
ــرًا بــهــم كــمــا يـــقـــول، اســتــولــت  ـ
ُّ
ــأث ــر هــــؤالء وتـ إثـ

عــلــيــه رغـــبـــة فـــي أن يــصــبــح مــتــرجــمــا لـــأدب 
العربي إلى لغته األم. بعد الرومانسّيني جاء 
املــســتــشــرقــون املــــؤّرخــــون لــلــثــقــافــة، وأنــتــجــوا 
الشرق  الجديدة، ودمجوا  األعمال  الكثير من 
في نسيج ثقافة كونية، على الرغم من أن هذا 

الدمج الحديث نجم عن بواعث غربية فقط.
واآلن، جـــاء دور جــيــل اســتــشــراق ثــالــث يضع 
ستيتكيفتش نفسه فيه، ويقول عنه إنه جيل 
تعد  ولم  الرومانسية،  البراءة  فقدوا  باحثني 
آدابه القومية كما يبدو بحاجة إليه، باإلضافة 
إلى أنه لم يعد مثاليا أيضا، وأصبح في شك 
ى له 

ّ
 ما تبق

َّ
من وجــود ثقافة كونية، وبــدا أن

هو املعرفة من أجل املعرفة ال غير.
كفرع  لالستشراق  املربكة  الوضعية  هــذه  في 
معرفي تالشت موجته الرومانسية، وانكشف 
الجانب املظلم من جوانب دراساته التاريخية 
لــلــثــقــافــة والــســيــاســة والــعــقــائــد الــشــرقــيــة، أي 
بوصفه خطابا موّجها لصناعة شــرق هدفه 
حــكــمــه والــســيــطــرة عــلــيــه، يــتــســاءل: أمـــا زلــنــا 
نعتقد، ونحن ننقل تجربتنا في األدب العربي 
إلــى قّرائنا، أننا نساهم في ســيــرورة اإلبــداع 
األصلية؟ وهــل نستطيع،  آدابــنــا  في  الجارية 
املــثــال، أن نشّجع بــأي طريقة من  على سبيل 
الطرق شاعرًا ناشئا في اللغة اإلنكليزية على 
أن يجد قرابة إبداعية له مع امــرئ القيس أو 
هو  فما  ممكن،  هــذا  أن  وإذا شعرنا  املتنّبي؟ 

السبيل؟ أيمكن أن تكفي الترجمات؟
ــات الــشــعــريــة  ــمـ ــرجـ ــتـ وبـــعـــد ذكــــــره لــبــعــض الـ
إلـــى اإلنــكــلــيــزيــة فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وكيف أنها أثرت الشعر اإلنكليزي من أمثال 
ــزرا بـــاونـــد وفــيــتــزجــيــرالــد، يصل  تــرجــمــات عــ
إلـــى الـــقـــول: »يــجــدر بــنــا عــنــد هـــذه الــنــقــطــة أن 
نسأل أنفسنا عّما إذا كان مصدر الصعوبات 
أننا لسنا معنّيني أساسا  التي تواجهنا هو 
نا فقهاء لغات ومؤّرخون 

ّ
بــاألدب، بقدر ما أن

واحــدة  بكلمة  أو  متنّكرون؟  اجتماع  وعلماء 
ألننا »مستشرقون«؟ في ضوء هذا يعّبر عن 

اعــتــقــاده بـــأن أي نــظــرة إلـــى أفــضــل الــكــتــابــات 
تكشف  االســتــشــراق  أنتجها  التي  التاريخية 
عـــن أن لــيــس لــــدى املــســتــشــرقــني مــفــهــوم عــّمــا 
تـــاريـــخـــا  يـــصـــنـــع  الـــــــذي  ــا  ــ ومــ األدب،  يـــصـــنـــع 
أدبــيــا. ويــرجــع سبب فــقــدان االهــتــمــام بــاألدب 
إلـــى صــعــوبــة الــتــمــّكــن مــن الــلــغــة الــعــربــيــة في 
تمأ  الخصبة  واألفكار  الحماسة  كانت  وقت 
النفوس، وألن السنوات واملعاجم وكتب النحو 
ــرف اســـتـــنـــزفـــت طــــاقــــات املــســتــشــرقــني،  والــــصــ
وجعلتهم ينسون ما كانوا شرعوا في عمله. 
ومــا أن يلقي نــظــرة على دراســاتــه ودراســـات 
زمـــالئـــه، كــمــســتــشــرقــني ومــســتــعــربــني، لـــأدب 
ــا أصــبــحــت  ــهـ ــورًا أنـ ــ الـــعـــربـــي، حـــتـــى يــلــحــظ فــ
ة، وال يستطيع التقرير 

ّ
دراسات هادئة مطمئن

هل يعود هذا إلى رضى متعال عن الــذات، أم 
ة اهتمام. 

ّ
إلى قل

ولئن كان هناك من يلقي بالالئمة على األدب 
العربي في أنه لم يمر بتجربة تطّور حقيقية، 
كما يقول، فال بد أن املستشرقني وقعوا أيضا 
في أسر االطمئنان، وفي هكذا حالة ال يبقى 
لديهم الكثير مما ُينقل إلى أي أحد. ومن هنا 
فعلينا  شــيــئــا،  لــنــا  الــعــربــي  األدب  عــنــى  »إذا 

محمد األسعد

ــشــــرت ضـــمـــن كــتــاب  ــ
ُ
فــــي دراســـــــــٍة ن

»االســــتــــشــــراق والـــشـــعـــر الـــعـــربـــي« 
ياروسالف  األميركي  للمستشرق 
تتبلور   ،jaroslav stetkevych ستيتكيفتش 
مـــالمـــُح نــظــرة جـــديـــدة إلـــى كـــال املــصــطــلــَحــني، 
ــه نــحــو  ــجــ ــ

ّ
ــت ــراب واالســـــــتـــــــشـــــــراق، تــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االســ

صياغة موقف جديد تجاه مهّمة املستشرق، 
واملستعرب على وجه الخصوص، في دراسته 
ــزامـــات مختلفة  ــتـ الـ ــع  ــ الـــعـــربـــي، ووضـ ــــأدب  لـ
املاضي  املهنة في  التي عرفتها هــذه  عن تلك 

القريب والبعيد على حّد سواء.
هذه املوضوعة في األصل محاضرة له ألقاها 
أكسفورد،  بجامعة  أنتوني،  سانت  كلية  فــي 
ثـــم عـــاد إلــيــهــا وجــــّددهــــا، مــتــذّكــرًا مناقشاته 
ــــارس التعليم  املــبــكــرة فـــي شــيــكــاغــو حــيــث مـ
فــقــّدم تحت  تقاعده،  قبل  فــي جامعتها هناك 
الــعــربــي: نــظــرة  عـــنـــوان »االســـتـــعـــراب واألدب 
شخصية إلى املهنة« بحثا أدبيا هو األول من 

نوعه انطالقا من وحي تجربته الشخصية.
فــي الــبــدايــة، يــشــيــد هـــذا املــســتــشــرق أوكــرانــي 
األصل، املولود عام 1929، بجيل املستشرقني 
وعلى  األول،  الجيل  بوصفهم  الرومانسيني، 

بوشعيب كادر

ما َستقرأونه في هذه القصيدة
كان من املمكن أن يحدث لي

لكنه حدث ألشخاص آخرين
■ ■ ■

يستفيق األب في الصباح في إحدى ضواحي 
باريس

يفتح النافذة، ويتساءل ما الذي َحدث؟
وملاذا أنا هنا؟

ي؟
ِّ
م ِمن ملاذا يسيل الدَّ

صاصة؟  هذه الرَّ
َ

ق
َ
طل

َ
َوَمن أ
■ ■ ■

من هو املهاجر؟
املهاجر يعيش في بلد

ويبني بيتا في بلد آخر.
■ ■ ■

نــجــوم وأنـــوار  ألة 
َ

أرى أل ِمـــن هــضــاب طنجة 
الساحل اإلسباني

أرى حلمي هناك
م النجوم والسحاب

ّ
أفرح، فأكل

أّما ماء البحر فأسأل املسيح عنه
ه يا َسيدي

َ
وأقول ل

ِرِني كيف أمشي على املاء؟
َ
أ

أمَسكني من َيدي وقال: 
تيت.

َ
ُعد ِمن حيث أ

■ ■ ■

على ضفاف شاطئ جميل
َيقِدف البحر خياالت هاربة

ســـالم عــلــى الــحــمــقــى، ســـالم عــلــى املــشــّرديــن 
ائهني في طنجة

ّ
والت

فــي حــاويــات  ادخــلــوا، اختبئوا  بــكــم،  مرحبا 
لوا

ّ
الشحن، تفض

ارحلوا في في صمت
واِربكم إلى أبعد مدى

َ
خذوا ق

وإذا اختلط عليكم الجنوب بالشمال
فال تعودوا إلى أقرب يابسة.

■ ■ ■

حني تِصلون، 
ستصيرون أنتم وغيركم

ّحاذيها
َ

إسفلت هذه املدينة وش
سالٌم على غرباء في باريز، َيلفظون

أنــفــاســهــم مـــرضـــى وحـــيـــديـــن فـــي مستشفى 
حكومي

سالٌم على الذين يشتّد بهم الحزن فيسكرون
حتى يموتون

مرحبا بحيطان السكن الجماعي الباردة
مرحبا برائحة البول والعفن

سالٌم على حلم يتضاءل
فيصير نحيفا كجائع

سالٌم على حلم يشبه مرض السل.
■ ■ ■

أطــفــال يخرجون مــن تحت األســـّرة والبيوت 
املعتمة

أطفال يخرجون من النوافد

االستشراق وأسئلته الحرجة في خضّم وضعية 
مربكة لالستشراق 

كفرع معرفي انكشف 
الجانب المظلم لدراساته 

التاريخية، أي بوصفه 
خطابًا موّجهًا، يطرح 

المستشرق األميركي 
األوكراني سؤاًال عّما إذا 

كان المستشرقون معنيّين 
أساسًا باألدب العربي أم 

أنّهم فقهاء لغات 
ومؤرّخون وعلماء 

اجتماع متنّكرون؟

في رواية رينيه الحايك 
األخيرة، »الساكتات«، 

نحن إزاء أربع نساء 
تروي كّل واحدة 

منهن، في فصل 
يحمل اسمها، حياتها 

األُسريّة وماضيها 
وأسئلتها

كان من الممكن أن يحدث لي لكنه حدث آلخرين

الساكتات رواية الخروج من األسرة

ياروسالف ستيتكيفتش مالمُح نظرة جديدة

يقترح مالمح لصياغة 
موقف جديد تجاه 
مهّمة المستشرق

سرد يندمج فيه 
النفسي والواقعي 
ويتحّوالن إلى أسلبة 

منمنمة

تصنع النزعة التاريخية 
الكالسيكيات بينما يمنحها 

النقد الحياة

دراسته  )الــصــورة(  ستيتكيفتش  يختتم 
بالتأكيد على أنَّ »مستقبل دراسات األدب 
أنفسهم،  العرب  على  يتوّقف  العربي 
باللغة  المجال  هذا  في  سيُكَتب  ما  وأنَّ 
على  سيحصل  ما  ــده  وح هو  العربية 
المساهمة  مرتبة  على  الطويل  المدى 
الحقيقية البنّاءة والدائمة. وهذا هو ما 
الحقيقي  االستعراب  االستشراَق/  سيكون 
الجدير بالبقاء. ولن يكون لدى االستشراق 
من  ليضيفه  القليل،  ســوى  التقليدي 
االستشراق  بين  المزج  هذا  صياغة  أجل 

واالستعراب في المستقبل«.

مستقبٌل يصنعه العرب أنفسهم

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

قراءة

فعاليات

االســتــجــابــة لــتــحــّديــات حـــوار أدبـــي مــع آدابــنــا 
وفكرها النقدي. وفي هذا السياق يمكن رؤية 
علم املناهج باملعنى الواسع للكلمة كاتصال 
ثــقــافــي، وهــو بالتحديد مــا يــبــدو أنــنــا نفتقر 
أ من 

ّ
إليه حني ننظر إلى أنفسنا كجزء ال يتجز

الــواقــع على هامش  فــي  الثقافي. نحن  عاملنا 
لنا بمساعيه، وإذا غبنا  العالم، ال صلة  هــذا 

أطفال يخرجون من املواسير
مواليد ُجدد يتدحرجون من بطون 

أمهاتهم
يكبرون، فيسألون آباءهم

من أنتم؟ وملاذا جئتم إلى هنا؟
ملاذا ال أشِبُه أبي؟

شِبُه أّمي فرنسا؟
ُ
وملاذا ال ت

وهل فقدت قواها العقلية 
خذها الجنون؟

َ
فأ

■ ■ ■

التقيُت بفرنسي عجوز َربت على كتفي
ن

ّ
وقال تعف

في باريز يعيش الحلم في الضواحي،
طر وتحرُسه الشرطة

َ
ه امل

ُ
ل

ِّ
ُيَبل

في ضواحي باريز
يه ضباب في األفق.

ّ
ُحلم ُيغش

■ ■ ■

ً
 رشيد يخرج ليال

ّ
تعِرف جارتنا أن

للبحث عن بنِته في بارات املدينة
ته

ّ
وحني يعود إلى شق

يضرب برأسه الحائط
 صمت رهيب.

ّ
لثواٍن وبعدها يُحل

)شاعر وأكاديمي مغربي مقيم في مدينة 
نيو أورلينز األميركية(

إلــى غيابنا«. وينقلنا من هذا  لن ينتبه أحــد 
 الــبــحــث في 

ّ
 مــحــل

ّ
ــحــل

َ
إلـــى قــولــه: »يــجــب أن ت

الــدراســات األدبية قــراءة ذكية شاملة دافعها 
ــلـــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  اهـــتـــمـــام حـــمـــيـــم وقــــــــادر عـ
املتعة واإلثــارة لدى الــقــارئ«. ويمّيز هنا بني 
التاريخي  املنهج  األدب،  تــنــاول  فــي  منهجني 
واملنهج النقدي. ويــرى أن الكتب الغربية عن 
تـــاريـــخ األدب الــعــربــي بـــال اســتــثــنــاء تــقــع في 
التاريخ  هــذا   

ّ
أن أي  التاريخية؛  الكتابة  خانة 

اهتمامهم  كــان  لغات  وفقهاء  مــؤّرخــون  كتبه 
 أو هامشيا.

ً
باألدب ضئيال

املنهج  أن  يــرى  املنهجني،  بــني  املفاضلة  وفــي 
الــتــاريــخــي يــهــتــم فـــي تحليله لــلــعــمــل األدبـــي 
ــه الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــديــد  ــاتــ ــبــ بـــعـــنـــاصـــره ومــــركــ
ــأريـــخ، بــيــنــمــا ال  ــتـ واالســـتـــخـــدام فـــي خـــدمـــة الـ
عالقته  فــي   

ّ
إال التحليل  الــنــقــدي  املنهج  يــرى 

ي كوحدة قائمة بذاتها. باإلضافة 
ّ
بالعمل الفن

ــــي، يعني  إلـــى أن الــنــقــد، ضــمــن الــتــاريــخ األدبـ
استخالص املاضي من أجل الحاضر، بمعنى 
تــقــيــيــم املـــاضـــي وحــمــلــه عــلــى مــحــمــل شـــروط 
الخاصة  الثقافية  الجمالية  واملــواقــف  القيم 
بـــكـــل جــــيــــل. وبــــعــــبــــارة مـــخـــتـــصـــرة؛ الـــنـــزعـــة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة تــصــنــع الـــكـــالســـيـــكـــيـــات، بــيــنــمــا 
خذ 

ّ
يت نــجــده  ولــهــذا  الــحــيــاة.  الــنــقــد  يمنحها 

طــريــقــا وســطــا يــمــزج الــتــاريــخ بــالــنــقــد، لبلوغ 
ثـــرّي من  األدبـــي  البحث  مــن مناهج  مستوى 
النوع الــذي نــادرًا ما تمت مقاربته. وفــي هذا 
املستوى البحثي يصبح املستعرب قادرًا على 
يتوافق  معنى  العربي  األدب  فــي  يكتشف  أن 
ــع حـــســـاســـيـــتـــه، أي أنـــــه ســيــجــد فــــي نــفــســه  مــ
ويــؤكــد ستيتكيفتش:  األدب.  هــذا  إلــى  حاجة 
حقلنا  في  الطريقة  بهذه  العمل  »وسنواصل 
الثقافي من دون أن تفترق حياتنا األدبية عن 
فكرنا، ولن نبيع أرواحنا ألحــد، وسنظل في 
أعــمــاقــنــا غــربــّيــني أوفـــيـــاء، وســتــكــون عالقتنا 
ــة مــراقــبــني  بـــالـــحـــيـــاة األدبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة عـــالقـ
الحياة األدبية  فقط. لن نحاول املساهمة في 
الــرأي  بصياغة  ألنفسنا  نسمح  بــأن  العربية 

األدبي النقدي العربي. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

خذوا َقواِربكم إلى أبعد مدى

رينيه الحايك إشعاعات العادي

مساء  من  الخامسة  عند  اهلل،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يُقّدم 
حول  »زووم«  تطبيق  عبر  نقاش  حلقة  الجاري،  مارس  آذار/   31 المقبل،  األربعاء 
فيها  يشارك  الفلسطينية،  الغذائية  البرية  للنباتات  المحلية  المسميات  توثيق 
وحنان  دعيق،  وماري  عثمان،  ويسرى  )الصورة(،  تسدل  إمسيح  عمر  من  كّل 

زهران. 

يُفتتح غدًا في »متحف الفن المعاصر« بالرباط المعرض الفوتوغرافي مسافات، 
يضّم  الفرنسي«.  و»المعهد  المغرب«  لمتاحف  الوطنية  »المؤسسة  من  بتنظيم 
المعرض المستمر حتى 30 حزيران/ يونيو أكثر من 200 صورة يوثّق فيها مصّورو 
جائحة  ظل  في  المعمورة  عاشتها  سنة  من  مشاهد  الفرنسية«  األنباء  »وكالة 

كورونا.

السورية عنواُن سلسلة من  للثورة  العاشرة  الذكرى  الفن والسياسة:  بين  حوار 
ابتداًء  و»كوكلتور«  سورية«  أجل  من  »رؤى  مؤّسستا  تنّظمها  الحواريّة  الندوات 
أبريل  نيسان/  من  الرابع  وحتى  برلين  بتوقيت  اإلثنين  غد  مساء  من  السادسة  من 
اإلبداعي  التعبير  مسائل  الندوات  تتناول  »كوكلتور«.  موقع  على  وُتبّث  المقبل، 

السوري الراهن، من الكتابة إلى السينما مرورًا بالمسرح.

تحتضن »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، بين السابعة والنصف والعاشرة 
عبد  ودينا  اليوسف  غّسان  للثنائّي  موسيقيًا  حفًال  الثالثاء،  غٍد  بعد  مساء  من 
الحميد )الصورة(. يعزف الفنّانان المصريان على آلة العود، ويقّدمان في الحفل 

مقطوعاٍت من تلحينهما، يرافقانها أحيانًا بالغناء.

عباس بيضون

الحايك  رينيه  روايـــة  عــنــوان  يستوقفنا 
الــتــنــويــر(.  الـــجـــديـــدة: »الــســاكــتــات« )دار 
 يــنــطــوي عــلــى مـــفـــارقـــة مــحــّيــرة. 

ٌ
ــنــــوان عــ

تدور حول  األربعة،  فالرواية، بفصولها 
نــســاء أربــــع: مــيــرا ولــيــلــى وســــارة ونـــدى. 
 ،

ّ
 مــن الــفــصــول، بــاســم واحـــدة منهن

ّ
وكـــل

تـــدور حــولــهــا وحـــول ماضيها األســــرّي. 
فــوقــت الــروايــة وربــاعــّيــتــهــا هــو الــخــروج 
مــن األســــرة إلـــى الــحــيــاة الــخــاصــة، التي 
ــواٍل مــن أربــعــة بناء  ــ تعني فــي ثــالثــة أحـ
 يترّدد 

ٌ
ه زمــن

ّ
أســرة مــن زوج وأبــنــاء، لكن

 واحد 
ّ

بني الطفولة واألسرة الخاّصة. كل
من الفصول يشمل حياة واحدة وقرينها 

أو رفيقها وأوالدها.
هكذا نعثر على ميرا وساري، وعلى ليلى 
وراجـــي ونـــادر ابنهما، وســـارة ومـــارون 
ــم، ونــــدى مع  ــ ــَي وولــديــهــمــا جـــوزيـــف وِولــ
عــدنــان وابــنــتــيــهــمــا لــيــنــا وســونــيــا. إننا 
هــكــذا إزاء أربــعــة بــيــوت وأربــــع عــائــالت، 
ه محكّي من جهة واحدة، هي 

ّ
 ذلك كل

ّ
لكن

َسري 
ُ
امرأة من النساء األربع. املاضي األ

محكّي من هذه الجهة، وكذلك العالقات 
ــزوج فــي ثالثة  مــع الــشــريــك، الـــذي هــو الــ
أحـــوال مــن أربــعــة. والــعــودة الــى املاضي 
ــاء  ــ ــنـ ــ األســـــــــري والــــعــــائــــلــــي الـــــراهـــــن واألبـ
واألصدقاء والشريك، بطبيعة الحال، كل 
 الــراوي 

ّ
ذلك ُيقال من جهة املــرأة، رغم أن

ُيــروى  ُيقال أو  ما 
ّ
 ذلــك كأن

ّ
ُمضَمر، إال أن

على لسان امرأة، فليس هناك سواها. 
أيضا مكانه  ولــه  الشريك،  بالطبع  هناك 
 الشريك نفسه 

ّ
الــحــوار والــســرد، لكن فــي 

يــحــضــر مــــن جـــهـــة الــــزوجــــة والــحــبــيــبــة. 
ان خاسر وزوج خاسر 

ّ
راجي الذي هو فن

ورجـــل خــاســر، هــو هــكــذا مــن جــهــة ليلى 
ويكاد يكون على لسانها. مارون أيضا، 
الــذكــوري إلــى درجــة كما هو راجــي، ولو 
بطريقة أخرى، هو أيضا كذلك من وجهة 
ــان، املــعــالــج  ــدنــ ســــــارة. وبــالــطــبــع فــــإن عــ
ومنضبط  ومــتــعــاون  مختلف  الــنــفــســي، 
 

ّ
ــدى. هـــنـــاك بــالــطــبــع، فـــي كــل ــ مـــن جــهــة نـ
 
ّ
فــصــل، نــثــريــات وتــفــاصــيــل كــثــيــرة، لــكــن
ــك مـــن وجـــهـــة املـــــــرأة. هـــكـــذا يمكن   ذلــ

ّ
ــل كــ

أن نـــعـــود إلــــى الـــعـــنـــوان، »الـــســـاكـــتـــات«، 
ون  وُيَسمَّ ساكتات   

ّ
يكن كيف  ونتساءل: 

تــكــاد تكون  ســاكــتــات والـــروايـــة بأكملها 
؟ 

ّ
وسيرهن  

ّ
ومالحظاتهن  

ّ
تأمالتهن مــن 

ـــهـــا، عــلــى نــحــو مـــا، قــد تكون 
ّ
أال يــبــدو أن

تلك التي نصادفها في الرواية وال نكاد 
عادية،  يومية  الحياة  ســواهــا.  نــصــادف 
ليس فــي روايـــة رينيه مــفــاجــآت، ولسنا 
فيها أمام تحّوالت كثيرة، بل نحن ال نجد 
دًا« روائية من أّي نوع؛ ال نجد 

َ
فيها »ُعق

تـــحـــّوالت كــبــيــرة. نــحــن هــنــا إزاء الحياة 
اليومية، اليومية للغاية، الحياة اليومية 
التي هي، مع ذلك، في سرد رينيه، مشّعة 
واالســتــدعــاءات  والتفاصيل  بــالــتــأّمــالت 
واملــــــالحــــــظــــــات، الـــــتـــــي، رغـــــــم يـــومـــّيـــتـــهـــا 
وعادّيتها، تقترب من الشعر. سرد رينيه 
هــو هــنــا، فــي هــذه الــقــدرة على استدعاء 

الــيــومــّي وعلى تحويله إلــى صــور، على 
جــمــعــه مـــن لــوحــة بــســيــكــولــوجــيــة، حيث 
يـــتـــواءم الــنــفــســي والــواقــعــي ويــنــدمــجــان 
ـــبـــٍة مــنــمــنــمــة، وإلـــى 

َ
ويـــتـــحـــّوالن إلـــى أْســـل

إيقاع يتقاطع فيه الشعري واليومي في 
آن معا.

 مــن إعــالء 
ٌ
ــة ــة ريــنــيــه هــي لــذلــك درجــ روايــ

الـــيـــومـــي والـــــعـــــادي، وجـــمـــالـــيـــة الــيــومــي 
والعادي. إننا هنا أمام أسلوب املذّكرات 
وقــــد ارتـــقـــى إلــــى جـــمـــال أدبــــــي. الــنــســوة 
 
ّ
األربع، ميرا، ليلى، سارة، ندى، وحيالهن
 طـــــوال الــوقــت 

ّ
خــامــســة هـــي راغـــــــدة، هــــن

 عالُم 
ّ
 ورؤاهن

ّ
 وعاملهن

ّ
نساء وما حولهن

هن كذلك. 
ّ
 ساكتات ألن

ّ
هن

ّ
ورؤى نساء. إن

الـــروايـــة   
ّ
املـــــرأة، وألن  هـــذه 

ّ
ســاكــتــات ألن

ــرأة، قــد تــكــون شيئا آخــر،  ــ عــلــى لــســان املـ
قد تكون لوحة بسيكولوجية أو سكوتا. 
ثـــّمـــة ِنـــســـوّيـــة هـــادئـــة، وبــوســعــنــا الــقــول 
ــهــا مع 

ّ
إنـــهـــا ِنـــســـوّيـــة شــبــه ســـاكـــتـــة، لــكــن

، أي تجد أدبها 
ً
بة

َ
ذلك تجد إيقاعا وأْسل

وشعرّيتها.
)شاعر وروائي من لبنان(

 ،
ّ
حكيهن ومـــن   

ّ
ألــســنــتــهــن عــلــى  جميعها 

، في هذه الحال، ساكتات؟
ّ
فكيف يكن

الـــروايـــة قـــد تــكــون جــمــيــعــهــا فـــي الــبــيــت. 
نحن، في معظمها، نكاد ال نغادر العائلة 
والــبــيــت بـــهـــذا املــعــنــى. إنـــنـــا فـــي الــعــمــل، 
لــكــنــنــا حــتــى فــيــه ال نــخــرج عـــن الــعــائــلــة، 
السرد.  الــوقــت موضع  التي تبقى طــوال 
املاضي األســري والحاضر األســري هما 
دائما في بال السيدة. نحن طوال الوقت 
ــرأة، وفــي داخــلــهــا نحن دائما  فــي بــال املــ
حــيــال تــداعــيــاتــهــا وقــلــقــهــا ومــخــاوفــهــا. 
نحن هكذا أمــام ما تقوله لنفسها طوال 
الـــوقـــت، ومــــا تــحــبــســه فـــي نــفــســهــا. إنــهــا 
ى 

ّ
ى بصمت ما يقع عليها، تتلق

ّ
هكذا تتلق

الـــتـــذنـــيـــب والـــتـــأنـــيـــب كـــمـــا تــفــعــل ســــارة 
ــى ذلــــك وتــبــتــلــعــه وتــعــيــش 

ّ
ولــيــلــى؛ تــتــلــق

 حقا، بل 
ٌ
ها هكذا ساكتة

ّ
وتصمت عنه. إن

الــرجــل، ســواء كان   
ّ
ها قد تحتّج. ولكن

ّ
إن

أبا أو زوجا، يحسم املوضوع ويضطّرها 
إلــى الصمت من جديد  التراجع، أي  إلــى 

.
ً
 ثانية

ً
لتعود ساكتة

هذا السكوت هو عالمة الحياة العادية، 

»الحصان األبيض«، أحمد مرسي، أكريليك على قماش، 2014

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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بهمن محصص، زيت على قماش، 1978

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


