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فكر

محمد مهدي عيسى
«مل ـ ــاذا ي ـكــرهــون ـنــا؟» س ــأل جـ ــورج بــوش
أع ـقــاب أح ــداث ال ـح ــادي عـشــر مــن أيـلــول.
وألن األسـ ـط ــورة ج ــاه ــزة دائ ـم ــا لـتـقــديــم
إج ــاب ــات يـصـعــب تـفـنـيــدهــا وإخـضــاعـهــا
للمساءلة ،وبالتالي قادرة على التملص
مــن مــراجـعــة تــاريــخ السياسة الخارجية
للنظام األميركي ،فقد وجد بوش الجواب
ف ــورًا« :إنـهــم يـكــرهــون حــريــاتـنــا؛ حريتنا
الدينية وحريتنا في التعبير عن آرائنا».
تـبــريــر ب ــوش يـجــد مرجعيته فــي واح ــدة
م ــن أك ـثــر األســاط ـيــر شـيــوعــا ف ــي ال ـغــرب،
هي« :أسطورة العنف الديني» التي تقول
إن الــديــن ذو نــزعــة أصيلة مشجعة على
العنف ،ينبغي الحد من تبعاتها وآثارها
املدمرة بالحؤول دون وصــول الدين إلى
الـسـلـطــة ال ـعــامــة .أم ــا إن لــم نـفـعــل ـ ـ أو لم
يفعلوا ـ فإن حرياتنا بل وجودنا سيظل
ً
مهددًا وآيال إلى التالشي في أي لحظة.
عليه ،يمكن عــد كـتــاب ولـيــام ت .كافانو،
أستاذ الدراسات الكاثوليكية في «جامعة
دو بـ ـ ـ ــول»« :أسـ ـ ـط ـ ــورة ال ـع ـن ــف ال ــدي ـن ــي:
األيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع
ال ـحــديــث» ( )2009ال ــذي نقلته «الشبكة
الـعــربـيــة لــأب ـحــاث وال ـن ـشــر» أخ ـي ـرًا إلــى
املكتبة العربية (ترجمة أسامة غاوجي)،
ن ــوع ــا م ــن ال ـف ـضــح ال ـع ـل ـمــي الل ـت ـبــاســات
ه ـ ــذه األسـ ـ ـط ـ ــورة وه ـش ــاش ـت ـه ــا ان ـطــاقــا
مـ ــن مـ ـس ــاء ل ــة ادع ـ ــاءاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـت ـف ـس ـي ــري ــة.
خــافــا لـتــوجـهــات بــاحـثــن آخــريــن سعوا
إل ــى ت ـب ـيــان خ ـط ــورة ال ـع ـنــف امل ـتــولــد عن
املؤسسات العلمانية في محاولة إلعادة
ت ــوزي ــع الـ ـل ــوم ب ــن ال ـع ـل ـمــانــي وال ــدي ـن ــي،
أو إلــى نــزع الصفة الدينية عــن صانعي
العنف باسم الدين ،يتخذ كافانو طريقًا
ً
آخــر أكثر جدية .يطرح إشـكــاال تجاوزته
الـ ـبـ ـح ــوث امل ـغ ـل ـف ــة ب ــالـ ـب ــداه ــة :ك ـي ــف تــم
تأسيس ثنائية الديني والعلماني؟
ف ــي م ـقــدم ك ـتــابــه ،أي ب ـعــد تـحـلـيـلــه آلراء
عــدد مــن األكاديميني حــول منشأ العنف
الــدي ـنــي ،يـخـلــص كــافــانــو إل ــى أن اللبس
الحاصل عند هــؤالء فــي التمييز بــن ما
ه ــو دي ـن ــي وم ــا ه ــو ع ـل ـمــانــي ،راجـ ـ ـ ٌـع في
أســاســه إلــى تـشــوش ظــاهــر فــي مسعاهم

إلــى تعريف الدين تعريفًا مقنعًا وقــادرًا،
ومن َّ
ثم الفصل بني العنف الديني والعنف
العلماني .فالتناقض الــداخـلــي والـتــردد
بني توسيع دائــرة تعريف الدين ،لتشمل
أديانًا ال تؤمن باملفارق كالكونفشيوسية
أو الـبــوذيــة مــع مــا يــؤديــه ذلــك مــن إدخــال
لظواهر علمانية كالشيوعية والقومية
ف ــي ال ــدائ ــرة نـفـسـهــا ،أو تـضـيـيـقـهــا ومــا
يعنيه ذلك من إبعاد لعدد كبير مما يمكن
أن ي ـكــون دي ـنــا ،هــو الـعـقـبــة األولـ ــى التي
عـجــز ه ــؤالء األكــادي ـم ـيــون عــن تخطيها.
أمــا الثانية ،فتقع فــي الفهم الجوهراني
للدين حيث ُيــدرس الدين بوصفه مكونًا
عــابـرًا للتاريخ وللثقافة ،وهــو مــا يثبت
كــافــانــو ب ـطــانــه .إذ يـحــاجــج ب ــأن مقولة
الــديــن هــي مقولة اخترعها الـغــرب كجزء
م ــن أيــديــولــوجـيـتــه الـنــاشـئــة إبـ ــان عصر
ال ـحــداثــة وت ـحــت تــأثـيــر ت ــوزي ــع وتــرتـيــب
جديد للسلطة انعكس في إقامة ثنائيات:
الـ ـ ـع ـ ــام /الـ ـ ـخ ـ ــاص ،ال ـك ـن ـي ـس ــة /الـ ــدولـ ــة،
الـ ــديـ ــن /الـ ـسـ ـي ــاس ــة ...واحـ ـتـ ـك ــار ال ــدول ــة
ل ـل ـع ـنــف ال ــداخـ ـل ــي وت ــدش ــن م ـشــروع ـهــا
االس ـت ـع ـم ــاري .إن تــأس ـيــس ه ــذه املـقــولــة
هــو ال ــذي سـمــح بــالـفـصــل بــن العلماني
والديني؛ فما دام الديني محددًا ومتميزًا،
ف ــإن عـمـلـيــة ال ـف ـصــل م ـم ـك ـنــة .وب ـم ــا أنـهــا
ممكنة ،فــإن الخلط بــن املـجــالــن ،مــا هو
إال تعصب وطائفية وعنف غير مبررين.
لقد أسهم اختراع هــذه املقولة كذلك في
تسهيل عملية نقل ال ــوالء العمومي من
املسيحية إلــى الــدولــة القومية .من خالل
قــدرتـهــا على الفصل والتخصيص ،فقد
جـنـبــت امل ــواط ــن املـسـيـحــي ع ـيــش ص ــراع
الـ ــوالء ب ــن ال ــدول ــة والـكـنـيـســة .ول ـهــذا لم
تكن مقولة الدين «وصفًا لواقع اجتماعي
ج ــدي ــد ،ب ــل إن ـهــا ســاهـمــت ف ــي جـلـبــه إلــى
ال ــوج ــود وتــدع ـي ـمــه» .أم ــا م ـف ـهــوم الــديــن
خارج الغرب ،فلم يتأسس إال تحت تأثير
االسـتـعـمــار ال ـغــربــي .عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
ل ــم ي ـك ــن ف ــي ال ـه ـن ــد م ــا ق ـب ــل االس ـت ـع ـمــار
مصطلح مكافئ ملصطلح الدين؛ حتى إن
مصطلح «هندوسي» لم يكن معروفًا في
الهند الكالسيكية .أما البوذية ،فلم تكن
ـ حسب فيليب أملوند ـ إال ابتكارًا غربيًا
ظهر في مكتبات االستشراق وفي املعاهد

يحاجج بأن مقولة
الدين اخترعها
الغرب كجزء من
أيديولوجيته
الناشئة
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شعر

«األرض الخراب» :ترجمة توفيق صايغ ولو بعد عقود

وليام ت .كافانو مفككًا «أسطورة العنف الديني»
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،واألم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
الكونفشيوسية والشنتو .لكن ما الهدف
من تأسيس مقولة الدين خارج الغرب؟ إن
هذه املقولة التي تولدت بهدف التغريب
وال ـت ـحــديــث ،تـشـكــل بـحـســب كــافــانــو أداة
ل ـل ـع ـل ـم ـنــة وتـ ـط ــوي ــق الـ ـعـ ـن ــاص ــر امل ـه ـمــة
فــي ال ـث ـقــافــات غـيــر ال ـغــرب ـيــة ،وتحويلها
إل ــى شـ ــؤون ف ــردي ــة مـنـفـصـلــة ع ــن ال ـشــأن
السياسي العام .وهذا ما يضمن تطويع
َ
املستعمر
املستعمر وإحكام سيطرة
إرادة
ِ
عليه.
يصف كافانو أكثر القصص استحضارًا
عـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن عـ ـن ــف الـ ــديـ ــن وه ــي
قصة الـحــروب الدينية بــن الكاثوليكية
والـبــروتـسـتــانـتـيــة فــي الـقــرنــن ال ـســادس
ع ـش ــر والـ ـس ــاب ــع ع ـش ــر ،ب ــأن ـه ــا أس ـط ــورة
الـخـلــق الـخــاصــة بــال ـحــداثــة .وص ــف هــذه
ال ـح ــروب بــال ـحــروب الــديـنـيــة هــو أول ما
يستوقف كــافــانــو .فــالـحــروب ـ ـ كما يبني
أك ـث ــر م ــن م ــرج ــع تــاري ـخــي ـ ـ ـ ل ــم ت ـكــن بني
الـبــروتـسـتــانــت والـكــاثــولـيــك ح ـص ـرًا كما
ي ـشــاع .إذ نشبت ح ــروب بــن الكاثوليك
بـعـضـهــم بـعـضــا وأخـ ــرى ب ــن الـلــوثــريــن
أن ـف ـس ـهــم ،ف ــي ح ــن ت ـحــالــف ال ـلــوثــريــون
وال ـكــاثــول ـيــك ف ــي أك ـث ــر م ــن م ــوض ــع .فــإن
قلنا مستنتجني بــأن عــوامــل غير دينية
كــانــت م ــؤث ــرة ف ــي تـسـعـيــر ه ــذه ال ـحــروب
وال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ،ف ــإل ــى أي ح ــد ي ـم ـكــن فـصــل
الـ ـ ـع ـ ــوام ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وغـيــرهــا عــن الـعــامــل الــديـنــي لنقيس أثر
ك ــل عــامــل ف ــي إش ـع ــال ه ــذه الـ ـح ــروب؟ إن
عـ ــزل األسـ ـب ــاب وقـ ـي ــاس ح ـجــم تــأثـيــرهــا
أمر متعذر كما يعتقد كافانو ،وبالتالي
فـ ــإن ت ـحــديــد امل ـس ـبــب امل ــوض ــوع ــي ل ـهــذه
الـ ـح ــروب ل ـيــس بــالـسـهــولــة ال ـتــي يظنها
بـعـضـهــم .أم ــا ب ـخ ـصــوص ال ـج ــزء املـكـ ّـمــل
لــأسـطــورة ـ ـ الـقـصــة ،ال ــذي أق ــره فالسفة
الحداثة األوائــل كسبينوزا وهوبز ولوك
ثم تبناه الفالسفة واملفكرون الليبراليون
امل ـعــاصــرون كــرولــز وفــوكــويــامــا والـقــائــل
ب ــأن ال ــدول ــة الـحــديـثــة ه ــي ال ـتــي وضـعــت
ح ـدًا لـهــذه الـحــروب الدينية ،فــإن كافانو
يتبنى رأيــا راديكاليًا مخالفًا يقول بأن
ً
نشوء الــدولــة الحديثة لم يكن حــا لهذه
الـحــروب كما يصور ه ــؤالء ،وإنـمــا كانت
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ن ـف ـس ـهــا س ـب ـبــا إلذك ــائـ ـه ــا ف ــي صـ ـي ــرورة
ان ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــة م ــن الـكـنـيـســة إل ـي ـهــا أو
بمعنى آخر «هجرة املقدس» من الكنيسة
«ال ــى ال ــدول ــة املــدن ـيــة» إل ــه هــوبــز الـفــانــي.
إن الدولة الصاعدة في القرنني السادس
عشر والسابع عشر ،والساعية إلى حصر
السلطة فــي يــدهــا مــع مــا يعنيه ذلــك من
مــواج ـهــات داخـلـيــة مــن أج ــل دم ــج سلطة
اإلكليروس واملدن واإلقطاعيات املستقلة
تحت سلطتها ،ومواجهات خارجية من
أجل تعديل حدود أراضي هذه الدولة ،لم
تكن الخالص من دوامة العنف وإنما هي
متورطة في تسعيره وإطالة أمده.
ه ــذه األسـ ـط ــورة الـخــاضـعــة ف ــي نشأتها
وازدهارها وشيوعها لترتيبات السلطة
ومحدداتها بحسب كافانو ،هي خاضعة
للمنطق نفسه في استعماالتها .فهي إذ
تمنح الشرعية املطلقة للدولة العلمانية
ف ــي ض ـبــط امل ـك ــون الــدي ـنــي وف ــي تـحــديــد
مــا هــو ديـنــي وم ــا هــو غـيــر دي ـنــي ،تعمل
فــي الــوقــت عينه عـلــى ن ــزع الـشــرعـيــة عن
بعض العنف املسمى دينيًا ،وعلى منح
الشرعية للعنف الــذي تنتجه العلمانية.
هكذا يصبح عنف الدين عنفًا غير مبرر
ألن ــه يـنـشــأ ع ــن أس ـب ــاب غـيــر مــوضــوعـيــة
وألهـ ـ ـ ـ ــداف ت ـق ــع فـ ــي الـ ـع ــال ــم اآلخ ـ ـ ـ ــر .أم ــا
ع ـنــف امل ــؤس ـس ــات الـعـلـمــانـيــة املـحـســوب
والـعـقــانــي ال ــذي ال يحمل طــابـعــا رمــزيــا
ومقدسًا ،فيصبح عنفًا مطلوبًا ،وخاصة
إن كــان فــي مــواجـهــة شـعــوب الـبــاد التي
ل ــم تـتـعـلــم بـعــد كـيــف تـتـخـلــص م ــن عنف
الدين .وفق ترتيبات هذا املنطق ،يصبح
ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن املـ ـتـ ـش ــددي ــن واملـ ـع ــادي ــن
للنموذج العلماني خيارًا مشروعًا ،فما
دام ه ــؤالء مـصــريــن عـلــى املـحــافـظــة على
عـقــائــدهــم الــاعـقــانـيــة وال ـخ ـطــرة ،فــإنــه ـ
وال حرج ـ من «املبرر للبشر املتسامحني
أن يـقـتـلــوهــم» كـمــا ي ـص ـ ّـرح س ــام ه ــارس.
إن تـ ـحـ ـيـ ـي ــد دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـغـ ــرب
االستعمارية تجاه العالم غير العلماني
والبحث عــن أسـبــاب «أكـثــر عمقًا» كامنة
في املكون الديني والثقافي لهذا العالم،
هــو واح ــدة مــن االستراتيجيات الكثيرة
الهادفة إلى تبرئة الذات الغربية وتأبيد
العنف الشرعي للدولة العلمانية.

دعد ديب
ليس هـنــاك فــي الترجمات األدب ـيــة ،ما
ه ــو أصـ ـع ــب م ــن ن ـق ــل ال ـش ـع ــر م ــن لـغــة
إلـ ــى أخـ ـ ــرى .ال شـ ــيء أص ـع ــب م ــن نـقــل
ت ـش ـك ـيــل لـ ـغ ــوي ل ـش ــاع ــر مـ ــا عـ ــن حــالــة
شـعــوريــة مـعـيـنــة ،خـصــوصــا إذا تعذر
إي ـج ــاد م ــرادف ــات ل ـغــويــة شـبـيـهــة لـهــا،
أو إذا ل ــم ت ـس ـع ـف ـهــا م ـع ــاج ــم امل ـع ــان ــي
امل ـن ـق ــول ــة إلـ ـيـ ـه ــا .ت ـ ـعـ ــددت ال ـت ــرج ـم ــات
ال ـعــرب ـيــة ل ـق ـص ـيــدة «األرض الـ ـخ ــراب»
ل ــت .س .إل ـي ــوت .وق ــد احـتــاجــت ت ـكــرارًا
ـرات ع ــدة ،إذ لــم يسبق
فــي امل ـحــاولــة مـ ـ ِ
لشاعر أن ترجمها باستثناء الترجمة
األول ـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى يـ ــد أدونـ ـ ـي ـ ــس وي ــوس ــف
ال ـخــال ع ــام  .1958لـعــل تــرجـمــة توفيق
صــايــغ ك ــان يـمـكــن أن تـكــون األول ــى لو
تـيـســر ن ـشــرهــا وق ـت ـه ــا ،أي ق ـبــل عـقــود
م ــن أن ت ـصــدرهــا «م ـن ـش ــورات الـجـمــل»
عام  2016في نسخة «األرض الخراب/
م ــع ال ـت ـف ـس ـي ــرات ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـج ــدي ــدة»،
ّ
نقدية للشاعر
مرفقة بمقدمة ودراســة
والـبــاحــث الـعــراقــي محمد مـظـلــوم .لقد
حــال مــوت الـشــاعــر الفلسطيني املبكر
دون الكشف عــن أولــى الترجمات غير
ً
املنشورة وأكثرها جماال ألنه ال يمكن
إال لشاعر أن يبلغ روح النص املترجم.
ّ
لـعــل الـظـهــور املـتــأخــر لـتــرجـمــة توفيق
صـ ــايـ ــغ يـ ـ ـ ـ ــوازي ف ـ ــي أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه ظ ـه ــور
الـنـسـخــة األص ـل ـيــة مــن قـصـيــدة إلـيــوت
التي ضاعت بدورها لفترة
طويلة.
وذلك ملا في الترجمة من قراء ة جديدة
ل ـع ــوال ــم ال ـق ـص ـيــدة ال ـغ ــام ـض ــة .م ــا كــان
لـتـغـيــرات امل ـنــاهــج الـنـقــديــة ف ــي الـغــرب
واالب ـت ـك ــارات الـتـحــديـثـيــة فــي التفكيك

بول بيتي

جاك دريدا

علي القاسمي

محمد حباشة

محمد شحرور

فارس اشتي

ب ـع ــد ع ــام ــن ع ـل ــى ف ـ ــوز «الـ ـخ ــائ ــن»
لـبــول بيتي بـ ـ «م ــان بــوكــر» ،انتقلت
ال ــرواي ــة إل ــى ل ـغــة ال ـض ــاد أخ ـي ـرًا عن
«م ـن ـشــورات الـجـمــل» (تــرج ـمــة :عهد
صـبـيـحــة) .يتخذ الـكــاتــب األمـيــركــي
من السخرية والبذاءة أسلوبًا لخرق
تــابــوهــات العنصرية والسياسة في
املجتمع األميركي املعاصر .تجري
أحـ ــداث «ال ـخــائــن» فــي غـيـتــو زراع ــي
خيالي يــدعــى «ديـكـيـنــز» فــي جنوب
ل ــوس أن ـج ـلــوس ،سيظهر مــع الــوقــت
كاستعارة عن املمارسات العنصرية
تـجــاه ال ـســود حـيــث يكتشف البطل
بون بون أن هذا الغيتو قد محي عن
الخريطة ألنــه يسبب إحــراجــا لوالية
كليفورنيا.

ّ
يقلب جــاد دري ــدا ( 1930ـ ـ )2004
ال ـ ـجـ ــذور وال ـت ـج ـل ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألخ ــاق ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة وال ـقــانــون ـيــة
َّ ْ
«الصفح،
ملفهوم الصفح في كتاب
ما ال يقبل الصفح ومــا ال يتقادم»
ال ــذي ص ــدرت ترجمته العربية عن
«مـ ـنـ ـش ــورت املـ ـت ــوس ــط» (ت ــرج ـم ــة:
مصطفى العارف وعبد الرحيم نور
الــديــن)ّ .
يقدم الفيلسوف الفرنسي
الراحل نقاشًا نقديًا ألفكار املفكر
جانكليفيتش
الفرنسي فالديمير
ّ
حـ ـ ــول مـ ـس ــأل ــة الـ ـصـ ـف ــح امل ـت ـع ــل ـق ــة
بمقترفي املحرقة النازية التي كانت
ق ــد ن ـش ــرت ف ــي ك ـتــاب ـيــه «ال ـص ـفــح»
( )1967و«م ـ ــا ال ي ـق ـبــل ال ـت ـق ــادم»
(.)1986

بعد ترجماته ألشهر الــروايــات من
بينها «الشيخ والـبـحــر» ،و«بــاريــس
عـ ـي ــد» ل ـه ـم ـن ـغ ــواي ،يـ ــواصـ ــل عـلــي
القاسمي بحثه في األدب األميركي.
تحت عنوان «مشاعل على الطريق
ـ ـ أب ــدع وأروع الـقـصــص األمـيــركـيــة
الحديثة» (املركز الثقافي العربي)،
ج ـمــع امل ـت ــرج ــم والـ ــروائـ ــي ال ـعــراقــي
عـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن الـ ـقـ ـص ــص األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ونقلها إلــى اللغة العربية.
الحديثة ّ
ي ـع ـط ــي املـ ــؤلـ ــف مل ـح ــة ش ــام ـل ــة عــن
ال ـح ـك ــاي ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ـن ــذ ب ــداي ــات
ً
القرن العشرين وصــوال إلــى الوقت
الحالي ،إلى جانب تعريف بالكتاب،
واملـ ـ ـ ـ ــدارس األدب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي يـنـتـمــون
إليها.

«رجل شارع روما» (نوفل ـ هاشيت
أنـ ـط ــوان) ه ــو ع ـن ــوان ال ــرواي ــة الـتــي
وقعها محمد حباشة قبل أيــام في
«م ـعــرض تــونــس ال ــدول ــي لـلـكـتــاب».
تـسـيـطــر األج ـ ــواء الـكــابــوسـيــة على
الرواية وتقود أحداثها ،حيث ّ
يحمل
ال ــروائ ــي الـتــونـســي أبـطــالــه هــواجــس
كـ ـثـ ـي ــرة .ش ـخ ـص ـي ــات ــه ع ــالـ ـق ــة فــي
املاضي ،أو الخوف من املــوت ،فيما
تـسـعــى أخـ ــرى إل ــى االن ـت ـق ــام ،لكن
الرابط األساسي بينها هو الصدفة
ّ
أو ال ـع ـبــث الـ ــذي ي ـت ـحــكــم بـمـصــائــر
اإلخوة واألصدقاء وحيوات آخرين
م ـمــن ت ـ ــدور حــول ـهــم «رج ـ ــل ش ــارع
روما».

يستكمل مـحـمــد ش ـحــرور أبـحــاثــه
فـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم الـ ـق ــرآنـ ـي ــة فـ ــي أحـ ــدث
إصـ ـ ـ ــداراتـ ـ ـ ــه «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع،
ه ــاك ال ـقــرى وازده ـ ــار امل ــدن» (دار
ال ـس ــاق ــي) .ي ـق ـ ّـدم ال ـبــاحــث واملـفـكــر
الـســوري ،ملحة تاريخية عن قوانني
ّ
وتطور املجتمعات كما
سير الــدول
ً
وردت في الـقــرآن ،متوصال إلــى أن
الكتاب ال يدعو إلــى ّإلغاء التعددية
وامللكية الخاصة .يتوقف شحرور
أي ـضــا عـنــد مــراحــل مـسـيــرة تطور
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ـن ــذ عـ ـص ــر األم ــوم ــة
ً
وصوال إلى األبوة ثم عصر املساواة
والتعددية ،ويتناول بالشرح بــذور
الـ ـهـ ــاك الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ـهــا ف ــي ذات ـه ــا
املجتمعات األحادية.

تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «الـ ـتـ ـشـ ـك ــل ال ـن ـق ــاب ــي
ألســاتــذة الجامعة اللبنانية ـ ـ حــدود
ال ــرب ــط وال ـ ـحـ ــل» (راب ـ ـطـ ــة األس ــات ــذة
املـتـفــرغــن ـ ـ تــوزيــع مكتبة بـيـســان)،
ي ـس ـت ـع ـي ــد األس ـ ـت ـ ــاذ املـ ـتـ ـق ــاع ــد مــن
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فـ ـ ــارس ح ـمــود
اشـتــي ،دور األســاتــذة األســاســي في
ال ـجــام ـعــة ون ـه ـض ـت ـهــا ،م ـنــذ أن كــان
طالبًا وناشطًا في حراكها الطالبي
ثــم فــي أطــرهــا الـنـقــابـيــة .ه ـكــذا ،يبدأ
بــإرهــاصــات الـتـشـكــل الـنـقــابــي الــذي
مضى على تشكله خمسون عامًا.
ي ـت ــوق ــف الـ ـب ــاح ــث فـ ــي اإلخـ ـف ــاق ــات
والنجاحات على الـســواء ،عبر بحث
فــي «الــراهــن مــن األمــور بقدر مــا هو
بحث في التاريخ».

القصيدة مرفقة
بمقدمة ودراسة
ّ
نقدية لمحمد
مظلوم
والـغـمــوض الــذي يميز ثنائيات الذكر
ُ
واألنثى املتعارضة ،والتي تنسجم مع
فكره بهوية متعددة أو جمعية إلى حد
ما.
ربـمــا تـكــون ه ــذه املـســألــة الـتــي أغفلها
غــال ـب ـيــة ال ـن ـقــاد ن ــاف ــذة إلع ـ ــادة ق ــراء ت ــه
بــاحـتـمــال جــديــد ،يـلـقــي بــال ـضــوء على
الجذور النفسية للقصيدة .إذ إن هذه
النزعة تشير إلى قلق الهوية الجنسية
عنده ،وربما كانت هذه مرحلة فاصلة
في حياته غير موسومة بها.
إذا ك ـ ـ ـ ــان بـ ــاخ ـ ـتـ ــن ق ـ ـ ــد ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـبـ ــاب
ل ـت ـق ـن ـي ــة األصـ ـ ـ ـ ــوات امل ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،أو مــا

رواية

ُ
محمد حياوي :السلطة كما تمثلها األنثى
كه يالن ُمحمد

لمحات

والتحليل والغوص في معانيها التي
تـ ـن ــاول ــت «األرض الـ ـ ـخ ـ ــراب» أن تـجــد
صداها في الـقــراء ات العربية .من هنا
تــأتــي أهـمـيــة ه ــذه الـتــرجـمــة املـجـهــولــة
ودورها في الحفاظ على البناء الخاص
لجملة إليوت ،واإلمساك بكثافتها من
دون تمدد زائد أو استفاضة تخرج عن
السياق في الجملة األصلية.
يدرس محمد مظلوم في «الزمن التائه
واملكان األعمى» قدرة نص إليوت على
م ـجــاراة املـعــاصــرة والـعـصــور القديمة
كأول إرهاصات الحداثة ،حيث الكثافة
الزمنية تجمع بــن الـتــداخــل اآلنــي مع
اللحظة املمتدة عبر املاضي باشتباك
زمـنــي مـتـنــاوب الـتــأثـيــر .وعـبــر تناص
مع عوالم أوفيد إلــى أجــواء دانتي إلى
ن ـص ــوص م ــن ال ـك ـت ــاب املـ ـق ــدس نـفـســه،
يـنـعـكــس ع ــال ــم ال ـفــوضــى الـ ــذي يحيط
بــاإلن ـســان ،وامل ــوت ال ــروح ــي وتجسيد
خـ ــراب ال ـع ــال ــم ال ـق ــدي ــم .وف ــي «خــري ـطــة
األرض املقفرة» يتقصى معالم الخراب
في القصيدة التي تصور أوروبــا بعد
ال ـح ــرب الـعــاملـيــة األولـ ــى مـتـمــاهـيــة مع
واقـعــه الشخصي .لــذا جــاء ت متداخلة
ب ـ ــن األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري الـ ــوث ـ ـنـ ــي وال ــديـ ـن ــي
الالهوتي واليومي الحياتي ،وتناوب
ال ـج ـفــاف وال ـع ـقــم ف ــي م ــزاوج ــة ألح ــوال
اإلنسان والطبيعة.
فـ ــي م ـق ـط ــع «دف ـ ـ ــن امل ـ ــوت ـ ــى» ،يـسـتـلـهــم
إل ـيــوت الـطـقــوس الـجـنــائــزيــة والـصــاة
الـ ـكـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،إذ ي ـع ـي ــد صـ ـي ــاغ ــة ف ـه ـمــه
ل ـل ـف ـص ــول عـ ـب ــر هـ ـج ــاء ل ـل ــرب ـي ــع الـ ــذي
ي ـح ـ ّـم ـل ــه م ـع ــان ــي مـ ــزدوجـ ــة ب ــن امل ــوت
واالنبعاث ،كما ينتقل إلى مشهد أوراق
التاروت ملا فيه من انتقال إلى القدرية
التي تنتعش إبــان الحروب والكوارث،

معبرة عن حيرة اإلنـســان وقلقه تجاه
م ـ ـص ـ ـيـ ــره .ثـ ـم ــة اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ألس ـ ـطـ ــورة
ال ـغ ــري ــق الـفـيـنـيـقــي ف ــي م ـق ـطــع «املـ ــوت
ع ــن طــريــق املـ ــاء» ال ـتــي ه ــي ف ــي الــوقــت
نفسه مرثية لصديقه الغريق ،وتبدو
معاكسة للقص القرآني «وجعلنا من
املاء كل شيء حي» ولإلنجيل« :لو كنت
تعلمني عطية الله ،ومن هو الذي يقول
لــك أعـطـيـنــي ألش ــرب ،لطلبت أن ــت منه
فأعطاك ً
ماء حيًا» .هنا تناظر معكوس
ح ـي ــث املـ ـ ــاء م ــدف ــن م ــائ ــي ل ــآلـ ـه ــة ،هــو
م ـصــدر مل ــوت رفـيـقــه وحـبـيـبــه كـصــورة
معاكسة لالنبعاث.
ك ـش ـف ــت ع ــاق ـت ــه ب ـص ــدي ـق ــه عـ ــن م ـي ــول
مـ ـثـ ـلـ ـي ــة ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ف ـ ـ ــي ت ـ ـض ـ ـمـ ــن رم ـ ـ ــزي
ألسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ال ـ ـسـ ــوسـ ــن الـ ـ ـت ـ ــي ت ــرت ـب ــط
زهرتها أسطوريًا بقصة الحب املثلي.
ت ـ ـقـ ــول األس ـ ـ ـطـ ـ ــورة إن «أب ـ ــول ـ ــو ع ـشــق
فتى وسـيـمــا ،ونــازعــه زف ـيــروس ،ولكن
الفتى لــم يـعــره اهـتـمــامــا ،وعـنــدمــا كان
أبـ ــولـ ــو ي ـل ـع ــب مـ ــع الـ ـفـ ـت ــى ل ـع ـب ــة رم ــي
القرص ،تدخل زفيروس إلــه الريح في
اتجاه الريح وانقلب القرص إلــى رأس
ال ـف ـتــى ف ـق ـت ـلــه ،فـحـلــف أب ــول ــو ليمنحه
ً
الخلود قــائــا :مــن دمــك ستخرج زهــرة
ال ـســوســن»ُ .ي ـعــرف عــن غ ــادة السوسن
أنها صوت املذكر ،نزعة اشتهاء املثيل
ك ـنــزعــة م ـش ـفــرة ،ت ـتــوجــب ج ـه ـدًا بــالـغــا
ف ــي ال ـك ـشــف ع ــن مـضــامـيـنـهــا .م ــن هنا
تأتي أهمية اإلش ــارة إلــى حياة إليوت
الشخصية ،بما فيها هويته الجنسية
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ظ ــالـ ـه ــا ت ـن ـع ـك ــس ع ـلــى
أع ـمــالــه ال ـحــاف ـلــة بــال ـق ـضــايــا ال ـك ـب ـيــرة،
وذل ــك ل ـضــرورة لـحــظ الشخصي منها
وال ـن ـف ـســي ال ــدق ـي ــق ،ومــاح ـظــة الـنــزعــة
«الـ ـك ــوي ــري ــة» الـ ـت ــي ت ـح ـطــم ال ـت ـنــاقــض

س ـم ــي بــال ـبــول ـي ـفــون ـيــة ف ــي ال ـن ـصــوص
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ،فـ ــإن األمـ ـ ــر ي ـن ـس ـحــب كــذلــك
ع ـل ــى الـ ـنـ ـص ــوص الـ ـشـ ـع ــري ــة« .األرض
الخراب» هي كرنفال احتفالي ألصوات
املوتى في كون يعيش خرابه الروحي
واملــادي .وإن كانت برمتها إدانــة لزمن
م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب ،إال أن ـهــا ال تـعـبــر عن
تــذمــر شخصي أو مـنــاجــاة لــآخــر ،بل
هــي نــوع مــن تعدد األص ــوات ،تتأرجح
م ــا ب ــن ش ـخــوص أس ـط ــوري ــة؛ وأب ـطــال
أع ـ ـمـ ــال أدبـ ـ ـي ـ ــة؛ وال ي ـخ ـل ــو األم ـ ـ ــر مــن
أش ـ ـخـ ــاص واق ـ ـع ـ ـيـ ــن .األصـ ـ ـ ـ ــوات غ ـيــر
البشرية في قصيدة إليوت مثل صوت
الـ ــريـ ــح وامل ـ ـ ــاء مـ ــع ج ـل ـج ـلــة األج ـ ـ ــراس،
تتداخل مع الزمن وامتداداته املجازية
ال ـب ـع ـي ــدة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا إشـ ـ ـ ــارة م ـب ـكــرة
لـلــزمــن الـفـنــي داخ ــل الــزمــن الـفـيــزيــائــي
ضـمــن ت ـن ــاوب ل ــأس ـط ــورة ،وال ـتــاريــخ،
والـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ،وال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــوص الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة،
واألعـ ـم ــال األدب ـي ــة األخـ ــرى وتـفــاصـيــل
الحياة اليومية للبشر ما بعد الحرب
العاملية األولــى .يقول إليوت إن العمل
ال ـف ـنــي ال ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـيــره ،إن ـم ــا يمكن
توضيح الحقائق التاريخية املتعلقة
ب ــامل ــوض ــوع .ل ـع ــل أب ـ ــرز م ــا ي ـم ـيــز ه ــذه
الـ ـت ــرجـ ـم ــة ه ـ ــو ت ــوث ـي ـق ـه ــا ل ـن ـصــوصــه
كـشــواهــد عـلــى زمــانـهــا ،واالط ــاع على
ـواح نفسية فــي شخصيته مــن خالل
نـ ٍ
لحظ التدفق الشعوري الدقيق واملعقد
فــي جــل أعـمــالــه ،لتبقى ج ــذوة الكشف
واالك ـت ـش ــاف دائ ـم ــة ال ـت ــوق ــد ع ـلــى رغــم
عبثية الوصول لننتهي عند قوله« :ال
يمكننا أن نوقف استكشافاتنا /وفي
نـهــايــة بحثنا كـلــه /سـيـكــون الــوصــول
إل ــى حـيــث بــدأنــا /ون ـعــرف امل ـكــان ألول
مرة».

ت ـك ـت ـســب ال ـب ـن ـي ــة امل ـك ــان ـي ــة فـ ــي روايـ ـ ــة
«بـيــت ال ـس ــودان» (دار اآلداب) للكاتب
ُ
العراقي محمد حياوي وظيفة املحرك
ل ــدف ــة ال ـس ــرد م ــن خ ــال ثـنــائـيــة الـعــالــم
ُ
بــن م ـحــوريــن .األول يـتـجـسـ ُـد فــي بيت
السودان الذي ُيعد مالذًا للنساء اللواتي
َ
ي ـهــربــن م ــن األه ـ ــل وي ـح ـت ـمــن بــالـبـيــت
الــواقــع فــي ال ـطــرف الـقـصــي مــن املدينة
ُ
ـث ت ـقـ ُ
ـام لـيــالــى الـجـمـعــات ،وحـفــات
حـيـ
ُ
يتوافد إليها الكسبة والكادحون
رقص
كأنهم يجدون في ذلك عـ ً
ـزاء من قساوة
ُ
الحياة .وما املحور املقابل سوى عبارة
عن كل ما يقع خارج أسوار البيت .ومن
َّ
امل ـع ـل ــوم أن األم ـك ـن ــة ت ـعـ ّـبــر ع ــن طـبــائــع
أصحابها ،وتنعكس في مناخها ظالل
س ـلــوك ـيــات ـهــم وط ـق ــوس ـه ــم .ك ـمــا يشكل
امل ـك ــان خـلـفـيــة لـلـشـخـصـيــات الــروائ ـيــة،
ُ
تتحرك
وي ـح ـ ّـدد رؤاه ــا وامل ــدي ــات الـتــي
فيهاٌ .
أمر تراه بوضوح في عالقة ياقوت
ّ
بالبيت الذي سنت قوانينه من جانب،
ودور بيت السودان في نشأة شخصية
عـلــي ومـسـتــويــاتــه الـنـفـسـيــة مــن جانب
آخر .إذ ال ينفصل البعد املكاني املتمثل
بالبيت عن شخصية املربية في ذهنية
الطفل اللقيط بحيث ُيصبح شخصية
ُ
إن ـ ـطـ ــوائ ـ ـيـ ــة وال مـ ـب ــالـ ـي ــة ت ـ ـع ـ ـجـ ــز عــن
التواصل مع األوساط املختلفة عن بيئة
ُ
الـبـيــت .وال يـنـســل عـلــي فــي كــل أط ــواره
مــن عــالــم يــاقــوت امل ــرأة الـنــاضـجــة التي
ُ
تنضح بفتنة األنثى ،كما تطارده روح
تقية الفتاة التي انتحرت بعدما خاب
أملها بحبه وطردتها ياقوت من البيت
عندما تنبهت ملحاوالتها لغواية علي.
فال يجوز القيام بما يدنس املكان وفقًا

ُ
ألوامـ ــر صــاحـبــة الـبـيــت .وه ــذا الـجــانــب
َ
مــن شخصيتها ُيحيلك إلــى شخصية
جبالوي في رواية «أوالد حارتنا» .كما
َّ
أن العنوان «بيت السودان» ُيذكرك بما
ُ
صــف بالبيت الكبير في روايــة نجيب
و ِ
ُ
ُ
مـحـفــوظ ح ـيــث ال يـتـمـتــع بــاإلقــامــة في
كنفه إال من رهن نفسه بإرادة جبالوي.
َّ
ُ
ينحت
غير أن مؤلف «خــان الشابندر»
ش ـخ ـص ـيــة ي ــاق ــوت ال ـت ــي كـ ــان الـجـمـيــع
يعشقها ويخاف منها وفقًا ملواصفات
إنانا السومرية.
َّ
أشــرنــا فــي مــا سبق إلــى أن شخصيات
محمد حياوي الوافدة إلى البيت ،لجأت
إل ــى ه ــذه الـبـقـعــة خــوفــا مــن الفضيحة.
وب ــذل ــك ،ف ـتــاريــخ ه ــؤالء ال ـن ـســوة خــارج
ُ
مـســاحــة «ب ـيــت الـ ـس ــودان» ي ـظــل غائمًا
ً
وم ـ ـج ـ ـهـ ــوال ،مـ ــا ي ـع ـنــي أن الـ ـه ــوي ــة فــي
صـيــرورة دائمة بفعل تحوالت األمكنة
وشبكة العالقات التي تتباين بتباين
ُ
تتحرك
البيئةُ .يذكر أن الشخصيات التي
على مـســرح الــروايــة تـتـفـ ُ
ُ
ـاوت أدوارهـ ــا.
ِ
يدفع املؤلف بعدد من شخصياته نحو
الواجهة ،ويصف تكوينها االجتماعي
على لسان علي الــذي ُيسند إليه مهمة
ت ـقــديــم ال ــرج ــال ال ــذي ــن ي ــرت ــادون «بـيــت
ال ـ ـسـ ــودان» .ف ــي امل ـق ــابــل ،يـتــأخــر ظـهــور
بعضها اآلخـ ــر ،وه ــذا مــا ي ـخــدم الـبـنــاء
ُ
الدرامي للعمل .تحتل شخصية ياقوت
وعلي حيزًا واسـعــا مــن املشهد ،إضافة
إل ــى ع ـفــاف وه ــي شـخـصـيــة فــاعـلــة إلــى
ُ
جانب ما تمثله من اتجاه فكري معني
ُ
بحيث تـتـصــرف بــوحــي امل ـبــدأ .بخالف
شـخـصـيــة الـسـيــد مـحـســن املـعـمــم ال ــذي
َّ
ت ـت ـق ـل ـ ُـب انـ ـتـ ـم ــاءات ــه ،ف ـ ــإن ابـ ـن ــة زي ـ ــدان
ُ
الـ ـح ــوذي ت ـت ـك ـفــل ب ــرع ــاي ــة ع ـلــي عـنــدمــا
تـغـيـ ُـب يــاقــوت .فــاألخـيــرة راق ـبــت تطور

ال ـع ــاق ــة ب ــن االث ـ ـنـ ــن .وح ـ ــن يـ ـت ــوارى
ال ـف ـتــى ع ــن أن ـظ ــاره ــا ،تـسـتـجــوبــه حــول
تـفــاصـيــل دقـيـقــة وطـبـيـعــة تــواصـلــه مع
عـفــاف الـتــي تتصف بــال ـجــرأة ،وتأنيب
صــديـقـهــا كــونــه ب ـع ـي ـدًا م ــن الـنـشــاطــات
السياسية فــي الــوســط الـجــامـعــي ،ومــا
َ
برحت تسعى ِلعرفة مشاعره املكتومة
تجاهها .وال تحجب هذه الشخصيات
الثالث األساسية في دعم قوام الرواية،
َّ ُ
األضــواء عن غيرها .فــإن ضمد ،حارس
اآلثـ ــار ف ــي مـنـطـقــة أور الـغـنـيــة بالقطع
الـ ـثـ ـمـ ـيـ ـن ــة حـ ـي ــث تـ ــرقـ ــد رف ـ ـ ـ ــات املـ ـل ــوك
السومرينيُ ،ي ّ
بدل هدوء البيت وحالته
السكونية إلى أجواء مشحونة بالترقب
ُ َ
َ ُ
والتوتر بتكهناته امل ْعت ِمدة على قراءة
َ
ُ
الرقم السومرية .وبينما احتفل بتراخي
س ـل ـط ــة الـ ـنـ ـظ ــام وح ـ ـمـ ــات إزال ـ ـ ـ ــة آثـ ــار
ُ
تنفذ عقب كارثة الحرب ،أسر
ُالحزب امل ِ
َّ
ض َمد للراوي بــأن الجيش سيعود إلى
املدينة وأخبره بنزول العماليق في أور.
ُ
ُ
ويضيف الدكتور ريــاض بــدوره مزيدًا
مــن الـتـشــويــق إل ــى سلسلة ال ـســرد حني
ُ
يسرد قصة حبه للراقصة منيرة .إذ هام
بها وتبعها فــي امل ــدن الـتــي حلت فيها
قبل أن تغادر العراق من ميناء البصرة
عــائــدة إلــى االسـكـنــدريــة .وهنا ال يمكن
َ
ت ـج ــاه ــل ش ـخ ـص ـيــة نــان ـس ــي ال ـت ــي تـقــع
ُ
أسـيــرة بيد املـنــاهـضــن لــاحـتــال .وما
ُ
ُ
ُ
تنطق به هذه املجندة األميركية يكشف
وقــوعـهــا فــي ش ــرك الـخـطــاب السياسي
ّ
ال ـت ـج ـه ـي ـلــي ،وت ــدخ ـل ـه ــا إلط ـ ــاق س ــراح
ُ
عفاف ُيـ َـمـ ِـثــل وجهًا إنسانيًا ُمتضامنًا
َّ
مــع الرافضني لالحتاللُ .يــذكــر أن رؤيــة
م ـ ـش ـ ــروع االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
ُ
ً
ال ـطــرف املـحـتــل لــم تـعــالـ ْـج إال قـلـيــا في
ُ
األعـمــال الـســرديــة ،ومــا يلفت النظر في

استحضار شخصيات
أنثوية ذات بعد
أسطوري مثل
أنخيدوانا
َّ
هــذا السياق أن مقاربة محمد حياوي
لهذا املوضوع جاءت من خالل الصوت
ُ
األنثوي املهيمن على الرواية.
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة اإلشـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ب ــن
ال ـش ـخ ـص ـي ـت ــن األس ــاسـ ـيـ ـت ــن ي ــاق ــوت
وعلي تشحن جسد النص على امتداد
ُ
ال ـ ــرواي ـ ــة ب ــال ـت ــوت ــر ،وتـ ـضـ ـم ـ ُـر إشـ ـ ــارات
ُ
إل ــى ال ـحــب امل ـح ــرم .إذ تنقلب العاطفة
الجياشة إلى ورطة بالنسبة للجانبني.
َّ
وعليه ،فإن روايــات متعددة حول أصل
البيضاء عن
الفتى املغاير بلون
بشرته ً
ُ
تثير أسئلة عن دور
النساء الغامقات،
ً
شخصية تبدو متأزمة وتعاني العطب

ب ـع ـي ـدًا عـ ــن سـ ـي ــدة «بـ ـي ــت ال ـ ـس ـ ــودان».
ف ــاألخـ ـي ــرة أيـ ـض ــا ت ـف ـت ـق ـ ُـد إل ـ ــى صـيـغــة
ل ـت ــوص ـي ــف الـ ـع ــاق ــة مـ ــع عـ ـل ــي .ت ـن ـهــره
عندما يصارحها برغبته في التواصل
ال ـح ـســي .ك ـمــا ال تــريــد أن يـعـقــد عــاقــة
ج ـســديــة م ــع اإلن ـ ــاث األخ ــري ــات .لـ ــذا ،ال
ُمفاجأة في اعتراف علي أمام صديقته
َّ
ب ــأن ــه مـعـطــوب م ــن دون ي ــاق ــوت .وه ــذه
ال ـحــالــة قــري ـبــة م ـمــا ت ـم ـ ُـر ب ــه شخصية
ك ــام ــل فـ ــي روايـ ـ ـ ــة «ال ـ ـ ـسـ ـ ــراب» لـنـجـيــب
ُ
َّ
محفوظ .يــذكــر أن املــؤلــف يـتـنــاول هذه
ّ
الثيمة الحساسة مــن دون تــدنــي اللغة
إلــى مستويات ُمبتذلة ومتهتكة على
ً
رغم اإلسهاب في وصف الجسد .فضال
َّ
ـإن م ـح ـم ــد ح ـ ـيـ ــاوي ُيـ ـم ـ ُ
ـرر
عـ ــن ذلـ ـ ــك ،فـ ـ ـ
عبارات ُمكثفة على لسان شخصياته.
م ــا تـقــولــه ي ــاق ــوت ع ــن وق ــع ال ـحــب لــدى
ُ
األنـثــى ،يسمو إلــى مرتبة كــام من نذر
نـفـســه لـلـعـشــق« :أع ـ ــرف أرواح الـنـســاء
عندما يتعلقن برجل ما يبقى عالقًا في
َّ
َ
شـغــاف أرواح ـهــن حتى بعد أن َيـ ُـمــن».
ُ
ُ
الكاتب في تضاعيف السرد
يستحضر
شخصيات أنثوية ذات بعد أسطوري
ً
مثل أنخيدوانا التي تعد مثاال ألدوار
امل ــرأة املـتـعــددة فــي ال ـتــاريــخ ،الـشــاعــرة،
ابـ ـن ــة امل ـ ـلـ ــك ،الـ ـك ــاهـ ـن ــة .ضـ ــف إل ـ ــى ذل ــك
مـ ــا ي ــوح ــي بـ ــوجـ ــود ت ـن ــاس ــخ لـ ـ ــأرواح
وتقاليد الكهنة السومريني في امللبس.
أم ــا بالنسبة للمستوى الــزم ـنــي ،فإنه
ت ــم ت ـحــديــده عـبــر اإلش ـ ــارة إل ــى الـحــرب
الـخـلـيــج األول ـ ــى واالحـ ـت ــال األم ـيــركــي
للعراق .إذ يحترق بيت الـســودان إبــان
مد التدين الزائف .ما يجب اإلشارة إليه
ُ
أن السرد يتميز بانسيابية ورشاقة في
التنقل بني فقرات الرواية من دون حشو
وإسراف في الوصف.

