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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

NO (571)Tus. (3) January

خـــــارج املـــــدى

رواية "اإلرهابي" لديفيد معلوف هي تصوير ،أيضاً ،حلياة متخيلة
أخرى ..للحظة استثنائية ،شديدة االلتباس ،وهذه املرة إلرهابي،
إلرهابي شاعر .وأنك حني قراءتك للرواية لن تخرج من إحساس أن
األمر ال يجري على أرض الواقع ،وإمنا يف مخيلة رجل ،أو يف أثناء حلم
طويل له .فثمة محاولة الستشفاف صارم ،قد يبقي بعض اجلوانب
معتمة ،لذهن ذي تضاريس متعرجة ،تقاوم متوجاتها حركة الضوء الذي
يسعى الراوي إللقائه على ما يحدث هناك ،يف الداخل  ،داخل رأسه.

التأويل اجلاميل ونظرياته
أ .د .عقيل مهدي يوسف
ب ــاخـتالف الـنـظ ــري ــات اجلـم ــالـي ــة،
يخـتلف ت ــأويل اجلـمــالـيـني للعـمل
الفـنـي الــواح ــد ،النهـم ال يـنـظــرون
لالعمـال الفنـية املتـفردة كمـا يفعل
النقـاد يف العـادة ،وألن تـاريـخ الفن،
يرتبط ال محـالة بتطور احلسـاسية الذوقية،
واملصـادرات الفكـريـة ،الـتي تفلـسف الظـاهـرة
الفنـية وتـثبت "االستـطيقيـا" او العلم بـالفن
لـ ـ ــذلـك كـله اخـ ـ ــذ علــم اجل ـمـ ـ ــال ي ــبحــث يف
(م ــوض ــوع) عالق ــة االن ـس ــان ب ــالفـن بـ ــوصفه
شكالً خاصاً من اشكال الوعي،
وينـطلق كــذلك من عـالقته بـالــواقع وينـتقل
مـن الـتــذوق إل ــى الفلــسف ــة وتلعـب االشكــال
البسيـطة واملركبـة وانواع التصـاميم وعالقات
االلـ ــوان ،واتـ ــزان الـتـكـ ــويــن يف خلـق "القـيـم"
ولل ـمـ ـ ــوقف اجل ـم ـ ــالــي مـ ـ ــراحل ت ـن ـتـقل مــن
(احل ـس ــاسـي ــة) واالث ــارة احل ـسـي ــة ال ـشـكلـي ــة
واللغـويــة والتعـبيـريـة ،وصـوالً إلــى املعــرفيـة
اخل ـ ــاص ـ ــة ب ـ ــاالدراك ،واخل ـب ـ ــرة ال ـت ــي تع ـ ــزز
الـت ــذوق ،وصــنع املع ــايـي ــر لقـي ــاس اجلـم ــالـي
وفه ــم تق ـن ـي ـ ــات ال ـن ـتـ ـ ــاج الف ـن ــي وفق اسـ ــس
تـ ـ ــذوق ـي ـ ـ ــة ووضع خـ ـط ــط واه ـ ـ ــداف تخ ــص
الت ــربي ــة اجلم ــاليــة فـيمــا يخـص الــطبـيعــة
واجملتمع واالفكـار اذ يتميز االدراك اجلمالي
بـ ــذلك املــظه ــر احمل ـسـ ــوس ذاته يف خـب ــرتـن ــا
بـ ـ ــالفــن ،وي ـ ـس ـتـقل عــن نـ ـظ ـ ــريـ ـ ــة املع ـ ــرف ـ ــة،
وامل ـي ـت ـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــزيـق ـي ـ ـ ــا واالخـالق ،والـاله ـ ـ ــوت،
وال ــري ــاضـي ــات ،للجـم ــالـي ــة وظ ــائف تـن ـسـيق
الع ـش ــوائـي ــة يف احلـي ــاة ،وت ـسـتـثـم ــر الف ــراغ،
وتــوجه امليـول ،وتـنقي الـسلـوك ،وتـدعـم الفن
بوصفه لغة اجتماعية راقية.

من منشورات ( )

يف رواية (اإلرهايب) لديفيد معلوف
هل حدثت اجلريمة حقا ً؟

سعد محمد رحيم

شفرات القرابة بني الفنون

يـ ـشـت ـ ــرك الفـنـ ــانـ ــون يف الـت ـ ــزامهـم بـ ــاس ــس
وعنـاصـر واحـدة ،كــان يسـميهـا (اتني سـوربـو)
بالقرابة الـتي تربط هؤالء الـكهنة يف (املعبد
نف ــسه) س ــواء ك ــانـت نـت ــاج ــاتهـم تـلك تـبعـث
الـي ــأس او الل ــذة او تـنـظـم الغ ــرائ ــز او مت ــرن
الفكـر على فهم العالم ،او مجرد تعزية ومنذ
العثـور يف آسيـا الصـغرى علـى رسوم ومتـاثيل
تعود إلـى ( )40.000ق .م .فان الفنـون جتسد
افك ــاراً خ ــاص ــة به ــا ،حـتـ ــى ان تقلـبـت اط ــوار
الفنـانني بـني االحتفـاء بـالـتحلل او التـقييـد
ب ــاالخالق والـتـب ـشـي ــر ب ــالـتـنـب ــؤات ال ــديـنـي ــة
املقــدســة ،كــان (لــوب دي فـيجــا) يـغمــى علـيه
وهو يرتل االجنيل.
يف الـسينما باتت االزمنـة متداخلة ،ففي فلم
(فــورد كــوبــوال) عـن فيـتنــام وظف مــوسـيقــى
للموسيقار (ريتشـارد فاجنر) التي كتبت قبل
اكـث ــر مـن م ــائ ــة ع ــام مـن ح ــرب فـيـتـن ــام ،ويف
مـكـ ــان يــبعـ ــد اكـثـ ــر مـن ( )10آالف مــيل عـن
العـ ــاصـمـ ــة س ـ ــايغ ـ ــون وتخــتلـف املعـ ــاجلـ ــات
الــواقعـيــة تـبع ـاً ملــرحلـتهــا الـتــاريخـي ــة فكــان
(بـيتــر بــروغـيل) يــرسـم منــاظــر واقـعيــة تعج
ب ــالفالحـني واحملـتفلـني ،يف عـصــر مــا كــانـت
املنـاظـر تـظهــر فيه اال كـخلفيـة وقــد استعـان
بـخيــاله يف لــوحـته (الــصيــادون علــى الـثلج)
وهـي تـعكــس جـم ــالـيـ ــة االرض اله ــولـن ــدي ــة،
ونقــاء اللــون الـثلجـي النــاصع ،وبــاتـت طيــور
(الغـربـان) وكـأنهـا حتــاول النـطق والـتصـريح
عـن املــطلق كـمــا عـلق علـيهــا كــاتـب فــرن ـسـي،
وهــو يـت ـســاءل" :مــا هــو الـكالم الــذي حتـمله
هـذه الغـربــان ( )...اليـست هـذه الغـربــان من
آثـ ــار الــنف ــس ،ورسل الـ ــروح الـتـي حتـ ــرك كل
اخللـيقــة فــالـنــاقــد لـم ي ـسـتـنــد إلــى ظــاهــر
اللـوحـة ،بل إلـى تـسجـيل معتقـداته الـذاتيـة،
ورغ ـب ــته يف س ـيـ ـ ــر الـ ـ ــرغ ـبـ ـ ــة يف رؤيـ ـ ــة مـ ـ ــا ال
ي ـسـتـطـيع س ــواه رؤيــته ،أي انه ك ــان ي ــرى م ــا
يـ ـسـمـ ــى (مبعـنـ ــى املعـنـ ــى) ومتـتـ ــاز لـ ــوحـ ــات
(رامـب ــرانـت)  -مـثالً  -ب ــال ــره ــاف ــة ب ــال ــوانه ــا
البـنيـة الكـامـدة ،لـكنهــا املتـرعـة بـانـسـانـيتهـا
وتـثيــر الــوان الـثيــاب املـتنــافــرة لـالميــرات يف
لوحات (فـالسكيز) يف تقنية جريئة ،احساس
املتلقي ببشاعتها.

الــراوي إره ــابي ،هــذا مــا يـخبــرنــا به ال ــروائي،
بدء ًا من العنـوان ،وعلينا أن نكـون حذرين ،إلى
حـد مـا ،أو متحفـظني يف االتفـاق مـعه .ولعلنـا
نكــون بحـاجـة إلـى فـرويــد ومنـهجه يف حتلـيل
األحالم ،أو إل ــى ك ــارل يـ ــونغ ،ال سـيـم ــا إذا م ــا
قرأنـا الروايـة من زاوية أن الـراوي /اإلرهابي ال
يـسعـى سـوى إلـى قتل األب ،رمبـا افتـراضيـاً ،أو
رمـزي ًا يف خـضم حلـم ،أو من خالل فعـل الروي
لـيــس إالّ .وعـم ــوم ـ ـاً ،يكـتــنف أسلـ ــوب معل ــوف
شــيء م ــن الغ ـم ـ ـ ــوض ..إنه غ ـمـ ـ ــوض جـ ـ ــذاب
وس ــاح ــر يــضعـك عل ــى مـبعـ ــدة ملـتـب ـس ــة مـن
احلـدث ،كمـا لو أنـك تراقـب احلدث ذاك بـوعي
مخدر ،ولكنه ثاقب.
نحـن ،معـشــر القــراء ،ال نعــرف لهـذا اإلرهــابي
مبـد ًأ أو دافع ًا مـباشـر ًا أو غايـة ،فهو ال يـتحدث
يف ال ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة ،أو يف الـ ـ ــديــن ،أو يف قـ ـض ـيـ ـ ــة
اجـتـمـ ــاعـي ـ ــة مح ـ ـ ِّرض ـ ــة عل ـ ــى العـنـف ..إنه ال
ال عن نفـسه ،عن تلك الظلمـة احلية
يتحدث إ ّ
الالئـب ــة يف أعـم ــاقه (اجل ــرائـم الـتـي ن ــرتكـبه ــا
لـ ـيـ ـ ــس لـه ـ ـ ــا اسـ ـتـ ـم ـ ـ ــرار فـ ـيـ ـن ـ ـ ــا ..ولـ ـيـ ـ ــس ،يف
جغـرافـيتهـا ،أو سيـاستهــا ،وسيكـولـوجـيتهـا مـا
يـ ــؤدي إلـ ــى م ـ ــا نحــن علـيـه .لهـ ــذا يـكـ ــون مـن
امل ـسـيء أن نعلـن مــا نــريــد ،وأن نـثق ،ونـتـبــادل
الــذكــريــات) ص 23./22وكــذلـك ال نعلـم ،أو ال
يعلمـنا الـراوي كثيـر ًا عن منـظمته ،وعـن رفاقه
يف مكتب املـنظمـة السـرية الـذي يلتقـون فيه..
هـن ـ ــاك كالم عـن "كـ ــارال" (لـي ــس هـ ــذا اســمهـ ــا
احلقيـقي ،فلنـا كلنـا أسمـاء مـستعـارة) هـذا مـا
يقــوله لنــا عنهــا ،وعن "أنــزو" و"أنتـونـيلال" ومـا
يحكـيه لنـا عـنهم يجعـل املسـألـة أكثـر غمـوضـ ًا
والـتبـاسـا ..إن مـسحـة من اإلبهـام تبقـى جتلل
ذلـك املكتب بـأشخـاصه اخلـمسـة وهم يعمـلون
بصـمت ،مـن الثـامنـة والنـصف صبـاحـ ًا وحتـى
السـابعـة ليالً ،لـستـة أيـام يف األسبـوع( .إحـدى
غ ـ ــرف ال ـن ـ ــوم مـك ـت ـب ـ ــة وم ـص ـ ــرف مـعل ـ ــوم ـ ــات
يتـضـمن /مـثالً ،قــوائم بـالـضحـايــا القــادمني،
أسمـاءهـم ،عنـاويـنهم ،واملـواد األسـاس لـدراسـة
حيــاتـهم وعــاداتهـم) ص19.كمــا أننــا ال نعــرف
شيئـ ًا عن أهـداف املنظـمة ،مـن ميولهـا ،وملاذا؟.
وحتــى الــراوي جنــد أن انـتمــاءه إلـيهــا عــرضي
نـ ــوع ـ ـ ًا مـ ــا (أنـ ــا ال أعـ ــرف شـيـئ ـ ـ ًا عـن تـ ــركـيـب
منـظمـتنـا ووكــاالتهـا ،أو الـدور الـذي ميـكن أن
ت
تــؤديه فيهـا هـذه الـسيـدة ريــزولي ،لقــد جنـد ُ
لغـرض خــاص ،وعالئقـي ،مع املنـظمـة ،تــشمل

حـ ــدث ـ ـ ًا مفـ ــرداً ،بعـ ــده سـ ــأق ـطـع أي صلـ ــة بهـ ــا
واختفي) ص20.
ينـتمي الـراوي ،أو هـذا مـا يـدعيه يف األقل إلـى
شريحـة املثقفني (...أهـي العالمة املـرئيـة على
أننـا نـحن املـثقـفني ذوي األظـافــر النـظـيفـة ال
ال مع اجملردات ،وليس مـع عالم يكون
نتعـامل إ ّ
لل ـ ــواقع فــيه شـكل آخـ ــر ،بـل رائحـ ــة أخـ ــرى؟).
ص 100.ويـبــدو أيـض ـ ًا أن املـنـظـمــة اإلرهــابـيــة
الـتـي ان ـضـم إلــيهـ ــا ذات طـ ــابـع ثق ـ ــايف ..إنهـ ــا
منـظمـة تـبحث وتــدرس ،وأعضـاؤهــا يجلـسـون
إلى مكاتب .والـراوي نفسه ،بحسب مـا يخبرنا
ي ــدرس حـي ــاة ونـتـ ــاج وفكـ ــر ضحـيـتـه بج ــدي ــة
وحماس ..يـذكرنا هـذا بفضاء روايـات كافكا ،أو
قصص بورخس.
إن مــا يعــرفه الـراوي عـن منـظـمته قـليل جـداً،
بيد أنه ،باملقابل ،يخبرنا بإسهاب عن ضحيته
املرتقبة ،الذي يبدو أنه يعرفها أكثر مما يعرف
رفــاقه داخـل املنــظمــة( .لقــد أبــدع ،وهــو ك ــاتب
املـقالـة ،والفيلـسوف ،ومـؤلف أثنـي عشـر نصـب ًا
يف فن الـسـرد ،الكـثيــر من عــاملنــا ،حتـى نـدر أن
نعرف أين ينـتهي التاريخ ،وأين تـبدأ روايته هو
لهذا التاريخ) ص45.
إن الــراوي يعلـمنــا منــذ البـدء ،أن زيـارتـه ألبيه
هـي زيــارة وداع ..يــذهـب إلــى م ــرتع طفــولـته..
يتخذ االقتران على صعـيد اللعبة الروائية ،يف
دنيا التخيل ،بعد ًا ثالثياً:
األب ـ االبــن (وداع أخ ـي ـ ـ ــر) ..االبــن /ال ـ ـ ــراوي/
اإلرهابـي ـ الروائـي /الضحيـة (تخطـيط قتل)،
ويف ال ــوقـت ال ــذي ي ــربـط األب ب ــاالبـن افـت ــراق
أخيـر ،يــربط الـراوي بـالـروائـي (ملعبـة طفل)،
وأخـي ــر ًا ي ــربــط األب ب ــال ــروائـي ،لـي ــس أنهـم ــا
سيغـيبـان مـن دنيـا الـراوي فحـسـب ،بل القـدرة
علــى الـســرد أيـض ـاً ،وهــا هــو الــراوي يقــول عن
أبــيه (إنـه يعـيـ ــد كـتـ ــابـ ــة الـتـ ــاريـخ :آمل يف أنـي
أصفه بـاحلب الـساخـر الذي أشـعر بـه إزاء هذا
ال ـشـيخ الــذي هــو أبـي ،وأوضح أن لـيــس يف مــا
اخـ ـتـ ـ ـ ــرت فـعـلـه أي حتـ ـ ـ ــد لـه ،أو أي رغـ ـبـ ـ ـ ــة يف
ص ــدمه .لـيــس أبـي مـن أنــوي قـتله) ص 68.إن
مجـرد إشــارته هـذه تــضعنـا مــوضع شك ،البـد
مـن أنه يــضللـن ــا ،فه ــو نفــسه "ال ــراوي" يج ــد
شـخ ـ ـص ـي ـ ـ ــة االبــن هــي األق ـ ـ ــرب إل ـيـه مــن كـل
شخـصـي ــات ال ــروائـي املـتـن ــوع ــة ..إن ن ــوعـ ـ ًا مـن
الـتـمـ ــاهــي يح ــصل بـني األب والـ ــروائـي الـ ــذي
ينوي األبن /الراوي قتله على وفق ما يعترف.
هنــاك إميــاءات لعالقــة شــائكــة بني األب وابـنه
(إنه تـوتــر أربطه بـاملـراهقـة ،عنـدمـا بـدأت أفكـر
لنفسي ،فـوجدت ،ليس بـدون ألم .إن بعض ما
علمـنيه أبـي وآمن به عـميقـاً ،لم أعـد أتـقبله)
ص 72.ويـكـ ــون ع ـصـيـ ــانه األول ألبــيه شـ ــراء
بندقية صيد ..هل هذا إيذان بقتل األب؟.
أم ــر مـ ــا ،يجـعلـن ــا أي ـضـ ـاً ،نـت ـص ــور ال ــراوي/
القـ ــاتل قـ ــريـن الـ ــروائــي املقـتـ ــول .فـ ــالـ ــروائـي ـ

شخـصيـة يف الـروايـة ،وهـو الـضحيـة املــرتقبـة ـ
يـنجــز روايـته "العـمل يـتقــدم" (بعـض الـشــراح
يق ـ ـ ــول إنه ع ــملـه الف ـتــي الـ ـ ــوح ـيـ ـ ــد) ص78.
ي ـسـمـيه ــا كـ ــذلك "مـلعـب ــة طـفل" ..ال ــراوي يف
التاسعة والعـشرين ،والروائي يف الـثمانني ،كما
لو أن الروائي /الشـيخ يبتكر الراوي الفتي من
أجل موته هـو ..إن وجودهمـا القدري املـشترك
ميـ ـضــي ب ـ ـ ــدأب ال مح ـيـ ـ ــد ع ـنـه نح ـ ـ ــو إطالق
الرصـاص يف تلك السـاحة" :سـانت أوغسـتينو"
يف بلــدة "ب" ..ال ــراوي يحكـي تفــاصـيل دقـيقــة
عن الــروائي ،ال سـيمـا عـن اليــوم األخيـر الـذي
يـسـبق يــوم االغـتي ــال ،كمــا لــو كــان مـعه ،علــى
ال ــرغـم مـن أنه "ال ــراوي" يـبع ــد عـن الــضحـي ــة
املرتقبة  400كم.
مرة أخـرى يتمـاهى األب مع الـضحية املـرتقبة
وه ــو يف طـ ــريقه إلـ ــى مك ــان اجل ــرمي ــة (وأدرك
بصـدمة صغـيرة ،أنـني لم أكن أخـاطب أبي ،بل
كـنـت أخ ــاطــبه ه ــو) ص 126.ونـت ــذكـ ــر سف ــره
لـزيـارة أبـيه يف مـفتـتح الـروايـة ،حـني يكـون يف
طـريقه إلـى ارتكـاب جـرميـة الـقتل ،إنه يف املـرة
األول ـ ــى يحـكـي لـن ـ ــا عــن بعــض مـن ذك ـ ــري ـ ــات

طفــولـته ،وهـنــا ،يف املــرة الـثــانـي ــة ،يقــول لـنــا؛
(كـنت كــالعــائــد إلــى مكــان مـن طفــولـته ،لكـنه
املك ــان اخل ـطـ ــأ ،األبع ــاد كـله ــا ك ــانـت خ ـط ــأ)..
ص 137..وت ـب ـ ــدو الـلع ـب ـ ــة ع ـن ـ ــدئ ـ ــذ يف غ ـ ــاي ـ ــة
الـتعـقيــد ..لـعبــة احلـلم والــواقع ،لـعبــة املــرايــا
املتقـابلـة ،لعبـة تبـادل األدوار ،لعبـة التمـويه يف
تتــابعه ــا احمليــر .فــاإلره ــابي ،وهــو إلــى ج ــانب
الفتـاة التي تقـود السـيارة إلـى موقع اجلـرمية،
وتلك فتاة ال يعرف على وجه اليقني من هي..
يعـتـ ــرف؛ (أقـلقـنـي أن أع ـ ــرف أن الفـتـ ــاة الـتـي
بجـ ــانـبــي دخلـت مـ ــرة يف مـنـ ــامــي ولعـبـت دور ًا
ه ـنـ ـ ــاك ال أس ـتـ ـط ــيع اس ــتعـ ـ ــادته أبـ ـ ــداً ،مع أن
جسدي تذكر ،بدفء متصاعد نزوته) ص130.
ويتساءل عن عالقـة الفتاة بالضحية (أي آفاق
مـن حـي ــاته ــا ك ــانـت تـتـ ــابعه ــا يف ع ــالـم امل ــراي ــا
ال ــواسـع لكـت ــابـ ــاته ،وكـيف ك ــان ن ـصـيـبه ــا فـيه
مقارنة بنصيبي؟) ص131.
إن مـا يحصل يف الواقع ليس هو ما خطط له،
وألنه لـيس كـذلك فـإن احلدث عـلى الـرغم من
وقــوعه فــإنه لـم يقع .وحـني يقع فــإنه لـم يقع
ال ب ـ ــال ـ ـشــكل ال ـ ــذي س ـت ـن ـ ـش ـ ــر فــيه ال ـصـحف
إ ّ
أخـب ــاره ــا؛ (إن املـ ــوقع احلقـيقـي حل ــدوثه ــا يف
العـالم الـواقعي لـيس سـاحـة سـانـت أوغسـتينـو
بـبلــدة ب ،وإمنــا هــو ذهـن ماليـني
القـراء ،والــشكل
احلقـيقـي لـيــس
الـلـحـ ــم والـ ـ ـ ـ ـ ــدم
والـطلقـات ـ وإمنـا
الكـلمــات :اغـتيــال
وقـ ـ ـتــل وح ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــي ـ
ج ـ ـ ــرمي ـ ـ ــة نـك ـ ـ ــراء ـ
عـ ـ ـ ـ ـن ــف أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ
فــوضــى ...اجلــرميــة
تغـدو حقـيقيـة ألنهـا
نـ ـشـ ــرت يف ال ـصـحف،
ألنه ـ ـ ــا دع ـيــت ع ــنفـ ـ ـ ـ ُا
أهوج وفـوضى) ص90.
إن ه ــذا أشـبه مـ ــا يك ــون
بتخـريجـات مفكـري "مـا
بعـ ــد احلـ ــداثـ ــة" فـ ــإنـكـ ــار
الـ ـت ـ ـط ـ ـ ــابـق ب ــني ال ـ ـ ــواقـع
واملـكـتـ ــوب يـعقـبـه تعـ ــزيـ ــز
لفـكـ ـ ــرة أن املـك ـتـ ـ ــوب يـحل
مـحل ال ـ ـ ــواقع ..إن ال ـ ـ ــواقع
ي ـت ـ ـ ــراجع إلـ ـ ــى اخلـ ـطـ ـ ــوط
اخلـلـفـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ـي ـكـ ـ ـ ــون وضـعـه
هـامــشي ـ ًا يف مقــابل مــا ُيكـتب
عـنه .فـنحـن يف الـنه ــاي ــة ،لـن
ال باملـكتوب ..لـن نكون
منـسك إ ّ
ال مبــا متـت كتــابـته.
متـيقـنني إ ّ
فـ ــاإلرهـ ــابــي ال يعـ ــول علـ ــى مـ ــا

يحـدث حقيقـة بوسـاطته هو ،بـسالحه القاتل،
وإمنا عـلى مـا ستقـوله الـصحف ع ّمـا فعل ..إن
ال ـتـ ـ ــاريخ يف عـ ـ ــرفه ه ـ ــو املـك ـت ـ ــوب .والـ ـ ــواقعــي
واحلقيقي هما املكتوب ،ليس إالّ.
هـل ح ـ ـصـل ــت اجلـ ـ ـ ــرميـ ـ ـ ــة حـق ـ ـ ـ ـاً؟ .هـل ُأطـلـق
الرصـاص يف "سانت أوغـستينـو" يف بلدة "ب"؟.
هـل صاحت االبـنة ،وتبـعثر احلـمام عبـر واجهة
الكـاتــدرائيــة ،وامتألت الـسـاحـة بـوقع األقـدام،
وسقط الـرجل مضـرج ًا بـدمه؟ .أم أن األمر لم
يـكن سـوى تـخيـل متــرشح بقــوة رغبـة خـفيـة..
رغـبــة ت ـســبق ،ال الفـعل فح ـسـب ،وإمنــا متـثـيل
الفـعل أيضـ ًا فـيمـا بعـد ..متـثيـله يف كلمـات ،يف
أخبـار تـتنــاقلهــا أجهــزة اإلعالم ،أو تــدونهـا يـد
سـارد شـاهـد ..إن املـكتـوب ال يـؤكـد الــواقع ،وال
يـلغيه ،وال يـشـوشه ،لكـنه يتـركـك ،أنت القـارئ،
يف حيـرة وريبـة .هل أنك إزاء حقـيقة جـدية ،أم
خـدعـة ،أم لعبـة ..محـض لعبـة؟ .هنـاك تشـابه
بني نهــايتـي روايتـي ديفيـد معلـوف "اإلرهــابي:
مـلعـبـ ــة طـفل" و"حـيـ ــاة مــتخــيل ـ ــة :ديفـيـ ــد يف
املنفـى" فاإلرهابـي بعد أن يقتـل ال يتحدث عن
اخلــوف ،أو النــدم ..إنه يـشعــر بــالـسعــادة كــونه
حر ًا أخيراً ،يقطف تفاحة ،يعضها ويأكل( :ويف
التـأكد املعجـز من أنني آمـن أخيراً ،أسـير حتت
الب ــراعم املـبك ــرة) ص ،141كمــا لــو أنـه تخلـص
نهائيـ ًا من عبء ماضيه ..كـما لو أنه ولـد لتوّه.
هـكذا تـنتهي روايـة "اإلرهابـي" وقد جنـا الراوي
الق ـ ــاتل مـن الـعقـ ــوبـ ــة ،فـهل ك ـ ــان فعـل القــتل
حلـميـ ًا رمـزي ـاً؟ .ليـس بــاملقــدور تقـدمي إجـابـة
قـاطعـة علـى هـذا الـســؤال .كمــا ليـس بـاملقـدور
مع ــرف ــة فـيـم ــا إذا ك ــان أوفـي ــد يف رواي ــة "حـي ــاة
متخيلة" يهـرب هو اآلخر من فكـرة مسؤوليته
ال عن مـوت
عن مـوت أخـيه ،ومـن ثم أبـيه ،فـضـ ً
ريــزاك /شـيخ القــريــة الــذي آواه يف مـن ــزله يف
أثنـاء نـفيه من رومـا ..إنه ال ينـبئنـا عن شعـوره
ب ــالـن ــدم ،فح ــامل ــا يـت ــرك الق ــري ــة مع الــطفل/
املتــوحــش ينـســى ريــزاك ومــوتـه ،ويتـطلع إلــى
أمام ..إلـى موته هـو ..إلى الطفـل الذي ميضي
مبـتهجـ ًا مع حــريته ..الـطفل الـذي هـو تـوأمه
القدمي ،رمزياً ،على صعيد التخيل.
وأخيــراً ،هل أن األخـالقي هــو أول احلــاض ــرين
يف هـذه القاعة /الـرواية ..رواية "اإلرهـابي" كما
يـنـبـئـنــا ال ـشــاع ــر سعــدي ي ــوسف يف تـصــديــره
للرواية هذه ،التي ترجمها؟.
يخـبـ ــره ديفـيـ ــد مـعلـ ــوف أن روايــته جـ ــدل بـني
الوعي واإلحساس..
جه ــني ،يف األقل.
حت ـت ــمل ه ـ ــذه اجل ــمل ـ ــة مـ ـ ــو ِّ
األول :إن الـروائـي "معلـوف" يحـاول تـضلـيلنـا.
والثــانـي :إنه يعـطـينــا مـفتــاح ـ ًا أس ــاسي ـاً .ومع
املــوجِّه الثـانـي نكـون أمـام احـتمــالني يف األقل،
أيضـاً .األول :إنه يـرشـدنـا حقـ ًا إلــى الطـريق..
الـثانـي :إنه من غيـر أن يدري يعـطينـا مفتـاح ًا
خاطئاً!.

اجلــــــــــزائــــــــــر ..أو الــــــــــرحـلــــــــــة إىل زهــــــــــرة الـــبـحــــــــــر
ــلـــــــي ـبــــــــــــــــــــدر
عـ ـ

من البـوابة احلديـدية الضخمـة ملطار بومـدين خرجت
إلى الساحة املبلـطة الواسعة ،كان هـواء املدينة الرطب
واحململ بـرائحــة البحـر قــد غمـرنـي بنـسمــاته البـاردة،
بـيـنـمــا كــان مـط ــر آذار يهـطل بـصــورة مـت ــواصلــة ،وقــد
احـتـم ــى امل ـس ــاف ــرون وســط الف ــوض ــى والــصخـب حتـت
املـظالت واملــسقفـات األملــونيــوميـة واألفـاريـز الـطــويلـة
مخـتلـطــة أصــواتـهم بــأص ــوات البــاص ــات والتــاكــسيــات
وأصوات احلقـائب التي (تكرخ) علـى الرصيف ،لم يكن
املشهد صـادما نـسبة لـي غير أني تـذكرت تلـك اللحظة

بالـذات مشاهد عديدة من روايات برترون عن اجلزائر
العـاصمـة ،تـذكـرت سـائق العـربـة البـربـري القـادم من
تلمسان ،واملرأة الـعربية التي تطبخ الـسمك بالبوبيت
والــزيت املـغلي ،تـذكــرت تلك اللـحظــة خطـى إيــزابيل
إبـركهـارت املتـوثبـة علـى الـرمل وكتـابـاتهـا عن الـثيمـة
الــرومــانـتيـكيــة لقـصــص احلب ،تــذكــرت مالحـظــاتهــا
الـرصـينــة املبـاشــرة عن اجلـزائــر التـي اكتـشفـت فيهـا
بغـبطـة عــالم اإلسالم ،تـذكـرت كـاســار البـربـري الـذي
اتكـأ علـى طـرف الـســور بيـنمــا هبـطت الـشمـس خلف
جبال الكرستال وهو يفكر بصوفونيزب ..فتاة البحر.
كان علي تلك اللحظة أن أقف حتـت مطر الربيع غير
عـابئ باملاء الـذي أخذ يسيل علـى وجهي...أقف هناك
حتت رذاذ آذار وأنـظر إلى البلـد الوعر واملـشجر والذي
يحده سـاحل البحـر مثل خـط صلب من بعيـد ،يحده
كما كان الريف يحد نوسيكو القدمية ،وكانت الفنادق
واملبـاني ذات الطـرز الكـولنيـاليـة تظهـر من مكـان إلـى
آخ ــر خالل ه ــذه ال ــدروب الـضـيق ــة املغـط ــاة بخـض ــرة
متـراصـة ملـتحمـة بـزرقـة الـصبـاح ،وكـان بهـاء املـدينـة
الـن ـ ــاضج وثـ ــراؤه ـ ــا يحـ ــوطـ ــانـنـي مــن كل مـكـ ــان ،ويف
الـطــريق الــذي ميتـد إلـى أوتـيل األوراسي املـطل علـى
املــديـنــة مـن أعلــى ،كــدت أملــس الـطــراوة الـتـي تقـطــر
ببطء وتتمدد يف الهواء الشفاف.
هذه اجلزائر احلية التي أوحت لي مشاهدها التفكير
بأرث عظيم كتـبته أيد عربـية يف أفريقيـا ،بأرث عظيم
مـطـم ــور يف اجلل ــد األسـم ــر واملالبــس الع ــربـي ــة الـتـي
تغـطي أرضـا كـاملـة مـن البحـر إلـى الـصحــراء ،أوحت
لي الـتفـكيــر بكـرم الـرجــال احمللـيني الــذين أشـبعـونـا
ضـيافـة وفنطـازيا ،وكـان علي أن أسـأل الشـوفيـر الذي
كلمـني بفـرنـسيـة ممـزوجـة بـلكنـة عــربيــة محليــة عن
خــان القــواقل الــذي أن ـشــأه العـثـمــانـيــون والــذي حل
محل أفــريقيـا املـسـيحيـة ،كــان علي أن أصــرخ بعـد أن
وط ـئــت قـ ـ ــدمـ ـ ــاي رص ــيف ال ــبحـ ـ ــر" :هـ ـ ــذه اجلـ ـ ــزائـ ـ ــر
الع ـظـيـمـ ــة..هـ ــذه نـكـ ــربـ ــول األمـ ــوات الـتـي ب ــشعــتهـ ــا
األخطاء املقـدسة"..وكان علي أن أصـمت حيث يتوهج
الـبح ــر املتــوحـش لــوهل ــة ،بيـنمــا يخــرج اجلــزائــريــون
بعـنـفهـم وحـ ــركــتهـم الـب ـطـيـئـ ــة وأصـ ــواتهــم العـ ــالـيـ ــة

مخـتلفـني عن املـسـتعمــرين الفـرنــسيـني وعن أنـاتـول
فرانس...
هـذه جزائـر اجلزائـريني والـتي لم تـعد تـشبه اجلـزائر
املـوجـودة يف روايـات مغـالي بـوازنـار ،أو روايـات أروانـدو،
أو ب ــرت ــرون ال ــذي كـتـب عـن امل ــاضـي احلـي ال ــذي رق ــد
طـويال يف تلـمسـان أو قـسنـطينـة..هـذه بليـدة الـتي لم
تعـ ـ ــد تـ ـ ـش ـبـه بل ـيـ ـ ــدة ال ـتــي ك ـتــب ع ــنه ـ ـ ــا ألفـ ـ ــون ـ ــس
دوديه...وهــذه تـيـبــاز الـتـي أحـبهــا ألـبـيــر كــامــو ،هــذه
األســواق هـي الـتـي أوحـت لـي الـتـفكـيــر بــالــروح الـتـي
رقــدت يف املقــاهي الـتي زارهـا مـثقفـون مـن كل أنحـاء
الع ــالم ،وبــالكـثيــر مـن األبيـض واألزرق واألخـضــر يف
شـوارع اجلزائـر العاصـمة وأزقتهـا وسالملها ،وبـاألحمر
ال ـ ـ ـ ــذي شـغـف بـه ديـالك ـ ـ ـ ــروا ،أوح ــت ل ــي الـ ـتـف ـكـ ـي ـ ـ ـ ــر
ب ــأوتــيالته ــا حـيـث رق ــد ك ــارل م ــاركــس قـبل ق ــرنـني يف
أوتيل السان جورج ليستشفي من برد أوربا ،أوحت لي
التفـكيـر بـتنـويعـات الـصحـراء الـسـابحـة يف الـضبـاب
اخلفيـف ،أو بوجـوه النـساء اخملـتلطـات املتـكونـات من
أجن ــاس املتــوسـط ،أو بــالــرج ــال املتـحمـسـني للـحيــاة
واملـتمـتعني بـأهـواء جـامحـة ،قـالـت لي "إرحـاب" الـتي
ق ــابلـته ــا يف قلعــة بــابــا ع ــروج" :بعــد االسـتـقالل حل
اجلــزائــريــون –الــشعـب محل اإلداريـني الفــرن ـسـيـني،
والبـرجوازيني املتحـمسني واملالك املستعـمرين الذين
اجتاحوا األرض".
ه ــذه اجل ــزائ ــر إذن...ج ــزائ ــر اجل ــزائ ــريـني مـن ــذ بـنـي
مــزغنـة ال جـزائـر اإللــزاسيـني أو اإليطـالـيني والــذين
كــانــوا يـشـبهــون مــأدبــة املــرتــزقــة يف س ــاالمبــو...هــذه
اجلـزائــر الطـالعـة مـن البحـر بعــد أن اختفـى اجلنـود
الفــرنــسيــون وأبـطــال روايــات كتــاب األقــدام الـســوداء،
مـثل :اجنـيل مــيك ــو الــصغـي ــرة ،وفـن ـسـنـت فـي ــاغ ــوس
املــتحـمـ ـسـ ــة ،وسـ ــانـتـ ــا الزاريـ ــو ،والــيهـ ــوديـ ــة نـ ــوميـي،
واحلـ ــوذي بـ ــالـتـ ــازار ،وأن ـطـ ــونـني األع ـ ــور القـ ــادم مـن
ب ــوردو...ه ــذه ج ــزائ ــر اجل ــزائ ــريــني بع ــد أن اخــتف ــى
اجلنود االستعمـاريون وأرشيدوق العاصمة من القرى
والـضيـاع املعلقـة علـى اجلبـال مـثل أعشـاش الصقـور،
بعد أن اختـفى التجـار الصغـار واملزارعـون من األبراج
املسننة واألروقـة املقوسة يف القصبـة القدمية ،بعد أن

اخـتف ــى املـب ـش ــرون مـن مـنــطق ــة القـب ــائـل بحق ــوله ــا
الـوعــرة ،بعــد أن اختفــى اليهــود من الـبيــار ومنــازلهـا
ذات الـبي ــاض الكــامــد دون ب ــروزات دون تنــوعــات ،وكل
شـيء يحـيــط به ــا غ ــارق يف صـمـت أب ــدي...س ــرن ــا يف
الطـريق إلـى القـصبـة ،مبحــاذاة البحـر لنـرى لـوحـات
جـديـدة يـشكل الـديكـور االسـتعمـاري مجـمل بنـائهـا،
املـشــاهــد العـظـيمــة للع ــاصم ــة الن ــائمــة حتـت غاللــة
املـط ــر ،األرض اخلـض ــراء الـبعـي ــدة والــتالل الع ــالـي ــة
التلــوين ،مـشـاهـد ديالكـروا احلقـيقيـة وهــذا األحمـر
الصايف الذي ال تـراه إال يف اجلزائر ،اجملـموع الضئيل
املـليء بــالـغمــوض ،األل ــوان البـيتــورسـكيــة الــواضحــة
والصريحة.
هــذه هي اجلـزائــر..إذن ،وحني تــسيـر يف سـوق دودوش
مـ ـ ـ ــراد ت ـكـ ـت ـ ـ ـشـف اجلـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ــري ــني :مـحـ ـيـ ــط شـعـ ـب ــي
جمـيل..مـحيـط مك ــون من خـليـط وج ــداني وحــسي،
وسـيــط طفــولـي ،ع ــواطف صــاخـبــة وغـيــرمـنـتـظـمــة،
سرعـان ما يثـورون ،وسرعان مـا يصفحون...كنـا نسير
سـعي ــدين وسـط صخـب النــاس نـسـتمـتع ب ــالنــسمــات
املنعشـة القادمـة من البحر ،نـستمتع بحـركات البـاعة
وهم يـصـرخـون بـسـنك مـيل..كــاتغ سـن..فيـان خـويـة
ف ـيـ ـ ــان..خل ـي ــط األصـ ـ ــوات الف ـ ــرن ـ ـس ـيـ ـ ــة والع ـ ــرب ـي ـ ــة
واألمـازيغيـة يف سوق واحـد ،خلـيط ينـمو يف االمـتداد
الصاخب والوحشـي للسوق ،ومن اجلانب اآلخر كانت
الـبـنــايــات اجلـمـيلــة غــارقــة بـضـيــاء ال ـشـمــس ،حـيـث
األشجـار الرائعـة تغطي الـساللم التي تقـود إلى شارع
ف ــران ــز ف ــان ــون ،واألزيـ ــاء الفـ ــاقع ــة األلـ ــوان تخــتلــط
بالغماض والفاتـن من السوق ،حيث احلدائق الرائعة
متــدفقــة بــاملــاء ،ومـن األعلــى ك ــانت امل ــدينــة تــرقـص
وسط سيـرك من األلوان امللتهـبة ،وقد حلـقت الطيور
يف سماء من ذهب.
دخلـنـ ــا مكـتـب ــة التـيـي ــر م ــون ــد الق ــريـب ــة مـن امل ـس ــرح
البلدي ،كـانت اجمللة التي حتمل صـورة الروائي رشيد
بــوجــدرة واضحــة ،وقــد صــرح بــأن املـسـتقـبل للــروايــة
الع ـ ــرب ـي ـ ــة يف اجل ـ ــزائـ ـ ــر ،نعــم..مــن الـك ـت ـ ــاب ال ـ ــذيــن
الـتقـينــاهـم هن ــاك..أدركن ــا أن اللغــة الع ــربيــة عــائــدة
وبقوة إلى اجلزائر.

