـ ـ ـ ــروان مـ ـحـ ـم ــود) عــن
«دار ال ــراف ــدي ــن» ،ي ـع ـ ّـد أحـ ــد أهــم
أعـمــال الفيلسوف الـنـمـســوي ،إذ
يحوي على مجموعة من الفقرات
وامل ــاح ـظ ــات امل ـش ـغــولــة بـثـيـمــات
املـ ـع ــرف ــة والـ ّـيـ ـق ــن واملـ ـم ــارس ــات
ّ
اإلنسانية .يتسع الكتاب ملجموعة
من األفكار واملواضيع ،إذ ّ
يتطرق
فـتـغـنـشـتــايــن ن ـق ـ ّ
ـدي ــا إلـ ــى بعض
ّ
امل ــذاه ــب الـفـلـسـفـيــة مـثــل املـثــالــيــة
وال ـش ـكـ ّـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مناقشة
بعض األفكار مثل الصور العاملية
واللغة العادية والجنون.
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ّ
محمد آيت حنا ...غابة التأويل
رواية

سومر شحادة
ُي ـ ـق ّـ ــدم الـ ـك ــات ــب املـ ـغ ــرب ــي م ـح ـم ــد آي ــت
حــنــا ع ـلــى ك ـتــابــةٍ م ـغــامــرة ف ــي رواي ـتــه
«ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء» (م ـ ـن ـ ـشـ ــورات
ّ
الجمل) .إذ أن لنصه التجريبي القدرة
ـرد أف ـقــي
ع ـل ــى إرب ـ ـ ــاك قـ ــارئـ ــه ،أمـ ـ ــام سـ ـ ـ ٍ
ص ـعــب ال ـت ـم ــاس ب ــدا ٌي ـت ــه أو نـهـ ٌـايـتــه،
يـ ّ
وإن ـم ــا ال ــرواي ــة حــدي ـقــة مـفـتــوحــة على
غابةٍ من األساليب والتأويل.
ّ
ُيـلـقــي الـكــاتــب عـلــى قــارئــهِ َم ـهـ ّ
ـام شــاقــة
إذا ما رغب في القراء ة لكاتبهِ املفضل،
وقــد يجد القارئ صعوبة ّفي الحديث
ّ
عما ّ
أحب في رواية آيت حنا ،إذ حملت
كـتــابـتــه شـيـئــا م ــن ن ــزع ــات ال ـش ـعــر إلــى
عالم السرد ،فكثيرًا ما احتفى الشعراء
ب ــال ـن ـق ـص ــان .بـ ـه ــذا املـ ـعـ ـن ــى ،ن ـج ــد فــي
الرواية غيابًا للقصة املتماسكة ،وذكر
ٌ
ـداث مـتــرامـيــة ،قــد يجمعها عـقــل ما
أح ـ ٍ
وي ـض ـع ـهــا ف ــي ق ــال ـ ٍـب ،كـ ــان ال ـك ــات ــب قــد
ّ
شـتـتـ ُـه بــا مـحــدوديــة مـثـيــرة ،لتتشكل
ـن ت ــدور حولهما
قـصــة الــرج ـلــن ال ـلــذيـ ُ
ً
األح ـ ـ ــداث :واح ـ ـ ٌـد ي ـع ـيــش ح ـي ــاة تــائـهــة
وآخر ٌ
تائه في العالم اآلخر يصبو إلى
عــودة عبثية إلــى الــواقــع .ومــا الرجالن
ّ
اللذان ّ
يفصل الكاتب حكاية كل منهما
عـ ــن اآلخ ـ ـ ــر سـ ـ ــوى انـ ـعـ ـك ــاس ل ــرغ ـب ــات
بـعـضـهـمــا .فــالـفـجــوة ال ـتــي تفصلهما،
ّتدعونا بالقدر نفسهِ إلى مواساتهما.
ّ
إن ـ ـه ـ ـمـ ــا رجـ ـ ـ ــان وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان ،م ـش ــت ـت ــان
وم ـه ــزوم ــان ،هـمــا مـحــض ظـلــن لــرجـ ٍـل
ف ـص ـم ـ ُـه ال ـك ــات ــب وطـ ـ ــرح بــاس ـت ـخــدامــه
جملة من األسئلة الوجودية .إذ تتركز
ق ـض ـي ــة الـ ـ ــروايـ ـ ــة عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال م ــرك ـ ٍـب
ّ
واح ـ ٍـد ،هــو ســؤال الحياة وامل ــوت .وكــل
َ
مـ ــن م ــركـ ـب ــت ــي الـ ـحـ ـي ــاة واملـ ـ ـ ــوت ت ــدف ــع
بــال ـغــربــي بـنـعـمــرو وبـ ـح ــارس امل ــرم ــى،
إلــى شـقــاء الـفــرد فــي مــواجـهــة املصائر

القاتمة .فاألول يحدق في موت الثاني
الـحـقـيـقــي ،فـيـمــا ال ـثــانــي ي ــراق ــب حـيــاة
األول األش ـب ــه ب ـم ــوت مـ ـج ــازي .يصنع
ال ـكــاتــب عـبــرهـمــا نـصــا ش ــاق ــا ،مـهــارتـ ُـه
ف ــي ل ـغ ـتــه ومـ ـق ــوالت ــهِ ال ـف ـل ـس ـف ـيــة ،إل ــى
جــانــب الـشـكــل ال ـس ــردي ال ــذي ابـتــدعــه،
إذ بضياع الـبــدايــة ّوالنهاية والعقدة،
ّ
وتتمدد
الرواية ال تنمو ،وإنما تنداح
ات اآلالم والتغريب.
في فضاء ِ
ي ــزع ــم ال ـ ـ ـ ــراوي ،ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـط ـب ـيــب،
إخــراج الواقع من أزماتهِ  ،بكونهِ واقعًا
ضيقًا ومأزومًا ،أمام الخيال ،حيث نجد
ً
أش ـك ــال ،لـطــاملــا اكـتـنـفـهــا ال ـفــن ،لـعــوالــم
ّ
مختلفة ومتنوعة .لكنه يعود ويجعل
مــن الخيال واقـعــا بائسًا ،باستخدامه
شخصية الغربي الفصامية ،إذ يحاول
الطبيب النفسي تـحــريــره مــن هــذيــانــهِ
ّ
حيال العالم ،بزعمه أن أحدهم قد سرق
أح ــام ــه ،ال ـت ــي م ــا إن يـنـقـلـهــا ال ـ ــراوي،
حـ ـت ــى نـ ـ ـ ــدرك ورطـ ـ ـ ــة الـ ـغ ــرب ــي ب ـس ــرق ــة
األح ـ ـ ــام ،إذ كـ ــان ي ـع ـيــش ف ــي أح ــام ــهِ !
يـقــرأ وهــو فــي عـيــادة الطبيب النفسي
نبأ انتحار حارس املرمى ،الرجل الذي
ي ـن ـش ـغــل ال ـك ــات ــب ب ـتــأل ـيــف م ـشــاهــداتــه
فــي الـعــالــم اآلخ ــر خــال الفصل الثاني
مــن ال ــراوي ــة .ثـمــة مـيــل انـسـحــابــي لــدى
ٌّ
الجميع بــأن يـكــون كــل س ــواه ،الجميع
ي ــرغ ــب ب ــالـ ـه ــروب مـ ــن ح ـي ــات ــه وي ــرن ــو
يعطي
إل ــى اسـتـبــدالـهــا بـحـيــاة ّثــان ـيــةّ .
ال ـكــاتــب ،ضـمــن س ــرده املــت ـســق املـعــقــد،
تصورًا نقديًا يتناغم مع ما ذهبت إليه
ّ ّ
الـشـخـصـيــات .إذ أن ك ــل كـتــابــة تـتــردد
ّ ّ
أصـ ــداؤهـ ــا لـ ــدى امل ـت ـل ـق ــي ،ك ـم ــا أن ك ــل
ُ
تقبع خــارج كـيــان املعني بـهــا .ال
قيمة
ُي ّ
درسًا عن العالقة مع
هنا
الكاتب
قدم
ُ
ّ
اآلخ ــر ،وإنـمــا يـعــرض نـمــوذجــا مبالغًا
ـدوره
ـب بـ ـ
ِ
ع ــن إ ًن ـك ــار ال ـ ــذات .يــأخــذ ال ـحـ ّ
ّ
يحب
شكال فصاميًا لــدى الغربي .إنــه

ّ
تتركز
قضية
الرواية
على سؤال
ّ
مرك ٍب
واحد،
ٍ
هو سؤال
الحياة
والموت

ن ـهــال ،وي ـصــاب بـهــوس بــاأليــدي ج ـ ّـراء
ّ
الحب مع
هوسهِ بيدها ،لكنه يمارس
جــارتــهِ أمينة .لقد أحـ ّـب نهال عن بعد،
وّعـ ــاش ه ــذا ال ـح ــب م ـ ُـع ج ــارت ــه أمـيـنــة،
بمعنى مــا ،يعيش ّ
ً
حبًا باإلحالة.
إنــه،
تنسجم شخوص الكاتب مع تفكيرها

املشبوه عــن العالم ،قصة حــب الغربي
ت ـش ـبــه ع ــاق ـت ــه م ــع الـ ـبـ ـش ــر ،إذ ل ـطــاملــا
أح ـ ـ ّـب الـ ـق ــرب م ـن ـهــم شـ ــرط أال يـخـتـلــط
ّ
ب ـهـ ًـم .بــامل ـثــل كــانــت أم ـي ـنــة ،ال ـتــي أل ـفــت
قصة عن مغرمة سرية مفترضة حتى
ت ــواع ــد ال ـغ ــرب ــي .وقـ ــد واف ـق ـه ــا ،وراحـ ــا

يـتــواعــدان بـنـ ً
ـاء عـلــى قــاعــدة «أي شــيء
أح ـس ــن م ــن ال شـ ـ ــيء» .وب ـ ـ ــزواج ن ـهــال،
يكشف لنا الكاتب واحدة من النهايات
ـاس ّخ ــال ــن ،يــرتـبـكــون
ع ــن م ـصــائــر أنـ ـ ـ ٍ
ويتصرفون كما لو أنهم محض ظالل
ألناس حقيقيني عبروا حياتهم.
ت ـبــدأ حـكــايــة ح ــارس امل ــرم ــى ،إن كــانـّـت
ثمة إمكانية لبداية في سرد آيت حنا،
مــن م ــوت اب ـن ـتــهِ  ،ولــرب ـمــا ت ـبــدأ أسـبــاب
ّ
كــآب ـتــهِ  ،ق ـبــل ذلـ ــك ،إال أن مــوت ـهــا يــد ّفــع
ُ
ب ــال ــرج ــل ،الـ ــذي ل ـطــاملــا ع ـ ـ ِـرف ع ـلــى أن ــه
ـات ،إل ــى االنـتـحــار بــركــوب
رج ــل ح ـســابـ ٍ
س ـي ــارت ــهِ وعـ ـب ــوره س ـكــة ال ـق ـط ــار .لـكــن
الـحـيــز ال ـ ُـذي يـتـيـحـ ُـه ل ـ ّـه الـ ـ ــراوي ،ليس
الـجــانــب امل ـعــاش ،بــل إن ــه يــوثــق عبوره
البوابة إلى العالم اآلخر ،يسكنه فسحة
الضائعني بني الفردوس والجحيم .راح
ّ
الكاتب ،ما إن أطلت بوابة العالم اآلخر
على بطلهِ  ،يثقل على السرد على نحو
تداخلت املعاني والصور ،حدًا يصعب
ّ
اشتد
متابعة ذلك الخيط الواهن الذي
ُوهنًا بني العاملني ...يكون مشهد الطفل
امللقى على الشاطئ ،وقــد يــرى ٌّ
أي منا
فـيــه رمـ ًـزًا س ــوري ــا ،إذ ال يـشـيـ ُـر الـكــاتــب
صــراحــة إلــى مــأســا ٍة ســوريــةٍ تنازعتها
ً
ُ
ق ــوى ك ـث ـيــرة ،عـ ــودة إل ــى ال ــواق ــع حـيــث
َ
تــرمـيـنــا ال ــرواي ــة إل ــى واق ــع تـشــابــك مع
الخيال لفرط قسوته.
لــو ّ كــان لنا االسـتـعــارة مــن محمد آيت
حنا ،واحدة من مقوالت روايته عندما
يـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـح ــب «ال تـ ـه ــم ال ـق ـصــة
بـقــدر مــا تـهـ ّـم امل ـســارات الــداخـلـيــة التي
ّ
باملثل،
املحب».
ّيحفرها الحب في نفس
ً
ُ
يكتب فــي الحديقة الـحـمــراء قصة
إن ــه ّ ً
م ـفــك ـكــة يـصـعــب اإلمـ ـس ــاك ب ـه ــا ،لكنها
تترك لــدى الـقــارئ تـصــورًا موحشًا عن
ّ
ـال
الـعــالــم وق ــد يـبـحـ ُـث ك ــل مـنــا عــن ضـ ٍ
مقيم كي يبرأ منه.

قصة

مصطفى زكي ...رعب الواقع
هدى عمران

لمحات
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ّ
تصدرت مجموعة «مسيح بــاب زويلة»
(دار العني – القاهرة) القائمة القصيرة لـ
«جائزة ساويرس» املصرية في دورتها
ل ـ ـعـ ــام  .2019املـ ـجـ ـم ــوع ــة هـ ــي ال ـث ــال ـث ــة
ّ
للقاص السكندري مصطفى زكي ،الذي
درس الفلسفة وحاز «جائزة ساويرس»
ســابـقــا عــن مجموعته «تــأكــل الـطـيــر من
رأسه».
ُيصدر زكي مجموعته الحالية بمقولتني
إلريـ ــك ف ــوت ــوري ـن ــو وال ـب ــرت ــو مــان ـغــويــل،
تــدوران حول الحلم والعالم اآلخر الذي
تحدث فيه األشياء .قد يكون هذا العالم
في رأس الكاتب أو في إمكانات متعددة
وحيوات مختلفة ألحداث القصص.
يـ ـب ــدو أن زك ـ ــي م ـه ـتــم وم ـش ـغ ــول ب ـهــذه
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ــوازيـ ـ ـ ــة
ل ــأش ـخ ــاص .ف ـهــو ي ـط ــرح س ـ ــؤال «مـ ــاذا
ل ــو؟» ،لـكـنــه ال يـهـتــم بــاإلجــابــات ،ســائـرًا
ب ـف ـكــرة أن ال ـف ــن أس ــاس ــه ط ــرح ال ـس ــؤال،
اس ـت ـك ـشــافــه ال ك ـش ـف ــه ،ف ــي ل ـع ـبــة ُي ـت ــرك
ف ـي ـهــا ل ـل ـق ــارئ ف ـ ــراغ م ــن ال ـن ــص يـمـلــؤه
ك ـمــا ي ــري ــد .هـ ــذا ال ـن ـقــص ال ـ ــذي يـنـطـلــق
م ــن الـ ــذات ال يـسـعــى إل ــى ال ـتــأثـيــر بـقــدر
م ــا ي ـس ـعــى إلـ ــى اك ـت ـش ــاف ال ـ ــذات داخ ــل
الـعــالــم ،وهــو يـبــدو فــي املجموعة كبيرًا
ج ـ ـدًا إلـ ــى درج ـ ــة ي ـص ـعــب ف ـه ـم ــه .ورغ ــم
ه ــذا ال ـغ ـمــوض امل ـج ـهــول ال ــذي ُيـشـعــرنــا
ب ـم ـس ـك ـنــة األشـ ـ ـخ ـ ــاص واتـ ـ ـس ـ ــاع ال ـق ــدر
وسـلـطـتــه ،ج ــاء ال ـســرد فــي عــالــم مغلق،
أبطاله م ـحــدودون ،ينتظرون قــوة أكبر
ه ــي امل ـت ـح ـكــم ب ـم ـص ــائ ــره ــم .ت ـك ـمــن ق ــوة
امل ـج ـمــوعــة ف ــي ه ــذا ال ـت ـنــاقــض ،ان ـغــاق
الـ ـع ــال ــم وات ـ ـسـ ــاع املـ ـجـ ـه ــول فـ ــي ال ــوق ــت

نفسه ،إلى جانب التطرف في اإلمكانات
الالمنطقية لألحداث.
خـ ــال م ـنــاق ـشــة امل ـج ـم ــوع ــة الـقـصـصـيــة
فــي مقر «دار الـعــن» فــي الـقــاهــرة ،ذهب
الـحــديــث إل ــى ف ـكــرة الــرمــز األن ـث ــوي ومــا
إذا كانت املرأة دائمًا عنصرًا متلقيًا في
كتابات الــرجــال .هل ينبع الرمز بشكله
التقليدي فــي األدب مــن صــوت ذكــوري؟
تطرح هــذه اإلشكاليات بقوة حاليًا في
النقاش األدب ــي املـصــري ،ومــن حــن إلى
آخــر يتم الـحــديــث عــن الكتابة النسوية
أو الذكورية على املــأ ،وفي الغالب تتم
هذه املناقشات في دوائر مغلقة.
فــي قـصـتــه «م ــا ج ــرى فــي لـيـلــة مـقـمــرة»،
سـ ـيـ ـتـ ـع ـ ّـن ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ال ـ ـ ـنـ ـ ــوم مــع
أبنائهن إلع ــادة تشكيل العالم املستقر
منذ زمن .دار النقاش حول أن الرمز هنا
مـجـحــف لـلـنـســاء بــاعـتـبــارهــن متلقيات
دائـمــا لــرغـبــات الــرجــال .مــن جــانــب آخــر،
كــان ال ــرأي اآلخــر بــأن الـنـظــرة الرجولية
قـ ــد ت ـ ــرى أن املـ ـ ـ ــرأة هـ ــي أص ـ ــل األشـ ـي ــاء
باعتبارها خالقًا للحياة.
ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـن ـ ـظـ ــرة مـ ـتـ ـع ـ ّـمـ ـق ــة ف ـ ـ ــي ق ـص ــص
املجموعة ،يبدو زكي غير منشغل بهذه
األس ـئ ـل ــة أو هـ ــذا ال ـت ـف ــري ــق ،فـشـخــوص
ً
ً
ونساء ـ ـ يتشاركون عدم
عوامله ـ ـ رجــاال
الـقــدرة على فعل شــيء تجاه هــذه القوة
الـكـبـيــرة للمصير واملـجـتـمــع والـسـلـطــة،
كما يـحــدث فــي لحظة التفكيك الكبيرة
فــي مجتمعاتنا حـيــث يـتـشــارك األف ــراد
األع ـب ــاء و الـقـهــر وع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ّ
رد
الفعل .ينطلق زكي من الذات التي ّ
تمس
اإلن ـســان كـكــل ،الجـئــا إلــى الـحـيــاد تجاه
ً
ال ـ ـنـ ــوع ،م ـ ـحـ ــاوال ال ـح ـي ــاد أيـ ـض ــا ت ـجــاه
الوصف ،متخليًا عن الدرامية .يستخدم

لغة رشيقة
وقصيرة
ومتوترة
تنبئ طوال
الوقت
بانتظار
شيء

فــي ذلــك لغة رشيقة وقصيرة ومتوترة
ت ـن ـب ــئ طـ ـ ـ ــوال ال ـ ــوق ـ ــت ب ــانـ ـتـ ـظ ــار ش ــيء
سيحدث ،ثم تنتهي بفناء ومصير قاتم
لكنه يأتي بساللة وهدوء.
ّ
تصدرت
على غــاف املجموعة الخلفي،
ج ـم ـل ــة «يـ ــواصـ ــل م ـص ـط ـفــى زك ـ ــي خـلــق

عــاملــه الـفـنــي ال ـخ ــاص ،إال أن ــه ه ــذه املــرة
ي ــدف ــع ب ــال ـت ــوت ــر وال ـ ـخـ ــوف وال ـغ ـم ــوض
إل ــى ال ـح ــدود الـقـصــوى خــالـقــا مــا يمكن
ت ـس ـم ـي ـتــه رع ـ ــب ال ـ ــواق ـ ــع .يـ ـق ــوم ج ــوه ــر
ه ــذا ال ــرع ــب عـلــى م ـحــاولــة الـتـعـبـيــر عن
وجــودنــا اإلنـســانــي امل ـهــدد عـلــى ال ــدوام.

وتنطلق قصص املجموعة من محاولة
فـهــم ال ـقــوى امل ـه ـ ّـددة لـلـشــرط اإلنـســانــي،
والـتـعـبـيــر عــن املـصـيــر امل ــأس ــاوي للفرد
في واقعنا املعاصر».
تتحول كل التفاصيل البسيطة العادية
الـتــي يـتـعــرض لـهــا األفـ ــراد إل ــى مـصــادر
لخلق الخوف والهلع أو تحطيم الحياة
رأس ــا عـلــى ع ـقــب .يـمـكــن ل ـجــرس ب ــاب أن
يـحـيــل حـيــاة رج ــل إل ــى جـحـيــم ،وتــذكــرة
قـطــار أن تـفــرق بــن حـبـيـبــن ،أو فانيلة
ت ــدف ــع ال ـب ـطــل إل ــى ال ـج ـن ــون .وق ــد تكمن
عاطفية الـحـكــايــات فــي هــذه التفاصيل
الصغيرة الـتــي يحيط بها امل ــرء حياته
الـيــومـيــة وتـصـبــح هــي مـصــدر تـهــديــده.
ه ــذه الـعــاطـفـيــة الف ـتــة بـمـعـنــاهــا الـجـيــد
كــأن ـهــا تـلـعــب بـمــوسـيـقــى خـلـفـيــة ألشــد
املشاعر اإلنسانية رعبًا وبؤسًا.
تـ ـظـ ـه ــر الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ب ـش ـك ـل ـهــا
املـجــرد فــي املـجـمــوعــة .هــي سلطة املــوت
ً
أوال ال ــذي يــزيــل كــل شــيء فــي نـهــايــة كل
قـصــة .سلطة أمـنـيــة وهــاجــس باملراقبة
وال ـت ـح ـكــم ال ف ـك ــاك م ـن ــه .س ـل ـطــة ديـنـيــة
ّ
تتجلى في الشيخ الذي ال يهرم ويمتلك
ال ـق ــوى ال ـخ ــارق ــة ل ـي ـكــون أب ــا ل ـكــل أب ـنــاء
الـ ـق ــري ــة ،وي ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل ع ــوال ــم
جديدة ،وطبعًا سلطة سياسية تتجلى
ف ــي َق ـص ــة «م ـس ـي ــح بـ ــاب زوي ـ ـلـ ــة» حـيــث
ُ
«مخفى االســم» الذي يتحدى السلطان،
فيتم محو اسمه مــن الــذاكــرة الجمعية،
وي ـع ــدم ع ـلــى ب ــاب زوي ـل ــة ث ــم يـبـعــث من
جــديــد لـنـشــر لعنته عـلــى الـجـمـيــع .هــذه
الــرمــزيــة فــي األدب ،تـطــرح أسـئـلــة حــول
ما يمر به املجتمع اليوم ،وعالقة الفرد
ال ـش ــائ ـك ــة واإلشـ ـك ــالـ ـي ــة م ــع الـ ـك ــل ،عـلــى
رأسها السلطة.

