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بالرغم من �أن عامل اليوم ميوج بو�سائل التوا�صل الإلكرتونية املتعددة،

والف�ضائيات املختلفة� ،إال �أن التوا�صل الثقايف ال ي�أخذ ن�صيبا كبريا من ذلك.

و�سائل الإعالم على اختالف اجتاهاتها ت�سلط ال�ضوء �إما على الأحداث
الكبرية� ،أو على الغريب ورمبا املده�ش يف �سياق ثقافات �أخرى.

ولذا ف�إن الرتجمة وهي التي ت�رضب جذورها يف �أعماق التاريخ،

�ستبقى واحدة من �أهم ركائز التوا�صل امل�ؤثر بني ال�شعوب.

فالرتجمة الثقافية ال تبحث عن الإثارة �أو الت�شويق لكنها تعمل على

نقل �أفكار وعادات وقيم ثقافية �إىل ثقافات �أخرى.

والهدف الأ�سا�س هو �إغناء الثقافات الأخرى مبفاهيم جديدة،

ور�ؤى خمتلفة ،و�إحداث وعي جمعي عاملي مبا ينتجه �إن�سان هذه الأر�ض،

الذي يت�ساوى يف عامل الإن�سانية ،وميلك حق اال�ستفادة من احل�ضارات
الأخرى ،وي�سهم مبا لديه لتقدميه للآخر.

وهذا ما يجعل نادي جدة الأدبي ،وم�ؤ�س�سات كثرية يف عاملنا

العربي ،ويف عوامل �أخرى ،على قناعة �أن الرتجمة �أهم و�سائل التوا�صل
الثقايف ،وهي ال تنقل املنتج املادي ،لكنها تقدم املنتج الفكري وال�سلوك

الإن�ساين.

نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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بــــــدءاً..

و�إذا كانت نوافذ حتتفي بعددها الأربعني ،ف�إنها حني حتقق جناحا
وح�ضورا ،ف�إن �أ�صحاب الف�ضل هم الأ�ساتذة املرتجمون واملرتجمات،
الذين يبذلون جهدا كبريا ،ويفعلون ذلك عن قناعة و�إميان بر�سالتهم ،لأنهم
�أ�صحاب ر�ؤى مت�سعة لثقافات متعددة .وال�سادة القراء حني ينتظرون
�صدور نوافذ ،فلأنهم يرون فيها ما يحقق بع�ض طموحهم للتوا�صل املعريف
والثقايف ل�شعوب الأر�ض املتعددة يف عامل اليوم.
مواد متنوعة من مقاالت ثقافية ،وق�صائد �شعرية ،وق�ص�ص ق�صرية،
متثل ثقافات متعددة من �رشق عاملنا وغربه ،يحويها هذا العدد� .أجزم �أنها
�ست�ضيف قيمة معرفية لقراء وقارئات نوافذ.
ت�ؤكد نوافذ عنايتها بتوا�صلكم وم�ساهماتكم ،عرب التوا�صل
الإلكرتوين ( ،)nawafidh@hotmail.comو�ستعمل بجهود التحرير،
ودعم رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي ،على �صدور منتظم �إن �شاء اهلل.

عبدالعزيز ال�سبيل
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ما الرتجمة؟

مب ــره ـنـ ـ ــات
بي ــن ي ـ ـ ــدي
التـرج ـ ـم ـ ــة

()1

جان  -روين لدمريال
ترجمة

حممد الزكراوي

الرتجمة حالة خا�صة من حاالت
متا�س اللغات :فهي باملعنى الوا�سع ُّ
كل �صورة
من �صور «الو�ساطة اللغوية»ّ ،
متكن من نقل
اخلرب بني متكلمني بلغات خمتلفة .فالرتجمة
�إمنا هي نقل لر�سالة من لغة �أ�صل �إىل لغة
هدف.
وتطلق الرتجمة يف �آن معا على
�أمرين :على عملية الرتجمة� ،أي على ن�شاط
املرتجم (وهذا معناها احلركي) ،وعلى
حا�صل ذلك الن�شاط� ،أي على الن�ص الهدف
(وهذا معناها ال�سكوين) .وقد يت�سع معناها
فتطلق جمازا على كل تعبري �أو متثيل �أو ت�أويل
(ك�أن يقال :وكان هذا القلق منه مرتجما عن
حرج �أح�س به.)...

 .1حرفة الرتجمان:

الرتجمة ن�شاط �إن�ساين كوين� ،أ ْم َل ْته
ال�رضورة يف جميع الأزمنة ويف كافة بقاع
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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الأر�ض ،مِلا بني اجلماعات الناطقة بلغات خمتلفة من االت�صاالت� ،سوا ٌء
عر�ضي ًة �أم دائمة ،ناجت ًة عن
�أكانت هذه االت�صاالت فردي ًة �أم جماعيةَ ،
ّ
م�سطر ًة يف مواثيق م ّت َفقٍ عليها
معامالت جتارية قائمة �أم عن رحالت �أم

(كاملعاهدات املكتوبة بلغتني بني دولتني .)...وما من ع�شرية – مهما َب ُع َد

موط ُنها فانطوت عن غريها – يف غنى عن اال�ستعانة بالرتجمة .ويف �أ�سطورة

برج بابل( )2ما ي�شري �إىل ِقدمها :فقبل مكاتب الرتجمة يف منظماتنا الدولية
ومرت�سمني(،)3
ح�صون عددا ،من حم َّلفني
ِ
بزمن �سحيق كان املرتجمون ال ُي َ

ومن كتبة بالالتينية ،ومن مرتجمني ناطقني بالنيابة( )4عن الفراعنة وغ ِريهم.
الو�ساطة اللغوية بني جماعات ناطقة بلغات خمتلفة جعلتها دوما يف
فهذه َ
حاجة �إىل �أن ت�ضم بني ظهرانيها �أفرادا يعرفون لغتني ،تُناط بهم الرتجمة
والنطق بالنيابة.

ح�ص معنى الرتجمة ،ب�إقامة الفرق بني النطق بالنيابة –
ولذلك ُي رَ

�أعني هذه «الرتجمة ال�شفهية» التي تكون تارة بعدية وطورا فورية – وبني
الرتجمة باملعنى ال�صحيح� ،أعني امل�شتغلة على الن�صو�ص املكتوبة .ولئن

كانت هاتان العمليتان – على اختالفهما – ت�شرتكان �أ�صال يف جمموعة من

الطرائق املت�شابهة ،ف�إن مدار�س الناطقني بالنيابة واملرتجمون ي�رصون على

التمييز بني هذين الفرعني متييزا وا�ضحا.

والرتجمان (كالناطق بالنيابة) البد له من معرفة حمكمة ب ُل َغ َت ْي عم ِله،

و�أن يكون وا�سع االطالع يف جميع املعارف ،وتكونَ له اليد الطوىل –
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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الن�ص املرا ُد
متى ا�شتغل على ترجمة «فنية» – يف املجال الذي ينت�سب �إليه ُّ
كثري النظر ...وقد بدا
ترجم ُته؛ ولذلك عليه �أن يكون دائب املطالعة َ
الإجماع قائما على �أن اللغة الهدف ينبغي �أن تكون دائما هي «اللغ َة الأم»،
لأن لكل مرتجم لغتني �أ�صليتني« :فاملتكلم يرتجم �إىل لغته �أي�ضا!»()5؛ غري
�أن بع�ضهم تعللوا ب�شدة احلاجة �إىل املرتجمني ،وب�رضورة مواكب ٍة «مرنة»،
ا�ستجاب ًة لتنوع الطلب وجتدده املتواتر ،فا�شرتطوا اليوم يف تراجمة الغد
«مرونة» من �ش�أنها �أن ّ
متكنهم من الرتجمة على �سواء بعدة لغات هدف
(�أي بلغة �أجنبية �أو �أكرث مما لي�س بلغة �أم) .لكن هذا الربح املطلوب حت�صيله
من تعدد لغـات املرتجم (واملرتجمة) «ال�صالح لكـل �شـيء» لي�س مطـلبا
معقـوال وال ي�ستطيع اال�ضطالع به جملة املرتجمني.
�أما «التعجيم» و«التعريب»( )6املعتمدان يف املدار�س فيدرجان
عمليات الرتجمة يف خطة �شاملة لتعليم اللغات ،وي�شتمالن على جمموعة
من القيود خا�صة بهما؛ فهما متارين تعليمية لي�ست �سوى حالة �شاذة،
فيهما َز ْيغٌ عن الرتجمة باملعنى ال�صحيح .وذلك �أن الرتجمة تتوخى �إنتاج
ن�ص جلمهور ،ال مل�صحح .والرتجمة احلقة (احلقيقية) فعل توا�صل ،يكون
اقت�صاده م�رشوطا بظروف �إنتاج الرتجمان.

وما �أكرث املرتجمني الذين مل يتخرجوا من معاهد التكوين املتخ�ص�صة،
فن�ش�أوا ع�صاميني .وكثري منهم يتخذون الرتجمة حرفة ثانية ي�ستي�رسون
بها .واملرتجمون املنقطعون لها ُي�ستخدمون يف مكاتب الرتجمة اخلا�صة
والعامة� ،أو يزاولون حرفتهم عند الطلب ،ك�أنها من املهن احلرة� .أما
م�ستعملو الرتجمة ،وال�سيما دور الن�رش (وهي مبثابة «امل�شغّل») ،فلها يف
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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مبرهنات بني يدي الترجمة

راجع» خا�ص تُعر�ض عليه �أعمال املرتجمني .وقد اقت�ضى البعد
الأغلب « ُم ٌ
القانوين للرتجمات (ويتجلي مثال يف الق�ضايا املرفوعة �أمام املحاكم ،ويف
هيئات خمتلف ٍة فيها مرتجمون خربا ُء
ا�ستحداث
املعاهدات بني الدول)
َ
ٍ
معتمدون ،مكلفون بال�شهادة على �صالحيتها...
َ

وي�شتكي النا�رشون من كون الرتجمات ال تَنفُق يف ال�سوق ،ومن
رداءة بع�ض املرتجمني .ويعي�ش ه�ؤالء �أحواال اقت�صادية قا�سية يف الأغلب:
أجورهم وتقهرهم � ُ
آجال العقود التي �أبرموها ،فيكون منهم
فهم ُي َ
بخ�سون � َ
�أحيانا � ٌ
إهمال للجودة ا�ستكثارا للربح� .أ�ضف �إىل ذلك �أن حرفة الرتجمة
�ضعيفة احلظوة يف املجتمع .والظاهر �أن قانون العر�ض والطلب ،وهو يف
املبد�أ ل�صالح املرتجمني املُجيدين ،و�أن �سوق الرتجمة ،وهو يف ات�ساع دائم،
غري كافيني لإعادة االعتبار لهذه املهنة.
ُ
والرتجمة ملكية �أدبية حممية يف القانون الفرن�سي (مبوجب قانون 11

مار�س  .)1957وللمرتجمني (يف فرن�سا) نقابة وطنية (هي اجلمعية الفرن�سية
للمرتجمني) ،وهي �أ�صل الفيدرالية الدولية للمرتجمني.
وقد جرت العادة على متييز الرتجمة الأدبية عن الرتجمة الفنية
(التقنية) .ومرد ذلك �إىل االختالف بني �أنواع الن�صو�ص املراد ترجمتها،
و�إىل الف�صل الواقع بني متعاطيهما لأ�سباب اقت�صادية .وذلك �أن «الأدبيني»
يرتجمون كتبا ي�ؤجرون عليها �أجرة زهيدة ،تبعا لنظام حقوق الت�أليف
مقد ٍم جزافا)؛ و�أن «الفنيني»
(مع ح�صولهم يف املعتاد على قدر من املال ّ
رواتب تكون �أوفر من �أجرة �أولئك .ولي�س
ي�ؤجرون عليها يف الأغلب الأعم
َ
ا�ستحداث جمعية املرتجمني الأدبيني بفرن�سا� ،سنة  ،1973بعد انف�صالها عن
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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اجلمعية الفرن�سية للمرتجمني� ،إال نتيج ًة لذلك التمييز .وتطلق «الرتجمة
الفنية» على ال�سواء على ترجمة الن�صو�ص القانونية والعلمية وغ ِريها وعلى
الن�صو�ص الفنية املح�ضة؛ �أما ترجمة الكتب املنت�سبة �إىل العلوم الإن�سانية
فت�سمى «ترجمة �أدبية».

 .2الق�ضايا اللغوية يف الرتجمة:

غالبا ما تعا َلج ق�ضي ُة الرتجمة يف جدال �أكادميي يكون �أ�صحابه
امل�سماة ترجم ًة
على طريف نقي�ض :بني الرتجمة احلرفية والرتجمة الأدبية
ِ
«حرة» ،بني الأمانة والأناقة ،بني اللفظ واملعنى .فهذان القطبان ،وهما
طرفان ال َتو ُّ�س َط بينهما ،ويعاد ت�سمي ُتهما ب�أ�سما ٍء ال نهاية لها ،هما اللذان
يتعاوران تاريخ الرتجمة؛ فتار ًة ت َْر ُج ُح ك ّف ُة «املعادلة ال�شكلية» ،وطورا ك ّف ُة
«خوائن ِح َ�سان»...
«املعادلة احلركية»؛ ف�إما ترجم ٌة حرفي ٌة و�إما
ُ
الن�صو�ص الدينية ،ال�سيما
ومن الأ�صول التاريخية للرتجمة
ُ
الرتجمة اليونانية للعهد القدمي (وت�سمى «النقل ال�سبعيني»)( ،)7وترجمة
هريونيم�س( )8الالتينية للعهد اجلديد وغريهما .وما زالت اليوم جمعية
الكتاب الأمريكية تن�شط ن�شاطا وا�سعا ّ
مطردا يف الرتجمة ،ي�ستنه�ضها �إليه
املربزين فيها .وللن�صو�ص الأدبية امل�ؤلفة
العامل اللغوي يوجني نيدا ،وكان من َّ
يف الع�صور القدمية ن�صيب وافر يف تراث الرتجمة يف الغرب :فرتجمات
الإلياذة والأودي�سة �شاهدة على ذلك؛ لكنها – على كرثتها – ال تقا�س
برتجمات الكتاب املقد�س .وعلى الرتجمات من اليونانية والالتينية قامت
الآداب القومية (الوطنية) الأوربية ،ويتجلى ذلك يف ترجمة �أميوط مل�ؤلفات
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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افلوطرخ�س( :)9فلها يف فرن�سا �شهرة وحظوة .وتك�شف �أعمال جمموعة
الرثيا( )10عن خط مت�صل من الرتجمة باملعنى ال�صحيح �إىل االقتبا�س الذي
ال يزيد �شيئا على االقتداء بروائع القدماء .وقد و�ضعت ثلة من الكتاب ،مثل
فالريي الربو ،كتبا يف «فن الرتجمة» ،و�صلت �إلينا.
وال يخفى �أن احلاجة �إىل الرتجمة اليوم كثري ُة التنوع وا�سع ُة النطاق
ّ
مطردة ،ال�سيما الرتجمة العلمية؛ فلذلك تواترت الأبحاث يف الرتجمة
الآلية ،منذ احلرب العاملية الثانية.
ولي�ست الغاية من الرتجمة �سوى �أن ُت ْغ ِن َي عن قراءة الن�ص الأ�صلي
– هكذا نرى �أنه ينبغي تعريف الرتجمة باملعنى ال�صحيح .فاملفرو�ض يف
الرتجمة �أنها تحُِ ّل َّ
«نف�سه» يف اللغة الهدف .وعدم
حمل الن�ص الأ�صل َّ
الن�ص َ
تعينّ وجه هذا التطابق وكيفي ِته هو العقبة َ
الك�ؤو ُد يف �سبيل و�ضع نظرية
للرتجمة؛ فلذلك �سموه «معادلة» .فقارنوا ،يف معاجلة �أولية منهم لهذه
ب�سن(� )11أ�صل
الق�ضية ،بني الرتجمة والنقل ،وهو الذي ت�صلنا الر�سال ُة فيه َ
(هو مثال ذبذبات املور�س الكهربائية) ،ف َن ُح ُّل( )12رموزه ونعيد �صياغتها
حروف لغ ِتنا َ�س َنن ًا هدفا) .لكن يف ذلك
�صور
يف َ�س نَن �آخر (م�ستعملني مثال
ِ
َ
جمموعات من �ألفاظ ،ويف �أح�سن
�إزرا ًء باللغات الطبيعية واعتباراً لها جمر َد
ٍ
إحالل
الأحوال جمر َد
قوائم معجمي ٍة ،بحيث ال يكون على الرتجمة �سوى � ِ
َ
الألفاظ الهدف َّ
حمل الألفاظ الأ�صل ،وفقا للتطابق املفرو�ض طردا وعك�سا
بينهما(� .)13أجل ،ت�شرتك الرتجمة والقامو�س يف �أن �أ�ص َلهما معا ِم ُ
ثل هذه
ألفاظ) يف لغتني� ،أو يف �أكرث من لغتني ،ت�سمى اللوائح
القوائم اللفظية (ب� ٍ
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املتطابقة (كاملعجم ال�سومري ال ّأكادي مثال)؛ وقد انطلقت الأبحاث يف
«�آلة الرتجمة» من درا�سات يف القامو�س الآيل؛ لكن الرتجمة يف الواقع
ال تقت�رص على القوائم املعجمية وحدها ،بل ت�شتمل �أي�ضا على النحو (�أي
امل�ستعملة من
الرتكيب) ،وعلى درا�سة الأ�سلوب ،وعلى كل ما يف اللغات
َ
خ�صو�صيات ذاتية .ولذلك ي�ستع�صي ُ
النقل احلريف املجرد.
فنظرية الرتجمة كيفما كانت تواجه م�س�ألة فل�سفي ًة �ضارب ًة يف الزمن،
غريه») :فعند التحقيق
نف�سه») والآخر (ال»هو ُ
هي ق�ضية الذات (ال»هو ُ
الن�ص ال َ
غريه جمل ًة
لي�س الن�ص الهدف هو َّ
نف�سه ،ولي�س �أي�ضا هو َ
أ�صل َ
مرتج ٌم عن هذا
نف�سه ِ
وتف�صيال ...ومفهوم «الأمانة» للن�ص الأ�صل هو ُ
ال َّلب�س ،بح�سب ما كان املراد الأمان َة ل ّلفظ �أو للمعنى.
وهذا اجلدال القدمي حول «اخلوائن احل�سان» يتمخ�ض عن تناق�ض
�آخر �أ�صيل يف الرتجمة ،هو م�س�ألة ا�ستحالة الرتجمة :هل كل �شيء قابل
للرتجمة؟ هل الرتجمة م�ستحيلة؟ هل ي�صح الأمران معا �أم �أحدهما فقط؟
ال حل لهذه امل�سائل (يف ذواتها وال على وجه العموم)؛ �إمنا ت�صا َدف حلول
جزئية �شيئا ف�شيئا عند كل عقبة.
ُ
ال�سنن
ال ميكن �إذن
�صوغ نظرية يف الرتجمة باالعتماد على َّ
والر�سالة ،بل با�ستعمال مفهومي اللغة والكالم ،وهما مفهومان من �صميم
الل�سانيات ابتدعهما �سو�سور ،يختلف م�ستوى �صياغتهما ال�صورية عن
ال ّأو َلني (واللغة هاهنا ر�صيد من املمكنات الل�سانية بني يدي اجلماعة؛
امل�ستعمل ل ّلغة) .ولئن قال قائل :مفهوم املعادلة
والكالم واقع الن�شاط
ِ
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يك�شف هنا �أي�ضا عن اللب�س املالزم للرتجمة؛ فاجلواب �أنها معادلة يف
الكالم عرب اختالف اللغات.

يرتجم – �أي ب�أن « ُينق ََل» بال لغة
و�سن�س ّلم ب�أن ما هو جدير ب�أن َ
هدف – هو ما يت�صل بالكالم يف الن�ص الأ�صل ،لأننا �إمنا نرتجم ما «قال»
امل�ؤلف� .أما ترجمة ما هو من قبيل اللغة (�أي �شكل الدال ال�صوتي ور�سمه

اخلطي ،والقيود النحوية ،والعبارات «امل�سكوكة» وغريها) ،فعلى العك�س
معادالتُها يف
ي�س ُمه االختالف؛ فلذلك �إمنا تُ�ستبدل بعنا�رص اللغة الأ�صل ِ
ِم َ
اللغة الهدف.

غري �أن تطبيق هذا املبد�أ العام متعذر يف الواقع .نعم ،ال يرتددون يف
ترجمة قولهم بالإجنليزية ،I am sorry :بقولهم يف الفرن�سيةexcusez- :
 ،moiلأنهما عبارتان م�سكوكتان ،تنتميان �إىل الر�صيد اجلماعي� ،أي �أنهما
وحدات من اللغة يجب اعتبارهما جمل ًة ال تف�صيال؛ لكن يبدو �أنه ال ينبغي
�شديد
�أن يكون التعلل مبا يف اخلطاب النظري يف «اللغة» الأملانية من نزوع
ٍ
جمل الن�ص الأملاين بانتظام – عند ترجمته �إىل
�إىل التجريد �سبب ًا يف تعرية
ِ
الفرن�سية – من جزء من م�ضمونها النظري(...)14
قد ي�صعب ا�ستخال�ص كالم امل�ؤلف يف اللغة الأ�صل التي �صيغ
فيها؛ ولي�س ذلك وح�سب ،بل ت�ضافر (مظاهرة) كل لغة ل�سياق ثقايف
غري اللغوي (�أو
برمته يبينّ �أنه ال بد من �أن ُيد َمج يف نظرية الرتجمة ُ
البعد ُ
«�شِ ب ُه اللغوي») ،و ُيطلب يف علم الإن�سان (الأنرثوبولوجيا) .و�إ ّال ،فكيف
حفل
ال�سبيل �إىل ترجمة حا�سوب �أو يخنة �إىل اللغة الفوالنية؟ �أو
ِ
مفردات ِ
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الفنية املتداولة يف لعبة كرة
العبارات
احت�ساء ال�شاي يف اليابان� ،أو هذه
ِ
ِ
القاعدة� ،إىل الفرن�سية؟

و�سار نيدا على درب �سابري ومالنوف�سكي ،فبينّ �أن حل ق�ضايا
الرتجمة لي�س لغويا خال�صا ،بل كثريا ما يكون �أي�ضا ذا طبيعة �إثنولوجية.

فلذلك تو�سعوا يف مفهوم «اللغة» ،وهو مفهوم ل�ساين ،حتى قالوا «اللغة
الثقافة» ،وحتى �صاغوا مفهوم «اللغة املحيطة» ،وف�صلوا املو�ضوعات

الثقافية واملقامية وال�سلوكية املالزمة لها.

والر�أي – على وجه العموم – موافق ُة كتفُرد؛ فعنده �أن الرتجمة

م�شاكلة «املعنى املقامي» (بحمل معنى اللفظ الإجنليزي

context

على

�أو�سع معانيه ،بحيث ي�شمل على ال�سواء مقت�ضى احلال واملقام اخلارجي)،

�أي املعادلة اللغوية �أو املقامية ،وهي �أن يكون للقول الأ�صل وللقول الهدف
«نف�س» معناهما عندما « ُيطلقان يف نف�س املقام» .غري �أن هذا االعتبار،

وهو اعتبار «عامل الداللة» ،يقت�ضي ل�سانيات يف الكالم ونظرية يف القول.

وفوق ذلك ي�ؤكد �أن ال�صلة بني النظرية الل�سانية ون�شاط املرتجم

لي�س �أن هذه جمرد تطبيق لتلك ،كما �أن الطب لي�س تطبيقا لعلم احلياة.

ولن يفت�أ الل�سانيون – ما مل يخو�ضوا غمار الرتجمة (وما �أقل من تعاطاها

منهم) – ينتجون خطابا نظريا لي�س فيه البتة ما ُير�ضي املرتجمني ،لق�صوره
عن الوفاء بغر�ضهم .ولهذا ال�سبب يبطل احلديث عن «تقنيات الرتجمة»

باملعنى ال�صحيح.
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 .3من النظرية �إىل التطبيق:

واقع احلال �أن الرتجمة لن تكون �أبدا �إال جزئية .فهي فعل توا�صل؛
ويف كل فعل توا�صل َ�سق ٌْط معينّ – َّ
قل �أم َكثرُ – يف اخلرب� ،أي �أن بع�ضه
ي�ضيع .وحرفة املرتجم هي �أن يختار �أقل ال�رضر ْين؛ فعليه �أن مييز اجلوهري
من العر�ضي .وخيارات الرتجمة التي يرت�ضيها م�رشوطة بخيار �آخر �أ�سا�سي،
هو الغاية من الرتجمة� ،أي اجلمهور الهدف ،وم�ستواه الثقايف ،ومعرفته �أو
املرتجم ،وباللغة الثقافة الأ�صلية التي ينت�سب �إليها .فعلى
جهله بامل�ؤلِّف
َ
الرتجمة �أن تراعي مثال «اللون املحلي»� ،أو متعة الرحلة واالغرتاب (يف
الزمان ويف املكان على ال�سواء)؛ فتكون نظارات الرتجمان تبعا لذلك �إما
ملونا» �أو «زجاجا �شفافا»؛ مثال ذلك �أن ترتجم اليوناين ?????
«زجاجا َّ
( ،polisبولي�س) ب�أحد هذين يف الفرن�سية( la Cité :املدينة)� ،أو l’Etat
(الدولة).
وقد �ألف فيناي وداربلنت (�سنة  )1968كتابا �سمياه الأ�سلوبية
املقارنة بني الفرن�سية والإجنليزية ،هو من �أجود الكتب التعليمية املو�ضوعة
يف الرتجمة� ،سعى فيه امل�ؤلفان �إىل تعريف مفهوم وحدات الرتجمة،
معنى؛
كلمات ب�أعيانها ،بل
و�أنها لي�ست
ٍ
ٍ
جمموعات تركيبي ًة َ
ذات (تعطي) ً
فاقرتحوا �سبعة �أنواع من احللول لعوائق الرتجمة.
ف�إذا وجد املرتجم ثغرة معجمية يف اللغة الهدف (ك�أن يقع على
كلمة «غري قابلة للرتجمة») ،ففي ُو�سعه �أن يلج�أ �إىل الدخيل الكلي(،)15
وهو حل اليائ�س ،لأنه ُيدخل [يف لغته] الكلم َة ال َ
أ�صل الأجنبي َة كما
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أخف (لأنه �إمنا ينقل
هي (داال ومدلوال)� ،أو �إىل الدخيل اجلزئي ،وهو � ُّ
املدلول دون الدال) .والأغلب يف احلالني معا �أن الذي يدخل من اللغة
الثقافة الأ�صل لي�س هو اللفظ وح�سب ،بل ال�شيء نف�سه �أي�ضا .وقد يكون
املعرب
للدخيل قيم ٌة �أ�سلوبية يف الداللة على «اللون املحلي» :فقد ّ
يف�ضل ِّ
ا�ستعمال لفظ كمبيوتر على ق�سيمه حا�سوب ،لأن الأول �أقدم ،ولأن الثاين
حم�صور اال�ستعمال؛ ويف جامعاتنا رتبة «�أ�ساتذة م�ساعدين» ،منقولة على
االت�ساع (الدخيل اجلزئي) من هذه الرتبة نف�سها يف اجلامعات الأجنبية.
ومبا �أن الدخيلني الكلي واجلزئي ي�ستوردان مدلوال �أ�صال ،فمن امل�ستح�سن
تو�ضيح معناه� ،إما يف حا�شية و�إما ب�سياق يجلوه (وهو التو�ضيح كذلك).
والرتجمة احلرفية (�أي حرف ًا حرفا) �أي�ضا ممكنة �أحيانا؛ وهي �أق�صى ما يلج أ�
�إليه الرتجمان اليائ�س ،لأنها ال تكاد تختلف عن النقل احلريف يف �شيء؛ غري
�أن هذه الرتجمة املثالية نادرة جدا.
وب�إزاء هذه احللول الثالثة «املبا�رشة» يقرتح فيناي وداربلنت �أربع
�ستبد َل ب�أحد
طرائق يف «الرتجمة
ِ
املواربة» .الأوىل اال�ستبدال ،وهو ُي َ
)
(16
«�أق�سام َ
أحب (يف
غريه  ،ك�أنْ ي�ستعمل الرتجمان الفعل � ّ
ق�سم ُ
الك ِلم» ٌ
أ�شباهها) يف العربية
عبارات مثل� :أحب ال�سباحة ،و�أحب احللوى ،و� ِ
املخ�ص�ص  ،gernوبالعك�س.
ترجم ًة للجملة الأملانية التي يقع فيها الظرف
ِّ
والثانية الت�رصف ،وهو ا�ستعمال عبارة �شارحة مرادفة ،بحيث يكون املعنى
املعبرَّ َ عنه واحدا ،مع اختالف التعبري يف اللغتني الأ�صل والهدف ،ك�أنْ
تبال!) ترجم ًة للفرن�سي،!n’y pensez plus :
يقول بالعربية ال عليك! (�أو ال ِ
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ُ
وللإجنليزي .!forget it :والثالثة املعادلة ،وهي �أن ي� َ
القول ال ُ
أ�صل
ؤخذ
برمتهُ ،فيقرتح له معادل هدف من �ش�أنه �أن ُي�ستعمل مث َله يف احلالة غري
أجو ُع
اللغوية (�أو �شبه اللغوية) ِ
نف�سها ،ومثاله هذه العبارات املتعادلة� :أنا � َ
من ُز ْرع َة (يف العربية)( ،)17و( j’ai une faim de loupيف الفرن�سية) ،و
( tengo un hambre caninaيف الإ�سبانية) ،وho una fame da caballo
(يف الإيطالية)...
�أما الطريقة الرابعة ،وهي االقتبا�س ،فلي�ست من طرائق الرتجمة
باملعنى ال�صحيح بقدر ما هي �إ�شارة �إىل حدودها ،وذلك �أنها احلالة ال�شاذة،
عدم القابلية للرتجمة ،حيث يكون الواقع الذي
حالة املت�شائم ،حالة �شِ ِبه ِ
حتيل عليه الر�سالة الأ�صل منعدما يف الثقافة الهدف .وقد �أتى له نيدا ب�أمثلة
كثرية م�ستمدة من ترجمة الكتاب املقد�س ،منها تعذر ترجمة مثال �شجرة
نوع م�سموم ال ي�ؤكل؛
عرف فيها من هذه ال�شجرة �إال ٌ
الزيتون �إىل لغة ال ُي َ
�أما ا�سم اهلل فالعوائق احلائلة دون ترجمته حتيي فيما يبدو حمظورات �ضاربة
يف الزمن...
والواقع �أنك لو �أنعمت النظر يف هذه احللول ال�سبعة امل�صنفة ملواجهة
َ
احللول الثالثة
عوائق الرتجمة النك�شفت لك طبيعتها ال�شكلية؛ وذلك �أن
الأُ َو َل املقرتحة تقع دون ن�شاط الرتجمان يف حقيقته وواقعه ،و�أن احلل

ال�سابع املختتم به يتعدى ذلك الن�شاط؛ وذلك �أن التعريب واالت�ساع
بعد ترجمة� .أما
بعد ،و�أن االقتبا�س مل ي ُع ْد ُ
والرتجمة احلرفية لي�ست ترجمة ُ
مفهوم «املعادلة» فله �صالحية مفرطة يف العموم ،بحيث ميكنه �أن يدل على
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عملية الرتجمة كيفما كانت؛ ويتعذر على اخل�صو�ص فهم املراد مبا �سمي
«اال�ستبدال» وما مييزه عن عملية الرتجمة .وعملية الرتجمة هذه هي التي
ينبغي تعريفها(...)18

� .4آفاق الرتجمة:

وتقوم م�س�ألة �أخرى �أعم ،تتجاوز هذه العوائق الثقافية احلائلة دون
الرتجمة ،لأنها تعرت�ض �سوى نظرية «�سياقية» يف الرتجمة؛ وتلك امل�س�ألة هي
م�سمى غ ِريه ،بل يحيل
ق�ضية اللغات الوا�صفة ،حيث ال يحيل املدلول على ّ
نف�سه هو .وتتجلى ق�ضية الرتجمة هذه بطولها وعر�ضها يف الفل�سفة،
على ِ
وال�سيما يف ال�شعر .فلذلك وجب يف هذه احلالة جتاوز البعد اللغوي،
والرقي �إىل �شعرية يف الرتجمة؛ وهذه تقت�ضي نظرية يف «الأدبية».
والظاهر �أن ترجمة ال�شعر ب�شعر مث ِله قد عفا عليها الدهر ،لأن
الإجماع يكاد يقع على �أنها حماكاة رديئة ل�شكل الق�صيدة الأ�صلية يف
قالب خمتلف متاما يف اللغة الهدف .فيكون «عدم القابلية للرتجمة» هنا
م�ضاعفا بزيادة ترجمة �شكل الدال على ترجمة الأ�شكال الأدبية ،البالغية
�أو العرو�ضية ،وهي من قبيل اخل�صو�صية الثقافية .واملهم هنا هو �أن على
املرتجم �أال يرتجم املعنى �أو العرو�ض ،بقدر ما هي �أي ،يرتجم «الوظيفة
ال�شعرية»� ،أي الأثر الذي خلفته فينا الق�صيدة؛ واحلق �أن ذلك ال يتم �إال
ذاتية الرتجمان ،في�صري عندئذ ناطقا بالنيابة ،و�أي�ضا «م�ؤلفا م�شاركا»
ب�إقحام ِ
وبعد ،فهذا البعد الإن�ساين ،هل خ َل ْت منه ترجم ُة �أبدا؟
�أو كاتبا ُمعيدا»ُ .
و�إذا كان كذلك� ،أفال الأَ ْوىل عد ُم االطمئنان �إىل «�آلة الرتجمة» ،لأنها
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ا�ستيهام ّيدعي التقني َة العالية ،بقي ٍة
هدرٍ للمال� ،سوى
لي�ست �سوى
ٍ
�رساب ُم ِ
ٍ
من �أ�سطورة بابل؟

الهوام�ش
هذا هو الف�صل الأول من كتاب لدمريالJean-René LADMIRAL, :
()1
TRADUIRE:
Théorèmes pour la traduction, Petite
( .Bibliothèque Bordas, Paris, 1979, pp. 11-22املرتجم).
( )2ال تخفى على �أحد ق�صة برج بابل املذكورة يف العهد القدمي (يف �سفر التكوينXI، ،
 .)9-1ففيه �أن هذا الربج بناية عالية رفعها النا�س تقربا من ال�سماوات .لكن الرب �أحب
التفرد بعظمته فبلبل الأل�سن وجعلها �أنواعا؛ فخاب �سعي النا�س ،وتفرقت �أجنا�سهم
�أيادي �سب�أ .ويف القر�آن (�سورة الق�ص�ص ،الآية  } :)38وقال فرعون ي�أيها امللأ ما علمت لكم
من �إله غريي ف�أوقد يل يا هامان على الطني فاجعل يل �رصحا لع ّلي �أ ّطلع �إىل �إله مو�سى و�إين لأظنه من
الكاذبني {( .املرتجم).
( )3املرت�سم� :شخ�ص يوكل �إليه اال�ضطالع ب�أمر (هو هنا الرتجمة) ،مبوجب عقد ر�سمي
ي�سمى الرباءة( .املرتجم).
( )4ترجمنا بهذه العبارة قوله interprète؛ وي�سمى اليوم املرتجم الفوري ،وترجمته
ت�سمى الرتجمة الفورية ،لأنها ترافق الكالم املراد ترجمته .لكن يف زمن الفراعنة مل يكن
هذا الن�شاط كما هو اليوم .فلذلك �آثرنا هنا هذه العبارة؛ ومنها �أي�ضا عبارة النطق بالنيابة
الآتي ا�ستعمالها ،يف مقابل ( .interprétationاملرتجم).
(� )5أي عندما ي�رشح �ألفاظا يف لغته الأم ب�ألفاظ منها :فعندما ال يفهم عنك �أحد لفظة �أو عبارة
ت�ستبدل بهما غريهما لتبلغه مرادك؛ فتكون قد ترجمت لغتك بلغتك.
( )6هذان اللفظان يقابالن ما يدعى يف املدار�س الفرن�سية على التوايل  thèmeو.version
وقد اتخذنا فيه لغتنا قيا�سا للغات العامل �أجمع .فتكون كل ترجمة �إىل اللغة الأم كيفما
كانت تعريبا ،وكل ترجمة منها �إىل لغة �أجنبية كيفما كانت تعجيما( .املرتجم).
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( )7راجع ابن العربي ،تاريخ خمت�رص الدول ،ن�رش الأب �أنطون �صاحلاين الي�سوعي ،ط،2 .
بريوت� ،1958 ،ص ( .59املرتجم).
( )8هو هريونيمو�س ( Hieronymusبالالتيني) و( Jérômeبالفرن�سي) .من �آباء الكني�سة
تن�سك مدة بال�شام؛ وكان كاتب البابا
وفقهائها .مولده �سنة 347م؛ ووفاته �سنة 420مّ .
داما�س ( .)382-385و�أ�شهر ما قام به مراجعته لكتاب العهد اجلديد وترجمته �إياه �إىل
الالتينية وو�ضعه عليه �رشوحا .وقد �صوره الر�سامون تارة متن�سكا وطورا معتكفا على
العلم يف خليته وتارة �أخرى رفقة �أ�سد كان خ ّل�صه من �شوكة تخز رجله( .املرتجم).
( )9يعقوب �أميوط  Jacques Amyotمن الإن�سيني الفرن�سيني .ولد �سنة  1513وتويف
�سنة  .1593كان م�ؤدب �أوالد هرني الثاين ،ملك فرن�سا .وا�شتهر برتجمته مل�ؤلفات
افلوطرخ�س ،وفيات الأعيان ( )1559واملقاالت يف الأخالق ( .)1572وافلوطرخ�س
 Plutarqueهذا م�ؤلف واعظ يوناين ذائع ال�صيت ،من �أهل القرن امليالدي الثاين
(مولده �سنة � 46أو 49؛ ووفاته �سنة  .)125و�صل �إلينا من م�ؤلفاته مقدار ثلثها� ،صنفها
�أهل هذا ال�ش�أن يف جمموعتني :الرتاجم واملقاالت الأخالقية( .املرتجم).
( )10الرثيا ا�سم الكوكبة املعروفة .وهو �أي�ضا يف الأ�ساطري اليونانية ا�سم جوار �سبع� ،أبوهن
�أطل�س ،و�أمهن فليونة .وقد �أحالهن زيو�س� ،أبو الآلهة ،ميامات�َ ،ض ّن ًا بهن عن العمالق
�أُ ْريون؛ ثم جعلهن يف زمرة النجوم .ويف التاريخ الأدبي �أُطلق ا�سم الرثيا على جمموعات
من �سبعة �شعراء يتنزلون من ال�شعر منزلة الرثيا من ال�سماء .وقد �أطلق هذا اال�سم �أوال على
�سبعة �شعراء ا�سكندرانيني (�سكندريني) على عهد حاكم م�رص املقدوين بطليمو�س الثاين
محُِ ّب �أخ ِته (يف القرن الثالث قبل امل�سيح) .وقد اختلف امل�ؤرخون يف �أ�سماء ه�ؤالء .ويف
�شواعر كلهم من اجلنوب فرن�سي .و�أ�شهر
و�سبع
�سنة ُ 1323دعي بهذا اال�سم �سبع ُة �شعرا َء
ُ
َ
تزعمها ُرنْ�سار .راجع
من ت�سمى الرثيا جمموع ٌة من �شعراء �أوا�سط القرنِ
ع�رشّ ،
َ
ال�ساد�س َ
لفظ  Pléiadesيف قوامي�س الأعالم( .املرتجم).
( )11هذا هو اللفظ الذي �شاع ا�ستعماله ترجم ًة للفظ  .codeوتُرجم يف املنهل باال�صطالح
وبالرمز ومبجموعة الرموز؛ ويف املعجم املوحد مل�صطلحات الل�سانيات (تون�س)1989 ،
بالنظام الرمزي (واملوا�ضعة والو�ضع)( .املرتجم).
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( )12يف القفطي ( ،128يف ترجمة ربن الطربي) قو ُله« :وحل كتبا حكمية من لغة �إىل
لغة �أخرى» .فك�أنه �أرادّ :
فك رموزها وا�ستخرج منها احلكمة التي تنطوي عليها.
(املرتجم).
( )13هذا هو الوهم ال�ساذج الذي توهمه وارن ويور  Warren Weawerيف �أبحاثه يف
عد الرتجمة م�س�ألة فك للمعمى؛ فقرر يف مقاربة �أولية �أن ن�ص مقالة
الرتجمة الآلية :فقد ّ
«ع ِّم َي» وفق جمموعة خفية من
رو�سية مثال �إمنا هو ن�ص ُكتب �أ�صال باللغة الإجنليزية ،ثم ُ
الرموز ،لي�س على املرء �سوى اكت�شاف مفتاحها .فال تعدو الرتجمة عندئذ كونها تفك
ذلك املعمى� ،أو على الأ�صح تنقله.
( )14لكن هذا ال�صنيع ا�ستهوانا مع ذلك عندما ترجمنا بع�ض ن�صو�ص هابرما�س و�أدورنو
وكنط .وذلك �أن الأغلب يف الفل�سفة والعلوم الإن�سانية �أنها تتج�سد يف �أ�ساليب
كتابية �شديدة التباين الختالف اللغات التي ينطق بها امل�ؤلفون :الفرن�سية �أو الأملانية �أو
الإجنليزية ،والختالف الرتاث الفكري الذي ينت�سبون �إليه .ولعل يف هذا مادة لف�صل يف
البالغة املقارنة للخطابات النظرية ،حقيق ب�أن ي�ضاف �إىل امل�ؤلفات التي و�ضعها �أمثال
مالبالن (� )1966أو فيناي وداربلنت ( .)1968راجع مفهومي «الزيادة» و»النق�ص»،
وهما من املفاهيم «ال�صائغة للكالم».
( )15يف ل�سان العرب (دخل)« :وكلمة دخيل� :أُدخلت يف كالم العرب ولي�ست منه .ا�ستعملها
ابن دريد كثريا يف اجلمهرة» .وقد قلنا الكلي متييزا له عن ق�سيمه اجلزئي .فكال املفهومني
والعبارتني متقابالن .ويف املنهل :حماكاة لغوية .ويف املعجم املوحد مل�صطلحات
الل�سانيات :اقرتا�ض بالرتجمة (الرقم  )369واقتبا�س بالرتجمة (الرقم  .)1595ووددنا
«يعرب» الكلمة على
لو قلنا يف الأول «التعريب» ،ويف الثاين «االت�ساع» ،لأن الأول ّ
مقت�ضى القواعد ال�صوتية وال�رصفية يف اللغة الهدف؛ وهذا �صنيع من �صميم اللغات
بعد موافق ملا قلناه عن «التعريب» ،و�أنه الرتجمة مطلقا من اللغة الأجنبية
جميعا؛ وهو ُ
�إىل اللغة الأم؛ فيكون الأول فرعا خا�صا تطبيقيا عن الثاين ،وهو �أ�صل عام نظري� .أما
االت�ساع ف�إمنا هو تو�سيع معنى اللفظة بزيادة معنى �أجنبي؛ وهو �أي�ضا قدمي قدم اللغة؛
و�أبرز مثال عليه املعاين الإ�سالمية التي دخلت اللغة العربية بعد ظهوره ،والألفاظ التي
ن�ستعملها اليوم للداللة على م�ستحدثات الع�رص (كال�سيارة والطيارة والكلية واجلامعة
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(� )16أق�سام الكالم يف العربية ثالثة :اال�سم والفعل واحلرف؛ ويف الفرن�سية ع�رشة �أق�سام،
هي :اال�سم  le nomوالفعل  le verbeوال�صفة  l’adjectifوال�ضمري le pronom
والظرف  l’adverbeوحرف اجلر  la prépositionو�أداة التعريف والتنكري
 l’articleو�أداة التعجب  l’interjectionو�أداة الو�صل  .la conjonctionراجع
املعجم املوحد مل�صطلحات الل�سانيات( .املرتجم).

أجوع من كلبة َحو َمل ،و�أجوع من َل ْعوةٍ،
( )17هذا من �أمثالهم .ويقال �أي�ضا يف املعنى نف�سهَ � :
و�أجوع من ذئب ،و�أجوع من قُراد .راجع امليداين ،جممع الأمثال( 1/186 ،ن�رشة حميي
الدين عبد احلميد ،املكتبة الع�رصية ،بريوت ،لبنان)1412/1992 ،؛ والع�سكري،
جمهرة الأمثال( 1/268 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.)1408/1988 ،
(املرتجم).

( )18لكن كتاب فيناي وداربلنت ،مع ما قيدناه به من قيود ،م�ساعد منهجي نفي�س ،للكم
الهائل من الأمثلة التي يو�ضح بها الأدوات (�أي املفاهيم) امل�ستعملة فيه� .أما كتاب
مالبالن A. Malblanc, La stylistique comparée du français et de
 )l’allemand (1966فال ي�ستحق مثل هذا التنويه ،لأنه ما زالت ت�شوبه �إيديولوجية
لغوية مثالية ،موروثة عن فل�سفة همبلت ،تنزع �إىل تخيل «روح ال�شعوب» وراء «عبقرية
اللغة»؛ مع �أنه ينبغي الإقرار �أن فيناي وداربلنت مل ي�سلما دائما من هذا العيب �أي�ضا.

* * *
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�إ ّن جمال تدري�س ا ِحلجاج
( )argumentationالذي ي�أخذ حيز التطبيق
ال�سنَة الثالثة
يف املهارات الكتابية انطالقا من َّ
[ من التعليم] قد ا�ستفاد � مّأيا ا�ستفادة من
�أعمال ديكرو ( .)O.Ducrotلقد ا�ستعادت
البالغة اهتمام الذوق العا ّم بها اليوم.

أدبي،
ففي ميدان درا�سة الن�ص ال ّ
كانت التح ّوالت املفهومية التي �أحدثتها
التداولية (وغريها) مهمة ج ّدا بحيث متّ
�أخذها يف االعتبار من ِقبَل الربامج الر�سمية
التي ُو�ضعت لتدري�س اللغة الفرن�سية �سنة
( 1985مقدمة للقراءة امل�س ّماة «منهجية»).

(*) امل�صدر الذي �أخذ منه هذا الف�صل هوPhilippe Blanchet: La pragmatique: :
.D`Austin a Gauffman, Paris, Bertrand Lacoste, 1996
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التداولية واألدب

• خ�صو�صيات الن�ص الأدبي التداولية:

أدبي وحتديدا اخليا ُّ
يل(ال ميكن لإحدى
�شد
لقد ّ
ُّ
الن�ص ال ُّ
الت�سميتني �أن تختزل الأخرى) اهتما َم �أو�ستني الذي و�سمه بكونه
«ملفوظا غري جا ّد»:
أعم ـ نو ّد
«هذه ال�رشور �أي�ضا ـ التي ميكن �أن ن�ضعها يف نظرية � ّ
�رصاح ًة �أن نُق�صيها عن اهتماماتنا الراهنة ]...[ .فعلى �سبيل املثال
خا�ص مثال �إذا م ّثله مم ّثل
إن�شائي ما مليئا �أو فارغا ب�شكل
يكون تلفُّظ �
ّ
ّ
على الركح �أو َو َر َد يف ق�صيدة [ .]...من الوا�ضح �أنّ اللغة يف مثل هذه

جدي ]...[ ،ولكن يتع ّلق الأمر با�ستعمال
ُ�ستعمل ب�شكل ّ
الو�ضعيات ال ت َ
العادي ،يتع ّلق هذا ال�رضب من الطفيلية ،متى
لي مقارن ًة باال�ستعمال
ّ
ُط ْ
في ّ
ُد ِر�س ،بعمليات ذبول اللغة�«( ».أن َ
نقول هو �أن َ
نفعل»� ،ص.)55

ويذكر �أو�ستني (�ص  )108الرواية واملطالعة العمومية .مثل هذا
وعمقه.
التعريف الذي ّ
قدمه �أو�ستني فتح م�سلكا ل�سورل الذي �أخذه عنه ّ
وهو تعريف يقوم على جعل حتديد املوا�ضعات الالقولية االعتيادية للن�ص
اخليا ّ
يخ�ص�ص لهذا امل�شكل
يل حتديدا ُمع ّلقا تعليقا جزئيا .والواقع �أنّ �سورل ّ
ف�صال يف كتابه «املعنى والعبارة» حيث يقول:
�شخ�صيات و�أحداثا خيالية ب�إخفائه الإحال َة على
«�إنّ الكاتب ين�شئ
ٍ
ق�ص �أحداث جرت لهم .و يف خيال النزعة الواقعية �أو الطبيعية[
�أنا�س و ّ
الروائي] يعمد الكاتب �إىل الإحالة على �أماكن و ظواهر واقعية
يف ال�رسد
ّ
مازجا تلك الإحاالت مبا هو من قبيل اخليال [ . ]...ويقيم امل�ؤلف جملة
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موا�ضعات اخليال الأفقي ُة
حتدد �إىل � ّأي مدى تقطع
من التعاقدات مع القارئ ّ
ُ
مع ترابطات اخلطاب اجلا ّد العمودية� ]...[ .أ ّما ما يتع ّلق مبقبوليته ،فتعود
عد ان�سجاما يعود يف جزء منه �إىل ال َعقد
�أ�سا�سا �إىل ان�سجامه [� .]...إنّ ما ُي ّ
احلا�صل بني الكاتب والقارئ يف ما يتع ّلق باملوا�ضعات الأفقية.
وتبث �أغلب الآثار اخليالية املعتربة «ر�سالةً» �أو «ر�سائل»
[]...
ّ
الن�ص .فقط يف ق�ص�ص الأطفال التي
الن�ص لكنها ال توجد يف ّ
تمُ َّرر عرب ّ
الق ّ�صة هي� »...أو لدى �أدباء ذوي
تنتهي بعبارات نحو
«والعربة من هذه ِ
ِ
نزعة تعليمية بارزة مثل تول�ستوي ( ،)Tolstoïجند متثيال �رصيحا للأعمال
الن�ص اخليا ُّ
يل تبليغَها ( وقد يكون ذاك هدفه
اللغوية اجلا ّدة التي ي�ستهدف ُّ
ال
أ�سا�سي) (.)119-118
ّ

• اخلطاب اخليايل عم ًال لغوياً:

يقدم �سورل اخلطاب اخليا ّ
يل بو�صفه عمال لغويا غري مبا�رش(وهو
ّ
تعريف �سيعود �إليه جريار جينات (� )G.Genetteرضبا من اال�ستعارة
الق�صوى ( .)hypermétaphoreفداللته تتجاوز امللفوظ ذاته ،وترتكز
خا�صة وعلى َعقد ( )contratواقع بني الكاتب
�ضمرة) ّ
على موا�ضعات( ُم َ
والقارئ� .إ ّنها طريقة خم�صو�صة يف اللعب مع العالمة ،مبا �أنّ التلفظ ين�شئ
ي�سميه �سورل «وجهة
واقعا ومرجعا مكان الإحالة على واقع موجود (ما ّ
املعنى»).
ثم ب�إطار
وباملرة ،ف�إنّ الكتابة الأدبية تلتحق ب�إطار التوا�صل ،ومن َّ
ّ
كم ٌل ح�سب
م
ُّظ
ف
تل
فالقراءة
الواقع
ويف
امل�شرتك.
بالتلفظ
وحتى
التلفظ
ُ ِّ
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ّ
أويلي
النظري الذي ت�ضعه التداولية للداللة ،حيث
الر�سم
ّ
يحتل امل�سار الت� ّ
مكانا رئي�سيا .فالكاتب ين�ضوي حتت التلفظ امل�شرتك وهو مدين مبق�صد
ال�ضمني ،حيث تلتقي
لح على اال�ستدالالت نحو
ُ
لي .وهذا الر�سم ُي ّ
ّ
توا�ص ّ
جميع ظواهر
التوا�صل).
التنا�ص (( )intertextualitéدائرية
ُ
ّ

البحث
معمق مبا �أ ّنه مل يعد مقبوال
ُ
لقد ّ
جتدد التحليل ّ
الن�صي ب�شكل ّ
لن�ص من الن�صو�ص
عما «�أراد الكاتب قو َله» وال �إجناز حتليل م�ستفرغ ّ
فقط ّ
الن�ص .ما ميكننا القيام به بكل توا�ضع هو تعليل
�أو �إيرا ُد املعنى الذي �أفاده ّ
ين(ا�ستدالالت ،قرائن)
الداللة �أو الدالالت التي نبنيها تعليال ما وراء ل�سا ّ
للن�ص .وتحُ ّلل الوجوه البالغية (اال�ستعارة خ�صو�صا) التي
متقبلني ّ
بو�صفنا ّ
أدبي ،بو�صفها �أعماال غري مبا�رشة �أي�ضا.
حت�رض بكثافة يف اخلطاب ال ّ
ال�سياقي بالعنا�رص
أدبي يف �إطار علم املوا�ضع
ّ
ّ
ويهتم التحليل ال ّ
والت�رصفات يف الإحالة
ني
ّ
الإ�شارية والروابط وحاالت التبادل َّ
ال�س َن ّ
الن�ص) وامل�شرتك الدال ّ
يل
واخلارجية(خارج
الن�ص)
الداخلية(داخل
ّ
ّ
ّ
(...)polysémie
الن�ص الذي ا�ست�أثر باهتمام التداوليني والذي
�أخريا ،يبدو �أنّ منط ّ
يظهر �أنّ التحليل التداو ّ
الن�ص
الن�ص
امل�رسحي .وي ّت�سم ّ
يل له مفيد ،هو ّ
ّ
يتوجه �إىل اجلمهور
امل�رسحي يف الواقع بتلفّظ مزدوج ومتزامن ،فالكاتب ّ
ّ
الن�ص.
تتوجه �إىل بع�ضها البع�ض با�ستخدام ّ
بوا�سطة ّ
ن�صه ،وال�شخ�صيات ّ

• امل�رسح والتداولية:

تتوجه ال�شخ�صيات �إىل اجلمهور بطريقة غري مبا�رشة
ف�ضال عن ذلكّ ،
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عرفه غوفمان ،هو
(وميكن �أن ّ
يتوجهوا �إليه ب�شكل مبا�رش) واجلمهور ،كما ّ
امل�رسحي �إذنٌ ،
عمل غري
فالن�ص
ذلك «الال�شخ�ص» ذو احل�ضور الأكيد.
ّ
ّ
ثالثي.
مبا�رش ب�شكل مزدوج �أو ب�شكل
ّ

واملتفرج يتلقّى يف
التقبل:
فامل�رسح مزدوج عند ّ
البث ،مزدوج عند ّ
ّ
يتفوه به املم ّثل.
الوقت ذاته كال َم ال�شخ�صية َّ
ون�ص امل�رسحية الذي ّ

أ�سا�سي يف امل�رسح .ففي قاعة العر�ض ُيفرت�ض
ال�ضمني بدور �
ويقوم
ّ
ّ
يف املتفرج �أ ّنه يعيد بناء هويات ال�شخ�صيات وعالقة بع�ضها ببع�ض م�ستندا
يف اال�ستدالل عليها على عدد قليل من القرائن املبثوثة وعلى عدد من
املعطيات
املتفرج �أكرب
ّ
اخللفية ( .)d’arrière–planوكثريا ما تكون معرفة ّ
فال�ضمني ي�ضطلع بدور ُم�ضا ّد ملا هو معهود
من معرفة بع�ض ال�شخ�صيات:
ّ
يف طبيعة الأ�شياء.
تقع �إذن كثري من الرهانات الفنية يف امل�رسح بني هذين القطبني ،بني
هذين االخرتاقينْ ،بني هذين التلفّظني .وتوجد كثري من امل�سالك املتاحة
للم�ؤ ّلفني امل�رسحيني و لك ّتاب ال�سيناريو تدور كلها حول التلفظ املزدوج:
املتفرجني،
نتحدث كما يف املدينة ال مثل امل�رسح
�أنْ
ّ
الكال�سيكي� ،أنْ نك ّل َم ّ
ّ
والت�رصف
الت�رصف يف ال�ستار/ال�ستائر
�أنْ نتك ّل َم انطالقا من القاعة،
ّ
ّ
امل�رسحي �ضمن احلوار
يف الركح /الأركاح �أنْ نتوا�صل �شارحني احلوار
ّ
نف�سه.

الن�ص
�أ ّما الإ�شارات الركحية التي ينرثها امل�ؤ ّلفون امل�رسحيون يف ّ
امل�رسحي ،فهي ّ
يتم نق ُله �أ�سا�سا �إىل
ت�شكل خطابا �شارحا (ّ )métadiscours
ّ
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الركحي
لغة احلركات و الإ�شارات على الركح .بهذا املعنى فالتوظيب
ّ
خا�صة» .فعمليتا
هو ت�أويل
مبعنييه االثنني�« :صناعة امل�شهد» و«بناء داللة ّ
ْ
توظيب خمتلفتان ،ت�ؤ ّديان داللتني خمتلفتني وتُثريان ت�أويلني خمتلفني من
املتفرج.
جانب ّ

�أخريا � ّأكد خمتلف التداوليني مثل غوفمان وغمربز وديكرو على بيان
ينّ -
وكل تفاعل يف احلياة اليومية ويف
�أنّ كل �سلوك -وحتديدا ال�سلوك الل�سا ّ
اللغة العادية ،كل ذلك له خ�صائ�ص م�رسحية مبعنى م�ضا ّد (مفهوم «الدور»،
«التوظيب»« ،العمل» ،الخ.).

أدبي [ ]...لها
«التداولية اليوم هي مقاربة من مقاربات ّ
الن�ص ال ّ
فاملهم لي�س �أن نكون
ُ�ضطر �سائر املقاربات �إىل االنخراط فيه.
�أفق
ّ
داخلي ت ّ
ّ
نحدد
أدبي ولكن علينا بالأحرى �أن ّ
مع التداولية �أو ّ
�ضدها يف التحليل ال ّ
مغبة
� ّأي �صنف من التداولية ن�ستخدم .ولكن علينا مع ذلك �أن
َ
نحذر من ّ
ُ�ستثمر التداولية
ت�صورات ّ
للن�ص �سابقة للبنيوية [ .]...ولكي ت َ
االرتداد �إىل ّ
حف به مزلقان
حتدد م�سلكها وقد ّ
أدبي ،ينبغي �أن ّ
يف درا�سة اخلطاب ال ّ
�أحدهما النزعة النف�سية و الآخر النزعة ال�شكلية [ ]...و�سواء تع ّلق الأمر
ت�صور �آخر للغة ،ف�إننا جند �أنف�سنا �إزاء مع�ضلة :هل نعامل
بالتداولية �أو ب� ّأي ّ
الآثار الأدبية بو�صفها جن�سا من امللفوظات ك�سائر الأجنا�س� ،أو �إننا ن�ضعها
على حدة .واحلال �أنها ملفوظات لي�ست ك�سائر امللفوظات من جهة ،وهي
من جهة �أخرى ،لي�ست ملفوظات خارج ًة عن قوانني اللغة( ».دومينيك
أدبي» ،باري�س،
مانغنو(« :)D.Maingueneauالتداولية للخطاب ال ّ
بوردا�س.)1990 ،
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ُولدت الكاتبة الت�شيلية �إيزابيل
الليندي عام 1942م يف مدينة ليمابريو،
وعملت بال�صحافة ثم التدري�س بجامعة
فـريجينيا وت�شارلوت�سـڤيل وكلية مونت كلري
ونيوجر�سي .ويف عام 1989م قامت بتدري�س
الكتابة الإبداعية يف جامعة كاليفورنيا مبدينة
بريكلي .
من م�ؤلفاتها الأكرث رواجاً يف العامل:
بيت الأرواح (1981م) The House
 ،of Spiritsخطة ال متناهية (1991م)
 ،The Infinite Planعن احلب والظالل
(1984م) ،Of love And Shadow
�إيـڤالونا (1987م)  ،Eva Lunaوق�ص�ص
�إيـڤالونا (1990م) The Stories Of Eva
 ،Lunaوكان �آخر كتاب لها هو باوال
(1994م)  Paulaوهو عبارة عن مذكرات
عن جتربتها احلزينة وهي ترقب ابنتها ت�صارع
املوت لفرتة طويلة.
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ُحولت بع�ض رواياتها �إىل �أعمال (�أفالم) �سينمائية،وتُرجمت
�سبع وع�رشين لغة حيث كانت الأكرث مبيع ًا يف �أمريكا
�أعمالها �إىل ٍ
الالتينية و�أ�سرتاليا والواليات املتحدة الأمريكية .
ح�صلت الليندي على جوائز �أدبية عديدة وتعي�ش حالي ًا مع زوجها
يف والية كاليفورنيا .
 افتخار الدين� :أجرى النقاد مقارنات بني �أعمالك و �أعمال كتاب �آخرينمن �أمريكا الالتينية ووجدوا الت�شابه الوا�ضح بني رواية مائة عام من
العزلة  One Hundred Years Of Solitudeللكاتب جربيل جار�سيا
ماركيز و روايتك بيت الأ�شباح ،التي يعتقد بع�ضهم �أنها �إعادة �صياغة
لرواية ماركيز مع ا�ستبدال ال�سلطة الأبوية بح�ضور قوي ل�سلطة الأم ،فما
ردك على ذلك ؟
 الليندي� :إنني �أنتمي �إىل الرعيل الأول من كتاب القارة ،الذين ن�ش�أوا علىالقراءة لكتاب �آخرين من �أمريكا الالتينية .ي�ضم اجليل الأول ــ الذي
نطلق عليه لقب «اجليل الزاهر» ــ كتاب مثل جار�سيا ماركيز وخو�سيه
دونو�سو وكارلو�س فونتيه .بد�أت ظاهرة «اجليل الزاهر» يف بر�شلونة،
ولقد ت�رشفت ب�أن �أكون �إحدى القارئات لأولئك الكت ّاب ،ون�ش�أت على
القراءة لهم ،وعندما بد�أت مرحلة الكتابة كانت كل تلك الكلمات
الرائعة وال�صور والطابع الق�ص�صي لقارتنا قد �رضبت بجذورها يف
�أعماقي ،فنبعت مني ب�شكل طبيعي ،مل �أق�صد �أبداً �أن �أخلق �صورة هزلية
جد معجبة َ بتلك الرواية
(تهكمية) لرواية مائة عام من العزلة ،لأنني َ
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التي قر�أتها منذ زمن طويل ،ومل �أعد �أذكرها جيداً ،ولكن لي�س عدال ً
مقارنتها برواية بيت الأ�شباح بتلك الطريقة.
 افتخار الدين :ماهي الأ�سباب التي دعتك �إىل كتابة جمموعة «ق�ص�ص�إيـڤالونا» بعد رواية �إيـڤالونا ؟
 الليندي :هناك عدة �أ�سباب �أولها �أنني عند انتهائي من ت�أليف الكتابت�ساءل كثري من النا�س� :إذا كانت �إيـڤالونا هي الرواية ,وهذه هي ق�صتها,
ف�أين �إذن الق�ص�ص التي ترويها؟ مل �أكن �أفكر يف كتابة الق�صة الق�صرية
كجن�س �أدبي ,لأين �أعترب ذلك �أمرا �صعب ًا جداً .ويف ذلك الوقت كنت
طـلقت من زوجي يف فنزويال  ,وقمت برحلة مفعمة باحلما�س لإلقاء
قد ُ
املحا�رضات ,حتى و�صلت �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ,وانتهى بي
املطاف يف �شمال كاليفورنيا ,حيث التقيت ب�شخ�ص تعلقت به وهذا
�سبب �آخر ,فلقد كنت �أتنقل يف البالد مدفوعة بعواطفي وكان وقتا
ع�صيبا  .وامليزة الوحيدة للق�صة الق�صرية هي �أنه ب�إمكانك �أن تكتب
مقطوعات �صغرية ,ولذلك وجدت �أنني لكي ا�ستمر يف العمل ينبغي
علي �أن �أكتب �شيئ ًا خمت�رصاً ,فكانت فكرة جيدة �أن �أكتب الق�ص�ص التي
مل حتكها �إيـڤالونا يف ذلك الكتاب.
 افتخار الدين :معظم ق�ص�ص «�إيـڤالونا» تنتهي ب�صحوة مفاج�أةلل�شخ�صيات ,هل هذه جمرد �صحوة �أم �أن اخلامتة تنطوي على ر�سالة
اجتماعية �سيا�سية؟
 الليندي� :أنا ال �أحاول �أن �أبث �أية ر�سائل يف كتاباتي ,بل كنت �أحيانا �أفاج أ�نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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ب�أن ال�شخ�صيات كانت ت�أتي بهذه النهايات ،وتقوم ب�أدوار رغما عني
 .ويف بع�ض الق�ص�ص كنت �أعرف بالبداهة  -ولي�س ب�شكل عقالين-
كيف �ستكون اخلامتة ,وال �أ�ستطيع �أن �أحكي لك الق�صة قبل كتابتها,
ولكن حال البدء يف الكتابة� ,أجد �أن الأحداث تتابع ب�صورة طبيعية
حتى تنتهي مبفاج�أة يل �أنا �شخ�صيا ،ماعدا �إحدى الق�ص�ص وعنوانها
«هايدلبريج ال�صغرية» التي قر�أتها والدتي بعد االنتهاء من كتابتها،
وقالت يل�« :أعجبتني الق�صة غري �أن نهايتها ه�شة» .و�أعتقد �أنها حمقة
يف ذلك،فلقد كان هناك خلل ما يف هذه اخلامتة ،مل ت�ستطع والدتي �أن
تخربين ماهو �إال �أنني �أدركت ب�أنني بد ًال من �أن �أتُتبع الرغبات الطبيعية
لل�شخ�صيات،حاولت �أن �أفر�ض نهاية �سعيدة ،ولكن ذلك مل يجد ،لذا
كنت �أف�سح املجال لل�شخ�صيات للتعبري عن نف�سها ،فح�صلت على نهاية
غريبة جداً ي�صعب �رشحها ،ولكنها رغبة ال�شخ�صيات الروائية.
 افتخار الدين :هل كانت تلك الق�صة الوحيدة التي فر�ضت فيها ح�ضوركككاتبة؟
 الليندي :نعم بالإ�ضافة �إىل ق�صة « ومن الطني ُخلقنا» ،وهي �آخر ق�صة يفهذه املجموعة و�أكرثها �إتقان ًا،و�أحداثها واقعية  .ففي عام1985م ثار
بركان يف كولومبيا �أدى �إىل احتجاز فتاة يف الطني،ثم وفاتها بعد �أربعة
�أيام من الأمل الرهيب�،شاهدتها يف تلفاز فنزويال،فكتبت الق�صة ،وعند
االنتهاء من كتابتها ،وجدت �أنني قد قدمتها من وجهة نظر عقالنية،
لأين ا�ستخدمت العقل يف كتابتها ،وعلى الرغم من ذلك فقد جاءت
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تزخر بالعواطف،وبعد ذلك اكت�شفت �أنها مل تكن ق�صة تلك الفتاة بل
ق�صة الرجل الذي كان يحمل الفتاة،لذا وجدتني �أعيد كتابة الق�صة
مرة �أخرى  ,وعندما انتهيت منها ,وجدت �أنها مل تكن ق�صة الرجل
الذي كان يحمل الفتاة بل ق�صة ال�سيدة التي كانت ترقب امل�شهد عرب
ال�ستار,الأمر الذي يخلق بع�ض امل�سافة امل�صطنعة ,من القرب ال�شديد
لأنك ت�ستطيع �أن ترى ماال ميكنك �أن تراه لو كنت هناك فعال ,وعليه
فقد جاءت الق�صة ت�صور التغيري الذي طر�أ على ال�سيدة يف مراقبتها
للرجل الذي كان يحمل الفتاة وهي حتت�رض!
 افتخار الدين :هل تعتقدين ب�أنه ينبغي على كتاب الق�صة الق�صرية الواعدين�أن يخلقوا مثل ذلك ال�ستار ،لي�س فقط لين�أوا ب�أنف�سهم بعيدا عن �أحداث
الق�صة,بل لكي يكت�سبوا املقدرة على �أن ميح�صوا �أفكارهم دون �أن
يفر�ضوا ح�ضورهم على الق�صة �أي�ضا؟
 الليندي� :أعتقد �أن لكل كاتب طريقة خمتلفة ,ولي�س بالإمكان �أن تعطيو�صفة �أو �صيغة حمددة لعدم جدوى ذلك ,فالأ�سلوب الذي ينجح
ا�ستخدامه يف �إحدى الق�ص�ص لي�س بال�رضورة �أن ينجح يف ق�ص�ص �أخرى,
و�أرى �شخ�صيا �أن �أهم نقطة يف الق�صة الق�صرية هي �أن تتحكم يف النغمة
يف �أول �ستة �أ�سطر من الق�صة ,فالنغمة هي التي حتدد ال�شخ�صيات ,بينما
يف الرواية يكون االهتمام باحلبكة وال�شخ�صيات والعمل واملبد�أ(النظام),
وهناك �أ�شياء كثرية تتم فيها� ,أما يف الق�صة الق�صرية فقد جتد النربة واللغة
والإيحاءات والإلهام (الدامغ) ,من دون و�صفة معينة ,ولذلك جتدين ال
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�أحبذ كتابة الق�ص�ص الق�صرية بل �أمقتها�.أحب قراءتها ولكني ال �أحب
كتابتها ,و�أف�ضل �أن �أكتب �ألف �صفحة من رواية طويلة على �أن �أكتب
ق�صة واحدة ,كلما ق�رصت كانت �أ�صعب.
 افتخار الدين :هل ب�إمكانك التو�سع يف احلديث عما يجعل كتابة الق�صةالق�صرية �أمر ع�سري؟
 الليندي :هو كون كل �شيء يرى بو�ضوح ,فقد جتد يف الرواية الكثريمن العقد واخليوط اله�شة,التي حل�سن احلظ ميكن �إغفالها بت�أثري جمال
احلكاية ,حيث يقع القاريء يف فخ زخم الأحداث� -أ�شبه ماتكون
بحفلة �صاخبة ,بينما الوقت يف الق�صة الق�صرية حمدود جدا ,واحلبكة
خمت�رصة ومكثفة كذلك -هذا �إن كانت هناك حبكة -ف�إن حدة الذهن
والإيحاءات �أمور هامة ,لأنك تخاطب خيال القارئ ,وو�سيلتك
الوحيدة هي اللغة ,ولي�س هناك مكان �أو وقت لأي �شيء �آخر ,كل �شيء
يظهر للعيان ,ومبقارنة هذين اجلن�سني الأدبيني جتد الرواية �أ�شبه ما تكون
بقطعة كبرية من ن�سيج مزرك�ش حافلة بالتفا�صيل ,وقد مت تطريزها
بخيوط خمتلفة الألوان ,ولي�س لديك �أدنى ت�صور عما �سيكون عليه
ال�شكل النهائي لها� ,أما الق�صة الق�صرية فهي مثل ال�سهم ,لك فيه رمية
واحدة فقط ,وهذا يتطلب منك الدقة وال�رسعة ومع�صم ثابت للرامي,
حتى يح�سن الت�صويب (�إ�صابة الهدف) ولذلك فعليك �إما �أن تبد�أ بداية
�صحيحة� ,أو ترتك الأمر ب�أكمله� ,إذ يجب �أن حت�سن الأداء من �أول مرة,
فكيف ميكن للمرء �أن يفعل ذلك؟ هنا -على ما �أعتقد  -ي�أتي دور
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الإلهام ,ولأنني �إن�سانة غري ملهمة ,فال �أرتاح لكتابة الق�صة ,بل �أعمل
بدون كلل ,وال �أمانع يف �أن �أق�ضي �إثنتي ع�رشة �ساعة يوميا وملدة �سنة يف
كتابة الرواية ,و�أ�شعر بالأ�سى لأنني �أفتقد الإلهام الذي �أحتاجه.
 افتخار الدين :هل ت�شعرين ب�أنه قد �آن الأوان لكتابة ق�صة �أخرى؟ الليندي :مل �أ�شعر بالرغبة يف كتابة ق�صة �أخرى منذ عام 1987م ,رمبا لأننيقد �أجد احلافز للكتابة يوما ما وح�سب الظروف ,والقراء يطالبونني دوما
بق�ص�ص ق�صرية ل�سبب �أو لآخر� ,أما النا�رشون فال يحبذونها العتقادهم
ب�صعوبة ت�سويقها ,والطالب يف�ضلونها ب�شدة ,وكثريا ما �أتلقى منهم
ر�سائل بهذا اخل�صو�ص .هل تعلم �أن �صناع ال�سينما يرغبون فيها ل�سهولة
حتويلها �إىل فيلم �سينمائي �إذا ما قورنت بالرواية؟
 افتخار الدين :لقد كتبت يف ق�صتك «حياة ال متناهية» الآتي « :هناك�أنواع خمتلفة من الق�ص�ص ,بع�ضها يولد حلظة احلكي ,وتكون مادتها
اللغة  ,وقبل �أن نعرب عنها بالكلمات تكون قد �أ�صبحت جمرد �أثر (�إ�شارة)
للعواطف ,جمرد نزوة عقلية� ,صورة ,ذكرى غري ملمو�سة ,والبع�ض
الآخرعبارة عن كل جلي ملمو�س مثل التفاحة ,وميكن �إعادته مرارا
وتكرارا دون اخلوف من تغيري معناه .بع�ض الق�ص�ص تقتب�س من الواقع
وت�ساعد قوة الإبداع على تطويرها  ,بينما تنبثق ق�ص�ص �أخرى من جمرد
فكرة ملهمة ,ثم ت�صبح حقيقية ,بعد �أن تتم روايتها(حكيها) .ثم هناك
الق�ص�ص الغام�ضة (املبهمة) التي تختبئ يف ظالل العقل -مثلها كمثل
الكائنات احلية التي تنمو لها جذور و�أطراف منوا غري طبيعي وتغطيها
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الطفيليات ,ومع الوقت تتحول �إىل كوابي�س  ,ولكي تطرد ال�شيطان من
الذاكرة ينبغي عليك �أن ترويها على �شكل ق�صة».
فهل هذا هو تعريفك للق�صة الق�صرية و�أ�سلوبك (منهجك) يف كتابتها
�أي�ضا؟
 الليندي :هذا ما �أ�شعر به نحو كتابة الق�ص�ص ,فلقد ع�شت حياة طويلةتع�سة ,وكثري من الأمور يختبئ يف زوايا �رسية من قلبي و عقلي ،وال �أعلم
بوجودها هناك ،ولكني �أح�س بالأمل و بثقل تلك الق�ص�ص التي �أحملها
معي �أينما ذهبت،ثم عندما �أكتب ق�صة �أدرك �أين �أعطيت �شيئ ًا مما يف
داخلي،و�أن ذلك ال�شيطان قد �أطلق من خمب�أه ،يحدث هذا دون وعي تام
مني – �سوى يف بع�ض الأحيان – وعندما �أ�شعر باالرتياح  .وما �أح�س
به نحو الفن الروائي هو ما يفعله بع�ض النا�س يف اجلل�سات العالجية�،أو
يف حلظات الت�أمل� ،أو يف حاالت الثمالة .بل �إن طريقتي يف التخل�ص
من الأمل وتطهري ذهني وفهمي للعامل هي كتابة الق�ص�ص ،وهذا ماقد يعنيه
ذلك املقطع الذي ا�ست�شهدت به يف �س�ؤالك ،حيث ال�شياطني و املالئكة
علي �أن �أخرجهم �إىل
بداخلي ــ واللذين ال �أدرك �أنهم بداخلي ــ يجب ّ
النور و�أحتدث عنهم و�أراهم يف النور .
 افتخار الدين :من �أي امل�صادر ت�ستقني اخلربات التي ت�ضعينها يفق�ص�صك؟
 الليندي :معظمها من �أحداث قد وقعت فعال ً ،فال�صحف و التلفاز(الرائي)واملذياع هي من �أعظم م�صادر �إلهامي ،فمثال ً ق�صة «ومن الطني خلقنا»
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 التي حتدثنا عنها �سابق ًا  -ا�ستوحيت فكرتها من �أحداث �شاهدتهايف الرائي .و�أحيان ًا بع�ض الأحداث املقت�ضبة التي �أ�شاهدها يف ن�رشة
الأخبار ،تثري ّ
يف ت�سا�ؤالت كثرية عنها � .إحدى ق�ص�ص «�إيـڤالونا»
ال �أذكر عنوانها جيداً – حتكي عن �سيدة اختطفها رجل و�سجنها يف
زنزانة ملدة خم�سني عام ًا ،مل تتحدث خاللها مع �أي �شخ�ص و�أ�صبحت
كاحليوان يف الظالم ،وعندما �أنقذت �أخرياً ،حتولت �إىل ما ي�شبه الوح�ش
ح�صلت على معلومة من ن�رشة الأخبار يف فنزويال مفادها �أن
املخيف.
ُ
رج ً
ال غيوراً اختطف �شابة ،وو�ضعها يف زنزانة ملدة خم�سني عام ًا ،ر�أيتها
عندما �أح�رضوها مدثرة ببطانية ،وهذا كل ما ر�أيته ،حيث مل يذكروا عنها
�أية تفا�صيل �أخرى يف الأخبار بعد ذلك ،فبد�أت �أ�سائل نف�سي  :ملاذا
حدث ذلك؟ ملاذا مل ت�رصخ؟ ملاذا مل حتاول الفرار؟ كيف بقيت على قيد
احلياة؟ وبتكرار هذه الأ�سئلة على نف�سي وجدت احلافز لدي للكتابة،
و اكتملت الق�صة .ويف �أحيان ٍ �أخرى �أ�ستوحي �أفكاري مما يحكيه يل
بع�ضهم معتقدين �أنه حكاية ،وعندما �أفكر فيما يقولونه ملي ًا �أدرك �أنه
لي�س الق�صة ،فالق�صة يف الواقع هي ما وراء ذلك ،بل �أبعد منه� ،إنها ما
�أقوم بتخمينه .
 افتخار الدين :كيف �إذن تغلفني الأدب الق�ص�صي باحلقيقة و العك�س ؟ الليندي :ال ميكنني ر�سم احلدود بينهما بل �أين �أعتقد �أن كل �شيء حقيقة،و�أن الأدب الروائي ماهو �إال و�سيلة للقول ب�صدق الأمور منذ البداية،
وما الأدب الق�ص�صي �إال جمموعة �أكاذيب،ولكنه لن ينجح �إن تنبع تلك
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الأكاذيب من م�صدر �صادق �أمني بداخلك  .ملاذا تريد �أن تكتب تلك
الق�صة ؟ ملاذا تريد تلك ال�شخ�صيات دون غريها ؟ لأنك ت�رضب على
�أوتار خربتك ال�شخ�صية ،م�شاعرك ،انفعاالتك ،ما�ضيك� ،سريتك
الذاتية (حياتك ال�شخ�صية) �أو روحك مبجملها ،ولأنك تعمل من هذا
املنطلق ف�ست�صبح ق�صتك حقيقة وتنجح ،و�إال ف�إنك تكون قد خلقت
عمال ً روائي ًا زائف ًا (متكلف ًا) ولكنه مقنع ــ مثل الروايات الرومانتيكية
وق�ص�ص املغامرات املثرية واخلرافية ــ وجميعها �أجنا�س �أدبية ال تتعامل
مع احلقيقة ،بالرغم من �أنها تقع حتت م�ص ّنف الأدب الروائي � -أدب
الت�سلية الذي ل�سنا ب�صدد التحدث عنه الآن ،بل لدينا ماهو �أعمق منه
بكثري .
 افتخار الدين :هل مدينة �آجوا�سانتا هي مدينتك اخليالية (الأ�سطورية)مثلما كانت يوكناباتوفا مدينة وليم فولكرن� ،أو واين�سربج – �أوهايو
مدينة �شريوود �أندر�سون ؟
 الليندي :كال ،ف�أنا �أرتاح �أكرث يف مكان وزمان غري حمددين ،يعجبنيالغمو�ض عندما تدور �أحداث الق�صة يف م�شهد يقوم القارئ بابتداعه،
و�إن �أمعنت النظر ف�ستجد �أن كل ما تعرفه عن مدينة �أجوا�سانتا هو �أنها
�شديدة احلرارة ،ولكنك ال تعرف �أين تقع ،وال كيف تبدو ،وال عدد
�سكانها ،لأنني ق�صدت �أن �أجعلها مكان ًا خيالي ًا للقارئ ولي�س يل �أنا
.وبنف�س الطريقة �أتعامل مع ال�شخ�صيات يف ق�ص�صي ؛ نادراً ما �أعطي
و�صف ًا ج�سدي ًا لهم ،لأنني �أريد �أن يقوم القارئ بخلق ال�شخ�صيات
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بنف�سه ،ولذلك �أ�صف فقط ما �أعتقد �أنه جوهري جداً للق�صة ،وال �أذكر

تفا�صيل مثل كون ال�شخ�ص متخلف عقلي ًا �أو ذا �شفة �أرنبية �أو طويل

جداً� ،إال �إذا كان ذلك مهم ًا للق�صة ،و�إال فلن �أذكره ،كما �أنني ال �أحدد
عمر ال�شخ�صيات فال ت�ستطيع �أن جتزم �إن كانوا �شباب ًا �أم �شيوخ ًا .

 افتخار الدين :ميتزج يف ق�ص�صك الواقع مع اخليال مما يجعلك من �ضمنك ّتاب الواقعية ال�سحرية ،كما ُي�ست�شف من كتاباتك ح�سك الأنثوي

املرهف وحماكاتك لكل من بابلونريودا وماركيزدو�ساد – هل ميكن

ت�صنيفك على �أنك كاتبة �أنثوية؟

 الليندي :نعم ولكن ينبغي �أن نتفق على مفهوم م�صطلح «�أنثوي – ،« Feministففي الوقت احلا�رض يعني هذا امل�صطلح لعدد كبري من النا�س

معان ٍ �سلبية كثرية  .لأنني امر�أة ولأنني امر�أة ذكية ــ عذراً لغطر�ستي ــ

علي �أن �أكون من املنادين بامل�ساواة بني اجلن�سني� ،أعي متام ًا كوين
فينبغي ّ

امر�أة ،و�أعي كذلك �أن �أكون امر�أة ُولدت امر�أة ،فذلك يعترب معوق ًا لها

يف معظم �أنحاء العامل ماعدا يف املجتمعات املتميزة جداً ،ويف النخبة من
املجموعات ،حيث ح�صلت املر�أة على احلرية والوعي الكايف للمطالبة

بحقوقها .ولكن يف جميع الأحوال على املر�أة �أن تبذل �ضعف اجلهد

الذي يبذله الرجل لكي حت�صل على ن�صف التقدير املمنوح له� ،أمتنى �أن

تعي�ش ابنتي وحفيداتي و بنات حفيداتي يف عامل معقول ،و�أن يعي�ش ابني
و�أحفادي و�أبناء �أحفادي يف عامل �أف�ضل ،يكونون فيه �رشكاء ورفاق،
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حيث ي�سود حبنا لأنف�سنا وللآخرين ولكوكبنا ،لذا �أعتقد �أن هذا ماتعنيه
كلمة «�أنثوي» :الوعي والقوة و الكفاح من �أجل ما ن�ؤمن به .
 افتخار الدين :املقدمة التي ت�صدرت روايتك بيت الأ�شباح وكانت �أبيات ًالبابلونريودا حيث يت�ساءل ال�شاعر« :كم ي�ستغرق الإن�سان من الزمن
ليموت؟» قد يجيبه والد �إيدي يف رواية فولكز بينما احت�رض قائ ً
ال :
«ال�سبب يف احلياة هو لال�ستعداد للبقاء ميت ًا لفرتة طويلة  ».كيف ميكن
�أن يكون جواب �آلبا �أو �إيـڤالونا �أو جوابك �أنت ؟
 الليندي :ال �أعرف عن �إجابة �آلبا �أو �إيـڤالونا ولكني �أعرف �إجابتي،اعتقد �أننا نعي�ش لنتعلم ،ن�أتي �إىل الدنيا لنتعلم عن طريق اجل�سد ماال
ت�ستطيع الروح اكت�سابه بطريقة �أخرى ،لذا نحن بحاجة �إىل هذا اجل�سد
لنحوله �إىل معقل (�رصح) للمعرفة ،وهذا ع�سريلأن بيئتنا ال ت�شجع على
ذلك ،ولكني �أحاول ا�ستخدام حوا�سي وخيايل وج�سدي وعقلي و
جميع ما �أملك يف هذه احلياة لأمني الروح ،ولهذا �أتينا ،و�إن فكرت ملي ًا
يف الأمر ف�ستجد �صمت ًا قبل ميالدنا و�صمت ًا بعد وفاتنا� ،أما احلياة فهي
�صاخبة جداً .
 افتخار الدين :يف رواية �إيڤالونا تخاطب �ألڤرا �صديقتها �إيڤا قائلة :«�أجزم ب�أن لرحم والدتك �أكرب الأثر ملنحك القدرة االبتداعية التي تروين
بها احلكايات ياع�صفورتي ال�صغرية» .هل هذا هو مفتاح كتابة الق�صة
الق�صرية ؟
 الليندي :هو �إحدى احليل التي ن�ستعني بها � .إنه ل�شيء مذهل كيفنوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011

فرحات افتخار الدين  -عفت جميل خوقير

45

حتدث بع�ض الأمور �أحيان ًا و�أدونها غري معتقدة ب�أن يلحظها �أحد ،فمث ً
ال
اختلق و�صفة لطهي طبق معني ب�شكل ع�شوائي ،فيت�صل بي �أحدهم و

يخربين �أن الو�صفة مل تنجح ،و�إذا ما قدمت و�صفة للتجميل بقويل( :و�إن
فعلت كذا ف�ستح�صل على �شعر �أ�شقر) ،وهذا غري �صحيح� ،أجد النا�س

ي�صدقونني ،وتلك هي �إحدى اخلدع.

 افتخار الدين :عودة �إىل مو�ضوع الت�أكيد على �أنك كاتبة �أنثوية ،ما الأمرالذي ال ترغبني يف �أن ي�سيء القراء فهمه يف �أعمالك؟ �أرجو �أن ال يكون

�سلبي ًا ،ك�أن اليرغبون يف قراءة �أعمالك ب�صفتها �أدب ن�سائي ــ مما يق�ضي

على روح الأدب.

 الليندي :ال �أدري فلكل قارئ �أ�سلوب خمتلف� ،أرغب يف ت�سلية قرائيواجتذابهم نحو القراءة ،و�أ�سعى �إىل دعوتهم للدخول �إىل هذا املكان

الرائع ،حيث ن�شرتك يف ق�صة �أعطيهم ن�صفها ،بينما يعيد القارئ خلق

ن�صفها الآخر ،وهذا هو الف�ضاء الذي نتقا�سمه ،و�أحيانا ً ت�شتمل هذه
الق�ص�ص على عنا�رص �سيا�سية �أو اجتماعية �أو �أمور ن�سائية ( �أنثوية) �أو
بيئية ،و�أنا �أف�صح عن جميع امل�سائل التي �أ�ؤمن بها ،ولكني ال �أ�سعى �إىل

بث �أية ر�سائل ,ولي�س لدي �إجابات �أو حلول ,كل ما لدي هو �أ�سئلة
�أود �إ�رشاك الآخرين معي فيها ,ومن ناحية �أخرى ف�إن �إطالق م�سميات
معينة �أمر ال ميكن تالفيه مع وجود النقاد ,فالنقاد خميفون ,لأنهم يطلقون

عليك �ألقابا وي�صنفونك كما يحلو لهم .ال �أريد �أن �أ�صنف على �أين كاتبة
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�أنثوية �أو �سيا�سية �أو اجتماعية �أو كاتبة رواية الواقعية ال�سحرية �أو كاتبة
من �أمريكا الالتينية� .أنا كاتبة وكاتبة روائية فقط.
 افتخار الدين :مل ُتـنقذ �شهرزاد حياتها فقط عن طريق الق�ص�ص التيروتها ،بل ح�صلت على تقدير ال�سلطان كذلك ،خال�صة الأمر �أنها
قد بعثت نف�سها �إىل الوجود بقوة الكلمة ،هل بطلتك �إيـڤالونا هي من
بعثت «الأنثى» �إىل الوجود بفعل الكلمة ؟
 الليندي :نعم ،كما وب�شيء من الغرابة �أرى �أن �إيڤالونا هي �أنا ،و�أنا�إيڤالونا� ،إنها هي رواية الق�صة ،وهي من خلقت نف�سها ،وال يعلم
القارئ �أو القارئة �إن كانا يقر�آن ق�صة حياة �إيڤالونا وال ما الذي ابتدعته
عن نف�سها ،وال عن امل�سل�سل التلفزيوين الذي تكتبه ،وعليه فهناك ثالثة
م�ستويات لقراءة وفهم هذه الرواية ،وهذا على ما اعتقد  -ماكانت عليه
حياتي اخلا�صة ،ف�إن طلبت مني �أن �أروي لك ق�صة حياتي ف�س�أفعل ،ورمبا
تكون ق�صتي جمموعة من الأكاذيب لأنني ابتدع نف�سي با�ستمرار ،ويف
الوقت نف�سه ابتدع الرواية ،وعن طريق هذا الق�ص�ص �أظهر نف�سي ،لذا
فحياتي جتري على ثالثة م�ستويات ،وال �أ�ستطيع �أن �أحدد من �أنا ،فكما
�أ�سلفت  -احلدود بني الواقع و اخليال غري وا�ضحة .
 افتخار الدين :هل هذه امل�ستويات الثالثة هي التي ينبغي على القراء �أني�ضعوها يف االعتبار عند قراءتهم ملجموعة ق�ص�ص �إيـڤالونا .
 الليندي :ال ت�ضع يف االعتبار �أي �شيء ،فقط ا�ستمتع مبا تقر�أ . -افتخار الدين� :أعتقد �أنك تلمحني �إىل الناقد هنا .
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 الليندي� :أيها الناقد ا�ستمتع فقط مبا تقر�أ . افتخار الدين :يف نظرك ما الذي تفقده ق�ص�صك عندما تُرتجم ؟ الليندي :لقد تُرجمت كتبي �إىل �سبع وع�رشين لغة ،وهذا ما منا �إىل علميولكن هناك ترجمات �أخرى مل اعتمدها ،مثل الرتجمة �إىل اللغة الڤيتنامية
وال�صينية ،و�أنا ال �أ�ستطيع التحكم يف الرتجمات املرخ�صة ،فمن باب
�أوىل �أال يكون يل �سلطة على تلك التي مل تُرخ�ص .الرتجمات الإجنليزية
والفرن�سية والأملانية جيدة جداً ،وحالي ًا كلما �أقر�أ الرتجمة الإجنليزية
ب�صوت عال �أ�شعر بعدم االرتياح � .أعتقد �أن الرتجمة رائعة ،بل و �أف�ضل
من التي كتبت باللغة الإ�سبانية وهي الأ�صل ،ولكنها �أ�صبحت ق�صة
خمتلفة ،لأين ال �أ�شعر بكينونتي �سوى يف رحاب لغتي ،التي �أحتاج لأن
�أعبرّ عن نف�سي بها  .عندما �أداعب �أحفادي فيكون ذلك بالإ�سبانية ملا
فيها من الهزل والعذوبة ،ولأنها تنبع ب�شكل فطري وعفوي ال ميكن
حدوثه �إال يف اللغة الأم ،مثلها كمثل الأحالم .
 افتخار الدين :هل هناك �أمر ال ميكنك الكتابة عنه ــ �أق�صد ــ « �أحد�شياطني الذاكرة» التي ال ميكنك «طردها»؟
 الليندي :ال �أعرف ،لأنني �أحاول �أن �أطردها جميع ًا وعلى مدى الزمنرمبا �أفلح يف ذلك �إن ق ُّدر يل �أن �أعي�ش مدة �أطول ،لدي الكثري من
الأرواح ال�رشيرة ،وبع�ض الأ�شياء التي تظهر مراراً و تكراراً يف كتاباتي
وال ميكنني تالفيها ،مثل احلب والعنف ملا لهما من ت�أثري قوي على
حياتي .
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 افتخار الدين :لقد كتبت �أربع روايات وجمموعة ق�ص�صية بلغت بها قمةال�شهرة ــ هل تعتقدين �أنه حان وقت جمموعة ق�ص�صية �أخرى ؟
 الليندي :لقد �أكملت تواً كتاب �سين�رش قريب ًا وتتم ترجمته الآن ،وهوعبارة عن مذكرات ،ولي�س رواية ،ولكن ميكن قراءته كرواية  .وبعد
انتهائي من الكتاب خارت قواي و�شعرت بالإرهاق ال�شديد ،فقررت
�أن ال �أقوم ب�أي عمل ملدة �ستة �أ�شهر ،ولرن ما �سيحدث ،ولكني ما �ألبث
�أن ي�رصخ �صوت ما بداخلي قائ ً
ال« :مل ال تفكرين بكتابة ق�ص�ص ؟»
ولكن كما �أخربتك �سابق ًا ــ �أحتاج �إىل احلافز للكتابة ،و�إن مل يحدث
هذا ....
 افتخار الدين :ماعنوان الكتاب اجلديد ؟ -الليندي :پاوال .Paula

 افتخار الدين :هل لنا بكلمة توجهينها �إىل ُك َّتاب الق�صة الواعدين حولكتابة الق�صة الق�صرية ؟
 الليندي :ال تكتبوا الق�صة بل اكتبوا الرواية ،لأنها �أ�سهل بكثري ــ كلماطالت كانت �أف�ضل� ،ستجدون نا�رشاً وعمالء ،ومن ال�سهل جداً كتابتها،
�أما الق�ص�ص الق�صرية فهي �أقرب �إىل ال�شعر و�إىل الأحالم منها �إىل
الروايات ،وحتتاج �إىل املهارة يف الكتابة ،كم من الق�ص�ص ت�ستطيع �أن
تتذكر ؟ كم منها جدير ب�أن يبقى يف الذاكرة ؟ كم منها ق�ص�ص عظيمة؟
كم من ك ّتاب الق�صة اكت�سبوا �أهميتهم ملجرد �أنهم ُك ّتاب ق�ص�ص فقط؟
ذلك لأن الق�صة فن �أدبي �شديد ال�صعوبة ،لذا ف�إين �أن�صحهم ب�أن يبد�أوا
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بكتابة الرواية ،ومن ثم الق�صة ،بعد �أن يكت�سبوا املهارة الكافية بكتابتها
 .بينما يعتقد بع�ضهم بعك�س ذلك ،و�أنهم �إن ا�ستطاعوا �أن يكتبوا ق�صة
ففي �آخر الأمر �سيتمكنون من كتابة رواية ،ويف الواقع �إن العك�س
�صحيح؛ ف�إن ا�ستطعت كتابة رواية يوم ًا ما ــ وبكثري من اجلهد وح�سن
احلظ ــ �سيكون ب�إمكانهم �أن يكتبوا ق�صة جيدة .
 افتخار الدين :هل �أدت بدايتك ك�صحفية �إىل �سهولة كتابتك للأدبالروائي وخا�صة الق�صة الق�صرية ؟
 الليندي :نعم والدليل على ذلك �أنني ال زلت ا�ستخدم الأ�ساليب التيا�ستخدمتها ك�صحفية ،مثل �إجراء احلوارات مع النا�س  .وككاتبة روائية
�أ�ؤمن �أن البحث عن طريق اللقاءات مع �أ�شخا�ص حقيقيني خا�ضوا
جتربة احلدث ،ــ مهما كان نوعه ــ هو �أجدى من الذهاب �إىل املكتبة
وتفح�ص الكتب  .هذه اللقاءات تك�شف لك عن �أمور لن جتدها يف
كتاب ،ترى ال�صحفيني يف ال�شوارع جنب ًا �إىل جنب مع النا�س ،يتحدثون
و ي�ساهمون وي�شاركون� .أما الأدباء فقوم منعزلون حتتمي حياتهم عادة
حتت مظلة اجلامعة� ،أو �أية م�ؤ�س�سة كانت� ،إنهم مف�صولون عن احلياة
احلقيقية (الواقع) يف هذا العامل ،وينتهي بهم املطاف �إىل الكتابة للأ�ساتذة
و الطالب والنقاد،فين�سون �أن العامل هناك ،لذا جتد �أن خلفيتي ال�صحفية
قد �ساعدتني بهذا ال�شكل ،ثم �إن الأمر الآخر الذي ي�ساعد كثرياً هو �أنك
ك�صحفي لديك ُ
جمل ُ قليلة جتتذب بها قراءك ،و�أنك تتناف�س مع و�سائل
الإعالم الأخرى ،ومع مقاالت �أخرى يف نف�س ال�صحيفة� ،أو �أية و�سيلة
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�إعالم تعمل بها ،لذلك ينبغي عليك �أن تكون متقن ًا للغة،و�أن تتذكر �أن �أهم
مايف الأمر �أن يكون لك قراء .وبدون قارئ لن يكون هناك ن�ص،ولكن
الأدباء ين�سون ذلك ،ويكتبون لأنف�سهم � .أما �أنا ف�أجدين �صحفية �أكرث
مني �أديبة ،حيث �إنني مل �أكتب لنف�سي فقط �سوى ذلك الكتاب الذي
كتبته م�ؤخراً ــ كتاب نبع من �أمل بالغ ،ومل ميكنني كتابة �سواه ،عندما كتبته
مل �أكن �أفكر بن�رشه  .لقد توفيت ابنتي منذ فرتة وجيزة ،وقد كانت يف
غيبوبة ملدة عام ،وكنت �أ�سهر على راحتها  .خالل تلك ال�سنة توقف كل
�شيء يف حياتي فكان لدي عام كامل �أراجع فيه �أ�سلوب حياتي ،و�أطرح
على نف�سي �أ�سئلة كنت دوم ًا �أجتنبها ،و�أعاين من �أمل مفرط  .و�أعتقد �أنني
الزلت يف ذلك النفق من الأمل ،وحقيقة �أنني �إذ �أجنزت ت�أليف الكتاب
فقد كان يل مبثابة التنفي�س من عدة �أوجه ،لذلك عندما بد�أت كتابة باوال
 Paulaكان هديف الوحيد �أن �أبقى �صامدة ،وهذه هي املرة الوحيدة التي
كتبت فيها دون و�ضع القارئ يف االعتبار .

* * *
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ينطوي فعل النقد الأكادميي على
مهمات متنوعة ،كتابية ( )literacyوالتحليل
امل�ؤ�س�سي analysis institutional
والت�أويل ،والتلقي ،والإعجاب �أو الإدراك
 ،appreciationواال�ستجابة� .إن جميع
ن�صو�صا
هذه الفاعليات عمو ًما ت�ستلزم
ً
مالئمة متا ًما (متقنة) بالإ�ضافة �إىل القدرة
اللغوية والثقافية والأدبية .عالوة على ذلك،
بع�ضا من جهود النقد هذه تفرت�ض �سلفًا
ف�إن ً
قرا ًء ميتلكون ح�سا�سيات جمالية خا�صة،
�أو يعتقدون بقيم متعار�ضة �إمكانيًا مع قيم
�أخرى� ،أو يحتلون مواقع اجتماعية /تاريخية
خا�صة.
وتعتمد القدرة املطلوبة لقراءة
وكتابة (�أو كتابية)  literacyالنقد

(*) هذه ترجمة للف�صل ال�ساد�س من كتاب :فني�سينت ب .ليت�ش :النقد الثقافى ،النظرية

الأدبية ،مابعد البنيويةVincent B. Leitch (1992). Cultural Criticism, .
Literary Theory, Poststructralism. (New York: Columbia University
.)Press
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الأكادميي على التقاليد �أو الأعراف ،والقواعد �أو ال�شفرات ،codes
واملمار�سات املتنازعة بطريقة متزايدة يف وقتنا� .إن امل�صري �أو القدر
 destinyغري املحدد �أو املبهم لـ «القراءة»� ،أي ذلك امل�صطلح متعدد
ً
�رشوطا مر�ضية
القوي املخ�ص�ص هنا �إىل مهمات متعددة للنقد ،يخلق
�أو �إيجابية لإعادة النظر يف النظريات النقدية ال�سابقة ،وتطوير منظورات
جديدة علي الربوتوكوالت �أوالأنظمة اخلا�صة بالقراءة.

يف هذه الدرا�سة� ،سوف �أقيم مفهوميات
معينة للقراءة ،بنوع خا�ص ال�صيغ املتنوعة امل�ؤثرة التي مت تقدميها من قبل
النقاد اجلدد ،والهرمنيوطيقيني ،والبنيويني ،ومنظري ا�ستجابة القارئ،
والفينومينولوجيني �أو الظاهراتيني ،واملاديني ،وما بعد البنيويني.
conceptualizations

�إن املمار�سات ال�سائدة للقراءة الأكادميية ت�ستمر يف ت�أكيد اخل�ضوع
�أو الإذعان النقدي ،واملو�ضوعية/احليادية  ،impersonalityوالإخال�ص
فنادرا ما ي�صفح املعلمون عن �أي تقييم نقدي �أو
للن�ص املف�رس بدقة.
ً
�رصيح للقيم والإيديولوجيات وامل�ؤ�س�سات ،وال ي�شجعون م�ساءلة عمليات
اختيار الن�ص وتقييمه ،ف�إذا �أراد املرء �أن يلتزم باملعايري التدري�سية �أو التعليمية
 pedagogicalاملتداولة للقراءة ،ف�إنه يجب �أن يتعلم �أن يقلل اال�ستغراق �أو
االنهماك «ال�شخ�صي» ،و�أن يحرتم عبقرية الك ّتاب ،و�أن ين�سق الت�ضمينات
الن�صية واالنحرافات املجازية والتعار�ضات املو�ضوعاتية ،و�أن ين�شغل
بامل�سكوتات الن�صية ،و�أن (يعيد) القراءة  )re) readحتى يالئم الفح�ص
والتدقيق النقدي الر�ؤية كلها و�أيقونية الن�ص ،و�أن يومئ� ،أحيانًا ،ناحية
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ً
مرتابطا� ،أي
وثائقيا
طرحا
«ال�سياقات» االجتماعية التاريخية ،و�أن ي�شيد ً
ً
مقاالت نقدية مقنعة ،و�أن يطلق علي هذا الن�شاط جمعيه «قراءة نقدية».
مفتقدا يف ت�شكيل القراءة هذا �إىل حد بعيد هو �أي �شيء كان
رمبا ما يكون
ً
«نقديًا» علي وجه اخل�صو�ص يف معاين ال�شك واملقاومة واملعار�ضة .وت�شجع
�صورة القارئ النموذجي /املثايل علي �إنكار الذات والإعجاب بالك ّتاب
املتباينني ،والإخال�ص للن�صو�ص املعقدة امل�شيدة بطريقة حمكمة ،والعناية
القليلة بامل�ؤ�س�سات االجتماعية و�أنظمة العقل  .regimes of reasonورمبا
ينبغي علينا �أن نتوقف عن �أن نطلق «النقد»  criticismعلي هذه املعابثة
 tinkeringالن�صية اخلانعة واملهذبة.

ا�ضطرابات القراءة:

من بني بروتوكوالت �أو �أنظمة القراءة البارزة بدرجة كبرية يف
تزمتها ال�شديد ،التي مت التنظري لها من قبل النقاد اجلدد ،New Critics
هي تلك االنتقادات القا�سية  stricturesاملوجهة �ضد كل من املقاربات
التاريخية  geneticواال�ستقبالية  ،receptionistمف�ضية �إىل املبادئ احلاكمة
ذهنيا عن املجموع
للمغالطات الق�صدية والت�أثريية .فالن�ص الأدبي يتم عزله ً
العام للحياة االجتماعية ،واحليوات ال�شخ�صية للكاتب والقارئ� .إن
القراءات اال�ستعادية  retrospectiveاملتعددة ت�سعى �إىل �رشح �أو و�صف
ال�شكل املكاين  spatialاملعقد واملركب للمنتجات امل�ستقلة املتفردة يف
�صناعتها اجليدة التي لديها قوى وتعار�ضات مت�ضاربة ومت�شعبة تكون
متبادلة يف عالقتها ومتوازنة عن طريق الأ�ساليب املجازية �أو اال�ستعارية
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مثل :املفارقة paradoxوالغمو�ض  ambiguityوال�سخرية � .ironyإن
«املعنى» يف الن�ص ال يكمن يف م�ضمون �أو حمتوى ميكن �إعادة �صياغته وال
يف فرو�ض ميكن ا�ستخراجها ،ولكن يف ت�ضمينات  connotationsو�أ�ساليب
 tonesو�صور ورموز متنا�سقة �أو متوافقة ،ومالمح داللية �أخرى جوهرية
داخلية  intrinsicللن�ص� .إن القراءة ،بالن�سبة لل�شكليني النقديني اجلدد،
�رشحا جمر ًدا ودقيقًا للن�صو�ص ال�شعرية العامة depersonalized
ت�ستلزم ً
اجلهد النقدي التوازنَ الداليل املعقد
واملو�ضوعية ،التي يظهر ،من خاللها،
ُ
والق�صدية  purposivenessالداخلية .فالقيمة الرفيعة املفرت�ضة خم�ص�صة �أو
منت�سبة للتعقيد ال�شعري ،والتعار�ضات الكثرية من�سجمة مع العملية النقدية
اجلديرة بالتقدير �إىل حد كبري.
جديرا باملالحظة حول نظرية القراءة هذه هو �أنها ت�سقط
ما يكون
ً
�أو تتجاهل
جدا� ،شاملة ت�أمالت
منهجيا � programmaticallyأ�شياء كثرية ً
ً
اال�ستجابة ال�شخ�صية ،والتلقي االجتماعي التاريخي ،والتحليل امل�ؤ�س�سي
واالنتقاد الأخالقي ال�سيا�سي  ،ethicopoliticalوالت�أويل لـ «املغزى»
و»املعنى» .وت�صبح املو�ضوعية /احليادية  ،impersonalityيف هذه العملية

املختزلة ،منبثة �أو منت�رشة يف جميع الأماكن وتطبيقًا نظريًا جمر ًدا .فالك ّتاب
والقراء يتم الت�ضحية بهم لتمجيد االنف�صال والن�ص املخلد .واملجموع

االجتماعي يتم التخل�ص منه يف طريقة مماثلة لنظرية الهوتية تق�شفية زهدية

حمتقرة العامل الدنيوي .بالإ�ضافة �إىل التجربة الزمانية للقراءة يتم التغلب
عليها من خالل �إعادة القراءات التكرارية بالنتيجة التي ترى �أن الن�صو�ص
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ال تبدو فقط �أيقونية ومكانية ولكن �أي�ضا متعددة املعاين ومعقدة يف مباغتتها
 .all-at-oncenessهذه القراءة الب�رصية العامة  panopticalتبدو كلية العلم

�أو ذات معرفة غري حمدودة  ،omniscientوك�أنها معنية �أو قا�صدة لذلك.

�إن الأنواع الأدبية املنت�رشة منذ عهد بعيد ال ميكن �أن تتناف�س متا ًما
مع الأعمال املكتنزة �أو املكثفة ق�صرية الأمد .ف�أي معدل للقيمة premium
يتم و�ضعه على �أ�سا�س التوازن والتناغم والوحدة املتحققة ،ويتم تقديره عن
طريق التفككات  discontinuitiesوالتناق�ضات والفجوات خالل (�إعادة)
ت�شفريها  )re) codingبو�صفها مفارقات وتعبريات �ساخرة وغام�ضة �أو
واهيا خمافة �أن
ملتب�سة .و«املعنى» ،املتكلف والأجوف واملزيف ،ي�صبح ً
الأدب قد يتناف�س ،لوال ذلك ،مع الدين والأخالق والفل�سفة والقانون
والعلم وال�سيا�سة ،الذي يجب (على الأدب) �أن يتعاىل عليها جمي ًعا.

�إن النتيجة لهذا االختزال هي �أن النقد يوظف على الأخ�ص بو�صفه
�صغريا .عالوة علي ذلك،
متلقًا �أو تزلفًا ،واملعار�ضة واملقاومة تلقى مو�ض ًعا
ً
ف�إن املرء ال ميكن �أن يتالعب بطريقة �رشعية بالعنا�رص املنبوذة يف الن�ص وال
�أن يغو�ص فيها من �أجل املتعة/اللذة �أو املعرفة� .إن «القراءة» النقدية اجلديدة
تبدو مقموعة ودفاعية وا�ستبدادية �أو ا�ستحواذية  .obsessionalومع ذلك
ف�إن ما ميكن �أن ت�سهم به هذه القراءة للنقد الثقايف املابعد بنيوي هو ميل
ل�رشح بالغ الدقة للتعقيدات والتعار�ضات الن�صية املعاد تف�سريها يف هذا
امل�رشوع اجلديد بو�صفها تعقيدات ومعار�ضات مادية لي�ست من �أجل
التناغم البالغي ولكن من �أجل التفكيك والتقييم الت�شخي�صى.
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�إن امل�سعى الفيلولوجي لـ «هري�ش»  ،Hirschملواجهة حترميات
 taboosالنقاد اجلدد لق�صد امل�ؤلف  auctorial intentionوا�ستجابة القارئ
والنقد التاريخي ،هو مفيد و�إ�شكايل يف وقت واحد .ففي نظرية «هري�ش»
الهرمنيوطيقية ،تنطوي الن�صو�ص على معنى بو�صفه نتيجة ملقا�صد الك ّتاب،
التي تكون مع ذلك عامة ولي�ست خا�صة ،ويجب �أن تكون مثبتة �أو م�ؤيدة
 validatedبا�ستخدام معايري االحتمالية .عالوة على ذلك ،ف�إن املق�صد،
املدمج �أو املتج�سد يف الن�ص ،ير�سخ املعنى �إىل الأبد .فاملهمة الرئي�سية
للت�أويل هي �إعادة الت�شييد الأثرى  antiquarianلق�صد الكاتب ،مبا يتوافق
مع التفا�صيل الن�صية التي ميكن التحقق منها ،ومعايري الآفاق horizons
التاريخية .بالإ�ضافة �إىل هذه التنا�سقات  regularitiesالتاريخية ،ف�إن تقاليد
النوع الأدبي تخدم بو�صفها تقييدات يف عمل الت�أويل� .إن التداعيات
الفكرية واالهتمامات والقيم ،التي قد متتلكها الن�صو�ص للقراء املعا�رصين
وامل�ستقلني ،ت�شيد «املغزى» اخلا�ص بها (ولي�س «املعنى») ،الذي ي�شتغل
«النقد» (ولي�س «الت�أويل» الالئق) على تف�صيله �أو تعيينه .فاملغزى متنوع،
مو�ضوعيا.
ذاتيا ،والت�أويل يكون
ً
واملعنى ثابت �أو را�سخ والنقد يكون ً
املتقدم يتعامل مع القيم ،واملت�أخر يتعامل مع احلقائق .والأول يعرتف �أو
يقبل ا�ستجابات القراء ،والآخر يثق مبقا�صد الك ّتاب� .إن امل�سعى الأ�سا�سي
للتحليل الأدبي ،بالن�سبة لـ «هري�ش» ،هو الت�أويل الذي ال يقبل اجلدل ولي�س
النقد.
�إن النظرية الكاملة للقراءة امل�شيدة من قبل «هري�ش» تعتمد على
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التف�صيالت ال�شاملة املن�شغلة بالثنائى امل�شكوك فيه املنق�سم بني «العام/
ت�صنيفيا.
اخلا�ص» ،من حيث �إن امل�صطلح الأول يلقى منزلة رفيعة �سائدة
ً
وتكون املهمة الرئي�سية للتحليل الأدبي هي الت�أويل ولي�س بالأحرى النقد،

�أي �أن التف�سري يهيمن �أو ي�سيطر علي التقييم واالنتقاد الثقايف .فالآفاق

والأنواع الأدبية� ،أي الت�شييدات العامة املنظمة ،تطوق �أو حتدد التحقيق/

البحث ال�سريي والبحث التنا�صي .وخال�صة القول �إن ما يكون عا ًما هو
ذاتيا هو كل من املائع
كل من الرا�سخ /الثابت واملحدد ،وما يكون
�شخ�صياً /
ً

وغري املحدد .وعلي الرغم من هواج�س «هري�ش» حول العام والرا�سخ،

ف�إنه ي�صف الت�أويل ب�أنه مرحلتني �أو طورين للعملية تتحرك من اال�ستعراف

 identificationالتكهني احلد�سي �إىل الت�أويل الفكري الالئق.

�إن وظيفة الناقد هي �أن تخ�ضع �إعادة القوننة �أو التقنني reenactment

الت�أملية ال�سابقة  prereflectiveللن�ص �إىل «قاعدة قا�سية» ( ،)xلإعادة

الت�شييد الت�أملي موظفة اختبارات التحقق ومعايري االحتمالية .وتختزل

�أو تنق�ص �سل�سلة الأفكار هنا �إىل جمموعة من الآراء القلقة املرغوبة� :أي

تقمع الذاتي ،وتتغلب على املناطق العمياء  blind spotsوالأحكام امل�سبقة،
وتقلل من �أهمية القيم ،وتقيد �أو حتدد املتميع ،وت�ؤمن ال�ضبط �أو ال�صحة،

غريبا على �ضوء هذه الأفكار �أن ينتهي الأمر بـ
وتروج االن�ضباط� .إنه لي�س ً
«هري�ش» �إىل منا�رصة الك ّتاب البارزين والآفاق املهيمنة ،متجاهال املختلف

والهام�شي واملعار�ض .ولكن تدر�س تف�صيال �أية نقطة مهمة معرو�ضة يف هذا
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املقام ....ف�إن القراءة لأي ن�ص ،من البداية ،تت�ضمن �أو ت�شتمل عادة ،يف

تقريبا ،على الإدراك ،واالنتقاد ،والتف�سري ،والتقييم ،وال�رشح،
الوقت ذاته ً

والتحليل امل�ؤ�س�سي ،والتلقي ،واال�ستجابة .فال �أحد من هذه الن�شاطات

يحتاج �إىل �أن يقوم بخدمة الإكمال للن�شاطات الأخرى �أو الن�ص.

مرارا
�إنه يكون
ً
�صحيحا �أن طالب الأدب يف اجلامعة يواجهون ً

واجبات حمددة متتابعة ،منطلقني ،ولنفرت�ض ذلك ،من
درو�سا مفرو�ضة �أو
ٍ
ً

ال�رشح الن�صي �إىل اال�ستجابة ال�شخ�صية ومن ثم �إىل التقييم ،الذي يفرت�ض

ومنطقيا اال�ستجابة والتقييم� .إن
حتميا
�أن فاعلية �أو ن�شاط ال�رشح ي�سبق
ً
ً
التنظيم التدري�سي ،امل�ألوف واملعياري ،يخلق انطباعات خاطئة �أو � ً
أمناطا

غريبا لقارئ ما ،قارئ معار�ض من
للقراءة ميكن م�ساءلتها .قد ال يكون ً
الأقلية  minorityعلي �سبيل املثال� ،أن يبد أ� بانتقاد ما �أو حتليل م�ؤ�س�سي بعد
ا�ستجابته �إىل �صفحات معدودة فقط من رواية ما .فقد يجد القارئ كال
من احلبكة  plotوالتخيالت م�صورة ل�شخ�صية ن�سائية مهانة بطريقة عنيفة.
عندئذ قد يتابع �أو يالحق ت�أمالت �أولية للنا�رش ،ومكان وتاريخ الن�رش،
و�إهداء الكتاب ،و�سمعة الكاتب ،وت�أ�سي�س الغالف الورقي للكتاب،
وت�صميم الغالف الواقي جللدة الكتاب ،فجميع هذه الت�أمالت تلتم�س
و�ضع العمل يف تداخل �أو ت�شابك ما ل�شبكات امل�ؤ�س�سات و�أنظمة العقل.
�إن النقطة املهمة �أو املفتاح هي �أن املبد�أ الأول للقراءة لي�س غرييا ،selfless
تف�سريا منعزال متب ًعا اال�ستجابة ال�شخ�صية
�رشحا �أو
ولي�س نزيها ،ولي�س ً
ً
واملهتمة والنا�شطة�،أو الإدراك� ،أو التقييم� ،أو االنتقاد .فالقراءة ال تتقدم من
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املو�ضوعي �إىل ال�شخ�صي ،ومن العام �إىل اخلا�ص ،ومن احليادي
ذاتيا،
�إىل الإيديولوجي .ولي�س املبد�أ الأول للقراءة من ناحية �أخريً ،
تف�سريا �أو ت�أويال
�رشحا �أو
تلقيا متب ًعا ً
ً
�أو ا�ستجابة حد�سية� ،أو �إدراكا� ،أو ً
مو�ضوعيا فكريًا.
ً
neutral

فمن خالل ت�صوير القراءة بو�صفها عملية تتقدم من اال�ستعراف
�إىل الت�أويل ومن ثم �إىل النقد ،يعلي «هري�ش» منزلة التف�سري املو�ضوعي
على اال�ستجابة (التي ال ميكن جتنبها) واالنتقاد (االختياري)� .إن ما ينتج
عن هذا الطرح املفرت�ض �أو اخليايل للقراءة هو االحتفاء بالن�ص والت�ضحية
بذات الناقد .ومثلما يتم توظيفه (�أي الطرح) يف هرمنيوطيقا «هري�ش»
الفيلولوجية ،ف�إن املفاهيم اخلا�صة بـ «املعنى»«/املغزى» ،و«الت�أويل»/
«النقد» ،و«املق�صد»« /الأفق» توظف بطريقة ارتداتية �أو نكو�صية ،معززة
ممار�سات تبجيل �أو متجيد ال�شاعر ،وتوثني  idolatryالن�ص ،وذرائعية النوع
الأدبي واملونولوجي ،وو�ضع القارئ يف مرتبة �أدنى �أو تابعيته ،والإخال�ص
�إىل التما�سك الن�صي.
�إن نظريات القراءة التي مت تطويرها من قبل «بوث»
و«�شولز»  Scholesو«ميلر»  ...Millerتُظهر �أو تُبدي م�شكالت مت�شابهة
عندما تف�رس فينومينولوجيا �أو ظاهراتية القراءة .ويطري «بوث» على
االنتقاد الأخالقي ( ethicalاملعروف بـ � )overstandingرشيطة �أن يكون
حتميا .ولكن عندما يقر�أ املرء
م�سبوقا بـ»الفهم» وك�أنه تتابع يكاد �أن يكون
ً
ن�صا ما ،ف�إن االنتقاد قد ينبثق لي�شكل «الأ�سا�س» للفهم� .إن «بوث» يف�رس
ً
Booth
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خط أ� القراءة لي�س فقط يف �رشحه للفهم/االنتقاد ،overstandingولكن
كليا .فاجلماعات الت�أويلية
يف معاجلته لـ»الفهم» بو�صفه
ً
معيارا �شامال �أو ً
املنا�ضلة تقو�ض هذه القيمة.
�إن �صيغة «�شولز» اخلا�صة بـ «القراءة» ،و«الت�أويل» ،و«النقد» –
على وجه التقريب :ال�رشح ،والتف�سري ،واالنتقاد الثقايف– تت�ضمن بطريقة
تباعا يف نطاقات �أو دوائر
خادعة �أو م�ضللة �أن تلك الفاعليات الثالث حتدث ً
منف�صلة م�شتملة علي عمليات متميزة .فت�أمالته ،يف كتابيه« :بروتوكوالت
القراءة»  Protocols of Readingو«القوة الن�صية»  ،Textual Powerتر�سخ
االنطباع  impressionب�أن االنتقاد ي�شكل الذروة ونقطة النهاية للم�سعى
النقدي ولي�س بالأحرى ،وميكن �أن تقول ذلك ،نقطة انطالق �أو وجهة
عامة للقراءة .ويعر�ض �أو يقدم «�شولز» ،مثل «هري�ش» و»بوث» ،االنتقاد
بو�صفه اختياريًا  ،optionalعلى الرغم من �أن كال من «بوث» و»�شولز»
يريدان �أن يزداد ا�ستخدامه بني الطالب والأ�ساتذة� .إن الطور التمهيدي
للن�شاط النقدي – غري معروف بالن�سبة لـ «�شولز» ،و�سابق على ال�رشح
ً
«ارتباكا»  bewildermentيجب على القارئ �أن
فيما يبدو – يحدث
يتحرر منه لكي ينقل القراءة نحو النقد .وما مييز الأطوار املتنوعة للقراءة
هو انف�صال متوالٍ �أو ت�صاعدي ،متقد ًما من االنغمار  immersionاملفتون
واملطيع للتفا�صيل الن�صية والألغاز والأحجيات التف�سريية� ،إىل التقييم
املتباين للمو�ضوعات وال�شفرات املكفول مل�صلحة جماعة ما .ويقت�ضي
االنتقاد بطريقة مهمة بذل اجلهد لالهتمامات والقيم اجلمعية والطبقية �ضد
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االهتمامات والقيم يف الن�ص ،و�ضد االرتباك املكت�شف من قبل القارئ
الفذ.
�إن ذاتية القارئ م�شرتكة  socializedومتفردة يف وقت واحد.
وي�صف �أو ي�صور «�شولز» ،يف النهاية ،القراءة ب�أنها تقد ًما من «اخلا�ص»
�إىل «العام» ،م�شاب ًها «ميلر» يف هذا اخل�صو�ص .يطرح «ميلر» ،للتمييز
وافتتاحيا (مد�ش ًنا)،
«خا�صا»
بني «القراءة» و»النقد» ،الأول بو�صفه
ً
ً
متجليا
وظاهرة لغوية تقود ،بطريقة ال مفر منها� ،إىل الآخر :الن�شاط العام،
ً
يف الكتب املطبوعة وحوار حجرة الدرا�سة ،ومن�شغال بال�سيا�سة والتاريخ
وااليب�ستيمولوجيا �أو نظرية املعرفة وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .فالقراءة تكون
�أوال وبعد ذلك يكون النقد ،اخلا�ص ي�سبق العام� .إن «اخلا�ص» ،بطريقة
أ�سا�سيا و�سابقًا
نف�سيا ، prepsychological
ً
غريبة ،يف هذا املقام يكون � ً
مت�صال باحلتمية اللغوية و�ضاللها  errancyالذي ال مفر منه .وهكذا ف�إن
«القراءة» (�أو بالأحرى «القراءة اخلاطئة») ،بطريقة بعيدة االحتمال ،حتدث
�أو جتري غري ملوثة باالهتمامات (ال�شخ�صية) �أو الأحكام امل�سبقة �أو القيم
�أو املناطق العمياء� .إن ثمة �س�ؤاال عن امل�صري �أو القدر اللغوي الذي ي�شكل
الذاتية يف �سبيلها �إىل ولوج الف�ضاء االجتماعي� .إن هذه ال�صيغة املتالحقة
�أو املتتابعة اخلا�صة بالن�شاط النقدي تكرر ا�ضطرابات �شائعة للعديد من
النظريات املعا�رصة للقراءة ،بنوع خا�ص يف جتنبها لالنتقاد.
�إن قراءة الن�صو�ص ،فيما �أرى ،تعتمد �إىل حد بعيد على تقاليد
وممار�سات لغوية وثقافية و�أدبية مكت�سبة .فقراءة الن�صو�ص هي ن�شاط
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متعلق بطريقة يتعذر اجتنابها بالرتكيب  syntaxوالنحو واملجاز tropology

وااليب�ستيمولوجيا �أو نظرية املعرفة والأخالق وعلم النف�س والتاريخ
واالقت�صاد وال�سيا�سة والتاريخ الأدبي وامل�ؤ�س�سات االجتماعية بال طريقة
م�ؤكدة لتحديد الأولويات  prioritiesالرا�سخة �أو الثابتة� .إن �أي بعد �أ�سا�سي
للقراءة هو ذاتية القارئ� ،أي عملية متقدمة با�ستمرار يتم ت�شكيلها مبداخل
�إىل اللغة والنظام االجتماعي وارتباطات بهما ،اللذين ي�شتمالن نف�سيهما
على �أو�ضاع متغرية للمجموع ،وت�شكالت متغرية للوعي ،وا�ستجوابات
 interpellationsمتغرية يف �أنظمة العقل .فالقارئ ،فيما �أت�صور ،ميتلك كال
من حقائق «الوجود»  beingالعامة واخلا�صة بال �إجراءات �ضامنة �أو كافلة
لهذه الأبعاد املنف�صلة بطريقة حمكمة .وهكذا لكي تدرك القراءة بو�صفها
عملية مت�سل�سلة م�ؤلفة من مراحل �أو �أطوار منف�صلة تتقدم من الق�ضايا
وال�ش�ؤون اخلا�صة �إىل العامة �أو العك�س ،فيمكن �أن تخلق منوذجا تدري�سيا
تخطيطيا مفتقرا م�ضلال يف ب�ساطته التحليلية امللفقة� .إن القراءة ،بتو�سع
جدير بالتقدير ،ن�شاط منظم � .regimentedإن الربوتوكوالت �أو الأنظمة
اخلا�صة بالقراءة ،كما تبدو يف جميع الأنظمة ال�سائدة ،ميكن �أن تكون
تقريبا،
حياتيا life-enhancing
تقريبا ،وقيمة �أو تعزي ًزا
متزمتة �أو قا�سية
ً
ً
ً
تقريبا .ف�أو�ضاع الذات املخ�ص�صة �أو املعزوة �إىل القارئ بطريقة
وتقييدية
ً
أو�ضاعا مغلوطة وخطرية يف املقام
مت�سقة ت�صدمني �أو ت�ستوقفني بو�صفها �
ً
الأول ،لأن �أية قيمة �أو فائدة تكون مرتهنة باخل�ضوع �أو الإذعان والطاعة
واللغز املحلول ،ولي�س بالأحرى باملقاومة وتقرير امل�صري� .إن ما يقلقني
حول ارحتال القراءة بو�صفها عملية ت�سري من االرتباطات اخلا�صة �إىل العامة
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�أو من االرتباطات العامة �إىل اخلا�صة هو (الال) و�ضع )status) non
الناجت لالنتقاد فيما يتعلق مبهمات �أخرى للقراءة� .إنه يكون «�إيديولوجيا»،
باملعني ال�سيئ للكلمة �أن ت�صف االنتقاد الثقايف ب�أنه يف غري حمله� ،أو
اختياري� ،أو تكميلي � ،supplementaryأو هام�شي � ،tertiaryأو م�صاحبة
كافيا �أن ت�ؤدي بدهاء واقتدار خدمة
ظاهرية  .epiphenomenalفلي�س ً
جدا.
كثريا ً
مطيعة لوظائف النقد الأدبي .و�أن تقمع االنتقاد الثقايف ً

ق�ضية التقييم:

تعد ممار�سة التقييم � evaluationشكال مهم�شً ا طويال للنقد بني
مرارا عن �أن الكتابة
املفكرين الأكادمييني� .إنه يتم ،ولنبد أ� بذلك ،التغا�ضي ً
نف�سها تت�ضمن �أفعاال م�ستمرة �أو مت�صلة للحكم يف اختيار وت�شكيل
الكلمات ،واجلمل ،وال�صور ،واملجازات ,الخ ...فالأفعال املتعددة الناجتة
من اال�ستح�سان �أو عدم اال�ستح�سان لي�ست �شخ�صية بطريقة ب�سيطة،
مفرت�ضة �أو م�سلمة ب�أن اجلماهري  audiencesوامل�ؤ�س�سات املتنوعة ت�ضع
ً
�ضغوطا على الكاتب وتخلق نتائج �أو ت�أثريات �إرجاعية  .feedbackعالوة
على ذلك ،ف�إن العنا�رص الالواعية يف هذه العمليات تخرتق �أو تتخلل
تدفقات الأحكام� .إن عملية القراءة لن�ص ما ،بطريقة مت�شابهة ،حتر�ض على
ا�ستجابات تقييمية مت�أثرة ,بطريقة واعية �أو ال واعية ,باجلماهري وامل�ؤ�س�سات
م�ستمرا،
املتنوعة� .إن التقييم ،بو�صفه نتيجة ما ،يكون متعد ًدا ،مت�صال �أو
ً
ً
م�رشوطا .وت�شتمل القوى/العوامل
ؤ�س�سيا،
عا ًما /communal
�شخ�صيا ،م� ً
ً
 agentsامل�ؤ�س�سية الواقعة يف �رشك الن�شاطات التقييمية على املحررين,
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والنا�رشين ،والقراء ،واملراجعني  ،reviewersواملوزعني ،و�أ�صحاب حمالت
بيع الكتب ،واملكتبات ،واملعلمني ،والطالب ،واجلامعيني املتخريين
 ،anthologistsواملرتجمني ،وحمكمي اجلوائز ،والباحثني ،والذين يعيدون
طباعة الأ�شياء من غري تعديل  ،reprintersواملقلدين  ،imitatorsوهكذا
دواليك .دعني �أبالغ �أو �أ�ضخم كي �أ�صنع نقاط متعددة :زمن التقييم يكون
دائما ،واملكان يكون يف �أي مكان ،والأ�شكال هي ح�شد غفري ،مرتبة
ً
من التك�شريات  grinsامل�شفرة و�صورة اجلماعات  clustersامل�شيدة يف
امل�ستويات ال�صغرى� ،إىل الدرا�سات «املجردة»  impartialوامل�صادرات
 condemnationsالأخالقية الوح�شية يف امل�ستويات الكربى� .إنه لي�س ثمة
تقييم متمل�ص �أو �آبق ,على الرغم من �أ�شكال معينة يتم تف�ضيلها على �أ�شكال
�أخرى.
�إن �أي �رشط �أو متطلب �أ�سا�سي وا�ضح لأ�شكال التقييم الأكادميية
ثقافيا متموقعني بني امل�ؤ�س�سات
هو الوجود لقراء «م�ؤهلني» و»م�صقولني» ً
و�أنظمة العقل� .إن الذين يقومون بعملية التقييم  ،evaluatorsيف �أي زمان
ومكان وحتت �أي �رشوط معينة ،يحتلون مواقع خا�صة ،التي ميكن �أن تقول
�إنها لي�ست فقط معرفة ومهارة ثقافية ولكن اهتمامات �شخ�صية و�أحكام
ً
�رشوطا للإمكانية من �أجل التقييم الأكادميي� .إن «بربرا
م�سبقة ت�شيد
هرن�ستني �سميث»  Barbra Herrnstiein Smithت�صور بطريقة م�رسحية
هذا االحتمال للقيمة عن طريق مالحظة �أنه «ب�أي كيفية يتم ت�سليمه بطريقة
جازمة ومهما كانت االدعاءات املالزمة �أو القناعات ال�شمولية� ،أو املطلقية
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� ،unconditionalityأو احليادية� ،أو املو�ضوعية ،ف�إن �أي ت�أكيد لـ»القيمة»
ً
حكما لقيمته املمكنة
مفرغا بو�صفه
دائما
ً
ملو�ضوع ما ميكن �أن يكون ً
ويتم تخ�صي�صه وفقا لذلك» (� .)97إن هدف هذه املالحظة هو علم القيم
 axiologyالتقليدي بزعمه �أو ادعائه الراغب لل�صحة /ال�رشعية validity
املو�ضوعية وال�شمولية من �أجل معايريه و�أحكامه التقييمية .فالذين ميار�سون
التقييم متورطون يف �أنظمة العقل ،التي تقدم نطاقًا ما ل�صحة �أو �رشعية
ور�سوخ الأحكام الثقافية .و�أي�ضا الع�ضوية يف اجلماعات communities
الت�أويلية ت�ساعد علي تعليل االتفاقات والتنازعات .وتنتج الأ�ساليب
الليبيدية  libidinalال�شخ�صية للتطويق  investmentثوابت ومتغريات يف
عملية التقييم من خالل اال�شتغال بطريقة الواعية� .إن �إمكانية القيمة،
بطريقة نهائية ،جتعلها (�أي القيمة) حتمية �إىل حد �أن الأحكام التقييمية
املتعددة اجلوانب املت�ضمنة يف اال�ستجابة والتف�سري والتحليل امل�ؤ�س�سي
واالنتقاد تكون متميزة ومت�ضاربة �أو متعار�ضة � .confictualأن تقر�أ ميكن
�أن تتخذ مواقف �أو مواقع ،ومع ذلك ف�إن هذه املوا�ضعات positionings
الكثرية قد تكون عرفية �أو الوعية �أو �آلية.

م�شكالت يف نظريات ا�ستجابة القارئ:

ي�رشح البنيويون املهتمون با�ستقبال �أو تلقي القارئ ،بطريقة مفيدة،
ومن خالل تعني ال�شفرات/ال�سنن والتقاليد املتعددة للت�أويل الأدبي،
املعرفة العامة/اخلا�صة ال�ضمنية التي ت�شيد �أنظمة وممار�سات القراءة .فمن
بني ال�شفرات والتقاليد املتعددة ،يفرد �أو يف�صل «كولر»  ،Cullerعلي
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011

66

قراءة النصوص

�سبيل املثال� ،ست نقاط تالية ( :)116-115تقر «قاعدة �أو مقيا�س املغزى
�أو الداللة» ب�أن �أي عمل �أدبي يعرب عن موقف دال على الإن�سان �أو العامل.
وين�ص «تقليد �أو عرف التما�سك اال�ستعارى» علي �أن امل�ضامني والأدوات
دائما .ومتد «�شفرة التقاليد ال�شعري» �أي
اال�ستعارية متما�سكة �أومتناغمة ً
م�صدر للرمز والأنواع باملعاين املتوافقة معه .ويقدم «تقليد �أو عرف النوع
الأدبي» جمموعات ثابتة للمعايري التي يتم تقييم الن�صو�ص طبقا لها .ويعلن
«تقليد �أو عرف الوحدة املو�ضوعاتية � « thematicأن التعار�ضات الداللية
أخريا ،تتطلب
واملجازية تتوافق يف القوالب �أو الأ�شكال الثنائية الن�سقية .و� ً
«قاعدة �أو مقيا�س املجموعية �أو الكلية � »totalityأعماال تكون من�سجمة
على م�ستويات متعددة ممكنة .ف�إذا ان�شغل الك ّتاب بالتقليد املنك�رس �أو
ك�رس التقليد  ،convention-breakingف�إن القارئ يفهم هذه الإجراءات
يف �سياق التقاليد الثابتة .وعالوة على ذلك ,ف�إن الفجوات �أو الفراغات
الن�صية تنبثق بالتحديد يف عالقة بتوقعات املجموع �أو املجموعية .فقواعد
النحو ت�رشح الظواهر الالنحوية� .إن الدفع الرئي�س للقراءة النقدية ،من هذا
املنظور امل�ؤثر ،ميكن �أن جتعل الن�صو�ص الأدبية ات�صالية بطريقة كاملة� :أي
�أن «الغريب وال�شكلي واخليايل يجب �أن يتم ا�ستعادته �أو تطبيعه» (،)134
كما ين�ص «كولر» يف تو�صيف الطرح البنيوي ال�ستجابة القارئ.
ثمة م�شكالت يف امل�رشوع البنيوي ،ومع ذلك �سوف �أمتنع
عن تكرار االنتقاد املابعد بنيوي العري�ض املت�سع للبنيوية .دعني �أتخري
مو�ضوعات رئي�سة �أو مفتاح قليلة مرتبطة بنظرية ا�ستجابة القارئ� .إن
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بروتوكوالت �أو �أنظمة القراءة ،طبقًا ملا يطرحه البنيويون ،تي�رس الت�أويل
ال�شامل .فالقراء ،يف �أف�ضل احلاالت ،قد ميتلكون �سيطرة (�أو متك ًنا) تامة
�سببا فيما يطلق عليه
على ال�شفرات والتقاليد واملمار�سات ،التي تكون ً
«كولر»« :القراء النموذجيني �أو املثاليني»  ideal readersو«ريفاتري»
« :Riffaterreالقراء ال�سوبر �أو املثاليني» � .superreadersإن ما يكون
مو�ضوعا للبحث يف التنظري البنيوي الذي يدور حول القراء لي�س ذاتية
ً
وال جتربة �أو خربة وال مهارة القراء «الفعليني»  ،realولكن القدرة/الكفاءة
 competenceالن�سقية الكاملة لنموذج القراء املفرت�ضني .فال �شئ يغيب �أو
افرتا�ضا ،عن القارئ الأمثل املت�سلح بالقدرة �أو الكفاءة الكاملة
ينفلت،
ً
�أو القوية املتمكنة من منح �أية فو�ضى  ungrammaticalityن�صية مغزى
�أو هدف .واملهمة هي االت�صال الكلي من خالل الت�أقلم naturalization
الكامل �أو التام� .إن النظرية املابعد بنيوية لـ «القراءة اخلاطئة» �أو «�إ�ساءة
القراءة»  ،misreadingالتي يتم مناق�شتها بطريقة موجزة ,تتجه علي
تقريبا يف �صيغة القراءة هذه ،بنوع
نحو م�ضاد �أو معاك�س �إيل كل عن�رص
ً
خا�ص عر�ضها لاللتزامات امل�ستحيلة للتمكن �أو ال�سيطرة الهرمنيوطيقية
املفرطة  ،heper-hermeneuticوالقدرة ،واالت�صال ،والت�أقلم ،واالحتاد،
والتنظيم  ،grammatizationوالكلية �أو الإجمالية  .totalizationفالعديد
من الأعراف �أو التقاليد املهملة واملبجلة من قبل البنيويني متت مناق�شتها
من قبل ما بعد البنيويني ،على �سبيل املثال :تقاليد الوحدة املو�ضوعاتية،
والتما�سك اال�ستعاري ،واملعايري ال�شاملة� .إن ال�سطوة �أو ال�سيطرة mastery
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على الن�صو�ص التي ت�ستخدم هذه الو�سائل الت�أويلية والتقييمية هي مبثابة
�سببا يف �أن ي�شخ�ص «كولر»
االختالق �أو االفتعال  ،storytellingالتي كانت ً
ؤخرا هذه القراءة كذلك يف كتابه «يف التفكيك» ،on Deconstruction
م� ً
حيث يبعد نف�سه عن البنيوية.
ثمة وجوه متعددة للنظرية الذاتية املبكرة ال�ستجابة القارئ اخلا�صة
بـ «بليت�ش»  Bleichالتي ت�ست�أهل �أو ت�ستحق االهتمام يف ال�سياق احلايل.
ففي اجلانب ال�سلبي ,ي�شكل �أو ي�صوغ «بليت�ش» ,بطريقة حا�سمة ,القراءة
بالقيا�س على الأ�سباب البيداغوغية �أو التدري�سية الوا�ضحة بو�صفها عملية
تنطلق من ا�ستجابة خا�صة �صادقة �أو معتمدة �إىل الت�أويل العام املزيف .ويف
اجلانب الإيجابي ,ي�أخذ بعني االعتبار ,بو�صفها جز ًءا من القراءة ,كال
من «االنحرافات»  distortionsالنف�سية التي يتعذر اجتنابها واملتطلبات
امل�ؤ�س�سية املتعينة للمعرفة � .disciplineإن «االنحراف» يف اال�صطالح
النف�سي ال يت�ضمن بالطبع �إمكانية الت�صحيح �أو التقييم� :أي �أن العمليات
الالواعية للتكثيف  ،condensationواال�ستبدال ،والرتميز ،symbolization
واملراجعة الثانوية �أو اخلافية  ،secondaryوالدفاع ،ت�شكل املواد من خالل
طرق معينة ،التي ال تكون الذوات حرة يف ال�سيطرة عليها �أو �ضبطها� .إن
القراءة لأي ن�ص ،يف نظر «بليت�ش» ،حتمل عالمات الك�شف واالنحرافات
ذات القيمة� ،أي التداعيات  associationsواملبالغات exaggerations
والإ�سقاطات  omissionsوالإقحامات  insertionsو«الأخطاء» .errors
فهذه الأ�شياء تعني �أو تقدم الدليل على االرتباط القوي �أو الوثيق بالن�ص.
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�إن ما ي�أ�سى له «بليت�ش» هو �أية حماولة ملحو �أو جتاهل «اخل�صو�صيات»
 idiosyncrasiesالن�صية املفرت�ضة �سلفًا با�سم املو�ضوعية �أو الكمال �أو
التنظيم .بالإ�ضافة �إىل �أن «بليت�ش» ينتقد املتطلبات �أو ال�رشوط التي يتم
حتزمي  packagedالقراءات يف بحوث نقدية (طبقًا لها) عار�ضة جداالت
�أو �أطروحات مفرت�ضة – مثبتة ،تلك ال�رشوط �أو املتطلبات توظف لإبطال
املختلفات  eccentricitiesو«االنحرافات» .يقارب «بليت�ش» هنا ق�ضية مت
تطويرها بطريقة بارزة من قبل «هارمتان»  Hartmanالذي يربهن بطريقة
جازمة على �أن الأ�شكال الإبداعية للكتابة النقدية متجاوزة البحث/املقال
مفيدا يف تنظري «االنحرافات»
الأكادميي املعياري� .إنني �أجد «بليت�ش»
ً
اخلا�صة بالقارئ ،لأنني �أعتمد «الذاتية» اخلا�صة بالقارئ يف م�رشوع
أنواعا �أخري من �أخطاء الأداء
النقد الثقايف .و�أ�ضيف �إىل هذه الأ�شياء � ً
 ،misprisionsكما �سوف نرى الحقًا .فالقراءة بالن�سبة �إىل «بليت�ش» تبدو
وك�أنها «قراءة خاطئة» بال �سبيل غري ق�رسي لكي تعالج املوقف من حيث
ت�أمني ات�ساق �أو ت�شاكل اال�ستجابة� .إن بروتوكوالت �أو �أنظمة املعرفة
ال�سائدة تنمذج �( normalizeأي جتعلها طبق قاعدة) وتدح�ض القراءة يف
االهتمام ب�أي ت�شاكل �أو ات�ساق بديل  .ersatzما �أريد �أن �أناق�شه يف طرحي
عن القراءة هو تعيني القراء املرتبكني والالماديني  bodilessواملذعنني �أو
اخلا�ضعني والغفل الذين يبحثون عن ت�أدية ما يتكلم به الك ّتاب والأ�شخا�ص.
�سببا يف �أن عمل قراء الأقلية املعار�ضني وظاهرة االنحراف
�إن ذلك يكون ً
يكونان مهمني ،لأنهما يظهران الأ�شخا�ص �أو الذوات املعار�ضة الذين
ميتلكون رغبات واهتمامات وقيم ت�شكل القراءة
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�إن الق�ضية املهمة لل�صفة الدنيوية  temporalityللقراءة ت�ستوجب
النظر يف هذه املناق�شة .باملغايرة مع القراءات اال�ستعادية retrospective
واملو�ضوعية واملكانية  spatializedالتي دافعت عن املواجهات احلوارية
مع الن�صو�ص ،مركزة على العمليات الكا�شفة  unfoldingللقراءة كما
حتدث ،والتي مت بحثها من قبل ال�شكالنيني والبنيويني والفينومينولوجيني/
الظاهرتيني املتنوعني والهرمنيوطيقيني ونقاد ا�ستجابة القارئ� .إن القراءة
تخ�ضع لعملية بطيئة احلركة ،وت�صبح حد ًثا ،فعال� ،أدا ًء حمفو ًفا باملخاطر،
م�ستعدا �أن ينظر �إىل االحتماالت �أو الإمكانيات الت�أثريية والتعليمية .هذا
ً
االهتمام باال�ستجابة والتلقى ينظم «الت�أويل»  interpretationلي�س بو�صفه
جهدا للتحقق  verificationالن�صي �أو باال�ستجواب املنهجي ،ولكن
ً
الكت�شاف قدرة القراء املتحولني .فال�شكل الن�صي ،من خالل هذه النظرة
مفرت�ضا بالقوة،
كليا
اجلزئية للقراءة ،يظهر بو�صفه
ً
ً
ت�شييدا ا�ستعاديًا ,انغالقًا ً
متعاقبا,
و�إذا كان ثمة «�شكل»  ،formف�إنه يجب �أن يكون مت�سل�سال,
ً
زمنيا.
ً

�إن امل�شكلة العامة للنظرية الفينومنيولوجية /الظاهرتية املقرتحة
ال�ستجابة القارئ هي ف�شلها �أو �إخفاقها يف �أن تعتمد العمليات متعددة
القوى والأبعاد املتعددة للقراءة .ولكي تدرك القراءة بو�صفها ارتباط
 conjunctureالوعي وال�صفة الدنيوية بطريقة جوهرية ف�إنه يعني �أن تتغا�ضى
عن �أ�شياء كثرية� .إن امل�شهد الأ�سا�سي للقراءة يف هذا ال�سيناريو scenario
يخاطر �أو يجازف بالت�أمالت الباعدة  ،excludingعلي �سبيل املثال،
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لل�شفرات املحددة (بك�رس الدال) وتقاليد «القدرة على الكتابة والقراءة»
 ،literacyوانحرافات الالوعي ،والطرق املتعددة التي ت�شكل �أنظمة العقل
عند الك ّتاب والقراء ،واملمار�سات اخلا�صة بالقراءة � adhx ; edvmأ�شياء
خا�صا
وعيا ً
كثيي�س العدائية املعار�ضة� .إن القارئ يبدو بطريقة غريبة وك�أنه ً
غري حمدد ومنف�صال �أو
متحررا من اجل�سد  disembodiedم�ؤديًا وظائف
ً
�أنطولوجية عامة .ولي�س ثمة جمال �أو نطاق عام نتحدث عنه .فاال�ستغراق
 preoccupationوالتماثل مع الن�ص الكا�شف مييل �إىل �أن يقمع اتخاذ
مواقف �ضد الن�ص� ،إذا مل يلغها �أو ي�سقطها� .إن امل�ؤ�س�سات ،مثل املدار�س
والعائالت والكنائ�س ومواقع العمل ،تبدو غري موجودة .فالإجراءات
الفينومنيولوجية/الظاهراتية للح�رص والإنقا�ص �أو االختزال تنتهي بالأمر
�إىل جعل اخلطاب الأدبي �شكال لـ«الكالم احلقيقي �أو املوثوق به» لنوع
بريء �أو مطهر بطريقة متفردة ،وال يتم تعقيده ،بطريقة وا�ضحة ،من قبل
االنحرافات �أو اال�ضطرابات  aberrationsاللغوية العاجزة والت�ضمينات
التنا�صية املتاهية � .labyrinthineإن فعل ربط ال�صيغ م ًعا ،من خالل
عمل القراءة هذا ،ينتج �أو يولد العجب �أو احلرية والتب�رص ولي�س الن�ضال
االجتماعي وال�سيا�سي كما ي�صوره «ليوتار»  Lyotardبطريقة مقنعة� .إن
ما ميكن �أن ت�ضيفه ،مع ذلك� ،أية نظرية فينومينولوجية /ظاهراتية للقراءة،
فهما للقراءة بو�صفها �أدا ًء
بو�صفها عملية� ،إىل نقد ما بعد البنيوية هو ً
معقدا من�شغال بطريقة احتمالية مبخاطر كبرية للقارئ� .إن الر�سالة الأوىل
ً
هي �أن الن�صو�ص ت�شكل احليوات والدر�س الآخر هو �أن ظواهر ال�صفة
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الدنيوية متزق املمار�سة املكانية � .spatializingإن الكثري عن هذه النقطة
ي�أتي الحقًا.
�إن نظرية ا�ستجابة القارئ ت�ستمر يف �أن تكون متجددة �أو من�شطة
عن طريق مفهوم «في�ش»  Fishلـ «اجلماعات الت�أويلية» ،وهي فكرة مفيدة
وناق�صة �أو �ضعيفة  wantingيف الوقت نف�سه .فطبقًا لـ «في�ش»« ،اجلماعات
الت�أويلية تكون م�شكلة من ه�ؤالء الذين ي�شرتكون يف ا�سرتاتيجيات �أو
طرائق ت�أويلية لي�س من �أجل القراءة (يف املعني التقليدي) ولكن من �أجل
كتابة الن�صو�ص ،من �أجل ت�أ�سي�س خ�صو�صياتهم �أو �آداب جمتمعهم وحتديد
مقا�صدهم .يف كلمات �أخري ،وتوجد هذه اال�سرتاتيجيات �أو الطرائق
�سابقة على فعل القراءة وبناء عليه حتدد القالب  shapeملا تتم قراءته ولي�س
مفرت�ضا عادة» ( .)171فكل
بالأحرى طريقًا �آخر حوله ،كما يكون
ً
جماعة من امل�ؤولني يف�رسون الن�صو�ص من خالل طريقة يتم توجيهها من
قبل ا�سرتاتيجياتها �أو طرائقهم الت�أويلية .ولأن القراء ميكن �أن ينتمون �إىل
جماعات متنوعة ،ف�إن ت�أويالتهم ميكن �أن تختلف� .إن «في�ش» يعني لنا
القراء امل�شرتكني �أو الطائفيني  Communalامليالني �إىل خلق معانٍ خا�صة،
وي�ؤ�س�س ،من خالل هذا الفعل ،للنظر فى الأ�سئلة التي تدور حول
بروتوكوالت �أو �أنظمة �إعادة الكتابة ،واملجموعات امل�ؤ�س�سية ،و�سيا�سات
الت�أويل ،وميكانيزمات �أو �آليات االحرتافية  .professionalismوينهى
حدا ،فى الوقت نف�سه ،للطرح البنيوى اجلامع لتقاليد
«في�ش» �أو ي�ضع ً
وا�ضحا �أن «في�ش» ينظر �إىل العقالنية بو�صفها م�رشوطة
القراءة� .إنه يكون
ُ
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�أو متوقفة على �أ�شياء كثرية مثلما ينظر �إىل اجلماعة امل�ؤ�س�سة community-

 basedوالبحث النقدي� .إن القراء ال يتجاوزون املعتقدات واالهتمامات
واالفرتا�ضات ووجهات النظر والوالءات allegiances؛ �إنهم متموقعون
فى طرق خا�صة �إىل حد بعيد.
�إن الأدب الثانوي العدائي املنتج �أو املتولد عن طريق نظرية «في�ش»
فى القراءة يكون �أي�ضا �شامال لكي يفح�ص هنا .فمن بني ه�ؤالء املرتبطني
بالأ�شكال املتنوعة للنقد املادي � ،materialist criticismأجد نف ًعا �أو فائدة
لالعرتا�ضات التى مت �إقرارها من قبل «كاين»  Cainو«�إيجلتون» Eagleton
و«لينرتيت�شا»  Lentricciaو«مايلوك�س»  Maillouxو«برات» Pratt
و«�سعيد»  ،Saidالذين ي�صفون جمي ًعا نظرية «في�ش» ب�أنها ناق�صة �أو �ضعيفة
بع�ضا من االعرتا�ضات البارزة
من خالل طرق مت�شابهة .دعني �أجمل ً
املنتزعة من نقاد «في�ش» ومن ت�أمالتي اخلا�صة .يتوقف «في�ش» قليال يف
حتليل ال�سيا�سات االجتماعية  sociopoliticsللجماعات الت�أويلية؛ والقراء
الأدبيون عند «في�ش» ي�صورون ذاتيات غري حمددة عن طريق القوى العرقية
واالجتماعية وال�سيا�سية املت�سعة� .إنه يعزل اجلماعات املحرتفة من العمليات
التاريخية والبنيات االجتماعية؛ ويتجنب التحليل الإيديولوجى ب�أنواعه
أي�ضا بطريقة مثالية ب�أنها متحررة
جميعها؛ وي�صور اجلماعات الت�أويلية � ً
من االختالفات �أو التعار�ضات ،وال�رصاعات ،ونزاعات القوة؛ ويوظف
«الإجماع» consensusبو�صفه النتيجة للجهد امل�شرتك �أو الطائفى؛ وي�صل
العالقات بني املجموعات با�سم م�ساواة و�أخوية وحرية تهليلية cheerful
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�إىل حد بالغ الإفراط؛ ويروج لنظرة ا�ستهالكية  consumeristللأدب غافلة
عن م�شكالت الإنتاج الثقايف وم�شكالت �صناعة الكتابة �أو الإبداع؛
ويق�رص التحليل امل�ؤ�س�سي بطريقة �ضخمة على م�سائل املعرفة االحرتافية؛
وال ي�ضع يف ح�سبانه بطريقة كافية ظواهر مثل االنحراف ،والتناق�ض ،وعدم
القدرة القرائية؛ ويقلل العملية اخلا�صة بالإ�سرتاتيجيات املهيمنة العرب طائفية
 cross-communalللقراءة؛ ويعالج بطريقة غري واقعية بروتوكوالت/
مو�ضوعا لالختيار احلر وخ�ضوع طوعي willing
�أنظمة القراءة بو�صفها
ً
مزيدا من القوة
يف الوقت نف�سه� .إن القوة الدافعة  thrustلهذا النقد تعطي ً
والت�أكيد على مناطق ال�ضعف العامة واملتعددة .و«في�ش» ينق�ص التعقيدات
املت�ضمنة يف الإنتاج ،والتوزيع  ،distributionواملحافظة على الأدب،
ويب�سط الت�شابكات  intricaciesاخلا�صة بالذات وجمموع اجلماعة ،بنوع
خا�ص املالمح املتنازعة  .agonisticويتغافل «في�ش» �أو ي�رصف النظر عن
العديد من فاعليات �أنظمة العقل� .إن ما ت�ؤول �إليه نظرته فى تب�سيطها هو:
�أن �أي ن�ص هو ما تقرر �أن ت�صنعه �أو تنتجه �أية جمموعة متجان�سة بطريقة
حرة.
�إن العمل على ا�ستجابة القارئ ،على الرغم من حتديداتها �أو
تقييداتها ،ينفع نظرية القراءة من خالل طرق مهمة متنوعة� .إنه يقو�ض �أي
ت�صور ب�سيط عن القراءة «ال�صحيحة �أو ال�صائبة» ،و�أية فكرة عن القراءة
م�سحا � ًآليا �أو فك �شفرة� .إن ذاتيات القراء وثبات �أو ر�سوخ
بو�صفها
ً
الن�صو�ص ت�صبح �إ�شكالية ،وال�شكر يعود على نظرية التلقي .ف�إعادة جتديد
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االهتمام بن�شاطات �أو فاعليات القراءة حلظة بلحظة وباملعايري امل�ؤ�س�سية
للكتابة يعقد املفاهيم الهرمنيوطيقية للزمن والتاريخ ،وللذات �أو النف�س
واملجتمع� .إن نظرية اال�ستجابة ،فى النهاية ،تُظهر القراء َة على �أنها �شكال �أو
ومالئما بطريقة مالزمة �أو مت�أ�صلة ،و�سبيال �أو
طريقة للكتابة ممي ًزا �أو متباي ًنا
ً
و�سيلة للبحث تتم ممار�ستها بطريقة منتجة �أو مثمرة من قبل «مابعد البنيويني»
مثل «بلوم»  Bloomو«جيم�سون»  ،Jamesonكما �سوف نرى.

�صيغتان للقراءة اخلاطئة :

�إن نظرية القراءة الأدبية بو�صفها قراءة خاطئة �أو �إ�ساءة قراءة ،التي مت
تطويرها من قبل «دى مان»  de Manوتن�سيقها �أو ترتيبها من قبل «بلوم»،
تتحدى الأطروحات املتناف�سة للقراءة على �أ�سا�س نظرية اللغة يف املقام الأول.
ففي حماولة نقدية عن «في�ش» و�آخرين ،يعلن «دى مان» �أن «اخل�صي�صة
الفا�صلة للغة الأدبية هي يف الواقع جمازية  ،figuralityباملعنى املت�سع للبالغية
بعيدا عن ت�شييد �أ�سا�س مو�ضوعى من
 ،rhetoricityولكن تلك البالغةً ،
�أجل الدرا�سة الأدبية ،تت�ضمن التهديد امل�ستمر �أو الدائم للقراءة اخلاطئة»
( ،)BI,285و�أن «خ�صو�صية اللغة الأدبية تكمن فى �إمكانية القراءة اخلاطئة
�أو الت�أويل اخلاطئ» ( )280بطريقة وا�ضحة للغاية� ...إن «دى مان» ي�سوي
درجات الأدبية  literarinessبدرجات البالغية .وتنتج املجازية لن�ص
�أدبي ما انحرافات مرجعية ،جاعلة الإهمال �أو اخلط أ� يف الأداء النقدي
ال مفر منه .ف�إذا كانت «القراءة» الأدبية تنتج القراءة اخلاطئة ،ف�إنه لي�س
غريبا �أن مييز «دى مان» بني القراءات اخلاطئة اجليدة والرديئة� .إن �أية قراءة
ً
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ن�صا يولد بنف�سه قراءة خاطئة وهكذا يف �سل�سلة
خاطئة جيدة تخلق �أو تنتج ً
�إنتاجية .فالك ّتاب ،مثل النقاد ،يقر�ؤون خط أ� ن�صو�صهم اخلا�صة� .إن اخلط�أ
ال يقطن مع القراءة ولكن مع اللغة .وتعتمد الكتابة النقدية نف�سها ،من
خالل ق�ص جتارب القراءة املرتبكة ،على اللغة املجازية ،خالقة «ا�ستعارات/
جمازات القراءة»  .Allegories of Readingفى كلمات �أخرى� ،إن النقد
ن�صا ما ،لأنه ال توجد لغة �شارحة �أو
ال ميكن �أن ي�صف �أو يكرر �أو ميثل ً
ميتالغة غري بالغية �أو علمية ومتعالية  .transcendentalوكذلك ال�صياغة
اجلديدة للن�ص � paraphraseأو ال�رشح املدقق �إىل حد بعيد ي�ضبب (�أي
�ضبابيا) االنحرافات الن�صية يف التجان�سات الق�رسية لأدائه �أو لتمثيله
يجعله
ً
املجازي /اال�ستعاري للقراءة (اخلاطئة)� .إن الن�صو�ص ،فى النهاية ،طبقًا
ملا يطرحه «دى مان» ،تقر أ� نف�سها خط أ� على الرغم من مقا�صد النقاد
والك ّتاب�« :إن �أي ن�ص �أدبي ي�ؤكد وينكر يف الوقت نف�سه �سلطة �أ�سلوبه
البالغي اخلا�ص» (.)AR.17
وغني عن القول �إن نظرية «دى مان» للقراءة اخلاطئة ال ت�ضع نهاية
للقراءة والكتابة النقدية؛ �إنها تقو�ض ،مع ذلك ،االدعاءات املعززة للقراءة
من قبل النظريات النقدية الأخرى� .إن بروتوكوالت�/أنظمة القراءة املتنوعة
لل�شكالنيني والبنيويني والهرمنيوطيقني التي توجه �أو تقود النقاد ،على
ً
متا�سكا ،وتوحد
تناغما �أو
�سبيل املثال ،للتوفيق بني العنا�رص الن�صية ،ت�ؤ�س�س
ً
املواد املو�ضوعاتية ،وجتمع امل�ستويات الن�صية العديدة بقدر ما ميكن،
وتنجز االت�صال الأق�صى ،وت�صل املعنى باملق�صد اخلا�ص بامل�ؤلف الذي يبدو
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ملتب�سا على �ضوء تنظري «دى مان» .ففي طرح «دى مان» تواجه القراءة،
ً
على نحو مميز ،الفجوات  discontinuitiesوالتفككات �أو التنافرات
 incoherenciesواخلالفات  disunitiesواملتعار�ضات incompatibilities
الن�صية التي ال ميكن تقريرها ب�سبب التقلبات �أو التذبذبات والفو�ضويات
 ungrammaticatiesاملجازية ،التي حتبط القدرة وال�سيطرة الت�أويلية ،موفقة
بطريقة تامة املرجعية واالت�صال� .إن القراءة تواجه الإمكانيات املتقلبة
لالنحراف.
�إن النتيجة لتنظري «دى مان» ميكن �أن جتعل القارئ م�شو�ش الذهن
فيما يتعلق مب�س�ألة اخل�ضوعية  ،submissivenessحمتاج �إىل جهد �سيزيفي
ومقرا
(ن�سبة �إىل �أ�سطورة �سيزيف) فقط لكى يرتقي �إىل قراءة ما (خاطئة)
ً
ب�أنه ال جمال للمقارنة واالنتقاد الأخالقى ال�سيا�سى .وحيث �إن «ليوتار»
يف�رس فاعلية العبارات الرابطة يف ت�شكيل �أي ت�أويل بو�صفها قوى اجتماعية
و�سيا�سية مد�شنة (بك�رس ال�شني) ،ف�إن «دى مان» يخ�ص هذا اجلهد بو�صفه
خياالت مت�آلفة  composingبعيدة عن اجلزافية �أو الع�شوائية .randomness
�إن القراءة ،بالن�سبة لـ «دى مان» ،متوقفة بطريقة م�ستمرة على التحري �أو
االرتباك التف�سريى .فكل �شيء غري ذلك يذهب �سدى �إىل حد بعيد� .إنه ال
غريبا� ،إذن� ،أن يعيب «لينرتيت�شا» «دى مان» من �أجل �إهمال �أو جتنب
يكون ً
احلقيقة التى ترى �أن البالغة هى قوة �أ�سا�سية للفعل والتغيري االجتماعي،
رئي�سيا يف حفاظ ودوام الإيديولوجيا ال�سائدة .فالن�صو�ص
دورا
العبة ً
ً
ت�شكل احليوات والتنظيمات االجتماعية .وعلى الرغم من الإحلاح على
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جدا
القوى الإقناعية للبالغة ،ف�إن «لينرتيت�شا» ،مع ذلك ،مير بطريقة �رسيعة ً
على �إ�شكاليات اخلداع  duplicityاملجازى� .إن �أى نقد ،فى ر�أيى ،قاطع
�إىل حد بعيد لـ»دى مان» ين�شغل �أو يخت�ص ب�إهماله �أو اجتنابه الغريب
للتنا�ص والتداخل اللغوي  ،heteroglossiaفكل منهما يربط الن�ص بالن�ص
االجتماعي وامل�ؤ�س�سات مت�ضمنة �أنظمة العقل .فـ «دى مان» يتجاهل �أو
يتغافل عن الوجوه امل�شاعية �أو امل�شرتكة للبالغة والقراءة الن�صية ،من حيث
كونه من�شغال باملعميات  enigmasاملجازية وقراءاتها (اخلاطئة)� .إن االتهام
جتديدا للنقد اجلديد هو
املبالغ فيه ب�أن نظرية «دى مان» فى القراءة ت�ؤ�س�س
ً
مربر بطريقة جزئية.
�إن نظرية القراءة اخلاطئة ،كما مت تطويرها من قبل «دى مان» ت�ستبقى
�أو حتتفظ بالتحرميات النقدية اجلديدة �ضد الق�صدية والت�أثريية .فالقوة
 ،agencyيتم �إخ�ضاعها �أو قمعها من قبل «دى مان» الذي يظهر اهتما ًما
قليال بالذوات اخلا�صة بالك ّتاب �أو القراء� .إن قوى الالوعى واجل�سد هي
خارج االهتمامات الوا�ضحة لـ«دى مان» .ويجب على املرء �أن يتحول
�إىل «بلوم» لأن �أية نظرية للقراءة اخلاطئة منتبهة �إىل م�س�ألة الذات ،ويف هذه
احلالة تكون ذاتية الك ّتاب القلقني فقط هى القادم اجلديد ،ولي�س القراء
النقديني� .إن ذلك هو نقطة النقا�ش بطريقة �أ�سا�سية .يالحظ «بلوم»
بطريقة قوية فى كتابه« :قلق الت�أثري» � The Anxiety of Influenceأن
«ت�أويالت ال�شعراء اخلاطئة �أو الق�صائد هى �أكرث تطر ًفا �أو عنفًا من ت�أويالت
النقاد اخلاطئة �أو النقد ،ولكن هذا اختالف يف الدرجة ولي�س يف النوع على
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الإطالق ،فلي�س ثمة ت�أويالت ولكن فقط ت�أويالت خاطئة» (� .)95-94إن
املرء ي�صل ،من خالل مالحظة «بلوم» املت�سعة� ،إىل مفهومية للقراءة النقدية
بو�صفها ن�شاط يكون من خالله التكرار لن�ص �شعري معتمد canonical
والتماثل معه م�ستحيال .هذه الأهداف �أو الغايات ،على �أية حال ،خادعة
وخمدرة .ولكي ي�ؤكد بطريقة دفاعية بقائه اخلا�ص واال�ستقالل واالنت�صار،
ف�إن الناقد املتمكن يقمع بطريقة ال واعية الن�ص القوى ال�سالف� .إن
(االنحراف) النقدي هو انحراف �سيكولوجي وبالغي يف تلك احلالة.
وتقت�ضي �أو تتطلب القراءة (اخلاطئة) القوية لن�ص ما التعدى �أو االفتئات
والت�أكيد الذاتي ،التي تفهم متا ًما �أن القراءة اخلاطئة البلومية Bloomian
(ن�سبة �إىل «بلوم») حتدث لي�س ب�سبب الق�صور  slippageاللغوي الذي ال
مفر منه ،ولكن ب�سبب الدفاع النف�سي ال�رضوري املعلن (بك�رس الالم) عن
نف�سه من خالل االنحراف البالغي.
�إن مو�ضوع القراءة اخلاطئة القوية ،كما مت ت�صويره من قبل «بلوم»
وجمربا ومنعزال .فالدرجة �أو املدى على وجه
وانتقاميا
تناف�سيا
يكون
ً
ً
ً
ال�ضبط للرغبة �أو الإرادة املهددة التي ت�شتغل هي غري وا�ضحة ،ومع ذلك
جديرا
ف�إن الإرادة �أو الت�صميم على القوة  will-to-powerالنقدية يبدو
ً
بالتقدير .على �أية حال� ،إن الوعي يولد �أو ينتج القراءة اخلاطئة� .إن «بلوم»،
ح�رصيًا ،ميد تقاليد الإعجاب والتقدي�س لــ«�شك�سبري» بحكمه ال�شامل
ب�أن قراءات ال�شعراء اخلاطئة هي �أكرث تطر ًفا �أو عنفًا من قراءات النقاد
اخلاطئة .وحني تفح�ص «جيلربت»  Gilbertو«جوبار»  Gubarما طرحه
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«بلوم» يف تنظريهما الن�سوي الذي يدور حول «قلق الإبداع» anxiety of

 ،authorshipف�إنهما ت�صفان �أو ت�صوران دونية الذاتية الن�سوية ب�أنها م�شيدة
اجتماعيا .بطريقة م�شابهة ،يعر�ض «جان حممد»  Jan Mohamedالكيان
ً
مفرت�ضا بطريقة
النوعي  genericاملفرت�ض بالقوة للذوات امل�ستعمرة بو�صفه
ً
ثقافية� .إن �صيغة «بلوم» للذاتية تتعار�ض مع �أطروحات الأقلية ،حمر�ضة
ومتحررا من اجل�سد
على الوعي «اجتماعى قبلي»  presocialمنعزال
ً
� disembodiedضد نف�س م�شكلة بطريقة م�شرتكة .و�إذا كان هناك «جمتمع»
ما بالن�سبة لـ»بلوم» ،ف�إنه يكون م�ؤلفًا من خ�صمني متمايزين �إىل حد بعيد،
�أي ال�سلف واخللف� .أما ال�شخ�صيات الثانوية  minorف�إنها تبقى �أو تظل
غري مت�صلة باملو�ضوع .ونتيجة لذلك ،ف�إن القراءة هى مقاومة بالن�سبة
دائما بني مقاتلني جريئني (واحد �ضد
لـ«بلوم» ولكن هذه املقاومة حتدث ً
ؤ�س�سيا هو غري مالئم لهذا
ثقافيا �أو حتليال م� ً
�آخر)� .إن النقد �سواء كان انتقا ًدا ً
ال�سيناريو املنقو�ص بطريقة متجهمة .فالنقاد وال�شعراء يربزون �أو يعر�ضون
�صالت حمددة للغاية ب�أنظمة العقل ،التي تكون مقيدة بطريقة �ضخمة عند
«بلوم» بالنماذج �أو الآثار الأدبية القليلة املتبادلة يف عالقتها املقتلعة متا ًما من
ات�ساعا .ويغفل «بلوم» تكوين املهارات اللغوية
ثقافيا الأكرث
ً
الن�ص املتداخل ً
واالجتماعية والأدبية املطلوبة والتقاليد ال�رضورية للتمكن من قراءة ال�شعر
وكتابته� .إن ال�سيا�سات الأخالقية  ethicopoliticsللثقافة امل�شتغلة هنا ميكن
�أن يتم �صياغتها بهذه الطريقة� :إن التقاليد  legaciesاخلا�صة باخلنوع meek
هي االنت�صارات اخلا�صة بالرا�سخ �أو الأقوى.
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القراءة بو�صفها �إعادة كتابة ا�ستعارية جمازية:

�إنني يف هذه النقطة �أريد �أن �أفح�ص نظرية القراءة املطورة من قبل
«جيم�سون» يف كتابه :الالوعي ال�سيا�سي ،The Political Unconscious
التي تكون مت�ضادة مع كثري من التنظري الذي مت فح�صه حتى الآن يف هذه
الدرا�سة .يف كتابه« :املارك�سية وال�شكل»  Marxism and Formروج
«جيم�سون» لطريقة وجودية للنقد اجلديل الديالكتيكي املارك�سي الذي
نقل الوعي الذاتي من حتليل العمل الفني اخلا�ص للوعى الفردي �إيل احلقيقة
�أو الواقع العام للتاريخ اجلمعي؛ مطلقًا على تغري امل�ستويات و�أهمية الرتابط
«املجموعية �أو الإجمالية» � ،totalizationأي العمل على «توفيق �أو ت�صالح
الداخلي واخلارجي ،اجلوهري والعر�ضي ،الوجودي والتاريخي» (331-
 .)330هذه ال�صيغة املبكرة ،املتك�رسة �أو املقطعة  scrappedيف «الالوعى
ال�سيا�سى» ،تركز على ا�ستقطابية  polarityاخلا�ص /العام التي تق�سم الوجود
تتابعيا
تدرجا �أو تقد ًما
�إىل واقعني ال ميكن ف�صلهما ،مدركة القراءة بو�صفها
ً
ً
من �أحد املجاالت �إىل الآخر� :أي �أن القراءة حتجب �أو تغلق ال�صدع وجت�سد
الوعي (�أو جتعل الوعي ماديا)  ،materializesرابطة �أو مزاوجة اال�ستاطيقي
اجلمايل واالجتماعي� .إن املفهومية املت�أخرة (�أي قريبة العهد) للنقد الثقايف
املارك�سي تخت�ص بثالثة �آفاق داللية يتم تف�سريها بو�صفها �شبكات متحدة
املركز مت�سعة للتحليل بطريقة متدرجة.
يعالج الأفق الأول للت�أويل يف م�رشوع �أو خمطط «جيم�سون» الن�ص
بو�صفه فعال رمزيًا يقدم حلوال تخيلية للتناق�ضات ال�سيا�سية واالجتماعية
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احلقيقية( .لي�س ثمة خ�صو�صية � privatizationأولية للن�ص هنا) .هذا املبحث
الت�أويلي ،امل�شتق من عمل «ليفى–�سرتاو�س»  Livi-Straussو«جرميا�س»
�سيا�سيا.
 ،Greimasيطرح بطريقة وا�ضحة ا�ستاطيقا العمل بو�صفها م�سعى
ً
ويفح�ص الأفق الثاين الن�ص بو�صفه منطوقًا (كال ًما  )paroleخلطابات (لغة
 )langueطبقية حوارية مت�ضادة .هذا الإطار للتحليل ،املت�أثر بـ «باختني»
 ، Bakhtinيلتم�س �إبراز  foregroundو�إعادة التقييم للأ�صوات املتعار�ضة
بالإ�ضافة �إىل الأ�صوات املهيمنة  hegemonicم�صورة الن�ص بو�صفه وثيقة
اجتماعية متداخلة  .heteroglotويدر�س الأفق الثالث الن�ص بو�صفه و�ض ًعا
�أو �أزمة خا�صة ت�ستدعى وتظهر جميع الأ�شكال التاريخية املت�صارعة
للإنتاج .هذا الأفق ،املدين �إىل عمل «بوالنتزاز»  ، Poulantzasيف�رس �أو
ي�رشح الوجود الثقايف بو�صفه «ثورة» با�ستمرار من حيث �إن الأ�شكال
املتعاي�شة للإنتاج تتعار�ض �أو تت�ضارب ،ولذلك ف�إن الن�ص اال�ستاطيقى
أي�ضا� .إن كل عملية
اجلمايل املتنا�ص يظهر التاريخ مبعنى خا�ص ومت�سع � ً
من العمليات الثالث للنقد ،طبقا ملا يطرحه «جيم�سون» ،تنطوى على
�إعادة كتابة جمازية/ا�ستعارية ت�أويلية للن�ص م�ستخدمة �أنظمة م�شفرة.
بالإ�ضافة �إىل �أن «�أية هرمنيوطيقا �سلبية مارك�سية ،و�أية ممار�سة مارك�سية
لتحليل �إيديولوجى مميز ،يجب يف الت�أثري العملي للقراءة والت�أويل �أن تتم
ممار�ستها مع هرمنيوطيقا �إيجابية مارك�سية يف وقت واحد� ،أو اكت�شاف
 deciphermentالدوافع اليوتوبية لتلك الن�صو�ص التي ال تزال نف�سها
ن�صو�صا �إيديولوجية وثقافية» (.)296
ً
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هناك عوائق خطرية مل�رشوع «جمي�سون» الطموح من �أجل القراءة.
فعندما ي�صور بطريقة مفيدة الن�ص ب�أنه متداخل  heteroglotومتنا�ص على
ال�سواء ،ف�إنه بطريقة وا�ضحة يق�رص هذه املفهومات على الأفكار املارك�سية
التقليدية اجلامدة� .إن التداخل اللغوي  heteroglossiaللن�ص ،ولنبد�أ بذلك،
ً
ومقيدا بنظرية الطبقة املارك�سية« :بالن�سبة
مرتبطا
يكون بطريقة م�ؤكدة
ً
عالئقيا ...وال�شكل النهائي
للطبقات املارك�سية يجب �أن يتم �إدراكها دائما
ً
(�أو املثايل) للعالقة الطبقية والكفاح الطبقي هو دائما منق�سم �إىل ق�سمني.
دائما بني طبقة م�سيطرة وعاملة...
فال�شكل الأ�سا�سي للعالقات الطبقية هو ً
ولكي تقدم تعريفًا للطبقة يف هذا ال�سياق يعني �أن متيز بو�ضوح النموذج
املارك�سي للطبقات من التحليل ال�سو�سيولوجي التقليدي للمجتمع �إيل
طبقات ،وجماعات ثانوية ونخبويات مثقفة ،وما �شابه ذلك» (.)84-83
والنقطة الأ�سا�سية هي �أن التداخل اللغوي للن�ص «يجب» �أن يظهر �أو
«دائما» العالقات املت�ضادة بني الطبقات والوظائف الطبقية� :أي
يعر�ض
ً
�أن التكري�س مليتافيزيقا العمل ولطبقة العمال �أو الربوليتاريا حترك �أو تدفع
هذا الن�ص �أو الن�سخة  versionاملحدودة للتداخل .والنتيجة هي �أن الأفق
الثاين للت�أويل يكون جمازيًا /ا�ستعاريًا باملعنى اخلا�ص املقرر �إىل حد كبري.
و«التنا�ص» التاريخي للعمل الفني ،بطريقة مت�شابهة« ،يجب» �أن تتم �إعادة
كتابته «دائما» بلغة النظرية املارك�سية لأ�شكال الإنتاج املتعاقبة واملتداخلة،
جاعلة الأفق الثالث للت�أويل عملية تف�سري جمازى/ا�ستعاري مكت�سب �أو
تعاقبا �أو
م�ألوف بطريقة مت�ساوية .فالتاريخ االجتماعي يظهر �أو يثبت
ً
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غائيا  teleologicalمنجزا �أو حمكما بالنكو�صات �أو االرتدادات
تقد ًما ً
 regressionsامل�ؤقتة ،من املجتمعات القبلية �إىل جمتمعات القرابة الهرياراكية
الرتاتبية �إىل احلكم املطلق � despotismإىل جمتمعات العبودية امل�ستغلة �إىل
الإقطاعية والر�أ�سمالية واال�شرتاكية/ال�شيوعية .وعلى الرغم من �أن الفكرة
التى ترى �أن �أ�شكال الإنتاج تتعاي�ش يف �أية حالة �أو �أزمة تاريخية واحدة،
تغني م�رشوع الت�أويل املارك�سى ،ف�إنها تربط هذه القراءة بالطرح الثنائي
املحدد للت�شكيالت االجتماعية ،كما يثبت بودريار  Baudrillardو�آخرين
بطريقة مقنعة.
�إن نظرية القراءة اخلا�صة بـ «جيم�سون» ،بو�صفها �إعادة كتابة جمازية
ا�ستعارية ،تقول �شيئا قليال حول االنحرافات والقراءات اخلاطئة الناجتة من
اال�ستجابات ال�شخ�صية واالنحرافات البالغية� .إنه (�أى «جيم�سون»)
يف�سح جماال لطرح غري كاف للذاتية ،الذى ي�رشح �أو يعلل جزئيا �إهمال
�أو �إغفال نظرية اال�ستجابة .فحول الأبعاد املجازية للخطاب ،يعلن ب�إيجاز
غام�ضا بال�رضورة ،ف�أي تعبري
�أن �أي «مذهب للمجازية يجب �أن يكون
ً
وخمادعا ،و�أية
تعبريا منحر ًفا
رمزي حلقيقة ما هو � ً
ً
أي�ضا ،ويف الوقت نف�سهً ،
نظرية للتعبري املجازي هي �أي�ضا نظرية تعمية �أو غمو�ض ووعى زائف �أو
م�ضلل» ( .)70وعلى الرغم من �أن «جيم�سون» يثق بـ»انحرافات» الذاتية
واملجازية ،ف�إنه ال ي�ضعها جديًا يف ح�سبانه يف نظريته للقراءة� .إن القراءة
لي�ست قراءة خاطئة� ،إنها «تكون مف�رسة هنا بو�صفها فعال جمازيًا/ا�ستعاريًا
بطريقة جوهرية ،التي تنطوى على �إعادة كتابة لن�ص ما حمدد بلغة �شفرة
خا�صة ت�أويلية �سائدة» ( .)10فالقراءة بالن�سبة لـ «جيم�سون» على م�ستوى
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ن�سبيا .ويالحظ ،بطريقة
القواعد  grammarوالبالغة تبدو غري �إ�شكالية ً
دالة�« ،أنه وجدها (�أي القراءة) ممكنة بدون �أي ت�ضارب كبري يتعلق بكل
من املت�ضمن املنهجي الأ�سا�سي (الذى يتعذر اجتنابه) فى مفهوم الكلية
� totalityأو املجموعية الإجمالية  ،totalizationواالهتمام املختلف متا ًما
لتحليل «ت�شخي�صي»  symptomalللتفككات �أو الفجوات ،والت�صدعات،
والأفعال املبعدة ،داخل �أي ن�ص ثقايف متحد يف الظاهر بطريقة جمردة»
(� .)57-56إن الن�صو�ص متغايرة اخلوا�ص ،ومتناق�ضة ،ومنف�صلة disunified
بالن�سبة لـ «جيم�سون» ب�سبب الإيديولوجية املتناف�سة �أ�صال ،وبالتحديد لديها
القدرة على �إعادة التوحيد/الإجمالية الهرمنيوطيقية ،م�ستخدمة الآفاق
الداللية الثالث بو�صفها �أ�ساليب جمازية ا�ستعارية مراوغة .transcoding
ويقدم «جيم�سون» حول ا�ستخدامه اخلا�ص لنظرية الن�ص املابعد بنيوية،
مقولة كا�شفة ت�ؤ�س�س ا�ستجابة حمت�شمة لـ «دى مان»:
«�إن منط الت�أويل املقرتح هنا يتم �إداركه على نحو مر�ض للغاية
بو�صفه �إعادة الكتابة للن�ص الأدبي ب�صورة قد تتم ر�ؤية الأخري
نف�سه بو�صفه �إعادة كتابة �أو �إعادة بنية  restructurationن�ص فرعى
دائما (�أو كونه
 subtextتاريخي �أو �إيديولوجي �سابق ،ويتم فهمه ً
حا�رضا بطريقة
دائما) على �أن الن�ص الفرعي لي�س موجو ًدا �أو
ً
يفهم ً
مبا�رشة ،ولي�س ثمة �إدراك م�ألوف للحقيقة اخلارجية ...وبناء على
ذلك ،ف�إن الفعل الأدبي �أو اال�ستاطيقي ي�ضمر عالقة ن�شطة �أو فعالة
أي�ضا ،ف�إنه ال ميكن �أن يجيز �أو
ما باحلقيقى ،ولكى يفعل ذلك � ً
ي�سمح بطريقة ب�سيطة لـ «احلقيقة» �أن تدوم �أو ت�ستمر بطريقة غري
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فاعلة يف وجوده اخلا�ص ،وخارج الن�ص ،ويف البعد عنه� .إنه يجب
�أن يجتذب احلقيقي نحو ن�سيجه  textureاخلا�ص ،وميكن �أن تكون
املفارقات اجلوهرية وامل�شكالت اللغوية املزيفة ،ومعظم الدالالت
على وجه اخل�صو�ص ،مرتدة �إىل هذه العملية ،التى بها تتمكن اللغة
�أن حتمل داخل نف�سها احلقيقيبو�صفه ن�صها الفرعى اجلوهري �أو
املالزم /املت�أ�صل» (.)81

ن�صيا  ،textualizedولأن الأدب يعيد
لأن احلقيقة ت�أتي �إلينا مكتوبة ً
ن�صيا ،فلي�س ثمة �شك فى موت املرجع� .إن
كتابة الن�ص الفرعى للحقيقة ً
الن�صو�صية  textualizationحتدث �أو متثل  enactالأ�شكال الإيديولوجية.

وهكذا فاملعميات املجازية تخفي/تعلن التناق�ضات االجتماعية الدالة على
الطبقات املت�صارعة و�أ�شكال الإنتاج� .إن مهمة االنتقاد الإيديولوجى هى
بعيدا عن هذه ال�رصاعات .وجدير باملالحظة �أن هذه
بطريقة حمكمة �أن تقر�أ ً
القراءة لديها �شي ًئا قليال تفعله لي�س فقط ب�سيكولوجية القراء واملع�ضالت
أي�ضا بتاريخ التلقي ودور امل�ؤ�س�سات� .إن جميع هذه
املجازية ،ولكن � ً
الإبعادات  exclusionsحتد املجال امل�ؤثر مل�رشوع �أو خمطط «جي�سمون» من
�أجل التحليل الثقافى.

قراءة نقدية للقراءة الدقيقة �أو الفاح�صة:
�ساخرا �أن بع�ض منظري الأقلية للقراءة ي�شكون من ت�سيي�س
�إنه يبدو
ً
 politicizationالقراءة املكفولة مل�صلحة �آداب الأقلية التي يتم �إغفال التعقيد
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اللغوي والغنى اال�ستاطيقى اجلمايل بطريقة مفرت�ضة يف تلك القراءة .دعني
ذاتيا
�أن�ص على �أمثلة عديدة� :إن «جات�س»  Gatesي�رشح بطريقة واعية ً
الكثافة  densityاملجازية للن�صو�ص الإفريقية–الأمريكية يف حماولة لدفع
بعيدا عن اجلدل ال�سيا�سى االنف�صاىل ،وناحية
النقد الأ�سود ً criticism black
القراءة الدقيقة /الفاح�صة املتطلبة عناية فائقة من خالل منط جدير بالتقدير.
«ب�سبب هذا التثبيت  valorizationالالفت للنظر للوظائف االجتماعية
واجلدلية للأدب الأ�سود ،ف�إن بنية الن�ص الأ�سود كانت مقموعة ،ومعاجلة
ك�أنها تكاد �أن تكون �شفافة� ...أو ك�أنها تكاد �أن تكون خفية� ،أو حرفية� ،أو
وثيقة ذات بعد واحد» (� .)6-5إن املجازية امللحة �أو الالفتة للنظر للأدب
الأ�سود جتعل القراءة مهمة �شاقة ،هذه املهمة مكفولة بطريقة ح�سنة من
قبل نقاد الأدب ،ولي�س من قبل علماء االجتماع ،والأنرثوبولوجيني،
وامل�شتغلني بالفولكلور ،الذين يتجنبون البيوطيقا فى ال�سعي وراء جمع
املعلومات �أو البيانات والتوثيق �أو الوثائقية العلمية لل�سلوك والعادات
القبلية ،والبنيات االجتماعية واملمار�سات ال�سيا�سية .و�إذا ا�ستمر الإخفاق
�أو الق�صور يف قراءة ن�صو�ص الن�ساء ال�سوداء ،طبقًا ملا تطرحه «كر�ستيان»
 Christianف�إن «ك ّتابنا �سوف يتم �إنقا�صهم �أو اختزالهم �إىل �أمثلة �أو �شواهد
تو�ضيحية للم�سائل �أو املع�ضالت  dilemmasاملجتمعية ،التي يكون النا�س
مهتمني بها يف زمنها املتعني ،وال يتم تقييمهم بالن�سبة حلرفتهم ور�ؤيتهم
وعملهم بو�صفهم ك ّتا ًبا» ( .)149هذا الت�أكيد ال�شكالين اجلديد على
الأدبية ،واملجازية ،والقراءة اال�ستاطيقية اجلمالية الدقيقة ،يهدف �إىل
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قراءة النصوص

مواجهة امليل �أو النزوع �إىل اختزال �آداب ال�سود ،والن�ساء ،وال�شعوب
امل�ستعمرة� ،إىل وثائق �أنرثوبولوجية و�سيا�سية ولي�س بالأحرى �أعماال للفن.
�إن امل�س�ألة ،عند «جات�س» و«كري�ستيان» و�آخرين ،لي�ست الت�أكيد �إما على
الداللة االجتماعية التاريخية �أو ال�صنعة اال�ستاطيقية اجلمالية ،ولكن عليهما
أمرا للت�سليم �أو االعرتاف
م ًعا؛ �إنها تكون � ً
أي�ضا ،بطريقة م�ؤكدة للغايةً � ،
بالقوة امل�ستمرة من قدمي الزمان للمعايري امل�ؤ�س�ساتية للقيمة الأدبية وللقراءة
الدقيقة �أو الفاح�صة.
ولكى تقر أ� «بطريقة دقيقة �أو فاح�صة» على وفاق مع ن�سق �أو
كبريا.
تعليما ً
ت�شكيل القراءة الأكادميية ف�إن ذلك يقت�ضي �أو يتطلب ً

ولكي تقر أ� كذلك ،ف�إنه يجب على املرء �أن يتعلم �أن يقرن التداعيات
« associationsال�شخ�صية» ب�أخرى مثل «االنحرافات» ،و�أن ي�رشح �أو
يك�شف الفو�ضويات والتناق�ضات والفجوات �أو الثغرات الن�صية ،و�أن
ي�شيد �أطروحات �أو تقريرات وا�ضحة تن�سق عنا�رص احلبكة ،و�سمات
ال�شخ�صية ،وتفا�صيل مكان وزمان امل�شهد ،واملواد املو�ضوعاتية� ،إلخ.
�إن ما حتتاج �أن تفعله ممار�سة القراءة الأكادميية املعا�رصة ،مع ذلك ،هو
متكني القراء من انتقاد القيم والإيديولوجيات التي مت ترويجها عن طريق
الن�صو�ص ،وم�ساءلة اختيارات الن�صو�ص وعمليات االختيار ،واكت�شاف
«االنحرافات» و«ال�ضالالت/اال�ضطرابات» امل�ؤكدة بو�صفها مواد
�رضورية وقيمة ،ودرا�سة ال�صفات الدنيوية املعقدة واملختلفة املت�ضمنة يف
القراءة ،وفح�ص بروتوكوالت�/أنظمة القراءة املتعددة امل�ستخدمة بطريقة
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 مصطفى بيومي عبدالسالم-  ليتش.فينسينت ب

 تكون متمركزة بطريقة، على ما يبدو، �إن القراءة الأكادميية املعيارية.مت�سعة
 وخا�ضعة �أو مدغنة على نحو غري، يف هذه الأيام عادةnarrowly متزمتة
أي�ضا الو�ضع
ً �  وتقبل، وجمردة بطريقة مفرطة، ومطيعة �أكرث مما ينبغي،مالئم
عهدا
ً ، مع ذلك، فى ر�أيي يجب �أن يزدهر.امل�ؤ�س�سي االجتماعي الراهن
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ق�ص ـائــد
●
●
●
●
●
●
●
●

����������ص���������ورت���������ي ط����ف����ل����ة
ف������ت������اة ت��������ب��������ودر ج����ي����ده����ا
حت������������ت ال�������������ص������ن������وب������ر
وح��������ي��������داً �أرق�������������ب اجل����ب����ل
ر����س���ال���ة زوج�������ة ت����اج����ر ال��ن��ه��ر
ال���ن���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���واف���ذ
الأ����س���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���وار
ق�������ص���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ائ���د

آن سيكستون  -فاطمة إلياس

�صورت ـ ـ ــي
طفل ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(*)

�آن �سيك�ستون
ترجمة

فاطمة �إليا�س

93

يف قلب حبات العنب
تكمن تلك االبت�سامة.
يف ربطة الوداع على ال�شعر
تكمن تلك االبت�سامة.
يف الياقة الكهنوتية للرداء
تكمن تلك االبت�ســامة.
�أية ابت�ســامة؟
ابت�سامة عامي ال�سـابع،
املخب�أة هــنا
يف ال�صورة املر�سومة.
ها هي الآن تتق�شـر،
فقد جلب لها الزمــن
ما ي�شبه ال�سـرطان
الذي �أ�صاب اخللفـية

(*) �آن �سيك�ستون (� ،)1974-1928شاعرة �أمريكية من ال�شعراء االعرتافيني الذين عربوا بواقعية
كبرية عن جتاربهم العاطفية والنف�سية .وقد كانت مو�ضوعاتها عن الإجها�ض واملخدرات
مثار جدل النقاد.
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94
واملالمح املت�سقة.
علم مهرتئ
لتبدو وك�أنها ٌ

خ�رضوات خارج الثالجة
�أو
ٍ
�أتلفها العفــن.

�إين �أتقدم يف العمــر
ب�صمت حثيث،
نحو ظالم الظالم .
�آن،
أنت؟
من � ِ
�أفتح الوريــد
يهرع دمــي
يجلجل كلوح تزحلق.
�أفتح الفــم
جي�ش غا�ضــب
�أ�سنانــي ٌ
�أفتح العينني
فتمر�ضــان كالكالب
جراء ما ر�أتاه.
من ّ

�أفل ال�شعر
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آن سيكستون  -فاطمة إلياس
متفرق ًا
فيت�ساقط
ّ

كذرات الغبــــار.
ّ
�أفتح الف�ستان

ف�أرى طفــل ًة منحني ًة

علــى مقعد مرحا�ض.
�أظل جاثم ًة هناك
�أرب�ض كخر�ساء

و�أنا �أخرج احلقنة
ك�آي�س كريــم،

و�أدع العامل البنــي كله

يتحول �إىل حلوى.
�آن،

من �أنـــت؟

جمرد طفل ٍة على قيد احلياة.

* * *
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كاثي سوجن  -فاطمة إلياس

97

ال�ضياء هو الربيق الداخلي

فتاة تبودر
جيدها

إ�سفنج
ملحارة ا�ستح ّمت ب� ٍ

من التالك والبخار
وبلل املياه
خفي حمام

باب
مرتبني على عتبة ٍ
(*)

كاثي �سوجن
ترجمة

فاطمة �إليا�س

من ورق الأرز
تنحني على طاولة منخف�ضة
داخل الغرفــة
بينما هي جال�سة على و�سادة
حم�شوة بحبوب احلنطة ال�سوداء
و�ساقاها ملتفتان حتتها

(*) كاثي �سونغ ( � ،)-1955شاعرة �أمريكية من �أ�صول �صينية وكورية .تت�أرجح ق�صائدها
بني عاملني متناق�ضني؛ �آ�سيا القدمية موطن �أجدادها ،وهاواي احلديثة التي ولدت وتربت
فيها.
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98
�شعرها �أ�سود

ٌ
مائل لالحمرار

ذاك هو لون الع�شب البحري
املتناثر فوق ال�صخور
يعلن ال�صباح
بدء طقو�س اجل�سد،
جتميل الب�رشة ن�صف ال�شفافة
كعادتها ت�ستمتع
ب�ضغط �أناملها الثالثة
وهي تفر�ش البودرة
ب�صمات �أ�صابع من غبار الطلع
ويد �أخرى
�ستقتفي �أثرها
الكيمونو اخلوخي
املنقو�ش بر�سوم �أوراق القيقب
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يتموج فوق احلرير
لريمتي من اليمني �إىل ال�شمال
يف خط قطري
كا�شف ًا عن م�ؤخرة عنقها
وانعطافة كتف
ت�شبه انحدار ت ّل ٍة
ن�صبت فوق الثلوج
يف �أر�ض طيور عمالقة
بي�ضاء مقد�ســة
يطل وجهها من املر�آة،
�صورة منعك�سة يف بركة �شتوية،
تنه�ض للقاء ذاتها.
تغم�س طرف ًا من �أكمامها
يف املاء كما الفر�شاة
لتم�سح املر�آة؛
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فتاة تبودر جيدها

100
تو�شك �أن تتبــرج
ت�ضيق العينان

الفــم
ويت�سع
ُ
ك�أمنا ترغب يف �إزعاج هذا الوجه
الربقوقي الهادئ
وك�ســر تناظر هذا ال�صمت
لكن ال�شفاه امللطخة بالتوت،
املر�سومــة حتت قناع اجلمال
تظل �صامــتة
زهرتا �أقحوان
و�سط البحرية تتالم�ســان
ثم تنجرفان

* * *
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جيا داو  -ربيع جان وعلي األزوري

حتــت ال�صنــوبر

�س�ألت

ال�صبي

عن �سيده

(*)

جيا داو

Jia Dao

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري

ف�أجاب:

ذهب يجمع ع�شبا

ال �أدري �أين� ،سوى
�أنه فوق هذا اجلبــل
لكن لكثافة الغيوم،

ال ميكن حتديد مكانه.
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لي باي  -ربيع جان وعلي األزوري

وحيد ًا �أرقب
اجلبـ ـ ــل

كل الطيور هـبــت
وغادرت

�إال �سحابة وحيدة

ظلت ت�سبح فوقنا
(*)

يل باي

Li Bai

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري

وكالنا

مل ن�س�أم النظر
�إىل بع�ضنا

�أنا وذاك اجلبل.
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إزرا باوند  -ربيع جان وعلي األزوري

ر�سالة زوجة
تاجر النهر

بينما كان �شعري يق�ص
مبحاذاة جبيني،
كنت �ألعب حول املدخل الأمامي
و�أنزع الأزهار
�أقبلت َ ممتطيا

�صهوة ع�صي البامبو
(*)

�إزرا باوند

Ezra Pound

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري

تدور حول مقعدي
وتلعب بالربقوق الأزرق
بعدئذ رحلنا
ٍ
للعيـ�ش
يف قرية ت�شوكان
ونحن �صغريان
ال نحمل كرها �أو �شكاً.
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رسالة زوجة تاجر النهر

106

وعندما بلغت الرابعة ع�رشة
تزوجتك �سيدي

مل �أ�ضحك �أبدا
كنت خجلى
�أطاطيء ر�أ�سي
و�أنـظر للحائط
نوديت
�آالف املرات
مل �أنظر خلفي

لكني ،يف اخلام�سة ع�رشة
توقفت عن تقطيب جبيني
متنيت
ُ

�أن ميتزج ترابي برتابك
�إىل �أبــــد ِ الآبدين
ماذا �أريد �أكرث من ذلك؟
فا رقتني
بلغــت ال�ساد�سة ع�رشة
ملا
ُ
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ذهبت �إىل (كو تو ين) البعيدة
على النهر
ذي الدوامات الغادرة
خم�سة �أ�شهر م�ضت على غيابك
و ال�سعادين فوق ر�أ�سي
ت�صدر �أ�صواتا حزينة
كنت جترجر قدميك
البيت
و �أنت تغادر َ

منا طحلب املدخل

وطحالب خمتلفة منت
ال �أقوى على �إزالتها.
هذا اخلريف
تت�ساقط الأوراق باكرا
مع الرياح
وزوج الفرا�شات
مع �آب
�
إ�صـــفــر َ
ّ

فوق الع�شب يف احلديقة الغربية
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رسالة زوجة تاجر النهر

108
ي�ؤملانني
والعمر يتقدم بي.
�إذا كنت �ست�أتي
عرب م�ضائق نهر «كياجن»
�أتو�سل �إليك
�أن تخربين قبال
لأخرج ال�ستقبالك بعيدا
قرب ت�شوفو�سا.

* * *
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قسطنطني كافافي -ربيع جان وعلي األزوري

109

يف حجرات مظلمة

الن ــواف ـ ـ ــذ

�أم�ضي �أيام ظلمي

�أذرع احلجرات بحثا
عن النوافذ

حني تفتح نافذة

(*)

ق�سطنطني كافايف

Constantine P. Cavafy
()1863-1933

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري

�أ�شعر بالراحة

�إمنا ال توجد نوافذ
�أو �أين مل �أجدها

لعله من الأف�ضل

�أن ال �أجدها

رمبا غدت الأنوار ظلما جديدا

من يدري عن ماذا �ستك�شف الأ�شياء اجلديدة.
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قسطنطني كافافي -ربيع جان وعلي األزوري

111

دومنا اعتبار ٍ �أو عطف ٍ �أو عار

الأ�سـ ـ ــوار

�أقاموا �أ�سوار عظيمة عالية من حويل
ف�أنا الآنَ اجل�س هنا وي�أ�سي
(*)

ق�سطنطني كافايف

Constantine P. Cavafy
()1863-1933

ترجمة

ربيع جان
وعلي الأزوري

ال �أفكـــر �سوى يف قـ َدر ينخر ر�أ�سي

اخلارج
وذنبي �أن لدي �أ�شياء كثرية �أعملها يف
ِ
ملاذا مل �أنتبه حني كانوا يقيمون الأ�سوار
لكني مل �أ�سمع �ضجيج البناء و�أهازيج البـنائني
مل �أدر �إال وقد عزلت عن العامل اخلارجي.
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ديريك والكوت  -سعيد سلمان اخلواجة

113

()1

«كتابة يف �صحيفة جورجتاون»
بد�أت مع حركتها املرعبة..

ق�صـ ــائ ـ ـ ــد

خطوطها �صدئة..
مع �أنها المعة مثل �سكة احلديد
داخل مدينة بي�ضاء..
(*)

ديريك والكوت

بد�أت ..مع طائر «مالك احلزين»..
ترد ال�س�ؤال �س�ؤاال..

ترجمة

�أي طائر هذا؟؟

�سعيد �سلمان اخلواجة

من تلك املر�أة؟؟
ماذا حل مبوطنهم؟
لو �أن مالك احلزين ي�شجب ال�س�ؤال..

(*) ال�شاعر ديريك والكوت :ولد يف جزيرة �سانت لو�سيا �سنة  1930وهي �إحدى جزر
الإنديز الغربية .التحق بجامعة الهند الغربية يف جامايكا �سنة  ،1950عمل كاتب ًا وخمرج ًا
م�رسحي ًا مع جماعة م�رسح ترينداد ،ثم عمل مدر�س ًا وكاتب ًا �صحفي ًا يف الواليات املتحدة
الأمريكية .تتميز كتاباته بالقوة والب�ساطة ب�سبب ارتباطها املبا�رش مع ق�ضايا ال�شعب .من
�أهم �أعماله :م�رسحية «امل�سافر» وم�رسحية «�آه يا بابل» .كما �أ�صدر عدة دواوين �شعرية
منها «ق�صب �سكر البحر» .نال جائزة نوبل للآداب �سنة 1992م
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لو تبقى املر�أة �صامتة..

لو مل يهرب �أحد..

مل يبق لنا �شيء �إال باقة �أزهار..
مالك احلزين �صامت..
ي�صد�أ القطار ..امر�أة ال متل االنتظار..
�أن�سى ما يدعى بـ «الوقت»
مثل �سمكة ترق�ص حول �شباك ال�صياد..
نا�سية �أن هنالك موتا..
لن �أنفخ قلبي �إذا ما ذوت الق�صيدة..
لن �أخجل من ذكر ا�سمي وعمري ،وعنواين ..
فالعمر ال يخجل من ا�سمه احلقيقي..
�إذا �أجربك مالك احلزين
على اخلروج �إىل حياة �أخرى..
ثم �أعادك �سريتك الأوىل
لت�صري �ضعيفا..
و�ست�صحو يوما
لتجد امر�أة رحلت
و�سماء بي�ضاء!..
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عني جائعة تلتهم البحر

النجــــاة

بحثا عن ك�رسة من �رشاع
حاكه الأفق ذات يوم دون ق�صد
�إين �أبحر م�ستلقيا
يف ظل موج داكن اللون
و�أخ�شى �أن تتوزع خطواتي..
يرحتل الرمل بعيدا..
كدخان �شاحب
مل املوج من الكثبان
تعب الطيف
تعب املوج املتك�رس على ح�ضن ال�شاطئ
�شبك ي�صطاد الال�شيء
ملح �أخ�رض ي�أخذ لون كروم اللوز
ال �شيء ميلأ ال�شبكة
ال رمل ميلأ ر�أ�س ذبابة..
�شيخ هرم ين�شد متعة
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�صبح ي�رشب من �أمل فارغ
كم �أحلم برغيف جاف..
ننتهي من حيث بد�أنا
ترحل الأر�ض
ين�شق ال�صمت ب�صوت الرعد
هاج املوج ف�أرغى زبدا
زبدا �أبي�ض مثل يدي!..
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ق�صب �سكر البحر

�س�أجعلكم �أ�صدقائي اجلدد
لأن ن�صف �أ�صدقائي ماتوا
هكذا قالت الأر�ض..
ال....
*********

�سمعتهم يتحدثون ذات ليلة
مل �أ�ستطع ال�سري
�شجريات املحيط وحدها
كانت تعانق الثلوج
وتطفو على �أفق احللم....
*********
�أيتها الأر�ض..

�إنك تخبئني الكثري
من �أ�صدقائي
ماذا تركت لأع�شق..؟
*********
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يتعانق ق�صب ال�سكر وال�صخر
يتعانق لون ف�ضي مع لون �أخ�رض
كانوا جميعا �أ�صدقائي
كانوا قدري
لكن لن يرجع يوما ما قد �ضاع...
*********
حجر يحتمل ب�صرب �ضوء البدر
ال ي�شعر بالإحباط
�إنه �أقوى من ريح تقلع ق�صب البحر
فتعيد الأحبة
بكل �أخطائهم
مثلما كانوا!..

* * *
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قتل لطيف زوجته مليكة وف�صل
ج�سدها �إىل جزئني ثم �ألقى ب�أجزاء ج�سدها
يف م�ستنقعات النهر القريب من القرية .ترك
اجلثة تتقاذفها الأمواج وم�ضى فى �سبيله.
ا�ستقرت الأموج باجلثة يف قاع النهر ،ثم ما
لبثت �أن طفت اجلثة مرة �أخرى على �سطح
النهر .بعد يومني �أثنني �أ�صبح اجلثمان نهبا
للجوارح والوحو�ش ،وبعدها ب�أيام قليلة
امتطى �أخوا مليكة قاربهما �إىل عر�ض النهر
و�أوثقا ما تبقى من ج�سدها اىل قاربهما لأجل
التبليغ عن احلادثة لدى مركز ال�رشطة.
لكنهما وجدا �أن اجل�سد قد حتلل متاما على
نحو ال ي�سمح ب�إقامة جنازة ودفنها على
النحو املعهود .لذلك تخلى الأخوان عن
هذه الفكرة و�ألقيا ما بقي من حطام ج�سدها
�إىل النهر مرة �أخرى.

(*) �سيلينا ح�سني كاتبة وم�ؤلفة مو�سوعية من بنغالدي�ش .كتبت �أكرث من  30رواية من الروايات
امل�شهورة والق�ص�ص الق�صرية ،كما �شاركت فى ت�أليف �أكرث من  15كتاب ًا عن املر�أة ،وقد
ترجمت كثري من �أعمالها للغة الإجنليزية .ح�صلت امل�ؤلفة على عدد من اجلوائز املحلية و
العاملية ،كما ح�صلت على الدكتوراة الفخرية فى الآداب �سنة  2010من جامعة رابندرا
بهاراتى.
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�أح�س الأخوان ب�شيء من احلزن ،ولكن �رسعان ما تبدد ذلك
عندما عادا �إىل دارهما .غري �أن رائحة اجلثة املتعفنة ما برحت تطاردهما
وهما يف الدار.
مل حتظ مليكة بجنازة امر�أة م�سلمة ومل تدفن جنازتها كبقية اجلنائز.
عندما كانت مليكة يف �صغرها تعلمت قراءة القر�آن على يدي �أحد

ال�شيوخ ،كما �أنها كانت تختم القر�آن بانتظام يف �أيام رم�ضان وهي ت�صوم

ال�شهر وال تفطر يوما ،كامر�أة ملتزمة قوية الإميان� .إذن ما الذي حدث

ملليكة؟ �أيقظت مياه النهر الباردة روح مليكة ،ف�أدركت �أنها ال ترى �أمامها
جنة وال نار� ،إنها فقط مياه النهر الذي حتبه ،نهر �صم�شوارى ،و�أ�شال�ؤها
تطفو فوق �سطحه الآن .احليتان الكبرية وال�صغرية حتا�رصها وت�أتيها من

كل حدب و�صوب وهي تنه�ش ج�سدها املتحلل ب�شهية ونهم عجيب.
وت�س�أل مليكة نف�سها ،هل �أنا مازلت على الأر�ض؟ و�إذا كان ذلك واقع ًا
ف�أين ج�سدي الآن؟ ج�سدي الذي �أكلته �أل�سنة النا�س قبل �أن ت�أكله الوحو�ش
واحليتان؟

ت�أتي مليكة وتقف �أمام دار قاتلها ،زوجها� .أ�رشفت ال�شم�س على

املغيب.

بارو باو ,زوجة لطيف الأوىل ،جتل�س �أمام املوقد وهي ت�صنع

وجبة الأرز ،ولطيف يت�شاغل بالر�سم على «احلقة» يف انتظار وجبة الأرز

ال�ساخنة ،فهو ال ي�ست�سيغ الأكل البارد ب�أى حال من الأحوال.
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بعد موت مليكة تغري حال بارو باو تغريا وا�ضحا .فهي ما عادت
تطيق النظر يف وجه زوجها لطيف ،وكلما طالعت وجهه حت�س �أنها ترى
ج�سدا بال وجه وال ر�أ�س بني الكتفني ،ذلك �أنه �أ�صبح �شبحا بال ر�أ�س.
ومن ثم تنتابها حالة من الذعر والغ�ضب فى �آنٍ مع ًا .و�أ�صبحت �رسعان ما
تنهمر عيناها بالدموع لأتفه الأ�سباب .وعلى الرغم من كل ذلك ،فهي
ال تنب�س بكلمة واحدة ،بل �أ�ضحت حتب�س ما يعت�رصها من هم و�أمل بني
جوانحها وهى تعانى ليل نهار .مل ت�ستطع �أن تطرد ذلك الهاج�س الذي ظل
يالزمها ب�أن البنت قد قتلت و�أن جرمية قتل قد حدثت فى دارها.
ال يوجد تبليغ ر�سمي عن احلادثة وال تقرير لدى ال�رشطة .لذلك
ظلت بارو باو مرعوبة وخائفة من قدوم ال�رشطة بني الفينة والأخرى ،ثم
�أخذ يتال�شى هذا الهاج�س مبرور الأيام .ولكن كيف لها �أن تتخل�ص من
الرعب الذي مت ّلكها وظل يالزمها يف كل الأوقات؟ فهي خائفة ومل تعد
جتر�ؤ على الذهاب �إىل �أي مكان �إذا ما غابت ال�شم�س �أو �أ�رشفت على
املغيب.
تقرتب بارو باو من حظرية الأبقار ،وهي حتمل العلف ،وفج�أة
ت�رصخ مذعورة وي�سقط قدر العلف على قدميها .ي�رسع جميع من يف
الدار فى جلبة وخوف �شديد على �صوت ال�رصاخ املفزع.
ماذا دهاك؟
ماذا دهاك؟ ت�ستمر بارو باو يف �رصاخها ،مليكة! مليكة! مليكة!
بال وجه وال ر�أ�س.
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وي�صيح لطيف يف وجهها ،اهدئي .ا�صمتي.وي�صيح الآخرون� ،أين
هي؟ �أين هي؟
ترد بورو ،هنالك ،هنالك ،انظروا �إىل تلك الزاوية .انظروا �إىل تلك
الزاوية.
يقفز لطيف ومي�سك ب�شعر زوجته بارو ،ويعاجلها بلكمتني قويتني
حتى �سقطت �أر�ضا وهي فاقدة الوعي.
ظل لطيف قابعا يف ال�صالة اخلارجية مبنزله طوال الليل ،وفج�أة �سمع
هم�سا غريبا ..ماذا كانت جرميتي حتى تقتلني؟ ب�أي ذنب �أقتل؟
�أح�س لطيف بدوار �شديد ،وكلما حاول النهو�ض ارتطم ر�أ�سه
باجلدار ،وما �أن يهد أ� قليال حتى يعاوده ذلك الهم�س الغريب وب�صوت
�أعلى و�أقوى ،و�أ�ضحى يح�س �أن ذلك ال�صوت ي�أتيه من كل مكان.
�أجاب لطيف ،وهو يغالب نف�سه :ملاذا اقرتبت من مينكا؟ هل كنت
تظنني �أنني �أ�صبحت عاجزاً؟ �أو �أين �أكربك وال ا�ستحقك؟ �ألي�س هذا ما
كنت تفكرين بـــه؟

ال ..ال ،ما الذي يجعلني �أفكر بهذه الطريقة؟ �أنت ل�ست عجوزاً،

ولكنك تكربين �أنا كثريا ،فهنالك فارق اثنني وثالثني عاما بيننا.
وهل كان عمر الرجل ق�ضية يف يوم من الأيام!

ترتدد قهقهات عالية يف الهواء ،ويدلف لطيف �رسيعا �إىل داخل

غرفته و ُيحكم �إغالقها� .أح�س لطيف بق�شعريرة بعد �أن ر�أى �شبحا يتحرك
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يف فناء املنزل ،نفث على ج�سده وا�ستعاذ من ال�شيطان ،وهمهم يف �رسه:

«كانت اخلائنة �سيئة ومزعجة يف حياتها وهي كذلك حتى بعد مماتها».

ل الأر�ض نورا
تركت مليكة املكان بعد منت�صف الليل والقمر مي أ

و�ضياء ،وهي مل تر يف حياتها مثل هذا النور وال�ضياء ومثل ذلك امل�ساء.

حرى تال�شت
�آه ..ما �أجمل احلياة ،و�أخذت نف�سا عميقا و�أر�سلت زفرات ّ

رويداً رويداً مع الن�سيم احلزين.

جل�ست مليكة حتت �شجرة النخيل يف و�سط احلقل .وكم من مرة

حلمت ب�أن جتل�س ولو للحظات حتت ظل هذه ال�شجرة .كانت تتمنى �أن
تعرف كم متتد هذه ال�شجرة لتعانق عنان ال�سماء.

ما كان يف ا�ستطاعتها �أن تغادر الدار �إىل �أي مكان .كان عاملها

حم�صورا بني فناء الدار واجلدران.

اليوم �أ�صبح كل �شيء م�ضيء و�ساطع �أمامها ،وهى تطالع ال�سحب

مثل كرات القطن الأبي�ض املنفو�ش.

ت�ستطيع هنا �أن متار�س لعبة االختباء .حلمت ب�أن تلعب وتلهو

ومترح ،وجترى مع الأطفال ال�صغار.

لكنها ويا للأ�سف ال ت�ستطيع ذلك ،فالكل يرف�ضها هنا.
على بعد م�سافة ق�صرية من هذه ال�شجرة ت�شاهد مليكة دار مينكا.
كان يحدوها الأمل �أن تفوز بحب مينكا ،حبا عذريا حقيقيا ،لكن
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مينكا ،يا للأ�سف ،ال يفهم احلب و�إمنا كان يلهث وراء غريزته� .إننى �أرف�ض
حب؟ وهل �أ�صبح اجل�سد هكذا رخي�صا حتى
ذلك .ماذا يعني اجل�سد دون ٍ

يبلغه كل من يطلبه؟

طالعت مليكة �صورتها حتت ظل ال�شجرة وانتف�ضت ،ال ..ال..
لي�س بهذه ال�سهولة� .أن تتالقي الأج�ساد دون حب ،هو الذنب واخلطيئة
نف�سها ،لكنني مازلت فى حرية من �أمرى ،ما الذي يجذب مينكا �إىل؟
هل كانت تلك جرميتي؟ هل هذا كل �شيء؟
لطيف مل يحتمل ذلك� .أبلغ كل من عرفه �أنني امر�أة خائنة بل �إنني
بنت فاجرة.
ما هي اخلطيئة؟ وما هي الف�ضيلة؟ ما هذا العامل؟ وماذا بعد املمات؟
وهنالك الكثري من الأ�سئلة مما ال تعرفه مليكة ،وهي ال تزال كذلك .لكن
عقلها ،وهي بنت ال�ساد�سة والع�رشين ،مازال يطرح مثل هذه الأ�سئلة.
كيف ميكن �أن يتزوج الرجل �أربع ن�ساء وال يفقد احرتامه؟ و�إذا كان الأمر
كذلك ف�إن الرجل تعلو مكانته ويزيد قدره كلما ازداد عدد ن�سائه� ،ألي�س
كذلك؟
لكن املر�أة التي تبحث عن احلب والتي ال تود �أن تكون �إحدى
الزوجات الأربع� ،أو التي تود �أن ترتب حياتها بطريقة خمتلفة ،وتتحمل كل
الأوزار! هي التي مترغ �رشف العائلة وت�ستحق املوت!
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عل و�أخذت تطالع قريتها والقرى
حلقت مليكة فوق ال�شجرة من ٍ

املجاورة لها والف�ضاء الف�سيح املمتد من حولها ،ثم جعلت ت�س�أل نف�سها،

�أين النا�س؟ ال �أراهم� ..أين �أجدهم؟

فج�أة تذكرت مدير املدر�سة الذي يقطن يف قريتها .هل �أذهب لأراه،

هذا الرجل الذي حاول �إنقاذي من �إخوتي ورتب زواجي من لطيف؟ ال..

ال �أود �أن �أقلقه مرة �أخرى .املهم فى الأمر �أنه حاول �أن ي�ساعدين ولكن
ت�أتي الرياح مبا ال ت�شتهي ال�سفن.

ومن فوق ال�شجرة �أي�ضا تنظر مليكة جتاه قرية باروجرتى ،فقد كان

أرا�ض وا�سعة يف هذه القرية ،وهو قد تويف قبل خم�س �سنوات
�أبوها ميلك � ٍ

م�ضت .فقدت والدتها عقلها بعد موت زوجها بوقت ق�صري ،وهي ما
عادت م�ستقرة بدارها ،تهيم على وجهها يف �شوارع و�أزقة القرية وال �أحد

يعلم ماذا ت�أكل �أو �أين تبيت� .إخوان مليكة فقراء يعملون باليومية وبالكاد
يح�صلون على ما ي�سد رمقهم .كما �أن مليكة كانت حمال ثقي ً
ال على

رقابهم .وبالرغم من كل ما طر أ� للعائلة ف�إن �أخويها مل ين�سيا �أن والدهما كان
ميلك الأر�ض ،و�أنهما مهما بلغ بهما الفقر �سيظال يفخران ب�أنهما ينحدران
من عائلة كبرية وحمرتمة .ولعل ذلك ما جعلهما ي�ستنكفان من جلب جثمان

�أختهما الوحيدة خوفا من الف�ضيحة والعار.

مل ي�س�أال نف�سيهما كم من ال�رشف �سوف يعود عليهما عندما ت�أكل

اجلوارح والوحو�ش ج�سد �أختهما املظلومة .مل ي�س�أال نف�سيهما كم من
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ال�رشف عاد عليهما عندما مل يواريا ج�سد �أختهما الرثى ،ويكفناها ويدفناها
وفق تعاليم الدين احلنيف!
كل ما كانا يفهمانه هو ال�شائعات املغر�ضة وال�شبهات التي كانت
حتوم حول �أختهما.
�أخذت مليكة نف�سا عميقا مرة �أخرى و�أطلقت زفرات يف الهواء.
ترجلت مليكة من �أعلى ال�شجرة ونزلت �إىل الأر�ض .طلع الفجر،

لكن ال�شم�س مل ت�رشق بعد .توقفت مليكة بالقرب من كوخ �أخويها.
رمقت زوجة �أخيها الأكرب وهي ت�ضع العلف بالقرب من حظرية الأبقار.

�أم مليكة ،وهي فاقدة العقل �شعثاء ،مت�رسبلة بقطعة من الكتان بالية ،تلتقط
حبات الأرز املت�ساقطة وت�ضعها يف فمها لتطعم نف�سها .الدجاجة و�صغارها

الع�رشة يحومون حول �أم مليكة وال ي�أبهون بها .وعندما حتاول �أن تطرد

ال�صي�صان من حولها تلتفت الدجاجة ملقارعة الأم وحماية ال�صغار منها.

و�رسعان ما ترتاجع �أم مليكة وتنزوي ،فت�رسح الدجاجة ومترح مع �صغارها

ال�سعداء! وهكذا ترى مليكة �أمها وما بلغ بها من ال�ضعف والهوان ،فهي

اليوم ال ت�ستطيع حماية نف�سها حتى من الدجاج .وينفطر قلب مليكة
وي�صيبها الهذيان ،وتهمهم� ..أمي والدجاجة ،الدجاجة و�أمي.

ثم تعود مليكة لر�شدها ،وتقول لنف�سها� :أ�أبناء مثل هذه املر�أة

ي�شغلون �أنف�سهم بالعائلة و�رشفها؟ �أو�شكت مليكة �أن تنفجر �ضاحكة
ولكنها مل تفعل.
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ر�أت مليكة �أخاها الأ�صغر وهو يجل�س مع زوجته يف ال�صالة
اخلارجية وكانا يتحدثان عن مليكة .الزوجة (رحيمة) على قدر من
اجلمال ولكنها ع�صبية وحادة املزاج .وعندما كانت مليكة معهما يف الدار
كانا يعامالنها معاملة �سيئة جدا .مل تكن رحيمة تطيق مليكة �أبدا ،وهي �إىل
الآن تت�شدق وال ت�ستحي وتقول �إن موتها خري من حياتها و�أنها قد نالت
ما ت�ستحقه.
عبد اجلبار يردف قائ ً
ال :نحن �سعداء مبوتها ،لكن امل�شكلة �أنها
لطخت و�سودت وجوهنا .فاليوم ال ن�ستطيع �أن من�شي ور�ؤو�سنا مرفوعة.
كل النا�س يقدحون فينا ويرموننا ب�أقذع �أنواع الكالم.
واذا �سكتنا عما يقوله النا�س يف القرية ،فكيف ميكنني �أن �أذهب �إىل
والدي و�أنا ملطخ بالعار� ،أال �أ�ستحي من ذلك.
دار
ّ
فج�أة ترى رحيمة �شبحا غريبا يف فناء الدار ،وت�أخذ يف ال�رصاخ

والزعيق وت�صيح وهي مذعورة ذعرا �شديدا� ،أماه �أنقذيني!
ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ ي�صيح عبد اجلبار.

توا�صل رحيمة �رصاخها ،مليكة ،مليكة ،مليكة بال وجه وال ر�أ�س.
عبداجلبار :ما هذا الكالم الفارغ! م�ستحيل.
رحيمة :هنالك ،هنالك .انظر ،انظر.
عند �سماعها لل�رصاخ والعويل ،تخرج �أم عبد اجلبار م�رسعة لت�شهد

ما يجرى ،وهى فى ان�شداهها تنزلق قدماها وتطيح يف فناء الدار.
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تبد أ� املر�أة يف الوحيح والأنني ،تزوغ عيناها وجتحظان ،توا�صل

وحيحها والأنني ثم ت�صيح :مليكة ،بنتي مليكة.
حتت�رض.

بعد دقائق معدودة تلفظ املر�أة العجوز� ،أم عبد اجلبار� ،أنفا�سها وهي

هرع اجلريان من �أكواخهم وتوافدوا �إىل دار �أم عبد اجلبار و�أخذوا
ي�صبون املاء البارد على املر�أة امل�سكينة العجوز ع ّلها تفيق ...لكن هيهات،

لقد ماتت املر�أة العجوز.

وقفت مليكة مذعورة وهي ت�شهد النهاية املحزنة لوالدتها لكنها

ا�سرتجعت ثم انت�شت و�أدركت �أن املوت خري لها من احلياة.

وهي فى حبورها ،توا�صل مليكة رحلتها �إىل منزل مدير املدر�سة،

قانو .املنزل جميل حتيط به الزهور والأ�شجار.

تقف مليكة عند حظرية الأبقار .احلظرية خالية من الأبقار� ،إذن فقد

�أخذها الراعي لرتعى فى البطاح.

املدير يجل�س على �سجادة يف ال�صالة اخلارجية ينتظر وجبة ال�صباح
من الأرز ،و�أبنا�ؤه الثمانية من حوله .بعد قليل �سوف يذهبون جميعا
للمدر�سة ما عدا واحدة� ،أليمون� .سوف تبقى �أليمون يف الدار وحدها،
تقوم بتدبري �ش�ؤون املنزل .ت�س�أل نف�سها :ترى هل هناك نهاية لأعمال
البيت؟
�أليمون امر�أة طيبة .وهي بخالف ن�ساء القرية الأخريات ال تقول �أن
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مليكة ت�ستحق املوت لأنها بنت �سيئة كما يقلن .ودائما ما ت�س�أل نف�سها:
ملاذا يقتلونها هكذا .ف�إذا كانت مليكة بنت �سيئة فال�سيئات مثلها كثريات،
الق�ضية ق�ضية اختيار .وهل يعني اختيارها لطريقتها يف احلياة �أن تقتل؟
كانت �أليمون حزينة ملوت مليكة ،وهي كثرياً ما تناق�ش ما حدث
ملليكة مع زوجها فيقول :ال ي�ستطيع �أحد �أن ي�أخذ القانون يف يديه ،ف�إذا كان
ال يريدها كان عليه �أن يطلقها� ،أو �أن يرتكها تعي�ش حياتها على طريقتها.
و�إذا هي �أحبت �أحداً غريه فذلك من حقها .ملاذا تقتل!
مل يذهب الأخوان للبحث عن مليكة �إال بعد �إن و ّبخهما ون�صحهما
املدير .مل يكونا ي�أبهان وال ي�شفقان عند �سماع �أنباء قتل �أختهما �إال بعد
�أن ا�ستمعا ملا قاله املدير وهو يزجمر :كيف ميكن للب�رش �أن ي�ستبيحوا دماء
بع�ضهم بع�ضا بهذه الق�سوة وال�سهولة.
ي�سمع عبد اجلبار �صوتا حمر�ضا ي�أتيه من جنبه� :أنت �شاة� ،أنت ل�ست
رجال و�ستظل بقرة كما كنت� .إنه �صوت حنيف �شيخ.
فرح عبد اجلبار �أن ارتقى يف هنيهة من مرتبة ال�شياه �إىل ُ�س ّدة البقر،
وهو قد ازداد بذلك رفعة و�رشفا.
خاطبهم املدير قائال :يوجد �رشف واحد للجائع وهو �أن يح�صل
على وجبتني كاملتني يف يومه .هذا هو �رشفه .ال يوجد �رشف مع اجلوع،
و�رشف اجلياع يف بطونهم ،ي�ستوى فى ذلك املر�أة والرجل.
عبداجلبار وجماعته ال يفهمون مثل هذا الكالم ولي�س لديهم
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اال�ستعداد ليفهموه .نعم� ،إن عددهم �أكرث واملدير وحده ،وهم ال ي�ستمعون
�إليه �إال قليال .غري �أن املدير ما كان ميل �أن يردد مثل هذا احلديث والأفكار
�أينما ّ
حل وكان.
ظلت مليكة خائفة ومذعورة .فالدهماء ممن يحملون ال�سالح
�سوف يقتلون املدير عندما يزعجهم مبثل هذا احلديث والأفكار .املوت؟
املوت؟ كلمة خميفة يرتدد �صداها يف جميع الأنحاء.
تذهب مليكة وتقف �أمام �أليمون تالحقها بنظراتها �أينما ح ّلت
لكن �أليمون ال ت�أبه لها وتوا�صل �أعمالها كاملعتاد .فهي ال ترى �شبح ًا حتى
تخاف �أو ت�رصخ.
بعد �أن متكث مليكة بع�ض الوقت تغادر الدار بكل هدوء و�سالم.
تذهب مليكة لل�سوق وتقف عند مقهى كالوموال .املقهى يعج
بالنا�س والأخبار .يبادر �أحدهم :ماتت �أم عبد اجلبار ،ويردف الآخر ماتت
العجوز املجنونة .كلمة من هنا وكلمة من هناك ،و�رسعان ما يتمحور النميم
املكرور حول مليكة.
�أتى ال�رشطي م�سلم هوالدار لق�ضاء �إجازته ال�سنوية بالقرية وهو
يعمل ب�رشطة درقايور.
يتمتع م�سلم هوالدار ب�صوت جهوري وهو �أحد �أكرب املنافحني عن
الف�ضيلة وال�رشف .يقول :كلكم تعلمون �أن مثل هذه احلادثة قد �سبق �أن
حدثت يف درقايور� ،إذ جاءنا مرة رجل يحمل ر�أ�س زوجة �أخيه الأكرب،
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011

سيلينا حسني  -عبداهلل ميرغني عبداهلل

133

وعندما حققنا معه قال �إنه فعل ذلك ليحمي �رشف العائلة ؛ ف�أنتم بحق

�أنا�س �رشفاء.

ي�صيح فيه �أحدهم :ال تتحدث عن ذلك الوغد .لقد حاول �إغواء

زوجة �أخيه وعندما رف�ضت ذبحها و�أتى بر�أ�سها.
ا�ستنكر م�سلم هوالدار ما �سمعه وقال:

من الطبيعي �أن يفعل الرجل احلر مثل ذلك� ،إن واجب حماية

ال�رشف...

قاطعه �أحد احلا�رضين قائال وبحما�س �شديد :نعم� .إن ما دفعه
الرتكاب ذلك هو حماية �رشف العائلة وال �شيء غري ذلك.
فريدف �أحدهم قائال :املهم �أن الرجل قد نال جزاء ما اقرتفت يداه،

لقد �أُعدم.
قائ ً
ال:

�أح�س م�سلم هوالدار بحرج عظيم وهو يدافع عن الرجل ف�سارع
ماذا كنت تتوقع غري ذلك؟ �أل�سنا عبيدا للقانون الربيطانى؟ اال

توجد نهاية لهذا القانون الذي خرب حياتنا من جميع الوجوه� .إن القانون
الربيطانى ال يقيم وزنا لعاداتنا وال�رشف.
وافقه يف كالمه كثري من احلا�رضين ،لكن حرجه مل يذهب بعد� ،إذ �أن

هوالدار ما كان يتوقع يوم ًا �أن يخالفه �أحد من �أهله يف ر�أيه.
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وهو يهم مبوا�صلة حديثه :فج�أه يرى �شبحا �أمامه� .رصخ الرجل

�رصخة مدويّة .وانهار متاما ثم ارمتى على الطاولة القريبة منه و�أخذ يئن
ويئن.

ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ترتفع �أ�صوات جميع احلا�رضين.
هوالدار :مليكة ،مليكة ،مليكة بال وجه وال ر�أ�س.
احلا�رضون� :أين مليكة؟ �أين هي؟
هوالدار :هنالك ،هنالك .انظروا ،انظروا.
قهقهات تنطلق ب�صوت مرتفع و�ضحك ي�شارك فيه جميع من

باملقهى واحدا تلو الآخر .ويعلق �أحدهم متندراً :من امل�ؤكد �أن ال�رشطي

مهوو�س بالأ�شباح.

�أح�س هوالدار باالنهزام التام ،ومل يعد ي�ستطيع �أن يقول كلمة

واحدة ،وما عاد يدرك مالذي قاله على وجه التحديد.
�س�أل نف�سه :ماذا قلت؟

كل ما ا�ستطاع �أن يتذكر من كالمه �أنه قال� :إن على املر�أة �أن تكون
عفيفة و�رشيفة .ما عاد الرجل يفهم ما الذي يحدث وما عاد يتمتع ب�شجاعة
ال�رشطي املعروف.
كان خائفا من �أن يرى ذلك ال�شبح مرة �أخرى.
مليكة ما فتئت فى حنقها .تدور حول القرية فى كل الأوقات وال
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تتوقف� .ألي�ست هذه القرية (بكاجلورا) م�سقط ر�أ�سها وبلدها املحبوب؟
فهي �إذن ال تود �أن تغادر هذا املكان ،مهما كانت الظروف ،ال �سيما وهى
ال ت�ستطيع �أن تطفئ رغبتها اجلاحمة يف �أن تعود للعي�ش فيه ،كما كانت ،مرة
�أخرى.

* * *
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القطار الذي غادر «�أمري�ستار» عند
الثانية م�ساء ،و�صل «ماغالفرا» بعد ثماين
�ساعات .بع�ض الأ�شخا�ص كانوا قد قتلوا
على الطريق ،بع�ض املحظوظني كانوا قد
جرحوا فقط ،والبع�ض قد هربوا لأكرث من
اجتاه.

عندما فتح «�رساج الدين» عينيه يف
(*) املخيم عند �صباح العا�رشة ور�أى جموع
الرجال والن�ساء والأطفال مبعرثة حوله،
باك�ستان
�ضاع منه اال�ستيعاب ،حملق يف ال�سماء
Sadat Hasan Manto
طويال .كان املخيم متوهجا بال�ضجيج رغم
ترجمة
�أن �أذ ّين «�رساج الدين» كانتا مغلقتني ،مل
ي�سمع �شيئا ،كل من يراه يدرك �أن «�رساج
الدين» يغرق يف تفكري عميق،بدا فاقد
ال�شعور ،معلقا يف الهواء.

�سادات ح�سن مانتو

�سمري �أحمد ال�رشيف

(*) من �أ�شهر كتاب الق�صة يف الرتاث الك�شمريي .ولد يف �سمارال عام  1912وتويف يف الهور
عام � .1955إ�شتهر �إ�ضافة لكتابة الق�صة بكتابة ال�سناريو التلفزيوين والإذاعي وال�سينمائي،
ترك خالل عمره الق�صري ما يزيد عن  20جمموعة ق�ص�صية ق�صرية.
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بينما كان «�رساج الدين»يحملق مذهوال يف ال�سماء ،ر�أت عيناه
ال�شم�س التي اخرتقت �أ�شعتها م�ساماته .فج�أة ،نه�ض وق�صا�صات �صور تتحرك
على �صفحات عقله� ..سطو..حريق..جناة�..إطالق نار ..ليل.
م�سي ،بد�أ مي�شط بحر النا�س
وقف «�رساج الدين» فج�أة ،وكرجل رّ
من حوله.
فت�ش يائ�سا لثالث �ساعات بحثا عن ابنته «�سكينة» ،نادى ا�سمها،
مل يجد �أثرا لوحيدته ،انطلق يف االجتاهات جميعا باحثا عمن ي�ساعده
بالبحث مع الذين يبحثون عن �أمهاتهم و �أزواجهن و�أوالدهم.
جل�س «�رساج الدين» متعبا ،حماوال �أن يتذكر �أين ومتى غادرته
«�سكينة» ،ما تذكره كان ج�سد زوجته امليت دون �أن ي�ستمر يف تفكريه
�أكرث.
كان وابنته يرك�ضان ب�أقدام حافية بعد �أن انزلقت زنوبتها فج�أة،
وعندما انحنى اللتقاطها� ،رصخت« :ال تفعل» ومع ذلك رفعها.
عند هذه اللحظة من التفكري ،انزلقت كفه �إىل جيبه املنتفخ ،كانت
زنوبة ابنته التي ال يعرف عن م�صريها �شيئا.
حاول �أن يتذكر !
هل و�صل و�سكينة �إىل املحطة؟ هل �صعدت معه القطار؟ �أم �ضاعت
عندما توقف القطار يف الطريق ودخل امل�شاغبون ،وفقد حلظتها �شعوره
بعد �أن �أخذوا �سكينة معهم؟
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مل ي�ستطع «�رساج الدين» �أن يقرر �شيئا ،كان دماغه ي�ضج بالأ�سئلة
دون �أن يجد جوابا .كم يحتاج لل�شفقة وللم�ساعدة «�رساج الدين» ! متنى
لو بكى ،رغب بذلك ،مل تطاوعه دموعه التي جفت فج�أة.
�ستة �أيام م�ضت بعد �أن تعافى «�رساج الدين» من �صدمته ،قابل بع�ض
ال�شباب ممن كانوا م�ستعدين لتقدمي العون ولديهم عربة و�أ�سلحة� ،شكرهم
وقدم لهم و�صفا البنته ،جميلة ت�شبه �أمها ،يف الرابعة ع�رشة ،و�شعرها �أ�سود
ّ
وعلى وجنتها اليمنى �شامة.
�أكد ال�شباب «ل�رساج الدين» �أنهم �سيفعلون ما و�سعهم الأمر
�إن كانت ابنته على قيد احلياة ،حاولوا بكثري من املخاطرة ،ذهبوا اىل
«�أمري�ستار» جنحوا يف انقاذ بع�ض الرجال والن�ساء والأطفال ،لكنهم بعد
ع�رشة �أيام من البحث ،مل يجدوا �سكينة!
بينما كانوا يف طريقهم يوما �إىل «�أمري�ستار» ر�أى ال�شباب فتاة على
جانب الطريق قرب «كريهات»� ،صوت اقرتاب العربة �أثار انتباه الطفلة
التي بد�أت بالرك�ض.
�أوقف املتطوعون العربة ،رك�ضوا خلفها� ،أم�سكووا بها داخل �أحد
احلقول ،وجدوها جميلة وعلى خدها الأمين �شامة �أجمل.
قال �أحد ال�شباب :ال تخايف ،هل ا�سمك �سكينة؟
�أ�صاب ال�شحوب وجه الطفلة والذت بال�صمت.
تال�شى خوفها عندما طم�أنها اجلميع� ،أخربتهم عن حقيقتها ،كانوا
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قدم �أحدهم لها
قدموا لها الطعام واحلليب وحملوها يف العربةّ ،
لطيفنيّ ،
معطفه ،بعد �أن كانت تغطي �صدرها بيديها.
مرت �أيام مل يطمئن فيها «�رساج الدين» على ابنته� ،سيتجول حول
املخيم خالل اليوم لرمبا يعرث على دليل �أو �أثر� ،سي�صلي يف عتمة الليل،
ويدعو �أن مينح اهلل املتطوعني عزما.
ر�أى «�رساج الدين» �شبابا يجل�سون يف عربة ،رك�ض نحوهم،
كانت العربة على و�شك التحرك� ،رصخ بلوعة� :أيها الأعزاء...هل وجدمت
�سكينة؟
رد اجلميع ب�صوت واحد :نعم ،لقد جنحنا.
�سمع «�رساج الدين» يف ذلك امل�ساء �ضجة� ،أربعة رجال كانوا
يحملون طفلة على نقالة.
مملوءا بحب ا�ستطالع طاغ� ،إقرتب «�رساج الدين» بوجل ،وجدها
ملقاة بال وعي قرب �سكة احلديد ،تبعهم بعد �أن �أدخل ال�شباب الطفلة �إىل
ردهة امل�ست�شفى وغادروا.
وقف �رساج الدين باخلارج بع�ض الوقت معتمدا �سارية ثم زحف
ببطء يدفعه ف�ضول قاتل� ،شاهد غرفة وحيدة ونقالة مو�ضوع عليها ج�سد
بال حراك ،تقدم بخطوه مرتددا� ،أ�شعل �أحدهم ال�ضوء فج�أة ،ت�سلل ال�ضوء
�إىل ق�سمات الوجه ال�شاحب...
�رصخ بلهفة� :سكينة!
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�س�أل الطبيب الذي �أ�شعل ال�ضوء :من هي ومن تكون �أنت؟
 �أنا�...أنا والدها.حاول �أن ينطق ،وجد �صعوبة ،جف حلقه.
نظر الطبيب للج�سد امللقى ،ج�س نب�ضه ثم �أمر «�رساج الدين» �أن
يفتح النافذة.
حتركت اجلثة قليال فوق النقالة ...اليد املتيب�سة فكت احلزام...
 �إنها حية ترزق...ابنتي مل متت....�رصخ «�رساج الدين» بكل ما يف طبقة �صوته من �ضعف ورجاء
لونته الفرحة بعد �أن اجتاحت الطبيب موجة من العرق البارد.

* * *
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كانت قربان جان دادخاه  -ملكة
�آالي  -قائدة املقاومة امل�سلحة من عام
1865م حتى عام 1880م ،وقد جمعت
ال�شعب حولها وهي حتمل بيدها �سيفا
وجتاهد �ضد اجلرنال فون كا�ؤفمان ،ولقد
كانت �شجاعة ج�سورة حتى �أنها جاءت
�إىل ال�ساحة التي �سيعدم فيها ابنها ب�أمر من
اجلرنال فون كا�ؤفمان الذي متكن من �أ�رسه،
وخاطبت ابنها قائلة:
 وداعا يا بني ،لقد ا�ست�شهد جدك و�أبوكيف يد العدو ،وورثنا اال�ست�شهاد ،و�إين
را�ضية عن تربيتك وما �أر�ضعتك!
ثم لكزت ح�صانها وغادرت �ساحة
تنفيذ احلكم تاركة ابنها مل�صريه.
غفور غالم
* * *

(*) قائد الفريق العقيد لو�ساروف ،و�صاحب الريح .1979
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�سنة �ألف وثمامنائة و�ست و�سبعني ،اليوم ال�ساد�س والع�رشون
من �شهر فرباير ،مدينة مرغالن.
يكاد ينتهي هذا اليوم احلزين القاهر الرطب الذي ال يختلف
عن بقية �أيام ال�شتاء العادية ،لقد ا�ستيقظت املدينة يف هذا اليوم يف ظالم
ال�ضحى على �أ�صوات امل�ؤذنني ،واجته ال�سكان امل�سلمون �إىل امل�سجد بعد
�أن تو�ض�ؤوا ب�رسعة وهم يرتع�شون من الربد .كانوا مي�شون على املمر حيث
ت�سمع �صوت حبات الثلج التي تدو�سها �أقدامهم .ويف هذا اليوم ظهر
�ضباب �أزرق خفيف فوق ُ�سقُف البيوت التي كان بع�ضها عاليا وبع�ضها
منخف�ضا ،و�أ�ضاءت ال�شم�س لفرتة ق�صرية ،وكانت مثل قطعة عملة معدنية
قدمية ،وك�أنها ت�شعر بالربد ،ثم اختفت خلف الغيوم الرمادية الكثيفة .ويف
هذا اليوم �أي�ضا انت�رش بع�ض النا�س الذين يبحثون عن لقمة العي�ش متجولني
يف �شوارع املدينة اخلالية ،وهم ير�سمون على وجه املدينة احلزينة نوعا من
احلركة واالنتعا�ش.
خال�صة القول ،يف هذا اليوم التعي�س الهادئ الذي يغرق يف الفقر
مثل �آالف الأيام التي ت�شهدها املدينة ،علت فج�أة �ضو�ضاء ال مثيل لها،
وامتلأت �ساحة ال�سوق ب�أنا�س ي�أتون �أفواجا من اجلهات الأربع.
مل ت�شهد �ساحة ال�سوق مثل هذا احل�شد من اجلمهور منذ �أن �أن�شئت،
مع �أن الربد القاهر كان ينخ�س وجوه النا�س وعيونهم كالإبر ،وكان يدخل
يف العظام� ،أما الثلوج املعلقة يف ميزاب ال�سقف فقد كانت تل�سع ب�أ�سواطها
جميع الكائنات احلية وتطردها �إىل �أع�شا�شها ،ولكن املكان كان ي�ضج
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باجلمهور الذي احت�شد مثل النمل يف ال�ساحة الوا�سعة املجاورة ل�سوق
اخليل ،وبينهم �أ�صحاب املحالت واحلرفيون الذين �أغلقوا حمالتهم على
عجلة خائفني من اجلنود الرو�س ذوي ال�شوارب الطويلة والعيون القاهرة.
وكانت الن�ساء اللواتي ح�رضن �إىل هنا -و قد تركن بيوتهن الدافئة -ال
ي�سبحن ويحوقلن
يفهمن ملاذا ُج ِلنب �إىل هذا املكان ،وكانت العجائز ّ
بال انقطاع ،وكذلك ال�شيوخ العاب�سون ذوو ال�صدور املك�شوفة ،ويكاد
الأوالد يبكون و�أنوفهم ت�سيل من �شدة الربد.
كانت عبارة «�سيعدم ق َْم ِجي بيك �شنقا» تدور على �أل�سنتهم،
ويت�سلل اخلوف �إىل قلوب اجلميع.
حا�رص اجلنود الفر�سان الرو�س ال�ساحة ب�شكل حلقة ،وهنا نُ�صبت
املن�صة امل�ؤقتة من اخل�شب ،و�أخذ فيها مكانه كل من اجلرنال فون كا�ؤفمان
حاكم ترك�ستان ،واجلرنال الرائد تروت�سكي رئي�س البعثة العقابية ،وهو
�أبي�ض ال�شعر �أ�سود العينني واحلاجبني ،والأمري بويار�سكي كامل اجل�سم
ولطيف التعامل ،والعقيد الأعرج لو�ساروف ،وكبار ال�شخ�صيات يف
الإدارة الع�سكرية يف منطقة فرغانة ،وعبد الرحمن (�آفتابت�شي)( ،)1وكذلك
بع�ض املوظفني الكبار املرتع�شني �إما من الربد و�إما من اخلوف ،وقد جل�سوا
يف �أماكنهم بانتظام.
وبد�أت الرياح تهب ب�شدة.
(� )1آفتابت�شي« :مقدم املغ�سل» ،وظيفة يف بالط الأمراء يف دول �آ�سيا للع�صور الو�سطى.
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ودخلت ال�ساحة �رسيتان من اجلنود الرو�س ،وا�صطف اجلنود ب�شكل
مربع وفقا لأمر ال�ضابط عري�ض ال�صدر الذي كان يف �أول ال�صف ،واقرتب
هذا ال�ضابط عري�ض ال�صدر  -وا�سمه لياخوف  -من املن�صة ،و�أدى التحية
الع�سكرية للجرنال كا�ؤفمان وقال:
 كل �شيء جاهز ،يا �صاحب ال�سيادة ،هل ت�سمح لنا ب�أن نبد�أ؟نظر كا�ؤفمان �إىل ال�ساعة وقال:
 حلظة� ،أيها الرائد� ،أرادت زوجتي �أن حت�رض ،لننتظر قليال ،ها هي �آتية،كما يبدو.
دخلت ال�ساحة عربة زرقاء يجرها ح�صانان وهي ت�صل�صل ،ف�أ�رسع
�أحد امل�ساعدين الواقفني بجانب املن�صة �إىل العربة وفتح بابها ،ونزلت من
العربة امر�أتان تلب�س كل منهما معطفا ذا ياقة من جلد الثعلب ،وف�ستانا
�أزرق ذيله ذو ثنايا ،واجتهت املر�أة الأوىل ،وهي كبرية ال�سن �شيئا ما ،ولكن
قدها امل�ستقيم ال يك�شف ذلك� ،إىل املن�صة وكانت تقول ل�صاحبتها �شيئا ما،
وتقدم فون كا�ؤفمان منها بع�ض خطوات ،وتابعه كبار ال�شخ�صيات الذين
كانوا بجانب اجلرنال بابت�سامة.
قالت املر�أة التي كانت يف الأمام:
 معذرة يا عزيزي ،ت�أخرنا قليال ،ال تغ�ضب ،و�أنت تفهم الن�ساء ،واملر�آةهي مغناطي�س...
وابت�سمت لل�ضباط املوجودين ،وقالت لهم بلطف:
نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011

خير الدين سلطان  -مرتضى سيد عمروف

147

 مرحبا� ،أيها ال�ضباط.اقرتب كل من تروت�سكي ولو�ساروف ولياخوف والأمري بويار�سكي
وقبلوا �أناملها الر�شيقة البي�ضاء مثل الثلج.
ّ

وخاطبت زوجة كا�ؤفمان الأمري بويار�سكي وهي تهز ر�أ�سها وتز ّم
�شفتيها:
 يا �أمري ،ن�سيتنا �إطالقا� ،أيها الأمري ،هذا �أمر لي�س جيدا ،وحق ربي ،لي�سجيدا� ،ستنتهي �إقامتنا قريبا ..هذه ال�سيدة هي زوجة العقيد �شريباكوف
الدوقة �أ ّنا �إ ّباليتوفنا ،تقول �إنها تريد �أن تتعرف �إليك� ،إنك خطري �أيها
الأمري.
ويقف م�ساعد اجلرنال مبت�سما قليال.
ثم التفتت زوجة احلاكم �إىل لو�ساروف وقالت:
 �إين ل�ست م�شتاقة �إىل ر�ؤية مثل هذه امل�شاهد املخيفة� ،س�ألت يوم �أم�سزوجي« :من هم الذين قاموا بالع�صيان؟» فقال يل�« :إن ح�رضت ال�ساحة
غدا �سرتينهم بنف�سك» .قل يل من ف�ضلك ،يا عقيد ،هل هم خميفون بهذا
القدر؟

ابت�سم لو�ساروف وبد�أ يحكي �شيئا ما وهو يغمز بعينه ،وكانت
زوجة احلاكم تفكر يف �شيء �آخر ولكنها تظاهرت باال�ستماع �إىل كالم
لو�ساروف.
وهنا �أمر كا�ؤفمان لياخوف:
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 -ابد�أ! �أح�رضه!

خلع اجلندي امل�سن ذو احلذاء الأحمر واللحية الكثيفة معطفه
وحرك كر�سيا حتت امل�شنقة ،وفح�ص عقدة احلبل بدقة ،ونف�ض
الع�سكريّ ،
الثلج عن حذائه ثم اجته �إىل جانب �آخر من ال�ساحة.
وارتفعت ال�ضجة بني اجلمهور يف حني كان �أربعة من اجلنود الرو�س
يجرون �شابا يرتدي معطفا ممزقا وعلى وجهه �آثار التعذيب والدم،
الأقوياء ّ
ويداه مربوطتان.
 �أهذا هو؟ �س�ألت الدوقة م�ستغربة وهي تنظر بعيونها ال�سماوية اجلميلة. نعم� ،أيتها الدوقة! �أجاب بويار�سكي. يا له من م�سكني!م�سيو ،يبدو �أنني ال �أ�ستطيع �أن �أحتمل ر�ؤية هذا امل�شهد ،قالت زوجة
 يا ْاحلاكم مت�أوهة ،و�أ�ضافت :هل زاد اليوم بر ًدا؟
فقال كا�ؤفمان:

 يا عزيزتي ،من الأف�ضل لك �أن تعودي �إىل البيت ،فقد ت�ؤثر عليك الرياحوت�صابني بالربد ،لقد قلت يل �أم�س �إن ر�أ�سك ي�ؤملك ،وعلى كل حال،
�إن هذه لي�ست �سانت بطر�سبورغ.
 -ال ب�أ�س� ،س�أنتظر قليال! هم�ست زوجة احلاكم.

�س ّلم العقيد لو�ساروف ورقة كانت بيده للرائد لياخوف ،وتقدم
الرائد �إىل الأمام وبد�أ يعلن احلكم ب�صوت مرتفع ووا�ضح:
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 «...قد نظرت املحكمة الع�سكرية املتنقلة ملنطقة فرغانة يف ق�ضية املتهمقمجي بيك عامل بيك �أوغلي ،وهو بيك حملي من قومية �رستية (�أوزبكية)،
وتهمته عبارة عن ن�شاط �إجرامي �ضد �سلطنة جاللة الإمرباطور،
وعلى �أ�سا�س الدالئل الكثرية جدا و�شهود العيان ومنهم عبد الرحمن
(�آفتابت�شي) ،فقد ثبت �أنه �شخ�ص �شديد ال�رضر ،و�أنه �أحلق �أ�رضارا ج�سيمة
بجاللة الإمرباطور و�سلطنته ،وبنظام �أقامه مندوبو احلكم الع�سكري،
كما قام املتهم قمجي بيك بن عامل بيك مع �إخوانه عبد اهلل بيك ،وحممود
بيك ،وح�سن بيك  -وهم قادة اجلماعات امل�سلحة -بعدد من الأعمال
امل�ستقر
�ضد النظام
التخريبية يف وادي �آالي ،وحر�ض ال�سكان املحليني ّ
ّ
الذي �أقامته و�أر�ست قواعده �إدارة اجلرنال الع�سكرية ،وخالل ال�سنوات
الثالث الأخرية على وجه التحديد �أحلقت جماعات قاطعي الر�ؤو�س
التابعة له  -وهم جمرمون بحق الدولة � -أ�رضارا ج�سيمة بف�صائل اجلي�ش
النظامي وقواته الب�رشية وم�صادر التغذية ،وقد رف�ض قمجي بيك بن عامل
بيك عدة حتذيرات وجهت �إليه ومل يهتم بها ،ونتيجة لعمليات البط�ش
ا�ستمرت خالل ثماين
واالعتداء من هذه اجلماعات الوح�شية ،والتي
ّ
�سنوات.»...
وهنا اقرتب �ضابط ق�صري القامة من اجلهة اخللفية من املن�صة وهم�س
إبي�ض وجه العقيد ،و�أ�رسع يهم�س
�شيئا ما يف �أذن العقيد لو�ساروف ،و� ّ
للحاكم كا�ؤفمان:
 يا �صاحب الفخامة ،يا �صاحب الفخامة� ،إن قربان جان دادخاهقادمة...
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 يعني كيف؟ �أما عينّ احلرا�س يف الطرق؟ بلى ،يا �صاحب الفخامة ،هناك حرا�س كثريون ،وتقوم كتيبة الأمريبويار�سكي وكتيبة امل�شاة الثالثة بحرا�سة جميع البوابات والطرق
الرئي�سية ...ولكن الدادخاه �آتية وحدها!
 ماذا؟ نعم ،يا �صاحب الفخامة. �إذن هي يف املدينة ،و�أنا ال �أفهم ،هل هذه املر�أة قد جنت؟ رمبا ال تعلم �أنهمت �إعالن مكاف�أة قدرها خم�سة ع�رش �ألف روبل مقابل ر�أ�سها؟
فقال كا�ؤفمان وقد متكن من �ضبط نف�سه:
ا�ستمر ،ولرن تطورات الأحداث.
 طيب ،يا عقيد،ّ
� -إذن ،هل �آمر بحب�سها؟

 ملاذا؟ يف و�سط النهار ،ويف �ساحة املدينة ،نحب�س امر�أة عجوزا بال�سالح ...ال يا عقيد ،عليك �أن ت�أمر مبراقبتها فقط ،رمبا جاءت لتودع

ابنها ،وملاذا نحرمها من ذلك؟ كن �إن�سانا ،يا �أيها العقيد!
� -أمركم ،يا �صاحب الفخامة!

 «...وقد نظرت املحكمة الع�سكرية املتنقلة للإدارة الع�سكرية ملنطقةفرغانة يف ق�ضية املتهم قمجي بيك بن عامل بيك ،وهو بيك حملي من

قومية �رستية (�أوزبكية) ،ونظرت يف ن�شاطه الإجرامي املوجه �ضد
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�سلطنة الإمرباطور ،وقد �أ�صدرت حكم الإعدام �شنقا بحقه ،واحلكم
نهائي ،ولن تقبل ال�شكاوى واالعرتا�ض.

اجلرنال احلاكم فون كا�ؤفمان رئي�س املحكمة الع�سكرية املتنقلة،

مدينة مرغالن اجلديدة.

 26فرباير� ،سنة 1876م».
�أنهى الرائد لياخوف قراءة احلكم ،وه ّز ر�أ�سه وهو ينظر يف جهة

كا�ؤفمان .و�أتى اجلنود الرو�س بقمجي بيك �إىل امل�شنقة .ونادى كا�ؤفمان
املرتجم �سبغاتولني وهو بلبا�س الرقيب ،و�أمره قائال:

 ا�س�أل ،هل هناك طلب �أخري لدى املحكوم عليه؟مل ي�ستطع املرتجم �أن ي�س�أل� ،ضاع �صوته يف �ضجة ارتفعت فج�أة؛

لقد جاءت قربان جان دادخاه م�رسعة وهي على ح�صانها ،تلب�س بدلة

�شعبية من املخمل الأزرق ،وعلى ر�أ�سها �شال من القطن.

كان بينه وبني قربان جان دادخاه م�سافة طولها ثالثون قدما ،ويف
وجوه اجلميع عالمات احلرية والتعجب والرتدد واخلوف...
نادى كا�ؤفمان العقيد لو�ساروف ملوحا بيده وقال:
 انظر �أيها العقيد �إىل الدادخاه وهي �آتية بال خوف ،من الأف�ضل �أن يتعلمكثري من �ضباطكم من هذه املر�أة ال�شجاعة واجل�سارة ،ومن املمكن �أن
ت�أتي ر�صا�صة طائ�شة من زاوية ما وتقتلها� ،ألي�س كذلك؟
ّ
وظل لو�ساروف ينظر �إليها.
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 انظر ،يبدو �أنها ال تخاف �أبدا ،ولكن الر�صا�صة الطائ�شة هي ر�صا�صةطائ�شة! ما ر�أيك ،يا لو�ساروف؟
 فهمت ،يا �صاحب الفخامة ،يف ف�صيلتي يوجد قنا�ص ،هو اجلندييبيفانوف.
 جيد� ،أيها العقيد ،ولكن ال بد �أن تغادر الدادخاه هذه ال�ساحة �سليمة� ،إمناقد ت�صيبها الر�صا�صة الطائ�شة يف مكان �آخر ،هل فهمت؟
 فهمت ،يا �صاحب الفخامة.كرر املرتجم �س�ؤاله متمتما للمرة الثالثة ،ومل يجب قمجي بيك،
ّ
ونظر يف جهة �أمه وعيناه مليئتان باحل�رسة والأمل وال�شوق ،و�صاح ب�صوت
عال:
 يا �أمي! يا عزيزتي يا �أمي!كانت الفار�سة تقرتب �شاخمة هادئة قوية يف م�شهد مهيب ،وح�صانها
يخطو خطوات منتظمة ،وتنعك�س على وجه الدادخاه وعلى �شفتيها �إفادة
�صامتة ومطمئنة عظيمة ،ك�أنها ال ترى ابنها القابع بني خمالب املوت ،وال
ت�سمع ت�أوهه امل�ؤمل ،ترفع ر�أ�سها عاليا ب�شعرها الأ�شعث ،وهي مطمئنة فوق
ظهر ح�صانها القوي.
وحترك اجلمهور مثل �أمواج البحر ،و�ضج غا�ضبا ،وظل اجلنود
وال�ضباط م�شدوهني ،ال �أحد يعرف ماذا يفعل �أو ماذا يقول ،حتي �إن
اجلرنال كا�ؤفمان بد�أ وك�أنه متثال يعب�س بالوح�شة.
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واقرتبت الدادخاه من حلقة اجلنود ،و�سحبت جلام ح�صانها على
بعد خم�سة �أقدام ،و�ساد ال�صمت الثقيل وال�صلب مثل احلجر.
قالت الدادخاه «يا بني» ،وارتع�ش �صوتها حلظة ،ولكنها يف نف�س
اللحظة �أخذت نربة بطولية قاهرة ،وتابعت:
 يا بني ،نحن ورثنا اال�ست�شهاد ،وقد ا�ست�شهد جدك و�أبوك بني يديوعما �أر�ضعتك!
العدو ،وداعا يا ولدي ،و�إين را�ضية عن تربيتي لك ّ

قالت قربان جان دادخاه هذه الكلمات ،ثم وقفت وهي على ظهر
احل�صان وا�ضعة قدميها يف الركاب ،و�رضبت ظهر ح�صانها بال�سوط ،فقفز
عاليا وجمح ثم م�ضى بالفار�سة البطلة م�رسعا.
علي ،يا �أمي! قال قمجي بيك.
� -أمي ،ار�ضي ّ

 �إين را�ضية �ألف مرة! قالت الدادخاه ثم دعت له� :سنلتقي يوم القيامة ،ثمالتفت وراءها و�أ�رسعت بح�صانها �إىل جهة ال�رشق.
و�سقطت دمعتان �ساخنتان على �شعر احل�صان ،و�أحرقت هاتان
الدمعتان كل وجود احل�صان العربي ،وارتفعت �ضجة اجلمهور.
غرق كا�ؤفمان يف التفكري وقال لنف�سه:
 نعم ،عجبا! �س�ألته زوجته: هل هذه «ملكة �آالي»؟ ولكن قالوا �إنها امر�أة م�سنة جدا؟ �أما هذه فتقوداحل�صان بكل �سهولة! قل يل يا عزيزي ،ملاذا مل مي�سكوها؟
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قال كا�ؤفمان مبت�سم ًا:
 لي�س لنا حاجة بها� ،إنها� ...ست�أتي م�ست�سلمة ،و�س�أجربها على ذلك!وقالت زوجة كا�ؤفمان وهي تعدل ياقة معطفها:
 ا�سمع يا م�سيو� ،أعرف �أنك ال حتب من يتدخل يف �أمورك ،ولكن �أاليوجد هناك خمرج لعدم قتل هذا ال�شاب� ،إنه �شاب �صغري ،والإن�سان
يرحم ،وطبعا� ،أنا ال �أريد �أن �أقول �إنه ال بد �أن نرتكه بال عقاب ،ولكن،
�ألي�س هناك عقاب �آخر ،ك�أن تنفيه �إىل �سيبرييا �أو ت�سخره يف الأعمال
ال�شاقة ..قال كا�ؤفمان مقاطعا:
 ال! لقد �سمعت احلكم ،لي�ست هناك �أي �شفقة على العدو ..يالو�ساروف!
 نعم ،يا �صاحب الفخامة! �أ�رسع! طيب! من ذلك اجلندي؟ هل هو يبيفانوف؟ نعم ،يا �صاحب الفخامة� ،إنه يبيفانوف! طيب. �أ�شار لو�ساروف �إىل لياخوف بالإمياء ،ولوح لياخوف مبنديل كان بيده،ورجع �إىل اخللف.
ودقت الطبول ،وعلق اجلنديان طويال القامة والقويان حبل امل�شنقة
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على رقبة قمجي بيك ،وقف جندي عجوز بال معطف ،وقد غطى وجهه
ومد يده �إىل احلبل وهو يقف خلف قمجي بيك..
وعينيه بنقاب �أ�سودّ ،
ابي�ض وجه الدوقة �شريباكوفا ،و�أم�سكت ب�أ�صابعها الباردة يد الأمري
ّ
بويار�سكي ،وقالت بنربة خوف:
 يا ربي ،كم هو خميف هذا امل�شهد!  -ال تخايف� ،أيتها الدوقة ،ال تخايف،�إنها حلظة واحدة فقط - ،قال الأمري بويار�سكي وهو مي�سك بذراعها.
 ( !)!Ach, mein Gott, das is schleht! Ach, mein Gottقالت زوجةاجلرنال احلاكم ،و�أغلقت عيونها.
وبد�أت ِر ْجال قمجي بيك ترتفعان عن الأر�ض ،وندت من �صدره
تنهيدة مليئة ب�أمنيات غري حمققة:
 �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل..وحترك اجلمهور يف قلق فج�أة ،و�رصخ بع�ضهم.
بقوة..

وركل اجلندي ذو النقاب كر�سيا من حتت رجلي قمجي بيك

واهت ّز اجل�سم ال�شاب القوي حلظة يف امل�شنقة ثم �سقط على
الأر�ض.
وارتبك لياخوف حلظة ،ثم �أخرج �سيفه من غمده و�أ�رسع �إىل
امل�شنقة ووقف قرب املحكوم عليه ،ونظر كا�ؤفمان �إىل لو�ساروف عاب�سا
بعينيه املمتلئتني بالغ�ضب ،وبد�أت �أ�صوات النا�س ترتفع:
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 -يا �إلهي ،هذا من قدرتك!

 ماذا حدث؟ يا حممد كرمي ،ماذا حدث؟ عندما ال يحب اهلل.. �أيها النا�س� ،إىل ماذا تنظرون؟ يا �أنت ،ابتعد قليال! �أنت ابتعد ،يا غبي!وجاء �صوت تروت�سكي مرتفعا من بني �أ�صوات اجلمهور:
 �سكوت! ا�سكتوا! و�إال �سنطلق عليكم النار من املدفعية! ا�سكتوا!و�صوب اجلنود املدافع �إىل ال�شعب ك�أنهم ي�صدقون هذا الكالم.
ّ
وغطت �صيحة �شاب نحيف على �صوت تروت�سكي:

 �أيها النا�س! هل هنا رجال يلب�سون حزاما؟ونظر كا�ؤقمان �إىل لو�ساروف بعينيه الزائغتني وقال:
 يا لو�ساروف ،ما هذا؟ يا �صاحب الفخامة.. �أ�س�ألك ما هذا؟ ا�سمح يل ،يا �صاحب الفخامة.. كفى! يا للعار! يا لها من خيانة! يا �صاحب الفخامة� ،ساحمنا� ،إنها �صدفة..نوافذ  ،ج ( )40محرم 1433هـ  -ديسمبر 2011
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 �صدفة؟ هل هذه �صدفة؟ من املمكن �أن ت�شنق �أنت هنا الآن! ولكن هذهال�صدفة لن حتدث �آنذاك! يا للعار! هذا خداع! ان�رصف!
 ماذا حدث؟ قولوا يل ماذا حدث؟ ا�سمع� ،أيها الأمري ،ماذا حدث؟�س�ألت زوجة احلاكم هذه الأ�سئلة وهي تنظر وتتلفت حولها حريى.
امتع�ض بويار�سكي ،وقال بفظاظة وغلظة:
 ماذا من املمكن �أن يحدث؟ لقد انقطع احلبل!ونظرت ال�سيدة �إىل زوجها وهي تقول:
� -آه� ،أما قلت لكم؟ انظروا ،لعل قتله ال ُير�ضي اهلل! قال كا�ؤفمان:

 يبدو �أنك قد تعبت يا عزيزتي ،من الأف�ضل �أن تذهبي �إىل البيت� .أيهاالأمري� ،أرجو �أن ترافق زوجتي.
 ال ،ال! لن نغادر دون �أن نرى النهاية� ،ألي�س كذلك يا �أ ّنا �إببوليتوفنا؟ابي�ض مثل
م�سحت الدوقة مبنديلها عينيها وجبينها ووجهها الذي ّ
قما�ش من القطن.
ما يزال قمجي بيك م�ستلقيا فاقد الوعي حتت امل�شنقة ،وم�سح
�أحد اجلنود وجهه بالثلج ،ففتح عينيه ،ونظر حوله م�ستغربا بع�ض ال�شيء،
وم�سح الدم الذي نزف من فمه وقال هام�سا:
 �إنه تعفن - ،ثم نه�ض واقفا و�صاح بقوة� -إنه تعفن!تغيرّ وجه اجلندي امل�سن من اخلوف والغ�ضب ،وعلق امل�شنقة على
رقبته مرتع�شا من جديد..
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ودقت الطبول وارجتت الأر�ض وال�سماء.
ابتلع قمجي بيك ريقه ،وتنف�س تنف�سا عميقا� .إنه النف�س الأخري!
�إنها �آخر حلظة!
�إنه �آخر العذاب!
ما �ألذ هذه احلياة املرة!..
وي�سبح ال�ضباب الأبي�ض عاليا يف ال�سماء ،وي�أتي الن�سيم ال�صايف

بعبقه الأخري واملليء بالآمال غري املحققة من جهة جبال �أروان.
ثم مل يبق ال �ضباب وال ن�سيم وال �سماء.

نزل كا�ؤقمان من املن�صة ووقف حلظة ليودع زوجته ،وكانت

البارونة تتمتم بال انقطاع ،ولب�ست قفازيها اللذين يغطيان يديها حتى

الذراعني ،وقالت:

 يا له من �أمر م�ؤ�سف! �إنه �إن�سان! �إنه �إن�سان!ثم نظرت �إىل بويار�سكي و�أ�ضافت:
 -طيب ،مع ال�سالمة �أيها الأمري ،قل يل ،باملنا�سبة ،هل �ست�أتي اليوم م�ساء

�إيل بيتنا لنلعب الورق؟ ال بد �أن حت�رض طبعا� ،سننتظرك! �ساحمنا� ،أيها

الأمري ،هذه اللعبة هي الت�سلية الوحيدة لنا هنا� ،سنفتقد �إن�سانيتنا قريبا

يف هذا البلد الوح�شي؛ ال مو�سيقى وال م�رسح هنا ..يا ليتنا نعود �إىل

ط�شقند قريبا� ،ألي�س كذلك �أيها الأمري! �إذن� ،سننتظرك اليوم م�ساء،
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و�ستتعرف على الدوقة �شريبكوفا عن قرب! �إنك خطري �أيها الأمري!
طيب.)!Orivoir monsier( ،
حتركت العربة ،وذهب كا�ؤفمان برفقة ال�ضباط يف اجتاه بوابة
ال�سوق ،وقد �أح�رض له م�ساعده جوادا تركمانيا �أ�سود ،ولكنه رف�ض �أن
يركبه ،ودلف �إىل طرف زقاق �ضيق يف نهاية ال�ساحة.

و�ساد ال�صمت على اجلميع ،وم�شي لو�ساروف �أي�ضا �صامتا.
وبعد �أن قطعوا م�سافة ثالثني قدما ،نظر كا�ؤفمان �إىل العقيد بنظرة

ت�سا�ؤل:

 العقيد لو�ساروف؟ نعم ،يا �صاحب الفخامة! اجلندي... نعم ،يا �صحاب الفخامة� ،إنه بعد هذه الزاوية� ،سرناه الآن..بعد زهاء خم�سة ع�رش قدما يف زاوية الزقاق ال�ضيق ظهر اجل�سم

الطويل للجندي يبيفانوف الذي كان مي�شي حزينا ،وملا وقعت عيناه على

القادة وقف جامدا يف مكانه!

قال لو�ساروف مت�سائال وهو يقرتب منه:
 نعم ،يبيفانوف؟وارتع�شت حلية يبيفانوف الطويلة ال�سوداء ،ولكنه ظل �صامتا.
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ما ّ
ألذ هذه احلياة امل ّرة !
ف�س�أله كا�ؤفمان ب�صوت لطيف وهو ي�ضع كفه على كتف اجلندي:

 ملاذا ت�صمت ،يا يبيفانوف؟ يا �صاحب الفخامة ...متتم يبيفانوف وك�أن ل�سانه ال يطاوعه علىالكالم :يا�صاحب الفخامة...
 �أمل ت�صبها؟ وامتلأت عيون لو�ساروف بالدم.وقال:

و�أم�سك يبيفانوف البندقية بكل قوته حتى �شعر بالأمل حتت �أظافره،

وحرك �شفتيه
 مل �أ�ستطع �أن �أطلق النار عليها ،يا �صاحب الفخامة...ّ
الكبريتني وهم�س ب�صوت �شبه م�سموع :مل �أ�ستطع �أن �أطلق النار..
 ملاذا مل ت�ستطع �أن تطلق النار ،يبيفانوف؟ �س�أله كا�ؤفمان و�صوته ما زال لينا ولطيفا. يا �صاحب الفخامة ،بحق ربي �ساحمني ،يا �صاحب الفخامة ..نظريبيفانوف �إىل احلاكم نظرة رجاء ،و�أردف قائال :مل �أعرف بنف�سي،

لقد كان كل �شيء وا�ضحا من بني تلك ال�سقف ..ولكن مل �أ�ستطع ،يا
�صاحب الفخامة ،تذكرت �أمي..

الثقيل ،ثم �صاح لو�ساروف بوح�شية:

�سادت حلظة ع�صيبة من ال�صمت

 �أ� ...أ ّمك ...يا ...وهجم لو�ساروف على يبيفانوف يريد �أن يبط�ش بهوالغ�ضب يكاد يعمي عينيه.
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ورفع كا�ؤفمان �أ�صبعه و�أوقف العقيد ،ثم اقرتب من يبيفانوف،
ونظر �إليه من ر�أ�سه حتى �أخم�ص قدميه وقال �أخريا ب�صوت مرتفع:

� -أح�سنت� ،أيها اجلندي يبيفانوف� ،أنت قمت بت�رصف اجلندي احلقيقي!

وو�ضع كفه على كتف اجلندي الذي ا�ستغرب الأمر ،ثم دار �إىل
اخللف وركب اجلواد الذي كان مي�سكه م�ساعده ب�رسعة ،وذهب الفر�سان
تاركني اجلندي م�شدوها.

ونظر اجلرنال كا�ؤفمان �إىل لو�ساروف وهو يرتجل �أمام مقر اجلي�ش
وقال - :يا لو�ساروف� ،أنا �أرى �أنه ال بد من مكاف�أة اجلندي يبيفانوف
خلدمته هذه! هل فهمت؟ ..ال بد �أن يكاف�أ ،بالطبع! وكانت نظرته حتمل
معنى معينا.
 -مفهوم ،يا �صاحب الفخامة! وحنى لو�ساروف ر�أ�سه مطيع ًا.

بعد �شهرين دق حوذي �سكران جال�س يف عربة الربيد باب �أحد
الأكواخ يف قرية غريبوبو التابعة ملنطقة �أرلوف ،و�س ّلم المر�أة م�سنة تلب�س
�شاال �أ�سود قطعة ورق و�صلت من م�سافة تبعد عنها �آالف الكيلومرتات
وكادت ت�ضيع يف الطريق ،وقر�أت العجوز ر�سالة و�سقطت على الأر�ض،
وفتحت الريح الباردة التي تهب �أمام الكوخ ر�سالة جاءت فيها:
«...نفيدكم ب�أمل وحزن عميق ب�أن ابنكم ييفيم يبيفانوف قد ق�ضى
نحبه يف خدمة القي�رص والوطن.

* * *
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 عند خروجك بعيد انتهاء عملك� ،سنذهب�سرياً على الأقدام �إىل �سوق احلبوب،
لنتناول طعام الغداء عند بائع الفطائر ذي
طيور الكناري املف�ضل لدينا .ليكن ولو
مرة واحدة بالعمر .لن يكون �شاقاً علينا
الذهاب �إىل هناك من حي «جال �أوغلو»
�سرياً على الأقدام� .ألي�س كذلك يا ابنتي؟
�إذا ما رغبنا� ،سن�أكل احللوى �أي�ضاً .ثم
نعود بال�سالمة عرب اجل�رس.

احلريف
(*) ا�سمها الأ�صلي فريوزة ت�رشت�شي .ولدت يف ا�ستانبول عام  .1935توفى والدها ِ
وهي �صغرية ال�سن .مل تنه �سوى تعليمها االبتدائي ،لكنها ثقفت نف�سها �إذ كانت تهوى
املطالعة منذ نعومة �أظفارها .عملت يف امل�رسح فرتة ق�صرية .بد�أت م�سريتها الأدبية بن�رش
ق�ص�ص ق�صرية يف املجالت الأدبية الرتكية املختلفة .ومن الالفت لالنتباه �أنها ح�صلت عام
 1972على جائزة «�سعيد فائق للق�صة الق�صرية» عن �أول كتاب ن�رش لها عام  1971بعنوان
 منحة ملدر�سة داخلية  .-ويف عام  1974ح�صلت على جائزة «املجمع اللغوي الرتكيللرواية» عن روايتها  -جيل ال�سابعة والأربعني  .-ثم توالت �أعمالها الأدبية يف جماالت
الق�صة الق�صرية والرواية وامل�رسح وال�شعر والرحالت .كما �أعادت بناء العديد من �أعمالها
لتعر�ض يف �صاالت امل�رسح وال�سينما ،وح�صلت على العديد من اجلوائز .ترجم العديد من
�أعمالها �إىل اللغات الأملانية والفرن�سية والإجنليزية والإيطالية والإ�سبانية واليابانية والفار�سية
والرو�سية والبلغارية والبو�سنية ،كما قامت بكتابة عدة كتب باللغة الأملانية.
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يف ال�صباح ،كانت الأم وابنتها ت�سريان م�رسعتني و�سط الزحام.
الأم تتحدث بال انقطاع .ثرثرتها على هذه ال�شاكلة �سبق �أن حدثت مرة
واحدة يف املا�ضي .كان ذلك يوم تعيينها يف امل�ست�شفى .يف ذلك احلني،

كانت الطفلة يف ال�صف الثالث .مئزرها كان ملطخ ًا بال�سخام ،فال�شتاء
الفحام الذي عند النا�صية.
كان قد �أقبل ،وابتد أ� معه متوين الفحم من عند ّ
�أجادت �إ�شعال املوقد .ت�شعل �أو ًال خارج البيت العيدان اخل�شبية ،ثم ّ
تركز
فوقها قطع الفحم .وعند ن�صب املدخنة يت�صاعد �صوت طقطقة م�صحوب
بانت�شار �رشارات �صغرية يف الأنحاء .وعندما حتمر قطع الفحم وتت�أجج
النار ،كانت تن�سى كل �شيء ،من جلو�س يف املقاعد اخللفية وتناول وجبات
الطعام املمنوحة من قبل الهالل الأحمر �إىل حرمانها من �إلقاء ال�شعر يف
املنا�سبات القومية ،فتنتظر �أمام باب البيت حلني ذبول زرقة اللهب لتحمل
املوقد �إىل الداخل ويتال�شى خوفها ،ثم جتل�س �إىل طاولة اجلوز القدمية التي
كانت من جملة الأ�شياء العزيزة على �أمها .كان منظر املوقد املت�أجج حمبب ًا �إىل
قلبها ،لكن �أمها �أو�صتها ب�رضورة طمر اجلمرات بالرماد لتحتفظ بحرارتها
حتى اليوم التايل .لذا كانت تدفن اجلمرات الرباقة اجلميلة وحتتفظ بواحدة
مك�شوفة هي �أكرثهن احمراراً وزرقة ،لتتابع املوقد بنظراتها �أثناء توقفها
عن الدرا�سة بني الفينة والأخرى ،فت�أن�س بتلك اجلمرة الوحيدة ت�شاركها
وح�شة الغرفة.
وهكذا� ،شيء ما تغري ،يوم ُع ّينت �أمها يف امل�ست�شفى� ،إذ دخلت �أمها
وكانت بحال مل تره �أو تعرفه من قبل ،تتحدث وترثثر بال انقطاع.
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متت املوافقة على تعييني� .س�أبا�رش العمل خالل يوم �أو يومني .قابلت
رئي�سة املمر�ضات .امر�أة �ضخمة .لقد �س�ألت عن كل �شيء« .هل �سبق
لك وا�شتغلت؟ متى توفى زوجك؟ هذا عمل �شاق ،لكنه ال يحتاج خلربة
ِ
أ�رسة ،تفريغ �أوعية البلغم ،مطلوب �إجادة
طويلة ،االلتزام واجب ،ترتيب ال ّ
تنظيف َ
البطات .قد جتيدين مع الوقت قيا�س درجة حرارة املر�ضى .لديك
يومي عطلة يف الأ�سبوع ،وتعودين م�ساء الأحد .هل عندك �أطفال؟ هل
من �أحد ترتكني عنده طفلتك؟ تقولني �إنها قادرة على االهتمام ب�ش�ؤونها،
لكنها مازالت �صغرية .هل �سبق ور�سبت يف املدر�سة؟ مرحى لها� .أنت
امر�أة �شابة وجميلة .توقعي حدوث �أي �شيء هنا .كوين من�ضبطة� .أريدك
�أن تخربيني بكل ما يجري .معروف مقولة «[ال تقرتب] ما مل تهز الكلبة
ال�رش�سة ذيلها» .ال ا�سمح بالتزين .هل لون وجنتيك و�شفتيك هذا ،طبيعي؟
ل�ست �أدري .ممنوع التودد للأطباء وال لأحد �آخر .من يود اال�ستمرار يف
عمله عليه �إطاعة ر�ؤ�سائه .هل نومك خفيف؟».
ّ
فكري� ،أخرياً وجدنا عم ً
ال� .س�أ�شرتي من راتبي الأول قنطاراً من

لك .قد نذهب خالل عطلتي �إىل ال�سينما .كل �شيء
الفحم وحذا ًء مطاطي ًا ِ
علي
ممكن� .س�أ�ؤدي عملي على �أكمل وجه كي ال يجد �أحد مربراً للوميَ .
�إخبار �صاحبة البيت .يجب �أن ال تغلق الباب لي ً
ال ب�شدة �أثناء �أخذ اللنب.
�أنا امر�أة عاملة ..ونومي خفيف ..لقد اعتدت منذ �سنوات على النوم
املتقطع!
ما �إن با�رشت الأم عملها حتى �رشعت تردد «عملنا يف م�ست�شفانا
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تلك» .يف الليلة التي �سبقت مبا�رشتها العمل ،ا�شرتتا حالوة طحينية من
البقال .خلطتا اجلنب بالدب�س ،وفر�شتا الطاولة باملفر�ش ذي الأزهار الزرقاء.
هذا املفر�ش بقي من �أيام حياة والدها ،ذكرى من �أيام ال�سعادة والإح�سا�س
بالأمان .ملاذا اعتقدتا �أن والدها �سيعي�ش للأبد؟ مل يبدو �أنه �سيموت يوم ًا.
كان رج ً
ال م�ستقيم ًا وحازم ًا ،خطفته يد املنون دون �سابق �إنذار .املنزل
بدون رجل تُنتظر عودته م�سا ًء مت�أبط ًا خبزاً ،يبعث �إح�سا�س ًا بالوحدة،
وفراغ موح�ش ميلأ �أرجاء البيت« .مل يكن م�سن ًا» قالت �أمها .كيف لطفلة
يف الثامنة من عمرها �أن تعي�ش بدون �أب؟ م�سحت الأم املفر�ش مرتني
دون مربر .الدب�س مل يخف �صوت قطع اجلنب يف ال�صحنّ ،
و�سكر احلالوة
الطحينية تراخى وتبلور.
 حتدثت مع �صاحبة البيت .ال تخايف مطلق ًا� .أغلقي لي ًال باب البيت
ب�إحكام ،ونامي .عندما تقوم ل�صالة الفجر� ،ستطرق الباب لتوقظك.
قلت لها «هي طفلة ،ونوم الأطفال عميق .ال ت�ستيقظ من تلقاء نف�سها».
كلي كل �صباح ،خبزاً وحالوة� .أنت ال حتبني ال�شاي .تقولني حترتق

�أ�صابعي .عندما تعودين من املدر�سة� ،أ�شعلي املوقد وتدفئي .غطي
النار لي ً
عليك.
ال بغطاء املوقد .ها يا ابنتي،
حذار! ال تن�سي .ال تُقلقيني ِ
ِ

أنت بنت عاقلة .ال تخايف لي ً
ل�ست
ل�ست
وحدك ،كما � ِ
أنك ِ
أنت ِ
الِ � .
� ِ
ِ
لك .يقدمون طعام ًا خا�ص ًا ل�شديدي املر�ض.
خوافة .ترقبي ما �س�أح�رض ِ
يفي�ض عنهم دجاج ًا م�سلوق ًا� .س�أحتفظ به ،لي�س ذلك مبمنوع ماداموا
�سيتخل�صون منه� .سنومل وليمة لأنف�سنا.
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 �أنا ،ال �أريد من ذاك الطعام يا �أمي .لكن حدثيني عن تلك ال�سيدة التيقالت «يجب �إجادة تنظيف البط» وعن بطاتها.

�صمتت الأم .تراجعت عن قولٍ كاد يخرج من بني �شفتيها.
عند دخولهما الفرا�ش لي ً
ال� ،إذ كانتا تنامان يف نف�س الفرا�ش منذ

�أمد بعيد ،كانت قد ن�سيت �أن �أحد درو�س الغد هو در�س الرتبية الريا�ضية.
على �أية حال ،فهي مل تكن ت�شارك بدرو�س الرتبية الريا�ضية .كمثيالتها غري
امل�شاركات ،كن ينتظرن يف املمرات �أو يف الطابق الأر�ضي ذي ال�ساحة

ال�سماوية ،ي�ستمعن ل�صوت �صنابري املياه� ،أما يف ال�شتاء ،فكن يتابعن يف

الظلمة �أبنية املدينة من خلف الزجاج.

 -يلزمكن قمي�ص كتاين �أبي�ض وبنطال ق�صري وحذاء ريا�ضي وجورب

�أبي�ض .ي�ستح�سن توفر قطعتني اثنتني من لوازم الريا�ضة تلك ،ال�ستبدالها

عند التعرق .يجب �أن تكن جميعكن كالزهرة الن�رضة ،نظافة و�أناقة،

وذلك �أثناء �أعياد  23ني�سان و 29ت�رشين الأول.

لمِ َ ال نقدر ،ما دمنا نريد ،فالإرادة �أ�سا�س النجاح .اجلمعيات اخلريية
تعنى ب�ش�ؤون �أطفالنا .لكن الأولوية للألب�سة الأ�شد احتياج ًا� .سي�شاركن

باملئزر .مئزر مكوي جيداً .الفتيات ب�أ�رشطة قما�شية .يجب عليكن جميع ًا
�أن تكن نظيفات جداً .النظافة ال�شخ�صية واجب كل طفلة تركية .ماذا
كنت �أقول لكن؟ يجب تنظيف الأ�سنان يومي ًا .ال �أريد ر�ؤية ُ�أ ٍف �أ�صفر
ي�سيل من الآذان ،كما ال �أ�سمح بالتمار�ض� ،ستنلن عقوبة.
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�سبب عدم �إغالق �صنابري املياه يف الطابق الأر�ضي غري معروف.
كانت الطالبات يتحلقن بني احل�ص�ص عند �صنابري املياه .العطا�ش وغري
العطا�ش كن ي�رشبن متدافعات .وبينما كن ير�شفن املاء ب�أكفهن ،ت�سيل املياه
داخل �أردانهن .كما كان ال�صياح من �رضورات املرح يف احلديقة.
احت�ضنت ظهر �أمها�« .س�أفعل كل ما تقولني يا �أمي ،التبتئ�سي.
كالعادة ،ف�أنا �أتناول طعام الغداء يف املدر�سة .ال تقلقي وال ت�شغلي بالك
ب�أمري» .مل حترك �أمها �ساكن ًا .لكنه كان بادي ًا عدم نومها ،فج�سدها مل يكن
مرتخي ًا .الت�صقت بظهر �أمها لت�شعر بدفء رائحتها� .أ�صغت لهدوء الليل
مدة طويلة .مل ت�شعر برغبة بالنوم .بد�أت ولأول مرة ت�شعر بطول الليل.
ا�ستيقظت �صباح ًا على �صوت قرع الباب .مل تكن �أمها موجودة.
كان مئزرها املدر�سي وردا�ؤها ال�صويف وجوربها ال�سميك مرتبني فوق
الكر�سي .نه�ضت من فرا�شها بعدما �أدركت �أن قرع الباب كان لإيقاظها.
«�أنا خالدة يا خالة»� .صاحت قائلة .كانت �صاحبة البيت ت�صب املاء من
الدلو يف دورة املياه .كن ي�ستخدمن دورة املياه نف�سها .ارتدت مالب�سها
وجل�ست �إىل الطاولة .كان �ضوء ال�صباح ال�شتوي يت�سلل من طرف ال�ستارة
نا�رشاً الإح�سا�س بالربودة .حملت حقيبة املدر�سة وهمت باخلروج على
الرغم من عدم تناولها الطعام هذا ال�صباح ،لكنها رجعت وجل�ست على
الكر�سي ،ثم �رشعت دموعها باالنهمار ب�صمت.
 لقد �أنهيت الدرا�سة بتقدير جيد جداً .لي�س �سه ًال �أن ينهي الأطفال
املعوزون املرحلة االبتدائية بتقدير جيد جداً .يتم �إعفا�ؤكم من ر�سوم
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املنامة الداخلية يف املدار�س .هذا ما قيل يل� .أثناء �إخراجي ل�شهادة �إثبات
عوز لدى املختار ،امر�أة ال �أعرفها قالت يل «�أنا �أي�ض ًا �أريد ت�سجيل ابني
يف املدر�سة الع�سكرية ،لكن قيل يل �أن املوافقة م�رشوطة بوجود كفيل �أو
تقدمي وثيقة رهن عقار ،وها �أنا قد �أُ�سقط يف يدي يا �سيدتي» .من نحن؟
وعن �أي عقار يتحدثون؟ لو كنا منلك عقاراً ،ما كنا لرنيق ماء وجهنا على
عتبات الآخرين .لن يح�صل هذا لنا .تلك املر�أة جتهل الأنظمة� .أخذت
�شهادة العوز وخرجت .مل �أ�ستف�رس من �أحد .املدار�س الع�سكرية مكلفة.
ال �سالح وال �ألب�سة ع�سكرية� ،ألي�س كذلك؟ مل ا�ستف�رس يا مهجتي .ال
حاجة لذلك .يكفي �أن ت�شاركي اليوم باالمتحان و�ستجيبني بكل طالقة
على جميع الأ�سئلة .من امل�ؤكد �أن �آالف الطلبة �سي�شاركون اليوم ،وقد
ُيقبل منهم من مئة �إىل مئة وخم�سني طالب ًا .لكنك �ستنجحني� ،أنا واثقة
من ابنتي العاقلة الذكية� .إذا ما ُطلب رهن �أو �أي �شيء من هذا القبيل،
�سيكون ر ّدي �أن ال حاجة لذلك ،فابنتي لن تر�سب يف ال�صف ،ولن
تهدر مال الدولة �سدى� .س�أو�ضح الأمور بالتف�صيل ملدير املدر�سة .من
�سيتفهم و�ضعنا ،فهو يا مهجتي �إن�سان ميلك م�شاعر مثلنا.
امل�ؤكد �أنه
ّ
«ابنتي ت�ستيقظ كل �صباح منذ �سنوات وحدها» .هذا ما �س�أقوله« .مل
ي�صدف �أن ا�شتكت �أو تذمرت مطلق ًا» .كما �س�أقول �أي�ض ًا «مل تت�رصف
كطفلة مطلق ًا».
�أثناء �صعودهم املنحدر ،بد�أ املطر بالهطول على رزم الورق املحمولة
على ظهور احلمالني .كان ذلك مطر حزيران اخلفيف .انتظرت البنت
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و�أمها �أن يوقف رجل ال�رشطة حركة ال�سري ريثما تعربان �إىل اجلهة املقابلة.
ازداد هطول املطر .كانتا يف �أح�سن هندام لديهما .الأم قد عقدت و�شاح ًا
حريري ًا حول عنقها ،والفتاة قد عق�صت �شعرها مبلقط �شعر مر�صع باخلرز.
عليك.
 هل �أنت خائفة؟ مل تنب�سي ببنت �شفة منذ ال�صباح .ال ب�أ�سِ
لك ملقط �شعر �آخر مر�صع ًا باخلرز من �سوق الثالثاء� .سيتم
�س�أ�شرتي ِ
تعييننا عندما تنهني درا�ستك وت�صبحني معلمة� .س�أتوقف عن العمل يف
امل�ست�شفى� .سنخرج للنزهة مع ًا� .سن�شرتي �أرائك ،و�أخيط لها �أغطية من
قما�ش مزخرف بالزهور .عندما نقبل� ،س�أُعد� ،إن مل �أكن قد ن�سيت،
كعك ًا بالأني�سون تكرمي ًا لل�ضيوف املهنئني .قد ن�شرتي �سجادة �صغرية.
�س�أرتاح من تنظيف قاذورات املر�ضى وم�سح املمرات ،و�س�أتخل�ص من
رائحة املعقمات اخلانقة التي تزكم الأنوف .كما �س�أحترر من التفكري
الدائم باملوت .ليتنا منلك مكان ًا عند �سفح جبل يا ابنتي .اجلميع يرغب
بالبقاء يف ا�ستانبول.

ا�ستف�رست وا�ستعلمت جيدا من جميع �أ�صحاب املعرفة .تعيينك
�أكيد .ماذا �سنفعل يف ا�ستانبول؟ نحتاج �إىل بيت وفحم يف ال�شتاء .و�سيكون
لنا مطبخنا اخلا�ص� ،ألي�س كذلك؟ و�إذا ما �سئلنا عن كفيل؟ و�إن كنت �أ�شك
يف ذلك ،املر�أة غري حمقة يف ما زعمت ،كما �أنها ال تثق بابنتها .مل ا�ستعلم
تعيينك� ،ألي�س
�سوى عن �أنك �ست�صبحني معلمة� .سنذهب حيثما مكان
ِ
�سيقبل يف هذه املدر�سة هم مثلي من الأطفال
كذلك؟ -هل جميع من ُ
أكدت من ذلك؟
املعوزين يا �أمي؟ هل ت� ِ
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من ر�سوم املنامة الداخلية.
 �إذن �س�أفوز بذلك .ال تبتئ�سي� .س�أتخرج بتقدير جيد جداً .كما �سيكونيل �أ�صدقاء هنا� .أنت �ستخرجني يومني يف الأ�سبوع من امل�ست�شفى ،و�أنا
لك ،يف �أيام ا�ستقبال
من املدر�سة ،ونعود جميعا �إىل البيت� .س�أ�شرتي ِ

ال�ضيوف ،كعك ًا من عند البقال.

و�صلتا �إىل اجلهة املقابلة للمدر�سة حيث �سيعقد االمتحان .اجتازتا
بحذر ال�شارع الرئي�سي مرة �أخرى ،ثم �سارتا يف �شارع جانبي ،حتى توقفتا
باب ل�سور مرتفع ،هو باب جانبي لدخول الطالب �إىل املدر�سة.
�أمام ٍ
�صوت جلبة ي�صدر من الداخل .الأع�شاب النامية بني حجارة ال�سور تلمع
بفعل املطر.
 يبدو �أن هناك من �سبقنا باحل�ضور مبكراً� .أخ�شى �أننا قد ت�أخرنا؟تقدمت امر�أة ،ترتدي زي امل�ستخدمني نحوهما عرب ممر حجري.

بدت واهنة و�أنظارها نحوهما �شاردة.
�س�ألت الأم باحرتام:

 هل ت�أخرنا ياترى؟ يبدو �أن معظم الأطفال قد و�صلوا.املر�أة امل�ستخدمة بدون اكرتاث:
 دائما ي�صل الأطفال املتقدمون المتحان منح املدار�س الداخلية مبكرين.ال يت�أخرون �أبدا.
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انف�صلت البنت مبتعدة عن �أمها ،وم�ضت ت�سري عرب ممر حجري
حماذ لل�سور .خطت املر�أة �إىل ركنها وجل�ست على كر�سي و�رشعت بحياكة
ٍ
ال�صوف.
عند االنعطاف حول املبنى نظرت الفتاة خلفها .بدت الأم مبت�سمة
وهي تقف حتت املطر عند الباب اخلارجي.

* * *
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