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كلمات

«شعب بوتين» أو بعبع اسمه موسكو!
مصطفى شلش
في  19كانون األول (ديسمبر)  ،2020قال
رئيس هيئة األرك ــان العامة البريطانية،
الجنرال نيك كارتر ،إنــه «مــن أجــل هزيمة
روسيا والصني ،من الضروري االنتصار
عليهما في لعبتهما ،ما يعني االنتصار
عليهما من دون حرب ،فالقوى املعادية ال
تستطيع تحمل نــزاع عسكري ،وبالتالي
ف ـهــي تـتـجــه إل ــى ال ـه ـج ـمــات اإللـكـتــرونـيــة
ّ
واملعلومات املضللة» .كــذلــك ،أعــرب وزيــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو عن
قـنــاعـتــه ب ــأن روس ـي ــا تـنـتـمــي إل ــى قــائـمــة
«أع ــداء» الــواليــات املتحدة ،وألـقــى باللوم
عـلـيـهــا ف ــي ال ـه ـجــوم ال ـس ـي ـبــرانــي األخ ـيــر
على بلده .وقــال بومبيو ،في حــوار جرى
في  18كانون األول مع املذيع مارك ليفني
على قناة «فوكس نيوز» نشرت الخارجية
ً
األميركية نصه كامال« :يسألونني دومًا
ّ
مــن هــو عــدونــا ،وجــوابــي أن هناك الكثير
م ــن ال ـن ــاس ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي تـقــويــض
ن ـمــط ح ـيــات ـنــا وج ـم ـهــوري ـت ـنــا وم ـبــادئ ـنــا
الديمقراطية األساسية ،وروسيا تحديدًا
ضـ ـم ــن هـ ـ ــذه الـ ـق ــائـ ـم ــة» وش ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أن
الرئيس الروسي فالديمير بوتني ال يزال
ي ـش ـكــل «خـ ـطـ ـرًا حـقـيـقـيــا ع ـل ــى َمـ ــن ي ـحـ ّـب
الحرية».
في الثاني من نيسان (أبريل)  ،2020نشرت
الصحافية األميركية كاثرين بيلتون ،التي
عملت مراسلة لـ «فاينانشيال تايمز» في
موسكو ،كتابًا بعنوان
Putin's People: How the KGB Took Back
( Russia and Then Took On the Westدار
فارار ،شتروس ،جيرو ـ ـ ُ )2020يحاول تتبع
عمليات االختراق الروسية املستمرة منذ
عقود لجهات حكومية وغير حكومية في
الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
تحشد كاثرين بيلتون ،فــي أكثر مــن 600
صـفـحــة ،ل ـق ــاءات م ــع ال ـعــديــد م ــن الـ ــروس،
وم ـن ـهــم َم ــن ع ـمــل ع ـلــى م ـقــربــة م ــن بــوتــن
أثـنــاء فترة عمله فــي جهاز االستخبارات
السوفياتية آن ــذاك ( )KGBقبل أن ينتقل
ليكون سيد الكرملني ،في ُمحاولة إليجاد
إثـ ـب ــات ت ــاري ـخ ــي ح ـ ــول ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ج ـهــات
بريطانية وأميركية حول التدخل الروسي
في االستحقاقات االنتخابية في البلدين

ّ
تتبنى
الصحافية
األميركية
كاثرين
بيلتون
أدبيات
السياسة
الغربية في
ما يتعلق
بروسيا

ونفت أن تكون تعاملت ببطء مع التهديد.
من جهته ،قال وزير الخارجية البريطاني،
دوم ـي ـن ـيــك راب إن إج ـ ــراء الـتـحـقـيــق بــأثــر
رجعي ُيعد أمرًا «غير ضروري».
تتعامل بيلتون بما يمكن اعتباره سذاجة
توثيقية ،فحشدت كــارهــن لبوتني لقول
روايتهم الهوليوودية عن حقبة االنهيار
ال ـســوف ـيــاتــي ،م ـثــل تـصـفـيــة ُعـ ـم ــاء ،حــرق
وث ــائ ــق ،تـهــريــب أمـ ــوال .وه ــذا لـيــس كافيًا
لتكوين صورة حقيقية عن ُحكم وسياسة
بــوتــن داخ ـل ـيــا وخ ــارج ـي ــا ،ف ـم ـثــال ســريــع
ّ
عـ ــن الـ ـس ــذاج ــة ال ـت ــوث ـي ـق ـي ــة ،ت ـت ـج ــل ــى فــي
تــوثـيــق أس ـمــاء شــركــات ال ـعــاقــات العامة
والجمعيات الخيرية واملصالح السياسية
واملؤسسات األكاديمية والثقافية وحتى
ال ـب ــرمل ــان ـي ــن فـ ــي ال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن األمـ ـ ــوال
الــروس ـيــة ال يعني إدانـ ــة .فـهــذه الـعــاقــات

الروسية  -الغربية ّ
تتم في ضــوء القانون
الغربي ،وما تقوم به روسيا من استثمار
ً
في بريطانيا مثال تقوم به الهند /بلدان
الخليج ،فهل ُيعقل اتـهــام كــل دول ــة بأنها
تهدف للتالعب باملجتمع البريطاني عبر
ّ
ضخ األموال فيه؟
املثير لالستغراب فــي االط ــاع على كتاب
 Putin's Peopleه ــو م ــدى تـنــاســي أولـئــك
الذين يواجهون بوتني أنه ضابط مخابرات
لـعـقــود .ويـبــدو أنــه حتى أولـئــك الــذيــن هم
داخــل السياسة الروسية يتجاهلون هذه
الحقيقة ويـظـنــون أنـهــم يــدركــون حــركــات
الرئيس ،وهم بذلك يستخفون به ،معتقدين
أنه يعكس اهتماماتهم أو قيمهم ،وأنه في
صـفـهــم وصــديـقـهــم .إال أن بــوتــن لــه نــوع
مــن الـكــاريــزمــا ال ـب ــاردة ،وال ـقــوة الصامتة،
ً
إذ ت ـم ـكــن فـ ـع ــا م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ثـقــة
أوليغارشية الفساد الروسي بعد االنهيار

السوفياتي ،لكنه سرعان ما اتخذ إجراءات
قوية ضدهم ّ
وحيدهم تباعًا عن السياسة
والـحـيــاة االقـتـصــاديــة .وس ــارع إلــى إعــادة
بـنــاء وتــرمـيــم مــؤسـســات الــدولــة الروسية
التي ّ
تضررت بشدة من السياسات الغربية
مـنــذ ع ــام  .1991ل ــو تــاعــب بــوتــن بــاملــال
ّ
وامل ـخــابــرات واإليــديــولــوجـيــا ،ف ــإن ذل ــك لم
يكن ضد الغرب على جانبي األطلسي ،بل
ضد الغرب داخل حدود بالده األوراسية.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ك ـث ـيــريــن ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،كــان
بوتني وال يــزال العقل املــدبــر ،الــذي ينسق
روسيا من جديد .ويبدو هذا ُمربكًا
صعود ُ
ألوروبـ ـ ــا امل ـن ـه ـكــة ،ولـلـسـيــاســة األمـيــركـيــة
ال ـت ــي ت ــري ــد ت ـخ ـف ـيــف عـ ــبء ُمـســؤولـيـتـهــا
الدفاعية في أقطار األرض املختلفة ،وقد
ّ
عبر عنها الرئيس املنتهية واليته دونالد
ترامب ،الذي يبدو أن سياسته االنطوائية
والبرغماتية ستدوم في عمل املؤسسات
العسكرية واألمنية األميركية .وبالتالي،
ّ
ـإن ت ـنــامــي ق ــوة مــوس ـكــو ي ـ َ
ـواج ــه حــالـيــا
فـ ـ
عبر شيطنة أكاديمية وصحافية لصورة
ُ
الحكم والحاكم في روسيا.
نـظــرة بيلتون إل ــى بــوتــن تـبــدو مختلفة،
فهي تــراه مجرد شخص يجيد لعب دور
مدير ال أكثر ،لكنه أصبح سيد الكرملني،
وصانع عودة روسيا إلى الساحة الدولية.
ويـمـكــن اع ـت ـبــاره سـيــد مـجــالــه عـبــر حشد
كـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل واألح ـ ــداث ال ـتــي مـ ّـر
ُ
بسرد
بها خــال حـكـمــه .لكن هــي ال تهتم ّ
وق ــائ ــع تــاري ـخ ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة ،ب ــل تــوثــق
ح ـك ــاي ــات تـنـقـلـهــا ّع ـمــن وص ـف ـت ـهــم بــأحــد
ّ
املــط ـل ـعــن .ت ـق ــول إن ـ ــه ف ــي وقـ ــت مـبـكــر من
ف ـتــرة رئ ــاس ـت ــه ،عــانــى بــوتــن م ــن مشاكل
مــع زوجـتــه ليودميال ،فقد كــان يعود إلى
امل ـنــزل ويــأخــذ حـمــامــا ،ويـجـلــس ليشاهد
التلفزيون ،ما أدى إلــى إفراطها في شرب
الـكـحــول .هــذه قصة ليست اعتباطية ّ ،بل
مـنـتـقــاة ب ــدق ــة ،فــالـكــاتـبــة تـشـيــر إل ــى أنـهــا
ضــد التقويض الــروســي للحياة الغربية،
والنمط االستهالكي األميركي املرسوم في
ذهن الشباب ...تلك الفئة املستهدفة دائمًا
للحفاظ على ديناميكية الـنـظــام العاملي
الحالي وإيديولوجيته القائمة على املتعة.
فــالــرســالــة م ـفــادهــا :نـحــن نــواجــه وحــوشــا
ب ـ ـ ـ ــاردة ال ـ ـعـ ــواطـ ــف ال تـ ـح ــب امل ـ ـ ـ ــوالت وال
تشتري املنتجات األميركية خالل رحالت

رواية

نسرين حمود
تـتـحـ ّـرى رواي ــة «األع ـم ــال غـيــر املكتملة
ل ـك ـي ـفـ ّـورك ك ـس ــاري ــان» (ن ــوف ــل) لـلـكــاتــب
وال ـف ــن ــان ف ــادي تــوفـيــق حـقـيـقــة ُمـخــرج
ّ
غــاص في التفكر في الحرب اللبنانية
( ،)1990_1975وناسها من «الناجني»،
ّ
املتعدد األجزاء،
أثناء ًسريان مسلسلها
ً
ك ـتــابــة وت ـصــوي ـرًا وتـسـجـيــا وب ـح ـثــا...
ُ
ت ـ ـسـ ــائـ ــل أعـ ـ ـم ـ ــال ك ـ ـي ـ ـفـ ــورك كـ ـس ــاري ــان
ّ
ّ
 ال ـش ـخ ـصــيــة امل ـت ـخــي ـلــة ف ــي ال ــرواي ــة -وقـ ــراء اتـ ــه ،امل ـن ـطــق ّاأله ـل ــي «امل ـب ـت ــور»،
الـ ـ ــذي غ ــال ـب ــا م ــا ص ــن ــف الـ ـن ــاس خ ــال
الـحــرب ضمن فريقني :فــريــق املقاتلني،
التفاتة
وفريق الضحايا األبرياء ،بدون
ّ
إل ــى ال ـت ــداخ ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن .تـحــقــق
ّ
القسرية»
الــروايــة في مفهوم «الـبــداوة
الـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاش الـ ـ ـن ـ ــاس وفـ ـ ـق ـ ــه ،م ـب ـ ّ ّـدل ــن
عـنــاويـنـهــم م ــرارًا وت ـك ــرارًا ،ومتخففني
ّ
التحسس من نعتهم
من متاعهم ،رغم
بالبدو ،وتستفهم ّ
عما إذا كــان الناس
يعون موقعهم في هذه الحرب.
لــم يـفــت ك ـســاريــان تـقــريــع أف ــام معظم
السينمائيني عن الحرب .السينمائيون
ال ــذي ــن ـ ـ ـ بـحـسـبــه ـ ل ــم ي ـف ـهــم مـعـظـمـهــم
حــاضــر ال ـح ــرب .ه ــل عـلــى الـسـيـنـمــا أن
ت ـت ـخــذ م ــن ال ــواق ــع ال ـص ـحــافــي مــرجـعــا
أو وسيطًا فــي صنع صــورتـهــا؟ يسأل
كساريان ،مستشهدًا بصور صحافية
«مـفـتـعـلــة» كــانــت تـبـغــي ص ـبــغ أح ــداث
ال ـ ـحـ ــرب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـص ـب ـغ ــة درامـ ـي ــة

يختلط الواقع
ّ
بالمتخيل في فصول
حكاية كيفورك
كساريان

ّ
التبضع الطويلة مع الزوجة وال تتأثر
بإعالنات :اشرب ،افرح ،العب ،من دون
أن يفكر أحــد ما هي هــذه السعادة في
علبة الصفيح؟
ً
أدبيات السياسة الغربية تظهر جلية
هناك
في كتاب بيلتون ،فدائمًا ما كان
ّ
صــوت داخ ــل املجتمع السياسي يــدق
نــاقــوس الخطر بـشــأن روس ـيــا ،ويبدأ
ب ــالـ ـص ــراخ ب ــأن ـه ــم ُمـ ـح ــارب ــون بـ ــاردو
الـ ـ ــدم ،أو دي ـ ـنـ ــاصـ ــورات .الـ ـي ــوم نـجــد
ّ
مشوشة ضد
أنفسنا أمــام ردود فعل
روس ـيــا ،حـيــث يـتــم تسييس أي شــيء
يتعلق بها على ال ـفــور .ولعقدين من
ال ــزم ــن ،كـ ــان ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض أو «10
داون ـن ــغ سـتــريــت» يـسـتـغــان موسكو
كبعبع لـتـمــريــر ال ـس ـيــاســات الـخــاصــة
بــاإلن ـفــاق ال ـع ـس ـكــري ،واألمـ ـ ــن ،وحـتــى
ال ـ ـقـ ــرارات االق ـت ـص ــادي ــة .وأخـ ـيـ ـرًا ،ق ـ ّـرر
الــدي ـم ـقــراط ـيــون ال ــدف ــع ب ــال ــروس ضد
دونــالــد تــرامــب فــي محاولة الستغالل
أدب ـ ـيـ ــات ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاردة وتـقـلـيــص
شعبيته ،وقد نجحوا بالفعل .أما على
الجانب اآلخر من األطلسي ،فبريطانيا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوي امل ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـخـ ــاف األوروب ـ ـ ـ ــي –
األوروب ــي بالتدخل الــروســي .تريد أن
تـضـخــم ال ـع ــداء م ــع روس ـي ــا ك ــي ي ــدرك
االتحاد األوروبي ضرورة اإلبقاء على
ع ــاق ــات م ـم ـتــازة م ــع بــريـطــانـيــا ،فهي
إحـ ــدى ال ـق ــواع ــد الــرئـيـسـيــة للجيوش
األطلسية للدفاع عن القارة األوروبية
ضد السالفيني ،ثم السوفيات ،واليوم
البوتينيني ،أو «شعب بوتني» ،ترجمة
عنوان كتاب بيلتون.
ّ
يتخيل
بوتني ليس ُمعاديًا للغرب كما
ك ـث ـيــرون ،فـقــد يـتـعــامــل مــع ال ـغــرب من
مـنـطـلـقــات روس ـي ــة خ ــاص ــة ت ــأخ ــذ في
ُ
الحسبان التاريخ والحضارة والقومية
الــروسـيــة ،والـقــوة العسكرية النووية،
والتأثير في القرار الــدولــي ،والتعاون
قائم بقوة بني الطرفني .نجد هذه األيام
العمل على إنـهــاء خــط الـغــاز الروسي
لقلب أوروب ـ ــا يسير بــوتـيــرة سريعة،
فــأي خطر أكبر على الـغــرب :السيطرة
على مصادر الطاقة أم طبيعة العالقة
بني بوتني وزوجته؟

ألكسندر بوشكين :روسيا قبل قرنين
يزن الحاج
ّ
الروسي عن أعظم
لو ُسئل القارئ غير
كاتب روسـ ّـي سيكون الخيار محصورًا
بـ ـ ــن تـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــوي ودسـ ـت ــويـ ـيـ ـفـ ـسـ ـك ــي.
وق ـ ــد ن ـج ــد م ـه ــرط ـق ــن ق ــائ ــل ي ــذك ــرون
ومجانني نــادريــن يحتفون
تشيخوفُ ،
ّ
بنيكوالي غــوغــل .ولـكــن معظم الــروس
ل ــن يـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـرددوا ف ــي إجــاب ـت ـهــم ال ــوح ـي ــدة:
ألكسندر بوشكني .ليس األمــر مرتبطًا
ّ
بشح أعمال بوشكني بالرغم من سنوات
ّ
ع ـمــره الـقـلـيـلــة ،إذ يـصــل ع ــدد مـجــلــدات
ّ
بالروسية
بعض طبعات أعماله الكاملة
إلـ ــى  20م ـج ـل ـدًا ،ب ــل امل ـش ـك ـلــة ف ــي ش ــحّ
ْ
ّ
العربية وحسب (وإن
الترجمات ال في
ك ــان ــت املـ ـق ــارن ــات م ـخ ـج ـلــة م ــع غـيــرهــا
مــن الـلـغــات) ،بــل فــي الـلـغــات األوروبـ ّـيــة
األس ــاس ـ ّـي ــة أيـ ـض ــا .ولـ ــو أض ـف ـن ــا تـ ـ ّ
ـردد
املترجمني أمام صعوبة ترجمة الشعر،
وه ــو م ـجــال بــوش ـكــن األكـ ـب ــر ،سـنـكــون
أم ـ ــام ح ــال ــة ف ــري ــدة ف ــي األدب ال ـعــاملــي،
حــن تـكــون أعـمــال أعـظــم كــاتـ ّـب فــي لغةٍ
م ــن ال ـل ـغــات ه ــي األع ـم ــال األقـ ــل وج ــودًا
باملقارنة مع غيره .ال يتوافر عربيًا من
أع ـم ــال بــوش ـكــن إال م ـخ ـت ــارات ن ـثـ ّ
ـريــة،
وب ـعــض األع ـم ــال املـســرحـ ّـيــة الـقـصـيــرة،
ّ
الشعرية
مــع اسـتـثـنــاء فــاضــح لــروايـتــه
ّ
الشعرية،
«يفغيني أونيغن» ،وملالحمه
ّ
وحتى ألشـعــاره األقصر التي ال توجد
إال ب ـت ــرج ـم ــات ع ــن ل ـغ ــات وس ـي ـط ــة مــع
اس ـت ـث ـنــاء أو اثـ ـن ــن .ول ـ ــذا س ـت ـكــون ّ
أي
ترجمة جديدة من األصــل الروسي ّ
ألي
عـمــل مــن أع ـمــال بــوشـكــن فــرصــة مهمة
لنا كي نقترب أكثر من الشاعر الروسي
ّ
الروسي قبل
األعظم الذي َّأسس لألدب
ّ
أهمية كتاب
مئتي عــام .ومن هنا تنبع
ّ
«ألكسندر بوشكني :يوميات ومذكرات»
الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ــدر أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ب ـت ــرج ـم ــة مـحـمــد
خميس عن «دار الرافدين» ،إذ ّ
يقدم لنا
ّ
يوميات بوشكني من عام
مختارات من
 1815إلى عام .1835
ل ــن ي ـجــد الـ ـق ــارئ ت ـفــاص ـيــل ك ـث ـيــرة عن
امل ـش ـه ــد ُاألدبـ ـ ـ ــي ال ـ ــروس ـ ــي ،إذ ال ي ــرد
اســم غــوغــل إال مرتني أو ثــاثــا ،واسما
جــوكــوفـسـكــي وك ــارام ــزن ب ـضــع م ــرات.
وه ـ ــذا ل ـي ــس غ ــري ـب ــا ،إذ كـ ــان بــوشـكــن

امل ـ ِّ
ـؤس ــس ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ل ـ ــأدب ال ــروس ــي،
ُّ
ّ
وكـ ــان ك ــل م ــن قـبـلــه م ــراح ــل تـمـهـيــديــة.
ّ
نــاحــظ أن إش ــارات ــه إل ــى جوكوفسكي
ه ــي إش ـ ــارات ال ـصــديــق لـلـصــديــق أكـثــر
م ــن كــون ـهــا إش ـ ــارات ال ـشــاعــر لـلـشــاعــر.
أم ــا االح ـت ـفــاء ب ـكــارامــزن ف ـكــان احـتـفـ ً
ـاء
ُ
ب ـ ــامل ـ ـ ّ
ـؤرخ ال ب ــال ـش ــاع ــر .وحـ ـ ــده غ ــوغ ــل
ّ
ّ
يـحـظــى بـمــاحـظــات ّ ن ـقــديــة احـتـفــائــيــة
تـ ـ ـخ ـ ـ ّـص األدب ،ك ـ ــأنـ ـ ـن ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام رؤيـ ـ ــة
ُ
ست ِّ
ّ
حدد لنا خارطة
بوشكينية ثاقبة
ليرمونتوف
يغيب
بعده.
الروسي
األدب
ّ
عــن الـلــوحــة الـبــوشـكـنـ ّـيــة ،لـكــنــه يصغر
ّ
عبقريته
بوشكني بــ 15عامًا ،ولــم تكن
ّ
قد فرضت نفسها عام  .1835على أننا
سنجد تفاصيل ّ
ّ
تخص بوشكني
أدبية

ستصدمنا آراؤه
ّ
حيال
العنصرية ً
الشركس مثال

ن ـف ـســه ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء ب ـ ُـق ـص ــاص ــات ــه ال ـن ـث ـ ّ
ـري ــة
ّ
ومــاحـظــاتــه الـنـقــديــة األول ــى حــن كــان
ً
انتهاء بنثره
طالبًا في الليسيه ،وليس
ّ
ال ـب ــدي ــع ف ــي وصـ ــف رح ــات ــه امل ـت ـع ــددة
ـوات امل ـن ـفــى وم ــا ب ـعــدهــا الـتــي
ف ـ ّـي س ـن ـ ّ
ك ــن ــا ن ـت ـمــنــى ل ــو ط ــال ــت أك ـث ــر لـنـغــوص
ف ــي تــوصـيـفــه امل ــده ــش للطبيعة ال ــذي
س ـ ـيـ ــورثـ ــه لـ ـت ــولـ ـسـ ـت ــوي وت ــورغـ ـنـ ـي ــف
ّ
عصية على
اللذين أوصــاه إلــى ذروة
ال ـب ـلــوغ .ف ــي م ـ ــوازاة الـطـبـيـعــة ،سنجد
الـبـشــر ،حـيــث ي ـ ّ
ـدون بــوشـكــن تـ ّ
ـأمــاتــه
روسيا عام
أثناء انتشار الكوليرا في ّ
ـأنــه يـ ّ
ـدون
 .1831يـبــدو بــوشـكــن هـنــا كـ
أيــام ـنــا نـحــن بـعــد قــرنــن حـيــث الـنــاس
هم الناس في ّ
تذمراتهم واعتراضاتهم
ْ
ع ـل ــى ال ـح ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ،وإن اخ ـت ـلــف
ّ
نــوع الـجــائـحــة .سيلفتنا الــتـطــابــق مع
ّ
تقلب دورات األي ــام ،وستصدمنا آراء
ّ
بــوش ـكــن ال ـع ـن ـصــريــة ح ـيــال الـشــركــس
ّ
ً
م ـ ـثـ ــا ،ك ـم ــا س ـي ـس ـتــوق ـف ـنــا ال ــت ـن ــاق ــض
ّ
العجيب في أفكاره الثورية بني الداخل
وال ـخ ــارج ،بــن الـيــونــان الـتــي يـتــوق أن
ت ـثــور وتـنـتـصــر ثــورت ـهــا ض ــد األتـ ــراك،
ف ـي ـمــا ي ـب ــدو م ـن ـعــدم ال ـح ـم ــاس تـقــريـبــا
ف ــي روس ـي ــا ،ع ـلــى األخـ ــص ب ـعــد إع ــدام
ّ
الديسمبريني عــام  ،1826بحيث
رفاقه
تـتـعــاظــم حـيــرتـنــا م ــع ت ـعــاظــم غـمــوض
مــواقـفــه مــن الـقـيـصــر ،ومــن السياسات
ّ
ّ
الروسية.
الداخلية
ّ
ل ـ ـ ـعـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـبـ ــع الـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــوض ه ـ ـ ــو خـ ــوف
بوشكني مــن وقــوع دفــاتــره فــي األيــدي
ال ـخ ــاط ـئ ــة ف ــي ظ ــل ال ــرق ــاب ــة ال ـقــاس ـيــة
ُ
ال ـت ــي تـ ـط ـ ِّـوق ال ـج ـم ـيــع ،أيـ ــا ي ـكــن مــدى
ّ
ّ
السياسية أو األدبـ ّـيــة ،حيث
أهميتهم
ال ع ـص ـم ــة إال ل ـل ـق ـي ـص ــر .م ـ ــا ي ـهـ ّـم ـنــا
هـ ـن ــا هـ ــو الـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــات ال ـت ـف ـص ـي ـلـ ّـيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـن ـح ـن ــا ب ــوشـ ـك ــن إيـ ــاهـ ــا عــن
كواليس القصور والحفالت والطبقة
ّ
ّ
التأمالت ّ
مهمة ال
األرستقراطية .هذه
لكونها بتدوين شاهد عيان وحسب،
ّ
ب ــل أي ـضــا ألن شــاهــد ال ـع ـيــان ه ــذا هو
ّ
األديـ ــب ال ــروس ـ ّـي الــوح ـيــد ال ــذي تمتع
بـ ـه ــذه امل ـس ــاف ــة ال ـق ــري ـب ــة م ــن الـقـيـصــر
وحاشيته .سنقرأ عن الدسائس ،وعن
العفن املستشري في أوســاط الساسة،
ّ
ّ
وعن تقلبات األيام واملوازين بتقلبات

مـ ــزاج ال ـق ـي ـصــر ،وع ــن األدوار الـخـفـ ّـيــة
صنع السياساتُ .يبهجنا
للنساء في ّ
ب ــوش ـك ــن وكـ ــأنـ ــه ي ـع ـت ــذر ع ــن غ ـمــوض
ً
ً
مــواق ـفــه ،ل ـيـقـ ّـدم لـنــا صـ ــورة نـ ــادرة عن
بشيء
تلك الـسـنــوات البعيدة ،ويـقــول
ٍ
ّ
مـ ــن الـ ـسـ ـخ ــري ــة« :سـ ــأصـ ــف كـ ـ ــل ش ــيء
بالتفصيل ،وملصلحة مستقبل والتر
س ـ ـكـ ــوت» .لـ ــم ي ـك ــن سـ ـك ــوت س ـي ـك ـتــرث
ل ــروسـ ـي ــا ول ـت ــاري ـخ ـه ــا فـ ــي رواي ـ ــات ـ ــه،
ّ
ّ
َّ
املميز
ولـكــن بوشكن ي ــدرك أن ُ موقعه
والـفــرصــة ال ـنــادرة الـتــي أتيحت لــه في
رؤي ـ ــة م ــا ل ــن ي ـعــرفــه غ ـي ــره سـيـنـفـعــان
كـ ـثـ ـي ــري ــن آخـ ـ ــريـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر سـ ـ ـك ـ ــوت فــي
إعـ ـ ــادة رسـ ــم ص ـ ــورة روسـ ـي ــا الـنـصــف
األول مــن ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر .وال بـ ّـد
ه ـنــا م ــن اإلش ـ ـ ــادة ب ـح ــواش ــي امل ـتــرجــم
عرفنا بمتاهة ُم ِّ
الكثيرة التي ُت ّ
دوخة
مــن األس ـم ــاء الــروسـ ّـيــة ال ـتــي ال نـعــرف
عـنـهــا ش ـي ـئــا ،وال ـت ــي ّ
رب ـم ــا سـنـعــرفـهــا
أكـثــر فأكثر مــع تعاقب الترجمات عن
ال ــروس ـ ّـي ــة ال ـت ــي ن ـش ـطــت ف ــي ال ـعــامــن
املاضيني بسرعة مخيفة أحيانًا.
ال ن ـل ـمــح أدنـ ـ ــى خ ـ ــوف ل ـ ــدى بــوش ـكــن
ّ
ح ـيــال مـسـتـقـبـلــه ،وك ــأن ــه ك ــان ي ـظــن أن
ً
الـعـمــر سيمتد بــه طــويــا ،بــالــرغــم من
ل ـح ـظــات ط ـي ـشــه ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ك ــادت
تــودي بــه .نقرأ سخريته في  9نيسان
ّ
فرنسي
(أبــريــل) عــام  1821من ضابط
ّ
سابق ّ
فنحس
تهرب من مـبــارزة معه،
ً
ّ
باأللم ألن مبارزة أخرى ستحدث بعد
 16ع ــام ــا م ــع ض ــاب ــط آخـ ــر ل ــم ي ـه ــرب،
وس ـي ـن ـجــح ف ــي ق ـتــل بــوش ـكــن ق ـبــل أن
يبلغ األربعني .ليس الخلود بالسنوات
الطويلة حتمًا .هذا ما يدركه بوشكني
ويـ ـ ـ ّ
رغ ـ ــم ط ـي ـش ــهُ ،
ـدونـ ـ ــه ل ـن ــا فـ ــي ن ـ ّـص
ُّ
جميل هو «حــوار تخي ّ
لي مع القيصر
ألكسندر األول» ،حيث يبدو بوشكني
ً
دل ـ ـيـ ــا ن ـق ــدي ــا ألعـ ـم ــال ــه ،حـ ــن ي ـعــاتــب
القيصر على االهتمام بقصائد عابرة
بــالــرغــم مــن جمالها ،وتـنــاســي أعماله
األه ـ ـ ــمُ :
«رسـ ـ ـ ــان ول ــودمـ ـي ــا»« ،أس ـي ــر
ال ـقــوقــاز»« ،ن ــاف ــورة بــاخـتـشـيـســاراي»،
وح ـت ـم ــا «ي ـف ـغ ـي ـن ــي أون ـ ـي ـ ـغـ ــن» .أط ـل ــق
بوشكني نداء ه حيال أعظم أعماله قبل
ّ
ّ
بالعربية قريبًا،
قرنني ،ولعلنا نراها
كيال ّ
نكرر خطأ القيصر.

ّ
أليخاندرو سامبرا :السرد الذي نحكيه ألنفسنا

فادي توفيق :عن حرب ال شفاء منها
مـضــاعـفــة ،مـ ّ
ـزيـفــة أو نــاقـصــة ،أبطالها
ّ
األط ـف ــال ،وب ـمــرويــات صـحــافــيــة وأف ــام
كــانــت تكتفي بنقل أخ ـبــار املـتـحــاربــن
وم ـ ـ ـعـ ـ ــارك ـ ـ ـهـ ـ ــم ،م ـ ـ ــع دف ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس م ــن
«الناجني» إلى الهوامش.
كــل أع ـمــال ك ـســاريــان عــن بـقــايــا الـقـتــال
ّ
ظــلــت أسـئـلــة ب ــدون إج ــاب ــات ،وبـحــوثــا
ومـشــاهــدات وتـسـجـيــات غـيــر منتهية
إلــى شرائط سينمائية ّ
تامة أو غيرها
مــن وســائــط ف ـنـ ّـيــة .أع ـمــالــه م ـشــاريــع ال
تـخـلــو مــن تـنـظـيــر ،وم ــن أف ـكــار خــارجــة
ّ
األهلية
عن االتجاه السائد زمن الحرب
ّ
صــف
ـ
ت
ـ
ي
(وح ـ ــت ـ ــى راه ـ ـن ـ ــا) ،وب ـع ـض ـه ــا
ّ
ّ
ب ــال ـغ ــرائ ـب ــي ــة ،ك ـم ــا ذل ـ ــك الـ ـ ــذي ت ـحــقــق
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـص ـ ّـم ــم م ــاب ــس طـلــب
إليه كـســاريــان ،بــاالشـتــراك مــع صديقه
ّ
متعدد
الفيلسوف ،في مشروع مشترك
ال ــوس ــائ ــط ،رس ــم مــابــس ك ــل املـقــاتـلــن
ال ــذي ــن ج ــال ــوا ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا املـحـلـيــة
أو اس ـت ـق ــروا ف ـي ـهــا ،ف ــي ت ــاري ــخ لـبـنــان
الحديث.
الـ ـغ ــرائـ ـبـ ـي ــة سـ ـم ــة غ ــالـ ـب ــة أيـ ـض ــا عـلــى
شـخـصـ ّـيــة امل ـخ ــرج ال ـن ــزق الـ ــذي اخ ـتــار
طــوعــا االن ـس ـح ــاب م ــن شـلـلـيــة الــوســط
السينمائي اللبناني ،على أعتاب بدء
تصوير فيلمه األول قبيل الحرب ،ففتح
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع م ـج ـلــة «ال ـش ـب ـك ــة» عــن
فيلمه ،النار على كل زمالئه اللبنانيني،
وسـخــر مــن نتاجهم ّالسينمائي ،ومن
«صــورتـهــم» ،ولــم يــوفــر صديقه سمير
خوري.
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ّ
مذكرات

سياسة

الكبيرين .بالطبع ،لـ ّـم تتمكن بيلتون من
إيجاد دليل مادي موثق ضد روسيا ،لكنها
ً
ّ
صبت غضبها ،مستندة إلــى فترة خدمة
بوتني في دريسدن في أملانيا الشرقية عام
برلني ،الذي تعتبر
انهيار جدار ً
 1985قبل ّ
ّ
الـكــاتـبــة أن ــه شــكــل صــدمــة لـبــوتــن جعلته
ّ
ويتعهد باالنتقام.
ُيعادي الغرب
ّ
تـ ــزعـ ــم ب ـي ـل ـت ــون أن الـ ـ ـغ ـ ــرب تـ ـ ـه ـ ــاون مــع
سـ ـي ــاس ــات ب ــوت ــن االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة فــي
التدخل فــي شــؤونــه ،وأن الـغــرب استيقظ
ّ
ف ـجــأة ع ــام  2016م ــع ظ ـهــور أدل ــة عـلــى أن
موسكو تدخلت ملصلحة الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
آنـ ـ ـ ـ ــذاك ،إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــدخ ــل م ــوس ـك ــو فــي
السياسة البريطانيةُ ،مستندة إلــى ادعــاء
نــواب بريطانيني طالبوا حكومة بالدهم
بفتح تحقيق فــي احـتـمــال تــدخــل روسـيــا
باالستحقاقات االنتخابية البريطانية،
خصوصًا استفتاء خ ــروج بريطانيا من
ُاالتحاد األوروبي عام  ،2016واستفتاء آخر
نـظــم ع ــام  2014ح ــول ا ّسـتـقــال إسكتلندا
عن بريطانيا .هذا التدخل املزعوم ّ
تم عبر
ّ
متمولني نافذين تربطهم عالقات ببوتني
استخدموا ثرواتهم «ملمارسة نفوذ لدى
دائ ـ ــرة واس ـع ــة م ــن األوسـ ـ ــاط الـبــريـطــانـيــة
الرسمية».
ت ـجــاه ـلــت ال ـكــات ـبــة إسـ ـق ــاط وزارة ال ـعــدل
األميركية االتهامات بحق مستشار األمن
ال ـق ــومــي األم ـي ــرك ــي ال ـســاب ــق مــاي ـكــل فلني
ف ــي قـضـيــة تــدخــل روس ـي ــا ف ــي ّانـتـخــابــات
 ،2016والتقرير النهائي للمحقق روبــرت
ً
م ــول ــر ،ال ـ ــذي أج ـ ــرى تـحـقـيـقــا ش ــام ــا في
تــدخــل روس ــي فــي االنـتـخــابــات األميركية،
وإمكانية ضلوع الرئيس األميركي فيها.
وخـلــص الـتـقــريــر إل ــى أن ال صـلــة لــدونــالــد
تـ ــرامـ ــب وأي ش ـخ ــص م ــرت ـب ــط ب ـ ــإدارت ـ ــه،
بتدخل روســي في االنتخابات األميركية.
كما تجاهلت تقرير لجنة االستخبارات
واألم ــن ّالبرملانية البريطانية ال ــذي أشــار
إلــى تـعــذر إيـجــاد دلـيــل مـحــدد على تدخل
روســي في االقتراع على خــروج بريطانيا
من االتحاد األوروبــي عام  2016واستفتاء
حول استقالل اسكتلندا عن بريطانيا عام
 .2014مــن جهتها ،قالت حكومة صاحبة
الـجــالــة« :لــم يكن هـنــاك دلـيــل على تدخل
نــاجــح فــي اسـتـفـتــاء االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي»،
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ّ
املقابلة ،وبعدها الـحــرب الـتــي عطلت
ت ـص ــوي ــر ف ـي ـل ـمــه األول ،ث ـ ـ ّـم اخ ـت ـف ــاؤه
ال ـطــوعــي واح ـت ــراق مـنــزلــه ومتعلقاته
وتـفـ ّـحــم قطته سـمــاهــر ،لـتـتـحـ ّـول غــرف
في فنادق الحمرا إلى أماكن مبيت له،
وب ـي ــروت ال ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة إل ــى مختبر
مل ـشــاري ـعــه ،ف ـس ـفــره (غ ـي ــر امل ــؤك ــد) إلــى
فـ ــرن ـ ـسـ ــا ...شـ ـ ـ ــذرات مـ ــن حـ ـي ــاة م ـخ ــرج
راو داخـ ـل ــي ي ـت ـت ـبــع أرش ـي ــف
ي ـن ـق ـل ـهــا ٍ
كـ ـس ــاري ــان ،ورس ــائـ ـل ــه إلـ ــى أص ــدق ــائ ــه،
ً
ودفاتر مالحظاته ،وصوال إلى اختفائه
بعد وصوله بــاريــسً ،مع تعليالت عن
االختفاء تبقى مفتوحة.
ّ
ّ
متخيل ،بحق؟ هل
هل كساريان مخرج
هــو شـخــص أم رم ــز إل ــى مـجـمــوعــة من
الشخصيات أجهضت الحرب (والسلم
امل ـف ـتــرض) مـشــاريـعـهــا الـفـنـ ّـيــة ،كـفــادي
أب ــو خليل (شــاعــر ومـســرحــي لبناني)
الـ ـ ــذي يـ ــرد اسـ ـم ــه ف ــي ال ـس ـط ــر م ــا قـبــل
لصديقه في
األخير من الرواية ،معلنًا
ّ
رسالة عن مشروع جديد سيوقعه بهذا
االسم (بعدما فشلت الشرطة الفرنسية
ف ــي ال ـع ـث ــور ع ـلــى كـ ـس ــاري ــان) ،بحسب
ّ
تخيل الراوي؟
يـخـتـلــط ال ــواق ــع بــاملـتـخـ ّـيــل ف ــي فـصــول
حـكــايــة كـيـفــورك ك ـســاريــان أو «حـكــايــة
ّ
ال ــرج ــل ال ــذي سـكــن ظ ــل ــه» كـمــا ي ــرد في
فرعي أول الرواية القصيرة (98
عنوان
ّ
ص ـف ـحــة م ــرق ـم ــة) وامل ـك ـت ــوب ــة بــأس ـلــوب
سـلــس ،ووف ــق تسلسل زمـنــي يـبــدأ في
ع ــام  1975ويـنـتـهــي ع ــام  ،1995تــاريــخ

اختفاء كساريان ،نقطة الذروة ،ولو أن
السرد يحيل أكثر إلى ّ
قصة صحافية ال
تخلو من تشويق ،تسحب القارئ إلى
عــالــم ك ـس ــاري ــان ،وت ـك ـثــر م ــن تـحـلـيــات
ه ــذا ال ـق ــارئ وتــوق ـفــاتــه خ ــال ال ـق ــراء ة.
ت ــؤك ــد ال ـق ـص ــة املـ ــؤكـ ــد عـ ــن ب ـل ــد مـســخ
م ـت ـغـ ّـيــر األط ـ ـ ـ ــوار ،م ـس ـتــرج ـعــة ال ـح ــرب
ال ـتــي ســرعــان مــا طــويــت صـفـحــاتـهــا بـ
ّ
«كرنفال» إعــادة اإلعمار .وســواء تعلق
ُ
ُ
األمـ ـ ــر بـ ـح ــرب ضـ ـ ــروس أب ـط ــال ـه ــا أه ــل
البلد الــواحــد املـتـنــابــذون ،باالستعانة
ب ـج ـيــوش ن ـظــام ـيــة وغ ـي ــر ن ـظــام ـيــة ،أو
ب ـ «كــرن ـفــال» إع ــادة اإلع ـم ــار ،ال حقائق
خالصة فيها .تثير القصة أيضًا حالة
امل ـث ـق ـفــن ال ـح ـق ـي ـق ـيــن ال ــذي ــن ارتـ ـض ــوا
ً
ال ـهــامــش ح ـي ــاة ،ب ــدون أن يـتـخـلــوا عن
دوره ـ ـ ــم ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال والـ ـبـ ـح ــث ،وإل ــى
مشاريع بقيت حبيسة األدراج ،وحياة
ثقافية تدفع إلى العتمة من يخرج عن
السائد فيها ،ويقول آراء ه النقدية بدون
ّ
ّ
طليعيًا .لكن
مواربة ،أو حتى من يكون
املالحظة ،بعد الفراغ من
ال مناص من
ّ
القراء ة ،أن السرد متقشف ،يقول الكثير
ف ــي رؤوس أق ـ ــام ،بـ ــدون ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
زمــن الـخــراب املتتابعة أحــداثــه .إشــارة
ه ـنــا إل ــى أن ع ــرض ــا م ـســرحـ ّـيــا مـتـعـ ّـدد
ال ــوس ــائ ــط (ت ـم ـث ـي ــل وأداء وت ـص ـم ـيــم
صــوتــي وف ـيــديــو) وم ـعــرضــا فـنـيــا ،من
ك ـت ــاب ــة ف ـ ــادي ت ــوف ـي ــق وإخ ـ ـ ــراج هــاشــم
ع ــدن ــان ،يـحـمــل ع ـن ــوان ال ــرواي ــة نفسه
أقيما في بيروت عام .2018

تغريد عبد العال
مــن منطقة ســريــة يــأخــذه إلـيـهــا الـشـعــر،
يــأتــي س ــرد ال ــروائ ــي وال ـشــاعــر التشيلي
أل ـي ـخــانــدرو ســام ـبــرا ( )1975لـيـكـتــب ما
يفكر به عن األدب ،لكن بطريقته املرحة،
هو الذي ّ
أسر عن تأثره بالروائي والشاعر
ال ـت ـش ـي ـلــي ال ـ ـبـ ــارز روبـ ـي ــرت ــو ب ــوالن ـي ــو،
مقارنته به.
مــؤكـدًا أنــه غير منزعج مــن ّ
هـنــا تـجــربــة آتـيــة مــن لـغــة مـتـخــفـفــة ،كــان
أليخاندرو قد بدأها في نشر مجموعتني
شعريتني ّ قبل الدخول إلى النثر والرواية
«كي يتخفف من جدية العوالم الشعرية»
كما يقول.
فــي «الـحـيــاة الـســريــة لــأشـجــار» ()2007
الـ ـ ـص ـ ــادرة تــرج ـم ـت ـهــا ح ــدي ـث ــا عـ ــن «دار
الـ ـس ــاق ــي» (ت ــرج ـم ــة م ـح ـمــد م ـص ـط ـفــى)،
نلمح تلك الرغبة في جعل األدب يخترق
ال ـح ـيــاة ،وي ــدخ ــل إلـيـهــا م ــن ب ــاب واس ــع،
فـ ــا تـ ـع ــود ال ـ ـحـ ــدود ب ـي ـن ـه ـمــا واضـ ـح ــة.
«الـ ـحـ ـي ــاة ت ـش ـبــه ك ـت ــاب ــا ُوضـ ـ ــع ج ــان ـب ــا»،
يقتبس الروائي التشيلي كلمات الشاعر
األميركي جون أشبري ،التي تصف بدقة
أجـ ـ ــواء روايـ ـت ــه ال ـت ــي ت ـ ــدور حـ ــول حــدث
ي ـت ـشـ ّـتــت وي ـت ـ ّ
ـوس ــع ع ـلــى ط ــول ال ــرواي ــة،
وهو حني يسرد خوليان ،الكاتب واملعلم،
قصة البنة زوجـتــه دانييال عــن «الحياة
السرية لألشجار» قبل أن تعود زوجته
ف ـي ــرون ـي ـك ــا مـ ــن درس الـ ــرسـ ــم .ويـ ـش ـ ّـدد
الكاتب على أن الرواية ستستمر ما دامت
فيرونيكا غائبة ،وستنتهي عندما تعود

أو عندما يقتنع خوليان أنها لن تعود.
لكن عندما تخلد دانييال إلى النوم ،يبدأ
خوليان بسرد حكايته عن نفسه .تتمازج
الحكايتان كي يصل خوليان إلى النقطة
التي يطمح أن يصل إليها في املستقبل
وهي أن تقرأ دانييال روايته التي يكتبها،
ف ـب ــدأت دان ـي ـيــا ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن نفسها
داخل رواية زوج أمها خوليان ،لكنها لم
تعثر على نفسها.
يحجز سامبرا شخصياته فــي غرفة في
ال ـف ـصــل األول ،ل ـكــن ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــانــي،
نجدها خارج املنزل ،ألن اليوم التالي قد
ب ــدأ وألن خــولـيــان اقـتـنــع ب ــأن زوج ـتــه لن
تعود .الـخــروج إلــى الحياة كــان مشترطًا
بــه االسـتـســام لـهــا ،ونـهــايــة الـســرد تنبئ
ببداية جديدة حيث الوصول إلى الحاضر
هــو نهاية القصة التي يخبرها خوليان
البنته وتلك التي ّ
يقصها عن نفسه .يهتم
ّ
أليخاندرو بالزمن ويجعله يتشظى بني
ماض ومستقبل وحاضر ،ويشعرنا أننا
ّ
نتحرك داخــل أزمـنــة مختلفة فيما
دائـمــا
نحن ننتظر.
ّ
«مل ـ ــاذا ي ـت ـعـ ّـن إن ـق ــاذ ال ـق ـصــص ،كـ ــأن تلك
ال ـق ـص ــص ال ي ـم ـكــن أن ت ــوج ــد م ــن تـلـقــاء
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا؟» ي ـ ـسـ ــأل الـ ـ ـ ـ ـ ــراوي كـ ــأنـ ــه ي ـف ـكــر
ع ــن دان ـي ـي ــا .ال ـ ــراوي ي ـق ـتــرب م ــن الـبـطــل
وي ـص ـب ـح ــان ف ــي م ـك ــان واح ـ ـ ــد ،ف ـي ـف ـكــران
ويتساءالن معًا ،ويبدو أن اهتماماتهما
واحدة .يسأل الراوي :من أفضل شخصية،
أم أمها ،أم زوج أمها؟ نشعر أن من يسأل
هــو دانـيـيــا .إنها رغبة لــدى الشاعر في

تتقاطع الحياة التي
يسردها خوليان مع
الفن وحياة األشجار
والسرد

جعل الــراوي شخصية زائفة أو مستترة،
وجـعــل الشخصيات تفكر بشكل أوضــح
بــدون رقابة ال ــراوي الــذي كــان في روايته
السابقة «بونساي أو زهرة الحب» ينظر
إلــى الشخصيات مــن مسافة بعيدة كأنه
قـ ــاض ي ـض ـحــك م ــن ت ـصــرفــات ـهــا ويـسـخــر
منها أو يتعاطف معها في مكان آخر.
تتقاطع الحياة التي يسردها خوليان مع
الـفــن وح ـيــاة األش ـجــار وال ـس ــرد ،فتصبح
ال ـش ـخ ـص ـي ــات م ـس ـت ـم ـع ــة وقـ ـ ــارئـ ـ ــة ،ك ــأن
الحكاية التي نستمع إليها عن األشجار
مــا هــي إال ذريـعــة لنحكي قصتنا للعالم
ريثما يـعــود شخص مــا غــائــب أو نقتنع
بــأنــه ل ــن ي ـع ــود .وه ـنــا يــأتــي ســؤال ـنــا عن
الكتابة :هل نكتب قصتنا من شخصيات
تعيش معنا ونتخيل أنـنــا فــي املستقبل
س ـن ـقــرأ ال ـح ـكــايــة م ـعــا؟ ه ــل سـنـعـثــر على
أنفسنا في تلك الحكاية؟ هل الرواية هي
إعــادة قــراءة ملا حــدث معنا كأنه محاولة
لجعله متاحًا لشخص آخر ،فنتحول إلى
ً
قــارئــن ب ــدال مــن تلك الـعــاقــة بــن الكاتب
والقارئ؟ هذه األسئلة تجعلنا نطل على
عالم سامبرا ونحن نعلم أن فنية السرد
ه ــي جـ ــزء م ــن اق ـت ــراح ــه ال ـج ـمــالــي لجعل
الرواية تقترب من عالم يحتمل التساؤل
والتجريب.
تـبــدو روح الــدعــابــة قــادمــة مــن إحساسه
ب ــأن جـ ــدوى األدب ل ـيــس أك ـث ــر م ــن قصة
نسردها قبل النوم لنحتمل غياب شخص
مــا يهمنا ،وألن ال ــراوي يـقــول إن دانييال
ال تحب األدب ،إال أنـهــا كــانــت تبحث عن

نفسها في رواية أبيها .أمر يجعل القارئ
يسأل عن جدوى األدب ومن يقرأه .يسخر
س ــامـ ـب ــرا مـ ــن ه ـ ــذا األم ـ ــر وي ـج ـع ــل رح ـلــة
الــروايــة تنتهي حــن تعود فيرونيكا في
إش ـ ــارة إل ــى أن ال ـح ـيــاة ل ـهــا الـ ـق ــدرة على
اختيار النهاية ،التي يعلمنا سامبرا منذ
البداية متى ستنتهي روايته.
هناك رغبة ما لالقتراب من الشفوية ،من
ال ـل ـغــة املـح ـكـيــة ،م ــن االس ـت ـمــاع وال ـح ـكــي،
حيث تنام اللغة ويصحو الحكي ،لتصير
الحكاية جــزءًا مهمًا من الــروايــة ،والقصة
التي يحكيها خوليان لدانييال «الحياة
السرية لألشجار» قريبة جـدًا من روايته
ال ـ ـتـ ــي ي ـك ـت ـب ـه ــا .إن ـ ــه ج ـ ــزء م ـ ــن مـ ـش ــروع
أليخاندرو في جعل الرواية أقرب للحكاية
ً
وأبعد قليال منها في الوقت نفسه ،وعينه
ع ـلــى ت ـلــك امل ـســافــة بـيـنـهـمــا ال ـت ــي تصغر
وتكبر وتلتقيان معًا في مكان ما.
يعطي أليخاندرو أهمية في هذه النوفيال
للشخصي واألتــوبـيــوغــرافــي ،كأنه يؤمن
أيـ ـض ــا بــأن ـه ـمــا مـ ـك ــان خ ـص ــب لـلـقـصــص
والحكايا .يقترب منهما ويستمع إليهما
تمامًا .إنهما املـكــان الحميم الــذي ننسج
داخ ـ ـلـ ــه كـ ــل ال ـق ـص ــص األخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـيــذهــب
خــول ـيــان إل ــى امل ــاض ــي ،يـسـتـمــع إل ـي ــه ،ثم
ً
يتخيل شكال ما للمستقبل ،وهو أن تقرأ
دانييال الحكاية .ورغم أنها ال تجد نفسها
هناك ،إال أن في نهاية رواية سامبرا هذه،
تكون هناك في صحبة خوليان كأنه يقول
بلغة أخرى إن «الحياة ّ
السرية لألشجار»
هي الحكاية التي نحكيها عن أنفسنا.

