
فة في بنك 
ّ
بريجيت، زوجته الفرنسية املوظ

 بحياته وغادر البيت.
ّ

وابنهما الذي استقل
ــايـــة بــاريــســيــة  ــنـ نـــحـــن إذًا فــــي روايــــــــة فــــي بـ
وأشــخــاصــهــا تــوانــســة فــي األغـــلـــب، األســتــاذ 
والـــخـــادمـــة وزوجـــهـــا وابــنــهــا، مـــع فــرنــســّيــن 
هم مــدام ألبير التي تترّدد زهــرة على بيتها 
ــن أصـــــل إســـبـــانـــي،  كــــخــــادمــــة، وجــــــار آخـــــر مــ
ـــى زوجـــــة األســــتــــاذ الــفــرنــســيــة.  بـــاإلضـــافـــة إلـ
تــوانــســة فـــي فــرنــســا وفـــرنـــســـيـــون، الـــكـــل في 
ع 

ُ
تناز أي  الجهتن  بــن  ليس  واحـــدة.  بناية 

أو مواجهة، لكن بينهما فوارق في العالقات 
فات، فوارق في صميم املعيش وفي  والتصرُّ
الــيــومــيــات، لــــذا لــيــســت فـــي الـــواجـــهـــة لكنها 
ــف فــي الــتــفــاصــيــل والــحــيــاة الــجــاريــة. 

ّ
تــتــكــش

ــه مـــرتـــاح لــحــيــاتــه في  نــفــهــم مـــن األســـتـــاذ أنــ
األيــام  مع  تتضاءل  بتونس  وِصلته  فرنسا، 
ومع الحياة العائلية، لكنه، مع ذلــك، ال يزال 
العربية  الثقافة  إلــى  يمّت  يــزال  وال  تونسيًا 
هــذا  مكتبته.  مــن  جــانــبــًا  كتبها  تشكل  الــتــي 
ال يمنع أنــه، في منزله ومع زوجته، يواصل 
حياة فرنسية، فهو يتقاسم مع زوجته العمل 
املنزلي، كما أنه في عالقته بها، بما في ذلك 

العالقة الجسدية، يواصل نمطًا فرنسيًا.
لــيــس األمـــر هــكــذا مــع زهـــرة الــخــادمــة، فهي 
تخضع لتعنيف زوجــهــا الــذي ال يــأبــه، في 
ملبسه ومظهره، للغرار الفرنسي. إننا، مع 
الـــروايـــة، نجد أنفسنا   ذلــك ليس مــحــور 

ّ
أن

طــــوال الــوقــت فــي هـــذه املــقــابــلــة بــن النمط 
الــفــرنــســي والــتــقــلــيــد الــتــونــســي. نــجــد هــذه 
لــدى األســتــاذ والــخــادمــة، وكالهما  مــتــفــرنــس فـــي لــغــتــه وســـلـــوكـــه، لــكــن اإلرث املقابلة 

الــتــونــســي ال يــلــبــث، فــي أوقــــات الـــحـــرج، أن 
 هذه املواجهة قائمة 

ّ
يعلن عن نفسه، بل إن

ــاذ، الــــذي  ــ ــتـ ــ ــلـــوك األسـ ــًا فــــي صــمــيــم سـ أيـــضـ
ملــا بن  يبدو واعــيــًا لتفرنسه، واعــيــًا أيضًا 
الــفــرنــســيــة والـــتـــونـــســـة مـــن فـــــــوارق، تلحق 
تلحق  كما  األشــيــاء،  مــن  الدقيق  بالصغير 

بالكبير واملهم.
فرنسة زهرة الخادمة أكثر مفارقة، ليس لها 
ز هذه الفرنسة، لذا 

ِّ
ما لألستاذ من مقام يعز

نجد أنها ال تزال تحفظ دينها، فحن تموت 
مخدومتها تحزن ألنها كافرة غير مسلمة، 
ث  ومــصــيــرهــا لــذلــك الـــنـــار. زهــــرة تــلــك تــحــدِّ
ــاذ بــالــتــونــســيــة، وهـــــذا أمــــر يــرضــاه  ــتــ األســ
األستاذ وربما تستحبه تونسيته املكبوتة 
فــي حياته مــع بريجيت. إنها خــادمــة وهو 
أستاذ جامعي لكنه، يتفاجأ من نفسه حن 
ثه هذه ألنه يحب زهرة، بل نحن أيضًا  تحدِّ
فاجأ حن يعلن ذلك دون شرح واٍف. لقد 

ُ
ن

فــوجــئ بــنــفــســه يــحــب زهــــرة الـــخـــادمـــة، هو 
ل بمقامه.

ّ
األستاذ الجامعي املدل

فــوجــئ بــنــفــســه، هـــذه املــفــاجــأة لــيــســت دون 
م زهرة العربية بعد 

ِّ
داللة. إنه يقبل بأن يعل

مها بالتونسية، ويعيرها رواية 
ّ
أن كان يكل

التي تنجح  الزين«  الصالح »عــرس  الطيب 
في أن تتهّجأ سطرين منها. زهرة بالطبع 

عباس بيضون

ــة  ــ ــارة« روايـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ ــيــــاق إلـ ــتــ »االشــ
ــتــــي وصــلــت  الـــحـــبـــيـــب الـــســـاملـــي الــ
في مسابقة  القصيرة  القائمة  إلــى 
ــا الـــــــــذي يـــكـــاد  ــهــ ــمــ »الــــــبــــــوكــــــر«، تـــلـــحـــق اســ
يــخــتــصــرهــا تــمــامــًا. قــــارئ هـــذه الـــروايـــة لن 
يجد أكثر من هذا العنوان. »زهــرة« الجارة 
ــًا هـــي الــتــي تــقــطــن فـــي الــبــنــايــة نفسها 

ّ
حــق

أنها   
ّ

إال يمّيزها  ال  الــــراوي،  يسكنها  الــتــي 
من بلد الراوي األصلي. هي مثله تونسية، 
فيما هو  خــادمــة،  ألنــهــا  عنه  تفترق  لكنها 
أستاذ جامعي متزّوج فرنسية، وهما معًا 
ميزتان بالنسبة إلى الفرنسين والتوانسة. 
 أنها مع ذلــك تملك شقتها، 

ّ
هي خادمة، إال

وابـــن على  تونسي  زوج  مــع  فيها  وتعيش 
شــيء من اإلعــاقــة. فيما يعيش األستاذ مع 

عّمان ـ محمود منير

 وسط صفحة في 
ً
رَسم إبراهيم جوابرة دّبابة

ــر، تــاركــًا عــنــوان خــانــات 
ّ
دفــتــر مــدرســي مــســط

، فــي محاولة 
ً
الـــدرس واملـــادة والــتــاريــخ فــارغــة

الستدراج زّوار معرضه »رسائل من األرض«، 
الذي افتتح الثالثاء املاضي في »غاليري زارا« 
الــعــّمــانــي ويــتــواصــل حــتــى مــنــتــصــف الشهر 
في  دة 

ّ
لعبة بسيطة ومعق الــجــاري، ملشاركته 

ر الطفولة. تذكُّ
في   )1985( الفلسطيني  الــفــنــان  مــع  نــمــضــي 
عــمــلــيــة بــحــث ال تــقــتــصــر عــلــى الـــلـــوحـــة، إنــمــا 
تــمــتــّد إلــــى نـــصـــوص شــّكــلــت مـــعـــاداًل كــتــابــيــًا 
لها، نجدها في كتّيب املعرض تحت عناوين 
»الطّيار الصغير« و»بالستيك مثل قلوبهم«، 
و»األرنــــــب الـــحـــزيـــن«، و»الـــلـــحـــاف الــســحــري«. 
ــم؛  ولـــــى فـــي املــخــيَّ

ُ
وفــيــهــا يستعيد ذاكـــرتـــه األ

حــيــث تــقــاســم الــبــيــت مــع سبعة عــشــر شقيقًا 

أرانــب، وأربــع  وشقيقة، وسبع قطط، وعشرة 
عشرة دجاجة، وبقرة، وعشرة خراف. مساحة 
ة مــن بــشــر وأحــــداث وضــجــيــج وأحـــالٍم 

ّ
مكتظ

الــذي يصنعه املحتل، يختزلها  جاور املــوت 
ُ
ت

جــوابــرة فــي مجموعة رمـــوز وأشــكــال تنتمي 
إلى  ل حنينًا غامضًا 

ّ
مث

ُ
ت إلــى عوالم غرائبية 

ه يريد إعادة ترتيب 
ّ
طفولته التي يفتقدها، لكن

يستعيد  حتى  الــخــاص  نحوه  على  وقائعها 
توازنه من خالل مواجهة ذلك الخراب الذي ما 

زالت آثاره إلى اليوم تعبث به.
 بــلــونــهــا األخـــضـــر فـــي خمسة 

ٌ
تــظــهــر دّبــــابــــة

نصف  تكمله  الـــذي  السفلي  بهيكلها  أعــمــال 
عربة أطفال بألوان زاهية؛ صورة مبتكرة في 
تناقضها، لكنها تحمل رسائل بعثها الفنان 
ــادرًا على  ــ ــيـــه، ووصــلــتــه أخـــيـــرًا، وأصـــبـــح قــ إلـ
بات  والــغــرابــة  األلــم  للمتلقي، حيث  تقديمها 
خــالل  مــن  بهما  والــتــحــّكــم  احتمالهما  يمكن 

تخليقهما في معاٍن جديدة بواسطة الفن.
ة 

ّ
وقل واالزدحــــام  الفوضى  كانت  الطفولة  فــي 

االحتالل  ظــروف  نظامًا فرضته  ل 
ّ
تمث الــحــال 

ومقاومته من أجل البقاء، وهي اليوم مفردات 
يــتــالعــب بــهــا جــــوابــــرة ويـــتـــمـــّرد عــلــيــهــا بعد 

الحبيب السالمي

في معرضه المقام 
حاليًا بعّمان، يسعى الفنان 

الفلسطيني إلى إعادة 
ترتيب ذاكرته األولى 

في المخيَّم، ِمن خالل 
مجموعة من اللوحات 

والنصوص

يبدو بطُل الرواية التونسيُّ 
مرتاحًا لحياته في فرنسا، 
بينما تتضاءل صلته ببلده 

األُّم، ثّم يأتي حين ِمن 
الدهر لم يعد فيه قادرًا 
على الموازنة بين مثاله 

الفرنسي ورغباته

تتحرّك الفنون في 
الفضاءات التي ال 

تكترث بها السياسة 
كثيرًا. وهناك، يمارُس 

األدب أبلغ سياساته؛ في 
أن ينتصر للمهزومين 
ويجعَل الهامَش متنًا

إبراهيم جوابرة طفٌل يمدُّ لسانه في وجه الخراب

يدّقُق في التفاصيل كمن يُعاين جريمة

»االشتياق إلى الجارة«.. 
االشتياق إلى تونس

روايٌة في بناية باريسية 
أشخاصها تونسيون 

في األغلب

تعبيرات ضّد ذلك الموت 
الذي تّسلل بغتة إلى حياة 

الفلسطينيين

األدب، بصورٍة ما، هو 
وسيلة البشر في أن 

يصونوا حكاياتهم

نجد أنفسنا في مقابلة 
بين النمط الفرنسي 

والتقليد التونسي )الــقــيــروان،  السالمي  الحبيب  يُقيم 
ِمن   .1985 سنة  منذ  باريس  في   )1951
إصداراته الروائية: »جبل العنز« )1988(، 
و»صورة بدوي ميت« )1990(، و»حفر 
دافئة« )1999(، و»عّشاق بَيّة« )2001(، 
ــح  و»روائ  ،)2004( اهلل«  عبد  ــرار  و»أسـ
البساتين«  و»نساء   ،)2008( كلير«  ماري 
 ،)2013( وزّوارها«  و»عواطف   ،)2010(
صدر   .)2019( الجارة«  إلى  و»االشتياق 
الرجل  »مدن  القصيرة:  القّصة  في  له 
الساعات  ــرأة  و»ام  ،)1977( المهاجر« 

األربع« )1986(.
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قراءة

معرض

إطاللة

فعاليات

تونسية صــرفــة، وســتــعــود إلــى تــونــس في 
نــهــايــة األمــــر. ال نــعــرف إلـــى أي درجـــة يمّت 
ــذا الــحــب املــفــاجــئ، الــــذي بــاغــت األســتــاذ  هـ
ال  التونسي.  لــألصــل  حنن  إلــى  الجامعي، 
نعلم إلــى أي درجــة، يرجع هــذا الحب فيها 
أنها  لدرجة  تونسية مكبوتة، مكبوتة  إلــى 

تخفى على صاحبها وال تتكشف له.
ــاذ بحبه  ــتــ مــنــذ الـــبـــدايـــة، وحــــن شــعــر األســ
 يــفــّكــر فــي زوجــتــه 

ّ
هـــذا، الـــذي لــم يفهمه، ظـــل

ــعــه  الــفــرنــســيــة، أي حــيــاتــه الــفــرنــســيــة وتــطــبُّ
الفرنسي. لقد شاء لذلك أن يكون هذا الحب 
 

ّ
أال شـــاء  ــبــًا. 

َ
مــراق خــافــيــًا مضبوطًا  كالحنن 

تــحــويــلــهــا إلــــى لـــوحـــة يــتــقــابــل فــيــهــا الـــحـــذاء 
مــلــّون، والبندقية  العسكري مع حــذاء صغير 
ق 

ّ
س الذي يلهو به األطفال، وستحل مع املسدَّ

إلــى العسكرة،  الــحــمــام بــألــوان تحيل  أســـراب 
ــهــا 

ّ
ــر والـــبـــنـــّي بـــدرجـــاتـــه الــغــامــقــة، كــل األخـــضـ

تعبيرات ضّد ذلك املوت الذي تّسلل بغتة إلى 
نــهــائــي على  حــكــم  كــأنــه  الفلسطينين  حــيــاة 

وجودهم.
ــــام مــجــمــوعــة من  خـــــرى أمـ

ُ
ونـــحـــن فـــي لـــوحـــة أ

األرانب تتقافز فوق عربة عسكرية دخلت ذات 
الفنان من ذلك  ت 

ّ
م، حيث يتفل إلــى املخيَّ يــوم 

ــرارًا، عــبــر إصـــراره  ــ الــكــابــوس الـــذي اخــتــبــره مـ
على إبراز جمال تلك الكائنات البيضاء التي 
تنتمي إلــى فضاٍء ال رابــط بينه وبــن العربة 
 الــتــنــافــر 

ّ
وإن اجــتــمــعــا فـــي مـــكـــاٍن واحـــــٍد، لــكــن

الحاد بن وجوديهما يصوغ رسالة العمل.
يــكــتــب جــــوابــــرة فـــي نـــص »األرنـــــــب الــحــزيــن« 
حــكــايــة تــفــيــض أحـــداثـــهـــا ســخــريــة مــمــزوجــة 
بمرارة العيش: »كان الزم نعمل مدينة مالهي 
ا في البيت، لحتى البقرة واألرنب والجاجة 

ّ
عن

هن ويقوموا بواجبهم على 
ّ
يحّسوا إنهـم مرف

ــــوي وصــــرت  ــة كـــبـــرت شـ أفـــضـــل وجــــــه، لــــدرجــ
بــحــس إذا الـــوضـــع بــضــل هـــيـــك، أنــــا الــــي رح 
ها جزء من تداعيات لتأّمل 

ّ
أصير أبيض« لكن

 بن 
ٌ
املاضي سعيًا إلى إدراك الحاضر. مسافة

زمنن تجسر بينهما قصص ولوحات.

يخّرب عليه حياته العائلية، أي بكلمة حياته 
الفرنسية، التي هي مصدر اعتزازه ومعياره 
ومقاسه. لكن األمر لم يبق عند هذا الحد، ما 
عاد في وسعه أن يوازن بن مثاله الفرنسي 
ورغباته الكامنة. ما عاد قادرًا على أن ُيجري 
ن،  الفرنسيَّ واملثال  النمط  في  الرغبات  هذه 
أن يقبل خــادمــة تونسية فــي حــيــاة األســتــاذ 
الفرنسي. لم يعد قــادرًا على أن يضبط هذه 
الـــرغـــبـــات، لـــذا وجـــدنـــاه، فـــي الــنــهــايــة يهجم 
الخادمة بشهواته، بحيث تضطر هذه  على 
الــتــونــســيــة، الــعــائــدة بــعــد قــلــيــل إلـــى تــونــس، 

تضطّر إلى أن تطرده من بيتها.
ال يبدو أن الحبيب الساملي يجنح إلى هذا 
الــروايــة، دون أن تقصد ذلك،  التفسير، لكن 
ــف 

ّ
ــجــه غــيــر واعـــيـــة إلـــيـــه. بــالــطــبــع، يــتــوق

ّ
تــت

الـــروائـــي كــثــيــرًا عــنــد املــقــابــلــة بــن النمطن 
التونسي والفرنسي، زهرة مثل واضح على 
ذلـــك، لكن األســتــاذ يختزن هــذا الــتــعــارض، 
ــه، فــــي الــنــهــايــة،  ــ وغـــالـــبـــًا مــــا يــتــجــاهــلــه ألنــ
يــخــشــاه. إنــــه يــتــخــّبــط فــيــه ويـــدعـــه يــســوقــه 
انفجاره،  آخرها  كان  وعثرات،  مطّبات  إلى 
ـــى فــــي هــــجــــوم شـــهـــوانـــي عــلــى 

ّ
ــل الـــــــذي تـــجـ

الخادمة التي طردته. هل نستطيع القول إن 
»االشتياق إلى الجارة« قد يكون على نحو 

آخر »اشتياق إلى تونس«؟
)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

باسم النبريص

مــخــّيــمــات، وسحر  أوالَد  نــشــأنــا 
الــحــيــاة ال يــعــنــي لــنــا الــكــثــيــر )لــم 
نـــكـــن لــنــفــهــمــه فــــي ذلـــــك الـــحـــن، 
بــاســتــشــعــار   

ّ
إال الـــعـــمـــر،  بــحــكــم 

ــريـــزي، غــامــض وخـــــام، ال عن  غـ
طريق الوعي(. 

ــع مــــيــــول جــــــــاءت مــن  ــ نـــشـــأنـــا مـ
الـــخـــارج: مــاركــس وثــقــافــة وأدب 

الغرب.
نــشــأنــا مــع الــثــقــافــة الــوطــنــيــة، في 

بعٍض من أنقى ُصَورها.
ــال، هـــنـــالـــك، وال  ــ ــة مــ ــّمـ ــــم يـــكـــن ثـ ل

مجال للتفكير به.
عــشــنــا ذلــــك كــمــغــامــرة حــيــويــة. 
ــهـــذا  ــا بـ ــعـــرهـ ــتـــشـ وعــــنــــدمــــا تـــسـ
ــفــعــل مــلــحــمــة  الـــشـــكـــل، فـــهـــي بــال
د  كـــــفـــــاح صــــــوفــــــي. إنـــــهـــــا تــــمــــرُّ

ومقاومة، في آن.
ــل هــــذا املــــزيــــج، خــرجــنــا،  ومــــن كـ
ــا مـــن اســتــشــهــد، ومـــنـــا من 

ّ
فــمــن

ا من غاب في غياهب 
ّ
ُسجن، ومن

ا من لم يزل يعاِفر 
ّ
النسيان، ومن

الــدنــيــا ويــكــتــب، ال لــشــيء، وإنــمــا 
عـــادة، وألنــه  الكتابة صـــارت  ألنَّ 
آخــر يمضي على  ال يجد شيئًا 

جوانبه الوقت.
نبلغ  نحن  وها  واكتهلنا،  نشأنا 

أرذل العمر، دون ارتكاب رذائل.
أبـــــدًا، لـــم يــكــن الـــديـــن مـــن ضمن 
دائـــــــرة ســـلـــوكـــنـــا. نـــقـــّيـــم الـــنـــاس 
بــأعــمــالــهــم وبــكــلــمــاتــهــم، فــقــط ال 

غير.
جزيلة،  بأحالم  مزهوين  نشأنا 
وعــشــنــا حــتــى رأيـــنـــاهـــا جميعا 

تتهاوى من حالق.
وقــد  علينا،  تستكثروا  ال  لــهــذا، 
في   

َ
اإليــغــال الخيبة،  فــي  لنا 

ّ
توغ

املرثيات.
إنها أواسط ونهاية السبعينيات. 
ذلك العمر الذي يجوب فيه الحنُن 

كل مناحي النفس، في الغربة.
)شاعر من فلسطن مقيم 
في بلجيكا(

الفنان وَصَلته رسائله أخيرًا

لألدب كلمته أيضًا

حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، يتواصل في »غاليري تشيزنهال« بلندن معرض 
الماضي.  أيار  مايو/  نهاية  افتتح  والذي  المهدور،  الطين  جي  يو  الصينية  الفنّانة 
سلوك  بين  التناقض  تستكشف  وأداء  فيديو  وأعمال  منحوتات  المعرض  يضّم 

البشر وأفعال الطبيعة، والظواهر التي تقع نتيجة اختالل في توازنها.

في  الكتاب  معرض  من  واألربعون  السابعة  الدورة  األحد،  اليوم  مساء  ُتخَتتم، 
البرنامج  يتواصل  الماضي.  الشهر  نهاية  انطلقت  والتي  اللبنانية،  طرابلس  مدينة 
اليوم بإشهار عدد من اإلصدارات الحديثة؛ منها »بين العبثية والصوفية في أعمال 
الرسم  سمبوزيوم  أعمال  جانب  إلى  السمروط،  غادة  لـ  األدبية«  عثمان  محمود 

والنحت.

الباحث  يقّدمها  التي  االفتراضية  المحاضرة  عنوان  قديمًا  قطر  من  الحج  رحالت 
محمد همام فكري عند السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، بتنظيم 
من »متحف قطر الوطني« في الدوحة. تتناول المحاضرة رحلة الحج في الماضي، 
استخدمها  التي  والوسائل  بها،  المرتبطة  والتقاليد  والعادات  واالستعدادات 

الحّجاج والطرق التي سلكوها واالحتفاالت والطقوس التي كانوا يقيمونها.

ضمن فعاليات الدورة الرابعة من »ملتقى فلسطين للرواية العربية« التي انطلقت 
األربعاء الماضي، في رام اهلل، ُتقام اليوم األحد ندوة بعنوان الرواية العربية بين 
السودان،  من  الصافي  آن  بمشاركة  الحداثي،  والخطاب  الكالسيكي  الخطاب 
ولوريس الفرح من سورية، وعبد السالم صالح من األردن، ومحمود جودة من 

فلسطين.

سومر شحادة

ــمــا 
ّ
ال تــخــضــع الــســيــاســة لـــألخـــالق، وإن

لها لغتها واعتباراتها التي تتوافق مع 
عالم  في  املهزومون  يجد  وال  املنتصر. 
ومن  هانة 

َ
امل مــن  يحميهم  مــا  السياسة 

القوي،   
ُ
َرهن الهزيمة، فالسياسة  مرارة 

وأخالقها هي أخالق املنتصر.
أفــكــاره ومعتقداته على  الــقــويُّ  يفرض 
ى 

ّ
اآلخرين. وفي الحروب أكثر ما يتجل

ــقــــوي الــــــذي يــحــكــم الــضــعــيــف.  مـــبـــدأ الــ
 الــســيــاســي املــنــتــصــر يــتــحــّدث 

ّ
كــمــا أن

املــتــأّكــد من  ومــبــاهــاة، وبصلِف  بعلياء 
ــرِض وجــهــة نـــظـــرِه حتى  قـــدرتـــه عــلــى فــ
 حــدٍث في 

ّ
 كل

ّ
على التاريخ، باعتبار أن

الــحــاضــر سيصبُح تــاريــخــًا، ومــعــروف 
من  فهو  املنتصر،  يصنعه  الــتــاريــخ   

ّ
أن

 
ّ
يــفــرض روايـــتـــُه عــلــى الــحــاضــر. لـــوال أن

يـــجـــيء مــــن زاويـــــــة مــعــتــمــة، مــن  األدب 
ــــن ابــتــهــاالتــهــم،  ــزومـــن ومـ ــدور املـــهـ ــ صــ

ليقول كلمته أيضًا.
ــص الــــحــــروب واملــــعــــارك الــكــبــرى 

ّ
تــتــلــخ

التي شهدتها البشرية على مّر األزمنة 
ــن بـــــدء الـــحـــرب  فــــي حـــكـــايـــة بــســيــطــة عــ
وانتهائها، وعن األطراف التي تصارعت 
مــحــّددات   

ّ
إن إذًا،  نتائجها.  وعــن  فيها، 

قليلة قـــادرة على تحديد أيــة حــرب من 
وجهة نظر سياسية. أّما ما يحدث من 
وآمالهم  عذاباتهم  من  البشر،  نضاالِت 
ــمــة، مــن خــســارتــهــم ألحــبــاء، ومــن 

َّ
املــحــط

التي  العواطف،  أنــواع  اختبارهم شتى 
 
ّ
ل الحرب نبعًا ال ينضب منها، فإن

ّ
تمث

ى أنواع الفنون.
ّ
ذلك َمجال األدب وشت

تــتــحــّرك الــفــنــون فــي الــفــضــاءات الــتــي ال 
تــكــتــرث بــهــا الــســيــاســة كــثــيــرًا. وفـــي هــذا 
 
ّ
ــذي تــتــحــّرك فــيــِه الــفــنــون، فـــإن الــحــّيــز الــ

األدب يـــمـــارُس أبــلــغ ســيــاســاتــِه؛ فـــي أن 
 

َ
الــهــامــش  

َ
لــلــمــهــزومــن، ويــجــعــل ينتصر 

ـــه فــقــد آالف 
ّ
مــتــنــًا. قــد ال يعني الــقــائــد أن

ه قد َدّمَر املدن، وشّرد 
ّ
جنودِه، ال يعنيه أن

انتصر. لكن بالنسبة  ه 
ّ
أن املالين، طاملا 

 حياٍة من حياة أولئك 
ّ

 كل
ّ
إلى األدب، فإن

 
ّ
املـــهـــدوريـــن تــحــمــل حــكــايــة خـــاّصـــة، ألن
البشر  هـــو وســيــلــة  مـــا،  بـــصـــورٍة  األدب، 
فـــي أن يـــصـــونـــوا حــكــايــاتــهــم، فـــي حن 
الــســيــاســة هــي وسيلتهم فــي اســتــخــدام 
 الــســيــاســة 

ّ
ــك فــــــإن ــذلـ ــات. بـ ــايـ ــكـ ــحـ تـــلـــك الـ

دة. 
ّ
واألدب، ال يلتقيان إال في شروٍط معق

ه 
ّ
عندما يقرأ السياسي حكاية الحرب فإن

يقرأها وفقًا للطريقة التي سيستخدمها 

ــقـــوالت  ــلـــى مـ ــا تـــكـــمـــن خـــطـــورتـــه عـ ــنــ وهــ
املــنــتــصــر الــتــي يــريــدهــا حــتــمــيــة. وجــود 
 تــنــاقــض روايـــة 

ً
ــة األدب الـــذي يــقــدم روايــ

السلطة التي يمثلها املنتصر، يجعل من 
ناقصة، ويمكن دحضها  روايـــة  روايــتــه 
بـــســـهـــولـــة. فــــــــاألدب يـــعـــمـــل عـــلـــى ســويــة 
ه أكثر عمقًا 

ّ
مختلقة من عمل السياسة، إن

وأطــول أمــدًا، وأكــثــرًا تعبيرًا عّما يصنع 

السياسي خبر  يقرأ  عندما  البشر.  إرث 
نشوء نزاٍع بن دولتن، أو نشوب ثورٍة 
فــي بــلــدِه، ُيــســارع فــي إجــــراء حــســابــاتــِه. 
فيما يقرأ األديب بتمّهل، ويتأّمل ويفّكر. 
كــالهــمــا يــفــّكــر فــي مصير اإلنـــســـان، لكن 
 مــن زاويـــتـــِه، إذ يعمل السياسي في 

ّ
كــل

ـــثـــلـــى عــلــى تــحــســن شـــروط 
ُ
الــــحــــاالت امل

ًا الطرف عن 
ّ

الــواقــع املــســؤول عنُه، غاض
 األديـــب يفّكر في 

ّ
وســائــلــِه فــي ذلـــك، فـــإن

مصير اإلنــســان الــفــرد، الــذي يتكّون في 
صراعات ترسم مصير الجماعة. ومهما 
متنافرين،  والــســيــاســة  األدب  عــاملــا  بـــدا 
البشر  يستخدمها  أدوات  مــجــّرد  فهما 
الواقع أو إلعــادة تأهيلِه  للسيطرة على 

على نحو أكثر إنسانّية.
)كاتب من سورية(

ــه ُيــعــنــى بــخــالصــتــهــا فــقــط. لكن  ــ
ّ
بــهــا، إن

 
ُ

ق
ّ
 الــروائــي يدق

ّ
أمــام الحكاية ذاتها، فــإن

في التفاصيل، ويتحّرى فضاء الحكاية 
مثل من ُيعاين جريمة.

السياسة  ــي 
َ
عــامل بعُد 

ُ
ت مــفــارقــاٌت عــديــدة 

واألدب بعضهما عن بعض، وفي الوقت 
ذاتـــــِه تــجــعــل مــنــهــمــا عــاملــن مــتــرابــطــن، 
يعرف  لكونه  السياسي،  لــدى  َدَرَج  وقــد 
 آخـــر، غــيــر رســمــي، وال 

ٌ
 األدب تـــاريـــخ

ّ
أن

في  يهتم بصورتِه  أن  لسلطتِه،  يخضع 
لــذلــك نجد  ـــه خـــارج سيطرتِه. 

ّ
األدب، ألن

السجال أزليًا حيال العالقة التي تجمع 
األدب بالسياسة، فهما يضيئان الفضاء 
لــكــن عــلــى وتــيــرة مختلفة. عندما  ذاتــــه، 
تعريف  األدب  يــعــيــُد  الــســيــاســة،  تــغــيــب 
التاريخ أيضًا،  الناس، وفي  أمام  الواقع 
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