
السياسي  مــع موقفها  قــة، 
ّ
الــخــا اإلبــداعــيــة 

الشخصي، ولكن ليس على حساب اإلبداع 
فهو الخالد، أما النظريات واأليديولوجيات 

فإلى زوال«.
ومــــع اعــــتــــزازه الــصــغــيــر بــــ »الـــيـــســـاري في 
ــار »الـــيـــســـار  ــكــ ـــرى حــــــداد أن أفــ شـــبـــابـــه«، يــ
الـــعـــربـــي« - الـــــذي يــصــفــه بـــالــــ »يــــســــارات«-  
كـــانـــت تــنــظــيــريــة أكـــثـــر مـــمـــا هــــي واقـــعـــيـــة، 
ــع الـــســـلـــوك الــشــخــصــي  ـــل ومـــتـــنـــاقـــضـــة مــ بـ
ريها، فالنظرية كانت في واٍد والتطبيق 

ّ
ملنظ

أن  الشاعر  آخــر. ويعتبر  واٍد  فــي  والسلوك 
يه 

ّ
من بني أخطاء »اليسار العربي«، رغم تغن

بشعارات »العلمانية« واملدنّية«، ما أسماه 
بالخطأ »الفادح«، حني استبعد »الدين« من 
القاعدة  فقد  وبالتالي  »التقدمية«،  أفــكــاره 
سرعان  والــتــي  لــه،  الحاضنة  الجماهيرية 
مـــا ألـــقـــت بــنــفــســهــا فـــي أحـــضـــان »اإلســـــام 
السياسي«، بعد انحسار »اليسار العربي«.

تــحــدث الــشــاعــر بــأســى عــن أحـــام »الشاعر 
ــة  ــازيــ ــهــ ــتــ ــــة« وانــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــرغـ ــ الــــــــثــــــــوري«، و»بـ
»الــســيــاســي الـــثـــوري«، فــــاألول حــالــم صــّدق 
كذبة األخير بأن »اإلنسان« هو بوصلة أية 
»ثورة«، فيما كان »إنسان« املستبد يختلف 
جــذريــا عــن »إنـــســـان« الــشــاعــر الــــذي ينشد 
»الــحــريــة« و»الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، خــارج 
الــنــظــريــات واألحــــزاب فــي كــل زمـــان ومــكــان. 
بـــدا صــاحــب »انـــتـــمـــاءات« كــمــن يـــود تقديم 
»الرومانسية«،  املرحلة  تلك  اعــتــراف، حــول 
وكــأن لسان حاله يقول: »لــم يكن باإلمكان 

أكثر مما كان«.
في سياق آخر، وفي زيارته الخامسة لُعمان، 
الُعماني،  باملكان  عاقته  عن  حــّداد  تحدث 
فعاد إلى الستينيات القرن املاضي: »تعّرفت 
 وكــادحــا في 

ً
الُعماني عــامــا على اإلنــســان 

الــبــنــاء كــمــفــهــوٍم إنــســانــي للعمل املــشــتــرك، 
ـــــد لــــدي حــمــيــمــيــة خـــاصـــة تــجــاهــه، 

ّ
مــمــا ول

وتطورت عاقتي مع املكان الحقا باملفهوم 
ملمح  الُعماني  للمكان  »النضالي«، وصار 

روحــــي يــتــصــل بــالــنــضــال والـــحـــّب والــشــعــر 
أيضا، وبــاألدب إجــمــااًل، حيث تعّرفت على 
الطائي  عبدالله  الريادي  والروائي  الشاعر 
ــدت عاقتي 

ّ
 )توفي عــام 1971(، وتــوط

ً
مثا

عيسى  كسماء  الجدد  العمانيني  بالشعراء 
الــغــافــري، وغيرهم  الرحبي وزاهـــر  وســيــف 

من األجيال الجديدة«.
ــــداد قـــد تـــحـــدث فـــي الــنــقــاش الـــذي  ــــان حـ وكـ
الشاعر  قّدمها  التي  الشعرية،  أمسيته  تا 
سماء عيسى، عن رأيه في التجربة الشعرية 
الُعمانية، هو الذي أحيا أول أمسية شعرية 
له بالنادي الثقافي عام 1987، أي بعد ثاثة 
عقود، ظهرت فيها أصوات واختفت أخرى، 
الــتــجــربــة »متانة  فــي هـــذه  مــا يستوقفه  أن 
اللغة املتحّررة من الشكل الخارجي للنص، 
كــمــا أن الــلــغــة هــنــا عــربــيــة، بــمــعــنــى عندما 
تقرأ شاعرًا ُعمانيا، فأنت تقرأ شعرًا عربيا 
وليس شعرًا عربيا يبدو وكأنه مترجم عن 
لغة أخرى، حيث استفاد الشعراء العمانيون 
ثيمتي  تكرار  عن  أمــا  اللغوي«.  تراثهم  من 
فيقول صاحب  فــي تجربته  واملـــوت  الــحــّب 
الجديد«  »العربي  لـ ليلى«  مجنون  »أخبار 

مسقط ـ عبديغوث

»الـــيـــســـار الـــعـــربـــي الــــــذي أفــهــمــه 
ــة والـــــعـــــدالـــــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــل بـ ــتــــصــ مــ
االجــتــمــاعــيــة، ولـــيـــس بــمــفــهــومــه 
الــســيــاســي الـــضـــيـــق، وقــــد أخـــطـــأ حـــني كــان 
الــذاتــي«،  والنقد  »النقد  عن  نظرياته  يضع 
وغيرها،  للجماهير«،  و»األدب  و»االلتزام«، 
ألنــه لم يكن يطّبقها في الــواقــع، وأصبحت 
الذي  الوقت  في  مقّدسة  مفاهيم  النظريات 
املــقــّدســات، لقد  كنا فيه نعلن تــمــّردنــا على 
نتوّهم  كنا  كنا نصنع صنما جــديــدًا حــني 
ــم صنما قــديــمــا«، يــقــول الشاعر 

ّ
أنــنــا نــحــط

»العربي  لـ  )1948( حـــداد  قــاســم  البحريني 
ــنــــاء زيــــارتــــه لــُعــمــان  ــاء أثــ ــقـ الـــجـــديـــد« فــــي لـ
ــة فــي  ــريـ ــعـ ــة شـ ــيـ ــيـــث قـــــــّدم أمـــسـ مـــــؤخـــــرًا، حـ

»النادي الثقافي« بمسقط.
كان الحديث عن التجربة السياسية لجيله 
مــنــاســبــة لــفــتــح الـــحـــوار مــعــه حـــول مــواقــفــه 
الثقافة واأليديولوجيا والكتابة.  اليوم من 
ــاء عــلــى  ــ ــكـ ــ ــداد أنـــــه »حـــــني يـــتـــم االتـ يـــــرى حـــــ
النظريات ال على اإلنسان، وتنهار النظرية 
يــنــهــار مــعــهــا اإلنـــســـان، فــي حــني أن املعنى 
اإلبـــداعـــي اإلنــســانــي يــكــمــن فـــي اإلنـــســـان ال 
خـــارجـــه«. هــنــا، يــتــمــنــى صــاحــب مجموعة 
»الــقــيــامــة« لــأجــيــال الــجــديــدة »أال تــقــع في 
بتجربتها  تــتــمــّســك  وأن  أخــطــائــنــا،  نــفــس 

شوقي بن حسن

في أملانيا القرن الثامن عشر، جرى إحياء »فن 
التأويل« )الهرمينوطيقا( ووجد حوله - حني 
ُبعث حيا من جديد - في القرن املوالي روافد 
يه. كان هذا اإلحياء في إطار الدفاع 

ّ
كثيرة تغذ

ــــذي جــــرى إصـــاحـــه ضمن  عـــن »اإلنـــجـــيـــل« الـ
األخـــرى في  ُولـــدت هــي  التي  البروتستانتية، 
ــفــه 

ّ
أملـــانـــيـــا. ســيــتــبــلــور هــــذا الـــتـــوّجـــه حـــني تــلــق

فريدريش شايرماخر  أّولــهــم  كــان  الفاسفة. 
)1768 - 1834( ثم تاه فيالم ديلتاي )1833 - 
ق 

ّ
1911( الذي اعتبر أن الهرمينوطيقا ال تحق

نفسها إال حــني تــتــرك الــرغــبــة فــي خــدمــة أيــة 
مهمة دوغمائية.

إلى  باملؤّولني  املاحظة ستؤّدي، الحقا،  هذه 
الفهم أصبح مشكلة فلسفية،  بــأن  أن يدركوا 

ــؤّســــس شـــايـــرمـــاخـــر دعــا  خــصــوصــا وأن املــ
الفهم  مــن  تجعل  كونية«  »هرمينوطيقا  إلــى 
 عـــن الـــنـــص الـــــذي يــعــالــجــه، فــبــهــذه 

ً
مــســتــقــا

قابلة  الهرمينوطيقا  تصبح  وحــدهــا  الــرؤيــة 
ــبــات الــقــرن 

ّ
للتطبيق أيــنــمــا ُوضـــعـــت. مــع تــقــل

ف 
ّ
وغــيــرهــا، سيتوق الفلسفية  عــشــر،  الــتــاســع 

الفكرية  النمو. لم يكن ذلك بسبب الفضاءات 
الــتــي انفتحت مــع »إنــــزال« ماركس  الــجــديــدة 
أو   إلى حلبة الصراعات االجتماعية 

َ
الفلسفة

ضــربــات مــطــرقــة نيتشه الــقــاســيــة عــلــى رأس 
قة بالرؤية 

ّ
الحداثة الغربية، بل ألسباب متعل

الــتــي وضــعــهــا شــايــرمــاخــر نــفــســه، وهــــذا ما 
 )1976  -  1889( هايدغر  مــارتــن  إليه  سينتبه 
وهو يستأنف قّصة الهرمنيوطيقا من جديد.

ة« أن تأويلية 
ّ
لقد رأى صاحب كتاب »مبدأ العل

كونية تعني ترك األهــم يفلت من النصوص. 
يقترح هايدغر أن يجري استقبال النص في 
غربته األولــى، كما هو، وتركه كي َيظهر منه 
مــا لــيــس مــصــاغــا. فــي هـــذه املنطقة )مـــا ليس 
ى دائــمــا ويــوجــد ما 

ّ
مصاغا( يوجد مــا يتخف

للفيلسوف  يــرتــســم  قــنــاع.  تــحــت  إال  يظهر  ال 
األملـــانـــي، فـــي تــأويــلــّيــتــه، ُبـــعـــدان: املـــصـــاغ من 

قاسم حداد الكتابة أيًا كان  شكلها

من الصعب أن نلحق 
بالتأويليات اليوم، فلقد 

تشعبت وتسارع نمّوها 
وذهبت في كل 

اتجاه، فلم تعد تهتم 
بالنصوص وحدها، بل 

بفهمها أيضًا وبكل 
الظواهر

كان الحديث عن التجربة 
السياسية لجيله مناسبة 

لفتح الحوار معه حول 
مواقفه اليوم من 

الثقافة واأليديولوجيا 
والكتابة وأشكالها. 

»العربي الجديد« 
التقت الشاعر البحريني 
في ُعمان، حيث أقام 
أمسية شعرية مؤخرًا

تستكشف رواية سليم 
البيك سؤال الهوية 

الفلسطينية، وكيف 
يعاد بناؤها وهدمها 
عبر ثالثة أجيال عاشت 

النكبة وتبعاتها، 
من خالل قصة شاب 

فلسطيني سوري لجأ 
إلى فرنسا

التأويلية مفاتيح متاحة للجميع

تذكرتان إلى صفورية  مرّ ولم يعد

الشعر شرفة أخيرة لإلنسان العربي

اقترح هايدغر أن يجري 
استقبال النصوص في 

غربتها األولى

إدراكه لهويته 
المركبة يبقي على 

شعوره باالغتراب حيًا

إن سبب الخلل الذي 
نعانيه هو أننا ممنوعون 

من التخيّل

كنا نصنع صنمًا 
جديدًا حين توّهمنا 

تحطيم األصنام 

»أيها  مجموعته  ــداد  ح قاسم  كتب 
فان  فنسنت  دفاتر  سيدي،  يا  الفحم، 
»أكاديمية  في  إقامته  خــالل  ــوخ«،  غ
العزلة« في ألمانيا. وقبل أيام، حاز عنها 
الفنان  عن  الشابي«.  القاسم  »أبو  جائزة 
الهولندي يقول: »في لوحاته التناقض 
في  وعذاباته  للحياة  حبّه  بين  الغريب 
مشّعة  ــوحــة  ل ــرســم  ي ــان  كـ الـــواقـــع، 
مع  بالنجوم  المضاء  والليل  بالشمس 
حين  السكين،  أو  بالفرشاة  حادة  ضربات 
ومن  ذهلت،  األصلية  أعماله  شاهدت 

هذه الرحلة الفيزيائية أنجزت الكتاب«.

فان غوخ وأكاديمية العزلة

2425
ثقافة

لقاء

إضاءة

رواية

فعاليات 

ــــان هــاجــســا 
ّ
ــث ــمــ الـــثـــيـــمـــتـــني تــ ــــني  ــاتـ ــ إن »هـ

للمبدعني إجمااًل، وتصادف ولعي بهما من 
خال تجربتي في مجنون ليلى وطرفة بن 
العبد، وتضاعف هذا الهاجس مع قراءتي 
لــلــتــراث، ويــتــابــع »كــلــمــا تــقــّدم اإلنـــســـان في 
 والتجربة، تكون قراءته للتراث قابلة 

ّ
السن

للتطور والتعّمق ويكون مرشحا الكتشاف 
الجواهر في هذه املناجم«.

الــنــص ومـــا هــو غــيــر مــصــاغ، والــــذي يعتبره 
ن فــيــه مــعــظــم إمــكــانــيــات 

َّ
ــز ــخـ ـ

ُ
املـــوضـــع الــــذي ت

املــعــنــى. وهـــكـــذا، يفتح هــايــدغــر مــســاحــات لم 
يطأها العقل البشري من قبل.

بعد ذلك، سيربط هايدغر التأويلية بأبحاثه 
ــه األبـــــــرز  ــابــ ــتــ ــي كــ ــ ــبـــر فــ ــتـ ــــني يـــعـ األخــــــــــــرى، حــ
األنطولوجيا  أن   )1927( والزمان«  »الكينونة 
)عـــلـــم الــــوجــــود( والــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــا )عــلــم 
أن تكون جذورهما ضاربة  الظواهر( ينبغي 
فــــي مــــا يـــســـّمـــيـــه »هـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــا الـــــدزايـــــن« 
)الـــدزايـــن: الــوجــود هــنــا/ اآلن(. وبــذلــك، فهذه 
ــتـــجـــاوز طـــمـــوح املـــؤّســـس  الــهــرمــيــنــوطــيــقــا تـ
ــــذي كــــان يـــريـــد أن تــكــون  الـــثـــانـــي، ديـــلـــتـــاي، الـ
لتصبح  اإلنسانية،  العلوم  تأسيس  مهّمتها 
البشري  الوجود  إلى فك شيفرة فهم  طامحة 
بإطاق. تصبح الفلسفة، بدءًا من هنا، عملية 
الــعــبــور إلـــى مــا وراء طــبــقــات مــن الــفــهــم، إنها 
الوجود  هــذا  ملظاهر  الــدائــم  التأويلي  الجهد 

)التاريخ، الفن، الدين، العلم...(.
الهرمينوطيقا  بقّصة  نلحق  أن  الصعب  مــن 
بــعــد الــنــقــطــة الـــهـــايـــديـــغـــاريـــة، فــلــقــد تــشــعــّبــت 
وتــســارع نمّوها وذهــبــت فــي كــل اتــجــاه، فهي 
مـــع هــانــز جــــورج غـــادامـــيـــر ســتــاحــق مـــا هو 
إذ ستطّبق مناهجها على  الــنــص،  مــن  أبــعــد 
فهم النص، أي أنها صارت فهما للفهم. وفي 
مغامرة تأويلية أخرى، جاء بول ريكور فجعل 
الــهــرمــيــنــوطــيــقــا تــهــتــّم بــمــا فـــي الـــذاكـــرة )هــي 
بها  الخروج  ثم  ومــن  بالضرورة(،  اجتماعية 
من النصوص إلى الحياة العامة. إنها تاحق 

كل شيء في هذا العالم.

عقب األمسية، أجاب الشاعر عن سؤال حول 
تــنــوع تجربته بــني الــشــعــر والــســرد وقــربــه 
من التشكيل، منذ إعانه مع زميله الكاتب 
أمـــني صــالــح عــن »مـــوت الـــكـــورس« فــي عــام 
1986، أّكــد حــداد بأنه ال يثق بأي شكل من 
االستمتاع  هــو  يهمه  ومــا  الكتابة،  أشــكــال 
بالكتابة أّيا كان شكلها، مضيفا أن تجربته 
آفاقا  له  »الجواشن«، فتحت  مع صالح في 
جديدة ونوعية في الكتابة، وإن ما يحاول 
ة 

ّ
الــوصــول إلــيــه هــو »الــتــجــاوز وإشــبــاع لــذ

االكتشاف وتلّمس الطريق في الكتابة«. 
ــراءة نــصــوصــه مشحونا،  بـــدا حـــداد قــبــل قــ
وفي ما يشبه »املانيفستو« قال: »إن الشعر 
العربي بعد  الوحيدة لإلنسان  الشرفة  هو 
أن فــقــد كـــل مـــزاعـــمـــه، فــالــشــعــر هـــو الـــرثـــاء 
الشعر-  -أي  وهــو  الــيــوم  نفقده  ملــا  العميق 
ها تجعل املؤسسات بكافة 

ّ
داللة إيجابية عل

أشكالها، تعي دور الثقافة واملعرفة في بناء 
اإلنسان والحضارات«.

وأضاف: »إن سبب الخلل الذي نعانيه هو 
غياب معرفتنا بالشعر واإلبــداع اإلنساني 
الـــذي يتصل بــالــحــريــة، وهـــو الــســبــب الــذي 

إذا  ف 
ّ
التخل مــن  للمزيد  مرشحني  يجعلنا 

فون 
ّ
ينا عن الشعر واإلبداع، نحن متخل

ّ
تخل

ألنــنــا مـــذعـــورون ومــمــنــوعــون مـــن الــتــخــّيــل 
الــحــضــاري«. وأكــمــل »إن الكارثة  واإلنــتــاج 
ى لنا في 

ّ
الحقيقية هي في مصادرة ما تبق

ــــداع، وهـــذا مــا ال  هـــذه الــحــيــاة مــن شــعــر وإبـ
تستطيع املؤسسات السلطوية أن تصادره 

منا«.
وكــــان حــــداد قـــد قــــرأ نــصــوصــا  مـــن مجمل 
تجربته املمتدة قرابة نصف قرن، ومّر على 
اطون«، و»طرفة بن الوردة«، 

ّ
»الوقت«، و»خط

و»مـــا الــبــحــريــن«، و»حـــجـــاز«، و»الــنــدمــاء«، 
ــقــــراءات«، وأنــهــاهــا   و»مــديــح الــنــعــش«، و»الــ

بـ »رقصة الغجر«: 
»كان الرمل حبر كتابهم
وخيامهم بيُت القصيد

وكان شعر الخوف نجمهم البعيد
أقرأ خطوهم

خطئ التفسير في ليل الكتاب«. 
ُ
كي أ

وكان شعر الخوف نجمهم البعيد
أقرأ خطوهم

خطئ التفسير في ليل الكتاب«. 
ُ
كي أ

فهم يالحق كل شيء

جيل ثالث بعد النكبة ومساءالته

على خشبة مسرح »المدينة« في بيروت يقّدم عرضان للكوميديا السوداء حامل 
في شهرها الخامس عند الثامنة والنصف من يومي 22 و23 من الشهر الجاري. 
زينب عّساف  تمثيل ندى أبو فرحات و  غابريال يمين و  المسرحية كتابة وإخراج 
و أسامة العلي و جويس أبو جودة، وتتناول المصير االجتماعي المرسوم لكل 

امرأة، والصراع بين ما تحلم به وما يريده المجتمع منها. 

آالن  الفرنسي  الفيلسوف  يلقيها  التي  المحاضرة  عنوان  القصيدة؟  تفكر  فيم 
الجاري.  السابعة من مساء 24 من الشهر  باريس عند  باديو في »بيت الشعر« في 
يعود باديو إلى تاريخ العالقة بين الشعر والفلسفة منذ أفالطون وحتى هايدغر، 
بيسوا  العالقة نفسها مثل  إلى  ويناقش نصوصًا أحدث لشعراء وكتّاب تطرقوا 

وبازوليني.

مركز  ينظمها  التي  الندوة  عنوان  واألدب  السينما  خالل  من  المدينة  حكايات 
»مجاورة« في القاهرة عند السادسة من مساء السبت المقبل. يشارك في الندوة 
كل من الكاتب عالء خالد والتشكيلية سلوى رشاد والمخرجة مّي عبد الساتر، 
حيث يتناول المشاركون االرتباط بين تاريخ المدن وحتمية التغيير وكيف يظهر هذا 

لدى الكتابة عنها أو توظيفها في الفنون.

معرض  في  المشاركة  طلبات  استقبال  بدء  عن  للتصوير«  الدولي  »االتحاد  أعلن 
المصورون الشباب في العالم من اآلن ولغاية نهاية آذار/مارس المقبل. المعرض 
العالم  أنحاء  جميع  من  للمصورين  تتاح  عّمان،  في  حزيران/يونيو  في  سيقام 
أو  الشارع  حياة  أو  بورتريه  التالية:  المواضيع  أحد  في  واحدة  بصورة  المشاركة 

عادات وتقاليد، وتقّدم الطلبات على موقع االتحاد.

ياسر أبو شقرة

»تــذكــرتــان إلـــى صــفــوريــة« هــي الــروايــة 
األولـــــــى لــلــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي، ســلــيــم 
الــبــيــك، والـــتـــي صــــدرت مـــؤخـــرًا عـــن دار 
»الــــســــاقــــي«، بــعــد تـــجـــارب لــلــكــاتــب في 
القصة القصيرة والشعر، وفيها يطرح 
تعيد  التي  الفلسطينية  الهوية  ســؤال 
 بــعــد جــيــل، 

ً
ــظــــروف تــشــكــيــلــهــا جـــيـــا الــ

وصـــــواًل إلــــى الــجــيــل الــثــالــث مـــن أبــنــاء 
النكبة.

ــرورات« إن  تنقسم الــروايــة إلــى عــدة »مــ
جـــاز الــتــعــبــيــر، األول مـــرور مــن تــولــوز، 
ــيــــرمــــوك، والـــثـــالـــث مــع  والـــثـــانـــي مــــن الــ
لــيــا، والــخــتــامــي تنتهي بــه الــروايــة هو 
املرور إلى صفورية. وفي كل مرة تسير 
شــخــصــيــة يـــوســـف الـــبـــطـــل الــثــاثــيــنــي 
ع تـــاريـــخـــه الــشــخــصــي بــني 

ّ
الــــــذي تـــــــوز

إلى  مــن صفورية  جــد فلسطيني خــرج 
سورية، إلى أب خرج من سورية للعمل 
فــي الخليج، حيث ولــد يــوســف، وحتى 
عـــودتـــه املــؤقــتــة والــســريــعــة إلـــى مخيم 
إلى  اليرموك في دمشق، ثم االضــطــرار 
مــغــادرتــه مــع الــاجــئــني الــســوريــني إلــى 
أوروبــا، حيث ينتقل للعيش في تولوز 

إحدى مدن الجنوب الفرنسي.
ــي املــــطــــار،  ــ ــتـــهـــي فـ ــنـ تــــبــــدأ الــــــروايــــــة وتـ
وكـــأنـــهـــا تــخــتــصــر عـــاقـــة الــفــلــســطــيــنــي 
باملكان بعاقة املسافر باملطار وانتظار 
املغادرة إلى املجهول. أضاءت فصولها 
ــة  ــقـ ــيـ ــدقـ ــة الـ ــيــ ــاتــ ــيــ ــة الــــحــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ عــــلــــى األسـ
والــصــغــيــرة مــن شـــراء الــخــبــز، والــرغــبــة 
ــنــــس والــــــحــــــب، والـــــتـــــنـــــزه فــي  ــــي الــــجــ فــ
الشوارع، والعاقة مع األهل، ودمجتها 
هــــذه الــتــفــاصــيــل املــعــيــشــيــة بــاألســئــلــة 
السياسية والهوياتية الكبرى، من أنا؟ 
كيف أتخّيل؟ ماذا أريد بالضبط؟ كيف 
أعّبر عن الثقافات التي أحملها من دون 

أن أبدو معتوها؟
فــي الــفــصــل األول مــن الـــروايـــة نــمــّر على 
تفاصيل عاقة يوسف مع مدينة تولوز، 
التي أقام فيها ملدة تمّكنه من الحصول 
أن أسئلته  إال  الفرنسية،  الجنسية  على 
ــتــــي تـــتـــنـــّوع مــــا بــني  الـــيـــومـــيـــة فــيــهــا والــ
 

ّ
العاقة مع الذات والعاقة مع اآلخر تظل
تـــكـــّرر نــفــســهــا كــــأن يــوســف يــعــيــش أول 
أيـــام غــربــتــه، ومـــا يبقي عــلــى تــدفــق هــذا 

ــتـــاف ثــقــافــتــي  ــرة يـــســـاوي اخـ وألول مــ
حالة  أمــام  تقريبا  الصفر  وليا  يوسف 
الحب التي تظهرهما متشابهني. يأتي 
أســئــلــتــه  يـــوســـف  يــنــســى  أن  ــذا دون  ــ هـ
ــكــــون والــكــيــفــيــة  ـــن يــ ــ ــه ومـ ــتـ ــول هـــويـ ــ حــ
الــتــي يــفــهــم بــهــا اآلخــــر جــنــســيــتــه، ففي 
الــصــفــحــات الــتــي يــذهــب فــيــهــا يــوســف 
ــــاوالت الــشــيــوعــيــني الــفــرنــســيــني،  إلـــى طـ
مــجــمــوعــة نشطاء  عليها  عـــرض  حــيــث 
في  فلسطني  ــص 

ّ
تــلــخ منتجات  بضعة 

ــة حــــدودهــــا الـــضـــفـــة وغـــــــزة، تــعــود  ــ ــ دول

هــو، وكيف  لنفسه عّمن  أسئلة يوسف 
يمكن أن يشرح لهؤالء املتضامنني أنهم 
يتضامنون مع ما يراه فاقدًا للشرعية 
 فلسطينهم أصغر بكثير من 

ّ
كدولة، وأن

أن تضّم كل الفلسطينيني على اختاف 
الظروف التي مّروا بها منذ عام 1948.

ــوان »مـــــــــاّرًا إلـــى  ــر، بـــعـــنـ ــ ــيـ ــ الـــفـــصـــل األخـ
يجلسان  وليا  يوسف  نــرى  صفورية«، 
فـــي املـــطـــار بــانــتــظــار الـــســـفـــر، أمـــــام كل 
هــــــواجــــــس يــــــوســــــف، وشـــــــعـــــــوره بـــأنـــه 
إن  مــا  الشخصية  فلسطينه  سيخسر 
االثنان عن  يرى فلسطني، كما يتحدث 
البيك  إنجاز يوسف لروايته، فيتداخل 
فـــي الـــســـرد لــلــحــظــات مـــع الــشــخــصــيــة، 
الـــتـــي حملها  فــلــســطــني  أن  فـــي  ويــفــكــر 
 بــعــد جــيــل، تــغــيــرت، 

ً
عــلــى أكــتــافــه جــيــا

وتغير أهلها كلما طال عمر البعد ونأت 
دت القضايا وتاهت 

ّ
العودة إليها، وتعق

في زحمة التفاصيل.

إدراكــه  بــاالغــتــراب املستمر هــو  الشعور 
املركبة، وإحساسه  لشخصيته وهويته 
بــعــدم االســـتـــقـــرار. مــن هــنــا يــقــررالــعــودة 
فــي محاولة  جـــّده،  إلــى صفورية مدينة 
إلسكات شياطني األسئلة وإقناع نفسه 

بأنه ينتمي إلى مكان وسيعود إليه. 
الثاني، فيضيء على عبور  الفصل  أما 
يــوســف مــن مخيم الــيــرمــوك فــي دمشق 
ثــم الــخــروج مــنــه، ويــدخــل فــي تفاصيل 
ــرة وصـــعـــبـــة، بـــات  ــريــ رحـــلـــة تـــهـــريـــب مــ
الجميع يعرف ما فيها من ذل وإرهــاق 
وخطر. نتعرف خال الرحلة على حياة 
يــوســف فـــي املــخــيــم، الــتــي تــشــبــه حــيــاة 
العديد من أبنائه، من دون أن يشعر أنه 

واحد منهم، ألنه ُولد وعاش في دبي. 
الكاتب عاقة  الثالث يــروي  في الفصل 
يوسف بـ »ليا«، حبيبته الفرنسية التي 
تنهزم  بــطــريــقــة  الــبــيــك قصتهما  نــســج 
العاطفة،  أمــام  الهوية  إشكاليات  فيها 
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