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كمال الرياحي راوي ًا الم�شهد الخلفي
للمجتمع بلغة غا�ضبة

تيريز الهل�سة :امر�أة مقاومة من بالدي
نصار إبراهيم
ّ
في لحظة ما يفاجئك صديق بسؤال مفاجئ له طعم
الجمال ،هذا ما كان من الصديق عالء سهيل قسوس ،عندما
سألني :هل تعرف تيريز هلسة؟ إنها امرأة رائعة ،ومناضلة
عنيدة ،ثم أعاد السؤال :هل تعرف أنتي تيريز هلسة؟ قال
ذلك بلهجته الضاحكة والعفوية.
تيريز هلسة! طبعا أع��رف االس��م ،لكنني بصراحة ال
أعرف تفاصيل تجربة هذه المرأة ،وفي سياق الحوار لم
أنتبه إلى صلة القرابة بين عالء قسوس والسيدة تيريز
نسابي العرب ،واألهم أنني لم أنتبه
هلسة ،فأنا لست من َّ
إلى القاسم المشترك األعظم بينهما:الكرك وحمود.
حينها توقفت ،ثم بحثت وق��رأت واستمعت وتأملت،
فوجدت نفسي أمام قامة بعل ّو قامة الوطن .قامة امرأة بهية
من بالدي ،تستحق االنحناء لها احتراماً.
تلك هي المناضلة تيريز اسحق سلمان عودة الهلسة،
فتذكروا االسم كامالً ،وال تنسوه.
لم تكن الصبية تيريز الهلسة قد ت��ج��اوزت السابعة
ع��ش��ر م��ن ع��م��ره��ا ،ع��ن��دم��ا نهضت ذات ص��ب��اح ف��ي عكا
الحزينة والمحتلة ،كعصفور الشمس لتحلق وراء أحالمها
وأمنياتها ،مضت حيث شعلة المقاومة ،كانت فتاة في عمر
الورد .سارت بين الجبال وفي الوديان يومين وثالث ليال،
فأي قوة دافعة تلك التي كانت تسكن روح تلك الطفلة التي
مضت من عكا ،شماال ً نحو لبنان ،وفي قلبها وعينيها كرامة
أمة مجروحة ووطن جريح.
تيريز الراسخة في المقاومة ،هي امرأة الوضوح الحاسم،
والعفوية الصارمة ،واالنتماء العميق ،الذي ال يعرف التردّد،
إلى الذات القومية ،تنظر في العينين مباشرة وتقدم نفسها
بال تردّد أو التباس« :أنا مناضلة عربية أردنية مسيحية
فلسطينية المولد والمنشأ» .إذن أنت يا تريز ك ّل شيء ،لقد
قدمت ذاتك بأروع وأجمل ما يكون ،عربية أردنية مسيحية
فلسطينية ،فماذا نريد منك أكثر من ذلك؟
هي امرأة المقاومة والخيارات الصعبة والحياة ،هي ابنة
جيل حمل فكرة الحرية واقتحم بها السماء ،لم تكن تقامر بل
كانت تختار ،رسمت قدرها وح�دّدت مصيرها ومضت ،هي
لم تذهب نحو الموت ،بل مشت في دروب المقاومة من أجل
الحرية والحياة ،لهذا فهي تؤكد دائما ً وتص ّر على الزمتها
الثابتة« :لسنا طالب موت  ،بل طالب مقاومة ،فنحن نحب
الحياة أكثر ،وهدفنا هو نجاح المقاومة» .تلك هي فلسفة
المقاوم ،ألن��ه في األص��ل اب��ن الحياة والحرية والكرامة
واألحالم الكبرى.
وألن���ه���ا ه���ك���ذا ف�����إنّ أب���ن���اءه���ا :س���ل���م���ان واس���ح���ق
ونادية فخورون بها وبعنفوانها حتى الح ّد األقصى ،كيف
ال وهم أبناء شرف المقاومة الرفيع ،المرأة وقفت بك ّل جاللها
فتجاوزت بقامتها إسفاف الثقافة البائسة التي تحاول
حبس المرأة العربية في قيود العار والتخلف والدونية،
كيف ال وهم أبناء المناضل العريق حلمي الهلسة ابن معتقل
الجفر الصحراوي ،أليس هو ورفاقه أحد خوافي عبد الرحمن
منيف في روايته الشهيرة «اآلن هنا ،أو شرق المتوسط مرة
أخرى».
إذن ،لم تأت تيريز من الفراغ ،ولم تذهب نحو الفراغ ،بل هي
شجرة السياقات ،فجذورها تذهب عميقا ً في األرض والوعي
والذاكرة ،تمتد إلى ذرى األصالة والعنفوان ،جذور ارتوت
من مياه جبال الكرك وصهيل العزة على هضاب «حمود»
التي تعانق السماء.
في الثالثينات من القرن الماضي ،يوم لم يكن لنا سوى
وط��ن واح��د وأرض واح��دة ،انطلق من م��ؤاب ش��اب أردن��ي
تدفعه األحالم وروح الشباب ،كان اسمه اسحق سلمان عودة
الهلسة  ،والد تيريز .مضى حالما ً على دروب ذات الوطن من
الكرك إلى عكا ،وهناك في عكا التقت «حمود» األردنية بشقها
ّ
بشق عمره
اآلخر»الرامة» الفلسطينية ،التقى اسحق سلمان
اآلخر ،نادية يوسف أسعد حنا ،المرأة الفلسطينية الجليلية
من «الرامة» ،فبدأت الحياة وتك ّون المصير ،ومع الحياة نما
الوعي وتعربش على أسوار عكا التي ال تهاب البحر.

تيريز هلسة هي بذرة التكوين الطبيعي للواقع واألرض
والجغرافيا واالنتماء ،هي نتاج التقاطعات المدهشة للزمان
والمكان والوعي والذاكرة ووحدة الناس واألقدار.
«ال يوجد أجمل من عكا ،عكا جميلة جدا ً جداً ،شاطىء عكا
رائع ،وبحرها يحتضن خيرا ً وفيرا ً من السمك ،ولعكا سور
عنيد لم يستطع نابليون أن يقتحمه أبداً« .لو بتخاف عكا من
هدير البحر ما سكنت على الشط» ،تهمس تيريز ،وهي ترسل
عينيها نحو األفق.
نعم أيتها المناضلة العنيدة ،لو أنّ عكا تخاف البحر لما
سا َك َنت الشط ،هي عكا المدينة الراقصة مع أمواج البحر
منذ األزل ،ترسل روحها سالما ً لتعانق ذرى شقيقتها الكرك
األبية وهي تتماوج كالسراب في مدى الشرق ،هناك تعاود
االلتقاء بجذورها وناسها ،فتخبرهم عن عكا الفلسطينية
التي ال تخاف البحر.
«عندما كان والدي ينجح في تجديد جواز سفره األردني
خفية ،كان يحتفل وكأنه حصل على عمر جديد ،كان يضع
الجواز على كرسي أمامه ويحتفل» ،كان على األردني الكركي
ابن حمود اسحق سلمان الهلسة أن يحتفل ،ألنّ الجواز كان
بمثابة رمز وداللة االنتماء والرفض العميق لواقع االحتالل
المؤلم .كان تعبيرا ً عن التمرد ،فكان والد تيريز من خالل
تلك الطقوس يعيد تأكيد ذاته وج��ذوره ،فهو الفلسطيني
ـ األردني ،أو األردني ـ الفلسطيني ،ال فرق ،وفي النهاية هو
العربي الحالم بوطن يمتد ويمتد ،من أقصى األرض العربية
إلى أقصاها.
أي��ت��ه��ا ال��م��ن��اض��ل��ة ال��ع��ن��ي��دة م��ن وط��ن��ي ،ه��ك��ذا يكون
االنتماء والوفاء ،واضح وحاسم ،ال يقبل العبث والخفة،
عكا وفلسطين خافيتا الطفولة والوعي ،هناك ولدت ونمت
ذاكرة تيريز« .ما عمرنا حسينا في عكا إنو هادا مسلم وهادا
مسيحي ،ما عمرو واحد سألني إنت مسلمة أو مسيحية ،هذه
بدعة وموضة جديدة ،وحتى صديق العائلة توفيق زياد،
المناضل العربي األممي ،لم أعرف أنه مسلم إال قبل أربع
سنوات».
معك ك ّل الحق أيتها المناضلة تيريز الهلسة في الغضب
واأللم واالستهجان .فمن يغذي هذا البؤس معروف أيتها
العزيزة ،فهو يزرع تلك األسئلة المتوحشة في عقول أطفالنا
ووعينا الجمعي لكي يجردنا من ذاتنا وهويتنا وحضارتنا
وتاريخنا ،يريدنا أن نكون مجرد أفراد وقبائل وعصابات
تفني بعضها بعضاً ،ونجح في ذلك إلى ح ّد بعيد ،لكنّ روح
األمة العميقة ستنهض وتقاوم وتردّ.
م��اذا أق��ول لك في هذه اللحظة أيتها السنديانة األردنية
الفلسطينية العربية ،حيث تعوي من حولنا وفي داخلنا رياح

التعصب والطائفية والموت الذي ال يبقي واليذر؟ خطاب مقيت
ومهين يفجعنا بأجمل ما فينا ،لقد كانت فجيعتك وفجيعتنا
عميقة ،ألنّ ذاكرتك حادة ورهيفة ،ذاكرة ال تتذكر أنّ أحدا ً في
عكا كان يسألها :هل هي مسلمة أم مسيحية.
تصمت تيريز وتتألم لما وصلت إليه الحالة ،تتألم
لما وصلت إليه القضية الفلسطينية ،تتألم لما يجري في
دمشق العروبة ،وتؤكد أنها ليست ثورة وال معارضة ،بل
مخطط لتدمير سورية.
هكذا يقارب الوعي الصحي العميق معادالت الواقع ،إنه
وعي ال يخطئ في البديهيات ،ألنه وعي تربى على شموخ
جمال عبد الناصر ورموز المقاومة الفلسطينية :ياسر عرفات
وج��ورج حبش وغيرهما .وع��ي يتكئ إل��ى ثقافة جوهرها
المقاومة والحرية ،لهذا فهي ال تتعامل مع تلك الرموز
كأصنام ،بل تتشربها كقيم ومفاهيم ،وكأنها بذلك تسقي
فوالذ روحها.
تيريز الفتاة الحالمة الواضحة من ب�لادي ،وقفت ولما
تتجاوز عمر ال��ورد لتجابه المحقق والسجان ،فصمدت
وقاتلت بك ّل ما أوتيت من قوة ،فكانت وكنا  .
يا امرأة باسقة من وطني ،يا ابنة الوعي األصيل ،يا ابنة
الحياة  ،يا عصفور المقاومة الجميل لقد نجحت ،فكنت ندا ً
لهم ،لهذا حكموا عليك بالسجن قرنين ُ
وخمس القرن من
الزمان ،لكي يؤدبوا من خاللك فكرة المقاومة ،لكنهم فشلوا،
ونجح عصفور الشمس.
ه��ذه هي تيريز اسحق سلمان الهلسة ،فتذكروا االسم
جيداً ،ام��رأة مقاومة ورائعة البهاء وشديدة القوة ،امرأة
عربية أردنية فلسطينية مسيحية  ،هي قوس قزح بجمال
الحرية والكرامة والحياة ،هي النقيض لك ّل بؤس التقسيم
والتعصب والطائفية والنذالة  ،هي امرأة من وطني فلها ك ّل
ّ
االحترام.
وعذراً ...ألنني لم أعرفك من قبل.
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مبارك �أزارا باحث ًا في �أزمة النقد الأدبي الحديث في المغرب
�اب «رواف���د التحليل ف��ي النقد األدب���ي الحديث
ص��در ك��ت� ُ
بالمغرب» للناقد المغربي د .مبارك أزارا ،ضمن منشوراتِ كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ابن زهر ،أكادير ،ويقع في
َ
وخمسين ومئتي صفح ًة .وهو في األصل أطروحة جامعية
ست
ناقشها كاتبها عام  1992تحت إش��راف د .حسن المنيعي،
وتكونت لجن المناقشة يومذاك من د .سعيد بنكراد ود .محمد
الولي ود .محمد خرماش .والكتاب في أربعة فصول :األول حول
مناهج النقد الغربي الحديث ،والثاني حول أزمة النقد المغربي
الحديث ،والثالث حول نوع المناهج الغربية الحاضرة في النقد
المغربي .والرابع حول كيفية حضور المناهج الغربية في النقد
المغربي الحديث.
في المقدمة يوضح الناقد الموضوعَ وإشكا َله العام؛ ذلك أن
هذه الدراس َة مبنيّة على السؤال النقدي :أين تكمن أزم ُة النق ِد
المغربي الحديث في تعامله مع الرواف ِد الغربية؟ فالباحث
يستقرئ ال��دراس��اتِ النقدي َة المغربي َة الحديث َة الموظف َة
للمقارباتِ والمناهجَ الغربيةِ .وبذلك .يمكن القول إن الدراسة
تندرج ضمن ما يعرف بنقد النقد.
بعد المقدمة ،ينتقل بنا إلى أول فصل من هذا الكتاب وعنوانه
«مناهج النقد الغربي الحديث» ،منطلقا ً من فرضية العناصر
ُ
فالنص
األربعة المتمثلة في المرجع والنص والمؤلف والمتلقي.
ُ
نص أدبي ،ال بد له من هذه العناصر .وهذه الفرضية
األدبي ،ك ُل ٍ
ُ
أسعفت الكاتب في تقسيم جميع المناهج النقدية الغربية أربعة
أنواع :أولها ،النقد المرجعي الذي يستحضر السياق الخارجي،
وثانيها النقد النصي ال��ذي ينطلق من النص بكونه مرتكزا ً
لتحليالته ،وثالثها ،نقد المؤلف .ومن نماذجه التحلي ُل النفسي
لألدب ،فاألدب يعتبر من هذا المنظور امتدادا ً لالشعور الكاتب،
ورابعها نقد المتلقي وتعتبر مدرسة كونستانس األلمانية
ُ
الحقيقي لهذا التوجه.
المنطلق
بمنظريها آيزر وياوس
ُ
يظهر لنا هنا أن المناهجَ النقدي َة الغربي َة ،على تعددها،
واختالفها ،هي رباعية التمظهر ،فإما أن يكون النقد مرجعياً،
أو نصياً ،أو نقدا ً للمؤلف ،أو نقدا ً للمتلقي ،ما حدا بالباحث
إلى التساؤل عن وظيفة المنهج النقدي والمقصود منه:
هل األمر يتعلق بركام من المناهج أم أنه يتعلق بتفنن
في توليد المصطلحات؟
ِ
المغربي
د
النق
«أزمة
عنوان:
تحت
في الفصل الثاني،
ِ
الحديث» يتط ّرق الباحث إل��ى إش��ك��ال أزم��ة النقد
المغربي الحديث ،منطلقا من الخطاب النقدي الذي
اتخذ من أزمة النقد المغربي الحديث موضوعا ً له .ويتوخى
د .مبارك أزارا من هذا الفصل مناقشة معضلة األزمة للخروج
بتصور واضح حول طبيعة األزمة النقدية في المغرب.
ُقسم الفصل الثاني ثالثة أقسام ،األول يقترن بأزمة الثقافة
العربية عامة لكون أزمة النقد المغربي جزءا ً من أزمة ثقافية
عامة بحسب بعض النقاد .وتتجلى أزمة الثقافة العربية في
تأرجحها بين الثقافة العربية اإلسالمية المزدهرة ،والثقافة
الغربية المتقدمة .وتبعا لذلك ظهر تياران ،تيار محافظ يدعو
إلى التشبث بالتراث للخروج من األزمة الثقافية ،وتيار ينشد
االستلهام من الثقافة الغربية .ويطرح المؤلف السؤال اآلتي:
«هل التراث صالح فعالً ألن يعيش معنا بعض مشاغلنا الراهنة
وقابل الن يعيش معنا مستقبلنا»؟ كما يعترض على الفكرة
القائلة بارتباط أزمة النقد بأزمة الثقافة عامة .ففي نظره ،ليس
ضرور ّيا ً أن يكون تراجعُ النقد وركو ُد ُه رهنا ً بتخلف المجاالت
االقتصادية واالجتماعية ،وإالّ ينبغي أن ننتظر االنفراج في هذه
القطاعات ليتسنى للنقد العربي عامة والمغربي خاصة أن يجد
حلوال ً ألزمته.
يرص ُد ال��دارس في القسم الثاني من الفصل الثاني آراء
ُ

تتأرجح بين القول بغياب النقد المغربي ،والقول بحضوره،
مختتما ً آراء ه��ؤالء النقاد بالقول مع د .محمد بنيس« :إن
ال��ن��ق� َد م��وج��و ٌد ف��ي ال��س��اح��ة الثقافية ف��ي ال��م��غ��رب .ه��ذا ما
نؤمن ب��ه .والوضعية التي ه��و فيها ه��ي التي تحتاج إلى
المناقشة» ،م��ا يؤكد أن الناقد م��ب��ارك أزارا يسلم بوجود
النقد األدب��ي المغربي ،لكن ما يسترعي االنتباه طبيعة هذا
النقد.
أما في ما يتعلق بالقسم الثالث المتمحور حول خطاب األزمة
النقدية ،فيحدد فيه المؤلف أزمة النقد المغربي الحديث وهي
أزم��ة منهج ومصطلح .وتتمثل أزم��ة
باألساس
ال��م��ص��ط��ل��ح ف��ي ت��ض��ارب
ال��ت��رج��م��ات

ل���ل���م���ص���ط���ل���ح
ال��واح��د ،ل��ذا يقترح أن ُتفرد
بحوث ح��ول الترجمة النقدية واألدب��ي��ة
ع��ام��ة ،وأن ت��راج��ع المعاج ُم ال��م��زدوَجَ � ُة
كالسبيل وال َم ْنهَل .وفي نهاية القسم الثالث،
ينتقل بنا إلى مجال آخ َر هو الصراعُ النقدي الذي عرفته الساحة
الثقافية المغربية ،معتبرا ً إياه صراعا ً إيديولوجيا وسياسيا ً في
المقام األول ال يمت إلى النقد بصل ٍة .ويخلص إلى أن الخطاب
الذي يتناول أزمة النقد المغربي الحديث مأزوم ب��دوره .إنها
أزم ٌة مضاعفة.
ُ
الباحث بعنوان هو في صلب
في الفصل الثالثِ يطالعنا
المناهج الغربي ِة الحاضر ِة في النقد المغربي
األطروحة «نوعُ
ِ
الحديث» .ولإلجابة عن س��ؤال النوع ،يركز الدكتور مبارك
أزارا اهتمامه على المقدماتِ والفقراتِ التي يخصصها النقاد
لتوضيح خلفِياتِهم ومنطلقا ِتهِم المنهجية.
بعد تتبع حضور النق ِد النصي في النقد المغربي الحديث،

يتوصل الباحث ُمبارك أزارا إلى ثالثة استنتاجاتٍ الرئيسية،
بعض النقا ِد المغارب ِة المناهج الغربي ِة ذاتِ
أولها :إن اختيار
ِ
التوج ِه النصي يُعزى إلى أن هذا النوعَ من التحلي ِل يعتبر جديدا
في الساحة النقدية المغربية مقارن ًة بالنقد المرجعي .وثانيها
ال يراعي هؤالء النقاد خصوصي َة اإلبداع المدروس واستجا َب َت ُه
فعالٌ للنقد النصي .أما االستنتاج الثالث فيتمثل في المزاوجة
بين النقد النصي الغربي والتراث النقدي العربي .وهذا المزج
هو بمثابة إرهاصات لقيام تنظير نقدي في المغرب .هكذا ،تنبه
المؤلف إلى وج��و ِد دراس��اتٍ تتبنى»موض ًة نقدي ًة تقوم على
التنظير للمناهج النقدي ِة من داخل النظرية النقدية الغربية.
لكن هذا األمر يثير – في نظر الباحث ُمبارك أزارا  -االستغرابَ ،
َ
العربي كان في معظمه نقدا ً للشعر،
ال سيما أن
التراث النقديَ
َ
َّ
المغربي لم
يوظف لدراسة الرواية .كما يرى أن النق َد
فكيف
َ
يجتز بع ُد ـ بحسب الفترة المدروسة ـ مرحل َة الفهم
ِواالستيعاب ،بل التمث َل والتجاو َز والتنظي َر ،وهذا
تكريس ومضاعف ٌة لألزمة النقدية بالمغرب.
ٌ
ُ
الباحث الفص َل الرابعَ من كتابه لدراسة
يخصص
س بها
النقد المغربي لناحية الكيفي ُة التي ُت��م��ا َر ُ
المناهج والمصطلحاتُ الغربية ،ولناحية الطريق ُة
اإلبداع المغربي وهو يطبق عليه
التي يتعامل بها مع
ِ
هذه الروافد .ولمقاربة إشكا ِل الكيفية ،ينطلق من متنٍ
كتب :أولها «ظاهرة الشعر
نقدي محدد يتجلى في ثالثة ٍ
المعاصر في المغرب» لمحمد بنيس ،وثانيها «الرواية
المغربية ورؤي��ة الواقع االجتماعي» لحميد لحمداني،
وثالثها «الرؤية البيانية عند الجاحظ» إلدريس بلمليح.
وه��ذه الكتب الثالثة تستند إل��ى رؤي��ة منهجي ٍة قِوامها
االنطالق من منهج البنيوية التكوينية .وبالتالي ،يتتبع
هذا الفصل الكيفية التي تحض ُر بها االجراءاتُ والمصطلحاتُ
النقدي ُة للبنيوية التكوينية في هذه الكتب.
هذه الدراسة التي تحمل عنوان «رواف � ُد التحليل في النقد
ُ
تبحث في المناهج النقدية الغربية
األدبي الحديث بالمغرب»
استخالص عالقة
من حيث حضورها في النقد المغربي ،بغية
ِ
النقد المغربي بنظي ِره الغربي من جهة ،ولتتبع أزم��ة النقد
المغربي الحديث التي يعتبرها الباحث مبارك أزارا أزم ٌة مناهج
في المقام األول من جه ٍة ثانية .والسؤال الذي يتحكم في مسار
البحث :ما هي أزم � ُة النق ِد المغربي الحديث في تعامله مع
الرواف ِد الغربية؟
اعتمد د .مبارك أزارا في معالجته قضايا الكتاب معالج ًة
استنباطي ًة ،منتقالً من العام إل��ى ال��خ��اص ،وم��رك��زا ً طرحَ ه
ومناقشته في آراء مختلف ٍة ألدب��اء وباحثين متعددين .ومن
المالحظات التي يمكن إبداؤها بصدد الكتاب:
ـ لم يكتف المؤلف بالمراجع العربية ،بل استعان بالمراجع
األجنبية ،لرغبته في العودة إلى النص األصلي تالفيا ً للوقوع
في فخ الترجمة.
َ
ُ
السابق
الباحث
ـ الدراس َة يطبعها االنسجام ،فغالبا ً ما يربط
بالالحق ،ويذكر بما ورد في الفصل السابق.
ِ
ـ بين الفينة واألخرى يطرَحُ المؤلف أسئل ًة شائكة ويت ُر ُكها
معلقة .ويتجلى ذلك في قوله« :لنترك هذه األسئلة وإجاباتِها
الممكنة معلقة»« .إنها أسئل ٌة نطرحها لمجرد التأمل ،ونتركها
َ
الباحث يطمح إلى أن تقترن إشكالية
هكذا معلقة» ،ما يعني أن
أزمة النقد المغربي الحديث بأطروحاتٍ ودراساتٍ أخرى .يقول
في موضع آخر« :إنها أسئل ٌة نجدد التأكيد على أن اإلجابة عنها
غير ممكنة اآلن وتحتاج إلى دراسة من نوع آخر».
ُ
الكتاب النقد المغربي الحديث بأنماطه المختلفة:
يتناول هذا
ـ
ُ
نقد الشعر ،نقد القصة ،نقد الرواية ،ونقد المسرح.

ي��ع��ت��ب��ر ال��ك��ات��ب وال���روائ���ي
ال��ت��ون��س��ي ك��م��ال ال��ري��اح��ي أن
روايته الجديدة «عشيقات النذل»
تندرج ضمن بداية التحول في
الكتابة العربية بعد ما يدعوه
بـ»الخيبات واالنكسارات وحالة
الالمعنى» التي أعقبت انتفاضات
«الربيع العربي» .ويرى أنه بعد
أيّ تحوالت سياسية أو ثورة تهز
المجتمع يظهر جيل الغضب مثلما
حدث في أميركا أو اليابان .هذا
األسلوب الغاضب في الكتابة بدأ
يجد طريقه في الرواية العربية
عقب انتفاضات الربيع العربي
م���ؤ ّث���را ً ف��ي أس��ل��وب��ه وم��ن��ج��زه
اإلبداعي.
ال��رواي��ة ال��ص��ادرة ل��دى «دار
الساقي» هي الثالثة للرياحي بعد
«المشرط» ( )2012و»الغوريال»
( .)2011ويحاول خاللها اقتحام
المحرم والنبش في المسكوت عنه
بأسلوب صادم وساخر ،مستخدما ً
لغة غاضبة ال تتردد في استعمال
ك��ل��م��ات ن��اب��ي��ة ت��ع��ك��س غضب
ال��ش��خ��وص ع��ل��ى واق��ع��ه��ا وعلى
العالم الذي رميت فيه.
يقول الرياحي« :الرواية الجديدة
تخرج من إطار الصورة البريدية
وترسم ص��ورة الشوارع الخلفية
وتهتم بالفضاءات والشخصيات
المهمشة ف��ي أس��ل��وب الكوميديا
ال��س��وداء وأق���رب إل��ى م��ا يسمى
بالواقعية القذرة التي ظهرت عقب
حرب فيتنام أو الحرب العالمية
الثانية .ال��رواي��ة نص في مديح
النذالة السافرة من واق��ع اليوم.
نص ي��روي كيف تصنع البشاعة
والعنف وينبت الشر».
بحبكة روائ��ي��ة تنحو منحى
التجريبية على بساطتها وبأسلوب
إبداعي ،يحاول الرياحي الحفاظ
على التشويق حتى النهاية لخلق
المأزق الروائي .وتعتقد وأنت تقرأ
ثلثي الرواية ( 192صفحة) أنك
تعيش القصة الحقيقية للبطل قبل
أن تصدمك مفاجأة وتكتشف أنك
عشت خدعة بعد انقالب الحوادث،
واضطرارك إلع��ادة ترتيب القصة
وتركيبها م��ن ج��دي��د ،م��ا يدفعك
لزيادة اليقظة خوفا ً من السقوط
في فخ آخر.
ويدفعك التشويق واألس��ل��وب
المخادع ال��ذي حبكت به الرواية
ويزيد في ح��دة الفضول اللتهام
ال��ص��ف��ح��ات ال��ت��ه��ام �ا ً الك��ت��ش��اف

النهاية.
تدور الرواية حول مقتل المراهقة
«س���ارة» فتتهم والدتها «ناديا»
وه��ي صاحبة مؤسسة إعالمية
م��ش��ه��ورة م��ت��زوج��ة م��ن «ك��م��ال
اليحياوي» وه��و كاتب وروائ��ي
ذائع الصيت بفضل شبكة عالقات
زوج��ت��ه الكبيرة بقتلها .ويقول
الروائي التونسي« :نسجت الرواية
ب��أس��ل��وب الحبكة البوليسية،
لكن ف��ي ال��وق��ت ذات��ه يسخر منه
ويحطمه م��ن ال��داخ��ل ،ألنها غير
معنية بالوصول إلى الجاني أو
البحث عن الحقيقة لكنها تسعى
إلى الذهاب بعيدا في أعماق النفس
لتستخرج للعلن بشاعتها عبر
مجموعة من الشخوص تتقاطع
خيوط أقدارهم وأطماعهم فيفتك
الواحد منهم باآلخر عبر االبتزاز
والخيانة والجريمة» .وتبدأ رواية
«عشيقات النذل» عندما يصطدم
ال��ب��ط��ل ك��م��ال ب��س��ؤال عشيقته
السرية إن كان سيبقى معها رغم
حملها من زوجها« :نعم أنا حبلى
ول��ن أجهض.أجبني ه��ل ستبقى
م���ع���ي؟» .ه���ذا ال���س���ؤال سيعيد
«ال��ب��ط��ل» إل��ى ذك��ري��ات الماضي
عندما عادت «ناديا» الفتاة التي
كان يحبها في الجامعة حبلى من
زوج��ه��ا وطلبت منه ال���زواج بعد
الحصول على الطالق« :ناديا أيضا ً
وقفت قبل سبعة عشر عاما وقفتها
تلك عند باب المرأب تخيرني :أنا
حبلى فهل ستبقى معي؟ ...كانت
ال ت���زال م��ت��زوج��ة ع��ن��دم��ا طلبت
مني الزواج .كانت تقول إنها فقط
تصفي بعض األمور العالقة».
ي��وض��ح ال��ري��اح��ي« :ت��ت��ن��اول
ال���رواي���ة ال��ك��ث��ي��ر م���ن األم����راض
المجتمعية من تمييز عنصري في

مجتمع ي��دع��ي ال��ح��داث��ة وقضية
التصادم والتطاحن بين الطبقات
ال��ب��ورج��وازي��ة وال��ب��رول��ي��ت��اري��ا
اضافة لالنتهازية .ما نراه اليوم
م��ن ع��ن��ف وإره�����اب أص��ي��ل تلك
المعارك والحقد الذي ينطلق داخل
األسرة ويعشش في أركان البيت
الصغير» .وف��ي ح��وادث الرواية
يرسم شبكة كاملة من العالقات
ال��م��ش��وه��ة تنمو ف��ي ظ��ل ص��راع
طبقي يغلفه الزيف وتنهكه األحقاد
وفي مجتمع تستنزفه االنتهازية
وتنخره الوصولية فتدفع الفرد
للقتل وال��س��رق��ة والتحيل ألجل
تحقيق غايته فتصبح «الغاية
تبرر الوسيلة» .وتكشف الرواية
كيف أن بطل القصة «كمال» أصبح
كاتبا ً مشهورا ً بعدما احتجز طلبة
«الدراماتورجيا» في قبو ليكتبوا
له مسلسالت تلفزيونية يوقعها
باسمه مقابل مال يؤمن وصوله
إلى عائالتهم ،أما زوجته «ناديا»
فتقيس كل شيء بالمال والمصالح.
ويضيف الرياحي« :الروائي صائد
ح��ك��اي��ات ص��ائ��د وج����وه .جميع
الشخوص التقطها م��ن ال��واق��ع.
ال��واق��ع أصبح عجائبي وخيالي
أكثر حتى م��ن الخيال البشاعة
والعنف يعلنان عن نفسهما نتيجة
االنهيار القيم وانحطاط الكائن
البشري».
وكمال الرياحي روائ��ي وكاتب
تونسي فاز في مسابقة «بيروت
 »39التي نظمتها مؤسسة «هاي
فيستيفال» ع��ام  .2009وف��ازت
روايته «المشرط» بجائزة الكومار
ال��ذه��ب��ي ألف��ض��ل رواي���ة تونسية
ع���ام  ،2007وت��رج��م��ت أعماله
للفرنسية واأللمانية واالنكليزية
والبرتغالية.

�إيقاعات متفردة على هام�ش
رواية «ذاكرة الأ�شجار»

يسجل محمد جبريل في روايته
ّ
الجديدة «ذاكرة األشجار» الصادرة
لدى «دار الحياة للنشر» في القاهرة
منحنى تاريخيًا مهمًا ف��ي سلسة
كتاباته المتنوعة والغزيرة ،متوجً ا
م��ش��روع��ه األدب����ى ب��ه��ذه ال��رواي��ة
الجديدة ،طارحا ً أفكاره وتجاربه،
والبنية السردية تعتمد إلى حد بعيد
على الفالش باك والجمل الحوارية
والتفاصيل التي تزيد النص دهشة
وارتبا ًكا في آن واحد.
هل هي محاولة إلع��ادة الجمال
إلى هذا العالم ال��ذي انتابه الكثير
م��ن القبح؟ إنها ف��ي ال��وق��ت نفسه
محاولة ج��ادة إلنجاح فكرة الحب،
ب��ع��ي �دًا ع��ن إش��ك��ال��ي��ة شخصيتين
تعتنقان ديانتين مختلفتين وبينهما
وثقافي فهل ستعيش
اجتماعي
فرق
ّ
ّ
الفكرة؟ هل تقوم فكرة الحب على
معطيات بعينها؟ أم أن��ه شعور ال
يستطيع اإلنسان أن يحكمه باعتباره
منحة يهبها الله في هذه الحياة لمن
وحسا ً رهيفاً.
يمتلك قلبًا ينبض
ّ
بعيدًا عن اإلسكندرية معشوقته
التي يثري بها فضاءات نصوصه
األدبية« :رباعية بحري ...الميناء
ال���ش���رق���ي ...م���د ال����م����وج ...زم���ان
الوصل ...صيد العصاري ...والبحر
أمامها» وغيرها من النصوص التي
رسمت بيد رسام بارع مالمح مدينة
بعينها وشوارعها.
المكان في ال��رواي��ة بعيد تماماً.
نحن في حلمية الزيتون في شارع
األش��ج��ار .وي��ع��ود بنا ال��س��ارد إلى
تلك البيوت الهادئة الناعسة ،إلى
حكايات من زمن ولى .يتجاوز المكان

كمجرد خلفية ت��دور فيها ح��وادث
الرواية ،بل يغدو محو ًرا رئيسيا ً من
المحاور التي ت��دور حولها عناصر
الرواية وشخوصها .يلجأ المؤلف
إل��ى تلك التقنية ال��ب��اه��رة ،برها ًنا
عن قدرته على جعلنا نرى أوضح،
ّ
ويبث الصدقية في ما ي��روى ،حتى
أن بعض الشخوص كانوا يحملون
أسماء شخصيات حقيقة يعرفها كثر،
راسما ً لنا بالكلمات ص��و ًرا بصرية
تجعلنا نرصد الصور التوبوغرافية
للشارع والمحال والنوافذ والشرفات،
مستخدما ً ذاك الكم من التفاصيل
الصغيرة ،فيشعر القارئ من خالل
تلك المشاهد بروح األبطال ،مؤكدًا
العالقة بين المكان والشخصية التي
تعكس بدورها الفروق االجتماعية
وال��ن��ف��س��ي��ة واإلي��دي��ول��وج��ي��ة ل��دى
شخوص الرواية.
ال��وص��ف أي� ً
�ض��ا ي��ه��دئ الحركة
ال��س��ردي��ة ال��ص��اخ��ب��ة ،مخففا ً من
حدة الحوادث القهرية وباثا ً صورا ً
بصرية تتسم بالرومانسية وتتعدى
الصور الفنية المطروحة كونها فضا ًء
خارجيًا تثير في ذهن المتلقى ليس
ص���و ًرا بصرية فحسب ب��ل ص��و ًرا
حسية ،وهنا عبقرية اللغة الروائية
السهلة الممتنعة ،فالتصوير اللغوي
ثمرة انتقاءات مستمدة من الحياة
ً
أيضا تشي
اإلنسانية بأكملها .هي
بمعان كثيرة.
ها هي «سيلفي» الفتاه المصرية
اإليطالية تقع في شرك حب من نوع
خ��اص ج��دًا .ويستحوذ على قلبها
الشاب «ماهر فرغلي» لتبدأ رحلة
معاناة المشاعر ،ويكشف قلم المبدع

عن كم العقبات التي نسجتها العادات
والتقاليد ف��ي مجتمعنا الشرقي
كحائل وسور مع سرد مفصل للحياة
اليومية التي كانت تعيشها تلك
األسرة المصرية المنحدرة من أصول
أوروب��ي��ة أو أجنبية في تلك الفترة
الذهبية م��ن ب��داي��ة الخمسينيات.
وتفاصيل أخرى مشرقة عن المساجد
وال��ك��ن��ائ��س وال���ص�ل�اة وال���ق���داس
والمناولة واالعتراف مهي ًئا بدورها
طريق الخالص النهائي الذي اختارته
البطلة لينتهي ظهورها على مسرح
الحكاية وتذهب طواعية إلى الرهبنة
التي ال أعتبرها نهاية بل فاتحة حياة
أخرى مغايرة لشخصية «سيلفي»
ومعتقداتها .مؤكدًا أنه ليس هناك
شر خالص كما أنه ليس هناك خير
خالص .وأن النفس اإلنسانية مزيج
من هذا وذاك.
ج��وه��رة ال��رواي��ة ف��ي ال��ع��ن��وان:
«ذاك��رة األشجار» ال��ذي يحيل على
التحليل واألخ���ذ بنظريات علماء
النفس والمفكرين وف��ي مقدّمهم
ب��رغ��س��ون ،أن ال��ذاك��رة ذات طابع
نفسي وتظهر في مساحة الالشعور
خاصة إن كانت تحوي لقطات معينة
تأثر اإلنسان بها وطفت على السطح
وظهرت تحمل دالالت صمودها عبر
ال��زم��ن وال��وق��ت ،فزمن الحكي باق
والنهايات فيه مفتوحة ،بل تحيلنا
على أن الذكريات في ذاتها أسلوب
يعيد المبدع من خالله بناء الحوادث
وتركيب الصور على نحو أوض��ح:
الذكريات نبدأ في تخزينها عندما
يكون ل��دى اإلن��س��ان ارت��ب��اط عميق
بالحياة والبشر.

