
على  قياسًا  أعماله  تنقل  كانت  التي  العربية 
درجــــة شــهــرتــهــا األكــاديــمــيــة فــي الـــغـــرب، وقــد 
أخلفت بذلك ترجمة مؤلفات خّصصها سعيد 
فلسطني«  »مسألة  كتاب  أشهرها  لفلسطني، 
الذي صدر في 1992. مّرت ثالثة عقود والعمل 

لم يصل إلى العربية إلى يوم الناس هذا! 
اثني عشر مقااًل  كــل كتاب  فــي  يجمع سعيد 
ــد عــربــيــة  ــرائــ ــد نـــشـــرهـــا بــطــلــب مــــن جــ كـــــان قــ
ــه فـــي مــســار »الــســالم  اتــصــلــت بـــه لــيــبــدي رأيــ
الـــعـــربـــي - اإلســـرائـــيـــلـــي« فـــي بــــدايــــات الــعــقــد 
األخير من القرن املاضي. مقاالت يبدو فيها 
صاحب كتاب »االستشراق« راديكاليًا وحادًا 
في إعــالن استيائه من كيفية إدارة مجريات 

الصراع من زاوية عربية. 
بــشــكــل واضــــح فــــإن االتــفــاقــيــات الــتــي كــانــت 
تــغــمــر الـــعـــالـــم بـــمـــؤشـــرات الــــســــالم والــــفــــرح، 
النشوة األميركية  والتي تزامنت مع مرحلة 
ــبـــاردة بتفكيك االتــحــاد  مــن حــســم الــحــرب الـ
يعتبرها  ســعــيــد  إدوارد  كـــان  الــســوفــيــيــتــي، 
»محصلة االســتــســالم الــعــربــي« ال أكــثــر، كما 
يشير إلــى أن هــذا االستسالم غير ضــروري، 
ومنه يستنتج أن »الــعــرب قد فقدوا على ما 
يبدو إرادة املقاومة« وأن آمالهم باتت معلقة 
على عطف األميركان وحسن نواياهم )ماذا 
التطبيع في 2020؟(  كــان سيقول عن موجة 
وخالل مقاالت الكتاب لم يأل سعيد جهدًا في 
وضع هذه اآلمال العربية أمام مرآة الحقيقة 
الصادمة، فالثقة في السياسات األميركية لم 
ودخــول  املتتالية  للتنازالت  مقّدمة  إال  تكن 
مسار طويل من التفريط في الحقوق، لعلنا 

- نــحــن الــذيــن شــهــدنــا مــا آلـــت إلــيــه القضية 
الفلسطينية في العقود التي تلت »اتفاقيات 
ــعــات 

ّ
الـــســـالم« تــلــك - قـــد عــرفــنــا ســـالمـــة تــوق

املفّكر الفلسطيني. 
يــــرى ســعــيــد أن مـــا حــــدث كــــان انـــفـــصـــااًل بني 
ــوات الــتــضــحــيــة  ــ ــنــ ــ لـــحـــظـــة االتــــفــــاقــــيــــات وســ
ــه الـــتـــي تــبــحــث عــــن أثـــر  ــاراتـ ــبـ ــعـ والــــكــــفــــاح. بـ
عــمــيــق فـــي الــضــمــائــر، يـــقـــول: »لــيــس مــقــبــواًل 
الــســنــوات عــرض البحر أو أن  أن نلقي بــهــذه 
ف 

ّ
ُيسخ كما  تــكــن«.  لــم  كأنها  معها  نتعامل 

سعيد - من موقعه كباحث عاملي مشهود له 
العالم  فــي  األحــــداث  لع على 

ّ
بــالــكــفــاءة وكمط

- كل مقوالت  من موقعه في منفاه األميركي 
ــفـــاوضـــات الــعــربــي )الــفــلــســطــيــنــي -  جـــهـــاز املـ
األردني - املصري( بأن ما أنجز إنما هو نابع 
ينبغي  وأنــه  براغماتية،  واقعية  قـــراءات  مــن 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــيــدًا عن 
وعبر  الوطني،  والــتــحــّرر  السيادة  منطلقات 
هــذه الثغرة بــدأ مسار »إهـــدار املكاسب التي 
حــقــقــتــهــا االنـــتـــفـــاضـــة«، وفــــق تــعــبــيــره، وهـــذا 
اإلهــــدار هــو نتيجة كــل إصــغــاء لنصائح من 

»استراتيجيي األمر الواقع«. يسّميهم بـ
فــي مــثــل هـــذه الــســيــاقــات، يــعــّرج سعيد على 
تعّدد مستويات »معضلة اتفاقيات السالم«، 
 أعــمــى ملنظور 

ّ
فــهــي مــن جــهــة عــبــارة عــن تـــن

أمـــيـــركـــي )إســـرائـــيـــلـــي مـــن وراء ذلـــــك( يــحــّدد 
مواصفات الواقع، ويقصي الكثير من األوراق 
املــفــاوضــات بسبب مرجعيته في  مــن طــاولــة 
ــا هـــو غــيــر مــمــكــن.  تــحــديــد مـــا هـــو مــمــكــن ومــ
»تزييف  ُيظهر سعيد عناية خاصة بمسألة 
الـــواقـــع« واســتــعــمــاالت »الـــواقـــع املــغــشــوش« 

شوقي بن حسن

في عام 1995، وهو في قّمة أمجاده 
ســعــيــد  إلدوارد  صــــــدر  ــة،  ــيــ ــرفــ ــعــ املــ
)عــــمــــالن مــتــتــابــعــان يـــشـــرح فــيــهــمــا 
مــواقــفــه مــن »عملية الــســالم« الــتــي بـــدأت مع 
ــفـــاضـــة األولــــــــى« وأفــــضــــت إلـــى  ــتـ نـــهـــايـــة »االنـ
معادالت جديدة للقضية الفلسطينية. عمالن 
العربي«  فــي مصر عــن »دار املستقبل  صــدرا 
ــا: ســـالم  ــ ــحـ ــ أريـ  - ــزة  ــ ــ »غـ عــــنــــوان  األول  حـــمـــل 
أميركي« والثاني عنوان »أوسلو 2: سالم بال 
والُبنية  املــوضــوع  ناحية  مــن  وهــمــا  أرض«، 
الفلسطيني(  الحدث  تتابع  مقاالت  )سلسلة 

أقرب إلى كتاب واحد في جزأين.
يشير سعيد، في مقّدمة »غزة - أريحا: سالم 
أمــيــركــي«، إلــى أنــه يتوّجه ألول مــرة »للقارئ 
الكتاب هو  األول« وأن هــذا  املقام  العربي في 
يظهر  الفلسطينية  القضية  عــن  لــه  عمل  أول 
ــبــطــن عــتــابــًا للثقافة 

ُ
بــالــعــربــيــة فـــي إشـــــارة ت

ساري موسى

الحاجُة إلى آخِرين
 العيِش وحيدًا. تأقلم معها 

ُ
لم تزعجه مسألة

 حياته: 
َ
متدّبرًا أمره على أحسِن وجٍه طيلة

ــزرع مـــا يـــأكـــل، يـــرّبـــي حـــيـــوانـــاٍت ويــصــيــُد  يــ
ر الَعَرق من عنب كرمته، يتداوى 

ّ
ط

َ
أخرى، ُيق

املنخورة  أســنــانــه  ويقتلع  الــغــابــة،  بــأعــشــاب 
لكْن ما  الرأسني.  املعقوفة رفيعة  بالكّماشة 
أخذ ُيقلقه ويشغل باله في اآلونــة األخيرة، 
 املــوِت وحيدًا. 

ُ
ليالي، هي فكرة

ّ
ال  في 

ً
خاّصة

 الهواِء املالئمة التي ستهبُّ على أعلى 
ُ
نسمة

ثقلة 
ُ
امل الــرائــحــة   هــي وحــدهــا ستحمل 

ّ
الــتــل

األسفل.  في  املتناثرين  الجيران  إلــى  بأ 
ّ
بالن

ن، بل 
ّ
هذا يعني أيامًا ورّبما أسابيَع من التعف

ُه إلى عجينٍة 
ُ
ل الذي سُيحيل

ّ
فّسخ والتحل

ّ
الت

ٍة إليهم للتعامل مع 
َّ
قاتمٍة نتنٍة. أيُّ حاجٍة ُمِذل

 في 
ً
الــّديــدان سابحة قــذارٍة ُمغثيٍة تخترقها 

موته  مــن  ببعثه   
ٌ

لكفيل هــذا  إنَّ  حسائها؟! 
الذي  هو  والــعــار،  الخجل  من   

ً
ثانية وإماتته 

كلمٍة.  فــي  حتى  أبــدًا  يحتاجهم   
ّ

لئال جاهد 
انــشــغــل ألســابــيــع بــرصــف الــطــريــق الــتــرابــي 
بـــالـــحـــجـــارة، وتــســويــتــه وصــقــلــه بــامِلــحــدلــة 
أخشابها  ك 

ّ
وفك مكتبته  أفــرغ  ثم  البازلتّية. 

َب 
ّ
 وأمــن، رك

َ
صانعًا منها صندوقًا أضيق

 في 
ٌ
: ثالثة

ً
 دواليَب صغيرة

َ
في أسفله ثمانية

 جانٍب، واثنان في الوسط. صار ينام في 
ِّ

كل

ببيجامته  املفتوح ال  بيته  بــاب  أمــام  داخــلــه 
ــٍة أنـــيـــقـــٍة تليق  ــّيـ ــل بـــبـــدلـــٍة رســـمـ املـــهـــتـــرئـــة، بـ
إجرائها،  من  مفرَّ  ال  التي  القادمة  باملقابلِة 
رًا بلحاٍف أبيَض، ثم يقفل على نفسه 

ّ
متدث

ــب، وُيــصــالــب يديه 
ّ
بــالــغــطــاء الــخــشــبــّي املــثــق

ــيــِب  فـــوق الـــّصـــدر، بــعــد أن ُيــســنــَد أحـــَد دوال
من  ثقيٍل مضبوط،  بمنّبٍه  األخــيــر  ســريــره 
عــر 

ّ
ـــوع املــعــدنــي الــقــديــم الــــذي ُيــســّبــُب الــذ

ّ
الـــن

الّسابعة من صباِح  يــرنُّ متقافزًا. في  حني 
الـــيـــوم شــّيــعــه جــيــرانــه إلـــى املــقــبــرة بــعــد أن 
ِبعوا تابوتًا منحدرًا من األعلى، أشار إليه 

َ
ت

صريٌر حادٌّ كنفيِر سياراِت جمعياِت دفن 
املوتى، صادٌر عن دواليبه، التي دارْت ببطٍء 
وصعوبٍة، مّما أكسب املوكب الجالل املوافق 
النهاية داخــل حفرٍة  ملأتٍم، إلى أن انزلق في 

حفرها املرحوم قبل بضعِة أياٍم.
راب فوقه قبل 

ّ
بقي عليهم فقط أن يهيلوا الت

أن يعودوا إلى حياتهم.

أّوُل الّدواء
 كلماٍت إثَر إصابِتِه برصاصٍة طائشٍة 

َ
َزف

َ
ن

ه مّمن يفنون أعمارهم 
ّ
في الرأس، فعرفوا أن

مــنــكــّبــني فــــوق الــكــتــب. أســعــفــوه إلــــى أقــــرِب 
ــِهــدوه، 

َ
مــا ش للطبيب  مستشفًى، وشــرحــوا 

فــــراح هـــذا جــــّراء ارتــبــاكــه أمــــام هـــذه الــحــالــة 
ه املذعور الذي 

ّ
ات بخط

ّ
الفريدة يكتب الروشت

ال ينمُّ عن أدنى مستوًى تعليميٍّ ويحشوها 

عن السالم 
في واقع مغشوش

تقّدم هذه الزاوية كتبًا 
حول فلسطين. كتٌب 

ساهمت في شحن الضمير 
العربي - والعالمي أحيانًا - 

بمفردات القضية وإضاءة 
الطريق نحو التحرير

يمكننا أن نقول إنها 
رواية عن الحرب 
اللبنانية، بل هي 

استطراد روائي وفكري 
أيضًا لما تثيره هذه 

الحرب من مفارقات 
ومسائل

اإلصابة أخطر مما تبدو، إذ قد تكوُن ناجمًة عن خيبِة أمل

مشروٌع يتمّخض عن وعد خائب فحسب

إدوارد سعيد  كان ينظر حزينًا من المنفى

استاء إدوارد سعيد من 
انفصال االتفاقيات عن 

سنوات التضحية

مثل قّصة لبنان 
الذي يراوح بين االنتحار 

والخطف

اعتمد لهجة ساخرة 
قوامها الصورة الذهنية- 

الكاركاتيرية

كتاب  نجاحات  كبير-  حّد  إلى   - حجبت 
»االستشراق« )1979( بقيّة منجزات إدوارد 
بثالث  الكتاب  هــذا  مثًلا  حظي  سعيد. 
ترجمات على األقل فيما ظلّت مؤلّفاٌت 
اللسان  ــن  ع بــعــيــدة  ــرى  ــ أُخ ــات  ــ ودراسـ
العربي. كما بات كلُّ فكره مختَصرًا في 
من  األّول  النصف  في  أتى  بحثي  عمل 
انشغاالت  أخفى  ما  البحثية،  مسيرته 
آراؤه  منها  متنّوعة؛  ومواقف  كثيرة 
حول القضية الفلسطينية، التي لم تكن 
موضع ترحيب كبير من العرب والفضاء 

الرسمي العربي على حد السواء.

كتاٌب حجب انشغاالت

2425
ثقافة

مكتبة فلسطين

قصتان

قراءة

فعاليات

أنه كتب في  لتمرير أجندات االحتالل، حتى 
ــنــي كــنــُت مستطيعًا 

ّ
مــقــّدمــة الــكــتــاب: »ال أظــن

 
ّ

الكتابة لوال إحساس عميق بأهمية أن يظل
املرء قابضًا على الحقيقة، وأال يترك الساحة 
خالية أمام لغة النفاق والرياء وخداع الذات«، 
وهـــــو بــــذلــــك يــلــفــتــنــا إلـــــى شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 

املقاومة الصالحة لكل زمان.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يـــنـــتـــقـــد ســـعـــيـــد فـــســـاد  عـ
العربية  الشعوب  التي تربط  الوكالة  عالقة 
يــنــبــغــي أن نــســمــح  يــــقــــول: »ال  بـــقـــيـــاداتـــهـــا. 
لحفنة من قادتنا أن يقرروا االلتفاف حول 
ــان لــهــذا الــواقــع املـــزعـــوم. إن  ــ املــاضــي واإلذعـ
صــيــاغــة هـــذا الـــواقـــع ومــنــاقــشــتــه هــي مهمة 
كل من يعنيه األمــر من املواطنني واملثقفني 
وأنـــصـــار الــقــضــيــة«. لــقــد كـــان سعيد يشعر 
قــد أنتجت حالة من  بــأن دّوامـــة االتفاقيات 
ل سببًا 

ّ
القضية تمث مــن حــول  االنــفــضــاض 

زف الغزير أخيرًا، 
ّ
ف الن

ّ
في الثقب، إلى أن توق

ــعـــاف ومـــمـــّرات  بــعــد أن حــــّول ســـيـــارة اإلسـ
املستشفى وأرضّية الغرفة وأغطية السرير 
وأرديــــــة املـــمـــرضـــات والــطــبــيــب، الــتــي كــانــت 
 

َ
ها بيضاَء كاألكفان، إلى ما يشبه أوراق

ّ
كل

 جعلِت 
َ
الــكــبــيــرة لــكــنَّ كّميته  مــســّودٍة أولـــى، 

الطبيب يرسلهم على وجه السرعة إلى قبو 
ــة العتيقة  ــ ـ

ّ
أقـــدم مــكــتــبــيٍّ داخـــل مــتــاهــة األزق

محّملنَي  قصيٍر  وقـــٍت  بعد  عـــادوا  للمدينة. 
 
ٌ
ِعــّدة ِنــَســٌخ  قوامها  كاملٍة  عالجّيٍة  بوصفٍة 

من كتب الدكتور زيغمونت باومان الّسائلة، 
 إلـــى تــوصــيــٍة مــن املــكــتــبــيِّ بــوجــوب 

ً
إضـــافـــة

ي الحذر الشديد لترجيحه أنَّ اإلصابة 
ّ
توخ

 عن 
ً
أخــطــر مما تــبــدو، إذ قــد تــكــوُن نــاجــمــة

 على 
ً
ق أوال

ّ
ها ُيعل خيبِة أمٍل. احتار الطبيب أيَّ

بسكبها  ليشرعوا  السيروم  أكياس  حامل 
ر، 

ّ
بع الش

ّ
في وريده. استبعد الحداثة. وبالط

والخوف. احتفظ باملراقبة إلى الليل لكونها 
 إلــى املــزيــد منها. 

َ
 حالّيًا وال حــاجــة

ً
ــرة

ِّ
مــتــوف

 على 
ٌ

ــارف ــى الــحــيــاة، ألنَّ مــريــضــه ُمـــشـ رمـ
املــوت وال يريد أن يصدمه بجرعٍة مضاّدٍة 

قوّية.
 في ُيمناه، والُحبُّ في ُيسراه.

ُ
بقيِت األزمنة

ترَك تلك تتسّرُب من بني أصابعه كما تفعل 
 املــمــّرضــة مــا يجب أن يكون 

َ
ــاول دائــمــًا، ونــ

ِة األحوال.
ّ
 في كاف

َ
ل األهمَّ واألوَّ

)كاتب من سورية(

جديدًا من أسباب الهزيمة وإعادة إنتاجها.
قوامها  ســاخــرة  لهجة  سعيد  إدوارد  اعتمد 
الصورة الذهنية- الكاركاتيرية. فعل ذلك كلما 
أراد تمرير تصّوراته حول التعامل العربي مع 
 إلى أن حّكام »إسرائيل« 

ً
القضية، فيشير مثال

العرب »واحــدًا  باتوا هم من يقودون الحكام 
تلو اآلخــر إلــى واشنطن للركوع واالعــتــذار«، 
أو حني يقول: »كــان الله في عــون العديد من 
الحّكام العرب فقد اشتروا - من خالل التوّدد 
زمنية  ُمهلة   - املتحدة  والــواليــات  إلســرائــيــل 
غــيــر طــويــلــة فيما ســيــجــدون أنــفــســهــم قريبًا 
االجتماعية  املشاكل  ملواجهة  جدًا مضطّرين 
واملعنوية الحادة التي أرجأوا التعامل معها 
«، لــكــأنــه 

ً
ــويــــال وتــجــاهــلــوا وجـــودهـــا زمـــنـــًا طــ

يتحّدث عن نظام مبارك - وغيره من األنظمة 
العربية - ومآالته في 2011. 

مقاالت  تخترق  التي  الساخرة  اللهجة  هــذه 
الــكــتــابــني ال تخفي نــبــرة أكــثــر ظــهــورًا؛ إنها 
التقّدم في مسارات خاطئة،  مــرارة مشاهدة 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن تــشــاهــد مـــا يـــحـــدث وقــد 
جرى إخراجه في شكل حفالت بهيجة. تلك 
»القضية«  التي شّوهت  الحفالت هي ذاتها 
لعقود، وأفقدتها الكثير من عمقها النضالي. 
ــا هـــي فــلــســطــني تــثــبــت - هــــذه األيــــام  لــكــن هـ
خصوصًا - أن ما هو عميق وحقيقّي يمكنه 
واالستسالم.  الرياء  قوالب  على  ينتفض  أن 
وكما يقول إدوارد سعيد في »غزة - أريحا: 
ســــالم أمـــيـــركـــي«: »عــلــيــنــا قــبــل كـــل شــــيء أن 
اليوم  تبدو  رونقها«.  فلسطني  لفكرة  نعيد 
فلسطني وقـــد اســتــعــادت َرونــقــهــا. األمـــل أال 

يكون ذلك لبضعة أيام.

تصويب

مصطفى قصقصي

 العواطف 
ّ

ال ينجو الغضب، ككل
املستعِمر  اإلنسانّية، من سطوة 
 القلب أيضًا، 

ّ
الذي يريد أن يحتل

واللغة، والجسد.
فـــي نــظــر املــســتــعــِمــر الــبــلــيــد، ال 
 لغضب نبيٍّ في وطِنه. وال 

َ
كرامة

 إذا كان 
ّ

يكون الغضُب شرعيًا إال
غضَب رجٍل أبيض يقتل ويبكي.

ــِه  ــ ــِفـ ــ ــواطـ ــ  عـ
َ
ــة ــ ــرطــ ــ ــُر شــ ــ ــِف ــنــ ــتــ ــســ ــ َي

 كــالَبــهــا فــي الـــشـــوارع« 
ُ

و»ُيــطــلــق
وإعالِمِه  كالِمه  معسكرات  وفي 
ــى الــقــلــب  ــلـ ــه«عـ ـ

َ
ــن ــازيـ و»يـــقـــفـــل زنـ

واملــطــاَرد  املنتفض  الفلسطينّي 
واملطلوب حّيًا أو مّيتًا.

أن يكون  ٌب 
َ
األلم األصالنيُّ مطال

بـــًا دومـــــــًا، أن يـــخـــِفـــض مــن 
ّ
مـــهـــذ

ر »عورة« ثورته 
ُ
صوِته، وأن َيست

إنــســانــّيــتــه  ــفــــوَر  ُســ ـــي 
ّ
ُيـــغـــط وأن 

 استهداِفها 
َ
الدامية لحظة العارية 

والّرعاع  والطائرات  اصة 
ّ
القن من 

يــنــتــهــك   
ّ

أال وعـــلـــيـــه  الـــعـــنـــصـــري. 
ــيــد والــطــقــوس  ــتــقــال األعـــــــراف وال
عليها  املــتــعــارف  ــة  االســتــعــمــارّي
ح بها في النزيف والبكاء  واملصرَّ

والّصراخ، والغضب.
ــفـــردّي والــجــمــعــّي صــَور  لــألــم الـ
الخطاب  يخطئ  عــديــدة...  ولغات 
ونــزَع  الغضَب  ــخ  وّب إن  العالجّي 
ه وحاصَره في 

َ
ه وشجاعت

َ
كرامت

اعتبار  دون  مــرضــّيــة  تــســمــيــاٍت 
ملــــصــــادِرِه الــقــمــعــّيــة، اجــتــمــاعــّيــة 
أم ســـيـــاســـّيـــة، وآلفـــــاِقـــــِه  ــانــــت  كــ

التحّررية.
املــقــاِومــة  تعبيراِته  فــي  الــغــضــب، 
ــلــم واالســـتـــبـــداد واالســـتـــالب 

ّ
لــلــظ

 
ٌ

وأصيل  
ٌ

نبيل  
ٌ

شكل والتشييء، 
مــن أشــكــال الــصــّحــة الــنــفــســيــة... 
وإعـــــــالُن حــــبٍّ لــلــحــيــاة وجــــــدارٍة 

دسّيٍة وغّزّيٍة بها.
ُ
ق

)شاعر واختصاصي نفسي 
ِعيادي من فلسطني(

بقي عليهم فقط أن يهيلوا التـراب

أمين معلوف مؤرِّخًا للحرب اللبنانية

عند  افتراضيًا  ينطلق  الذي  المؤتمر  عنوان  الرقمي  العصر  في  العلمي  البحث 
عّمان  »جامعة  من  بتنظيم  ليومين  ويتواصل  المقبل  السبت  صباح  من  التاسعة 
المواد  إنتاج  المشاركون عّدة محاور، منها:  يناقش  العربية« و»مؤّسسة شومان«. 
المعلوماتي  الوعي  الرقمي، وتنمية  التحّول  الرقمية، ومزايا ومعوقات  العلمية 

الرقمي للباحثين.

حتى األول من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل معرض الموسيقي والفنان البصري 
الياباني ريوجي إيكيدا )1966( في »استوديو 180« بلندن، والذي افتتح في العشرين 
إيكيدا  اشتغال  ضمن  عمًال  عشر  اثني  على  المعرض  يشتمل  الجاري.  الشهر  من 
جينومية  لمعلومات  الضخمة  البيانات  برمجة  تعتمد  ومرئية  صوتية  ثالثية  على 

وفضائية ورياضية.

أتاحت »المؤسسُة العامة للحّي الثقافي - كتارا« في الدوحة منذ األسبوع الماضي 
التي  االفتراضية  معارضها  من  سلسلة  في  الرقمية  منّصاتها  عبر  التجّول  فرصة 
العراق،  من  شعوني  زهير  للفنانين  معارض  ومنها  األخيرة،  السنوات  خالل  أقيمت 
الجزائر، وأيمن السعداوي وأحمد عبد التواب من مصر،  ومحمد طلحاوي من 
وعمار عبد ربه من سورية، وجواهر المناعي وحسن بوجسوم )الصورة( من قطر.

يقّدم أستاذ علم المصريات، سيدريك الرشيه، عند السادسة من مساء األحد المقبل، 
محاضرة افتراضية بتنظيم من »المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية« في القاهرة. يرّكز 
المحاِضر على أحدث االكتشافات في موقع دير المدينة بالقرب من مدينة األقصر، 

ومنها جدارية لصعود آتون تنتمي إلى عهد األَُسر المصرية األولى.

عباس بيضون

ــآدم  ــ خ كـ ــًا مـــــــــؤرٌّ ــــو أيــــضــ أمــــــني مـــعـــلـــوف هـ
بــطــل »الــتــائــهــون«. كــونــه روائــيــًا ال يــبــّدل 
ذلـــك. كتابه األول كــان تــاريــخــًا »الــحــروب 
الـــعـــرب«، وروايـــاتـــه  رآهــــا  كــمــا  الصليبية 
ــهــا فــي غالبيتها روايـــات 

ّ
يــصــحُّ الــقــول إن

نــفــّصــل  لـــذلـــك أن  ــة. ال يــمــكــنــنــا  ــيـ ــاريـــخـ تـ
الرواية في »ليون األفريقي«  التاريخ عن 
و»ســمــرقــنــد« و»صـــخـــرة طـــانـــيـــوس«. بل 
يمكننا أن نقوم بمحاكمة تاريخية لهذه 
 هذه الروايات التي ُيشّكل 

ّ
الروايات. ثم إن

د الــثــقــافــي واملــصــالــحــة بــني الــشــرق  الــتــعــدُّ
والــغــرب مــحــاورهــا الــدائــمــة هــي أيــضــًا ال 
تــنــفــصــل عـــن لــبــنــان كــمــشــروع تــاريــخــي. 
روايـــــــات أمــــني مــعــلــوف تـــمـــتُّ إلــــى لــبــنــان 
مـــن قـــريـــب، بـــل هـــي مـــن بــعــيــد مــطــالــعــتــه 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيــ ــلــ ــة لـــلـــحـــرب األهــ ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ الـ
وجوابه عنها. يمكن أن نفترض ذلك، لكن 
روايــة »التائهون« ال تمتُّ فقط إليها، بل 
تتناولها مباشرة. يمكننا هكذا أن نقول 
اللبنانية، بل هي  الحرب  إنها روايــة عن 
اســتــطــراد روائـــي وفــكــري أيــضــًا ملــا تثيره 

هذه الحرب من مفارقات ومسائل.
ة 

ّ
الرواية تبدأ من الحرب التي حملت شل

األصدقاء، الذين جمعتهم الرفقة واألفكار 
ــة 

ّ
واملـــبـــادئ، عــلــى أن يــتــفــرقــوا. هـــذه الــشــل

ده اإلثــنــي والــثــقــافــي،  ــل لــبــنــان بــتــعــدُّ
ِّ
ــمــث

ُ
ت

ل النخبة اللبنانية عشية الحرب. 
ّ
مث

ُ
كما ت

هــكــذا ال نــجــد بــيــنــهــا املــســلــم واملــســيــحــي 
ة، 

ّ
الشل اليهودي.  أيضًا  نجد  بل  فحسب، 

ــل وســـطـــًا  ــ
ّ
ــث ــمــ ــ

ُ
كـــمـــا كــــــان األمــــــــر آنـــــــــــذاك، ت

ــار ُمــتــمــغــرب  ــالــــب. يــــســ ــغــ يــــســــاريــــًا فــــي الــ
الحرب  يواجه  واللغات  الثقافات  متعّدد 
ــادرات مــخــتــلــفــة. الــغــالــبــيــة تــهــاجــر  ــبــ ــمــ بــ
والواليات  فرنسا  ى: 

ّ
بلدان شت إلى  ولكن 

ــحــدة والــبــرازيــل. لكن هــنــاك مــن يبقى 
ّ
املــت

في لبنان، والسجال األول هو تمامًا حول 
البقاء والهجرة. من هاجروا لم يتوّرطوا 
على  أخالقيًا  لذلك  الحرب، وحافظوا  في 
اســتــقــامــة وانــســجــام لــم يستطع الــبــاقــون 

الحفاظ عليهما.
هــكــذا كـــان أمـــر مــــراد الــــذي تــــوّرط لــدرجــة 
الفساد واالنتفاع من الحرب، لكن الحرب 
أيــضــًا حــمــلــت بــــالل عــلــى املـــشـــاركـــة فيها 
الرفقة  من  لكل  بسببها.  وخسارة حياته 
القصص تحمل في  هــذه  وبــعــض  قّصته 
رمــزيــتــهــا مــا يــطــل عــلــى الـــواقـــع اللبناني 
ــا. قــــّصــــة ألــبــيــر  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ قـــبـــيـــل الــــحــــرب وأثـ
 من هــذا القبيل، ألبير الــذي كــان في 

ً
مثال

الــحــرب إلـــى هــنــاك، لــكــن أفـــرادهـــا ســرعــان 
ــنــون فــي مــهــاجــرهــم، فــي مــا كان 

ّ
مــا يــتــوط

إلى  يتوصلون  وال  يتحاربون  املقيمون 
أن يــتــعــايــشــوا، هـــذا وجـــه آخـــر للتناقض 
الــلــبــنــانــي. الــلــبــنــانــي الـــــذي هـــو الــغــريــب 
هـــذا  يــــكــــون  حـــــني   

ّ
إال يـــنـــجـــح  ال  والـــــــــذي 

الغريب. لم يعد آدم إلى لبنان إال بعد 15 
عامًا أمضاها وهو يحاول، بدون نجاح، 
أن ينهي دراسته عن أتيال الذي يقول عنه 

في موضع من الرواية »أنا أتيال«.
إذا كـــان آدم أتــيــال، فـــإن دراســتــه مثلها 

مــثــل املــــشــــروع الــلــبــنــانــي ال تــصــل إلــى 
ــد.  ــ ــّرد وعـ ــ ــجـ ــ ــة، ومـــثـــلـــه تـــبـــقـــى مـ ــمــ ــاتــ خــ
يعود آدم إلــى لبنان حــني يــدعــوه مــراد 
املحتضر، مراد الخائن، ولن يلحقه في 
الحياة فقد رحل قبل وصوله. لن تكون 
هــــذه الـــعـــودة إلــــى لــبــنــان ســــوى مــوعــد 
مــع املـــوت، إنها تــوديــع للبلد ونفي له. 
ة من 

ّ
لــن يكون مــشــروع لقاء أفـــراد الشل

عليه  املــوافــقــة  إلــى  جــديــد ومسارعتهم 
ــنـــي. لــكــنــه لـــن يــكــون  ســــوى مــؤتــمــر وطـ
ــــوى اســـتـــكـــمـــال فـــولـــكـــلـــوري ملـــشـــروع  سـ

مطوّي بات احتفااًل ظاهريًا.
انفصل رامز ورمزي اللذان ال يحمالن فقط 
اسمًا واحــدًا، وإنما تزّوجا امرأتني بذات 
االســــم، »دنـــيـــا«، مــع ذلـــك فهما مــن دينني 
مختلفني، إسالم ومسيحية. لقد انفصال 
ولــم يعد لبنان ســوى هــذا االنــفــصــال. إذا 
اللقاء استكمااًل فولكلوريًا ومؤتمرًا  كان 
عــلــى شــاكــلــة املــؤتــمــرات الــلــبــنــانــيــة، التي 
ــاًء لـــدرجـــة  ــعـــصـ ــتـ تـــغـــدو أكـــثـــر فـــأكـــثـــر اسـ
االســتــحــالــة، مــع ذلـــك فـــإن هـــذا الــلــقــاء في 
املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لـــن يــصــمــد أيـــضـــًا. إذا 
ة غريبة، 

ّ
كــان أفـــراد الشلة قــد عـــادوا بخف

وتــقــريــبــًا بــال ســبــب، فـــإن حـــادث الــســيــارة 
ســـيـــودي بــالــلــقــاء وبــبــعــض أفـــــــراده قبل 
ــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــشـ ــ ـــق. مـــقـــابـــل املـ

ّ
أن يـــتـــحـــق

اللبناني لن يكون هناك سوى العبث. لقد 
ض املــشــروع الــذي هــو، كرسالة آدم، 

ّ
تمخ

عــن وعــد خائب فحسب، لقد انــهــار تحت 
ولبنان  املقيم  لبنان  وهــا هو  تناقضاته، 

املهاجر يجمعهما املوت.
)شاعر وروائي من لبنان(

 
ٌ

االنتحار حينما خطفه رجل إلــى  سبيله 
لـــقـــاء خــطــف ابـــنـــه. الــخــطــف يـــحـــول دون 
ــجــع بمقتل 

ُ
الــــذي ف ألــبــيــر، واألب  انــتــحــار 

ابنه املخطوف ال يلبث أن يعفو عن ألبير 
ــي. األمـــر الــذي 

ّ
ويــعــامــلــه بــمــا يشبه الــتــبــن

إلى  ليسافر بعدها  االنتحار  يصرفه عن 
ــحــدة حــيــث نــجــح وازدهــــرت 

ّ
الـــواليـــات املــت

فــي قّصة  نــرى  أن   
ّ

إال حياته. ال نستطيع 
ــراوح بـــني االنــتــحــار  ــ ــذي يـ ألــبــيــر لــبــنــان الــ
والـــخـــطـــف، وتــبــقــيــه هــــذه املــــراوحــــة حــّيــًا 
 
ُ
ابــن لبنان،  ألبير، مثل  مــزدهــرًا.  وأحــيــانــًا 

مفارقة تاريخية وتناقض، بل وتناقضات 
إلى  أو خدمته  وقــد تخدمه  قائمًا،  تبقيه 

حني طويل.
راويــــــــة  فــــــي  املــــــــــــــؤّرخ  آدم  ـــــة 

ّ
لــــيــــســــت شـــــل

ــائـــهـــون« ســــوى لـــبـــنـــان. إنـــهـــا لــبــنــان  ــتـ »الـ
قــبــيــل الـــحـــرب حـــني كــــان مــشــروعــًا قــائــمــًا 
املنطقة، بقدر  وفريدًا بل واستثنائيًا في 
ــروع مــســتــقــبــلــي تــســتــشــرفــه  ــشــ ــو مــ ــا هــ مــ
بالدرجة  الطوائف عريقة،  نخبة متعّددة 
تمغربها، وهي  ذاتها في شرقيتها وفي 
آدم  الطوائف.  فــوق  الطائفي  تنّوعها  في 
الـــــــراوي ال يــحــمــل هــــذا االســـــم عــبــثــًا، إنــه 
اإلنسان قبل أن يكون ذا دين أو هوية أو 
وطن، وكونه مؤّرخًا يعزز هذه الرمزية، ثم 
إنه يعمل منذ 15 سنة على أتيال البربري 
الـــذي غــزا رومـــا حــني لــم تتقّبله هــذه ولم 
ترض به رومانيًا. أتيال هل هو اللبناني 
الذي يدافع عن استثنائه واختالفه وسط 
الــذي وحــده في  منطقة متجانسة. لبنان 

املحيط لم يقم على أساس إسالمي.
الشلة تتفّرق في أربع قارات، لقد طردتها 
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